
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” 

วนัที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อาคารศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธานี 

เร่ือง “เครือข่ายR2Rกบัการเกษตร” ห้อง Sapphire 205 เวลา 09.00-10.30น. 

คุณพูนชัย  ไตรภูธร 

สปสช. เขต 9  นครราชสีมา 

โดย  คุณส ำรำญ  สำรำบรรณ์  ผูอ้  ำนวยกำรกองวิจยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

 ดร.ปริญญำรัตน ์ภูศิริ กองวิจยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

 คุณมีนำ เพง็เจริญ  ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี2 จงัหวดัรำชบุรี 

 คุณค ำปัน   นพพนัธ์   ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์

น ำกำรสนทนำโดย ผศ.พญ.อนญัญำ พงษไ์พบูลย ์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 คุณส าราญ  สาราบรรณ์  กรมส่งเสริมกำรเกษตร จะมีบุคลำกรท่ีปฏิบติังำนระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมวิชำกำร

กำรเกษตรแก่เกษตรกร ท่ีรู้จกัในช่ือ “เกษตรต ำบล” หรือนกัส่งเสริมกำรเกษตร กรมไดเ้ร่ิมพฒันำบุคลำกรกลุ่มน้ี

เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินงำนR2R เร่ิมจำกกำรจดักำรควำมรู้ (KM:Knowledge Management) โดยอำจำรยว์ิจำรย ์พำนิช 

และคณะ ซ่ึงเร่ิมเรียนรู้ในกำรคิดเชิงระบบ แลว้น ำมำสู่กำรใชก้ระบวนกำรR2R ซ่ึงในระยะแรกใหบุ้คลำกรสมคัรใจ

ในกำรเรียนรู้เร่ืองR2R โดยใหศึ้กษำงำนท่ีบุคลำกรนั้นปฏิบติัอยู่เป็นประจ ำ มีเจำ้หนำ้ท่ีจำกกรมเป็นผูส้นบัสนุน ให้

ค ำปรึกษำ และเป็นวิทยำกรในกำรอบรม เร่ิมด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เม่ือด ำเนินกำรไดร้ะยะหน่ึง พิจำรณำเห็น

ว่ำไม่น่ำจะเป็นหนทำงสู่ควำมส ำเร็จหำกยงัให้ส่วนกลำงด ำเนินกำรเป็นศูนยก์ลำง จึงไดก้ระจำยควำมรับผิดชอบ

ไปสู่ระดบัเขต เพ่ือใหมี้หลำยศูนยเ์รียนรู้ จึงพฒันำใหส้ ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตให้สำมำรถเป็น

วิทยำกร และผูส้นบัสนุนกำรด ำเนินกำรR2R ใหแ้ก่บุคลำกรท่ีอยู่ในระดบัปฏิบติั เพ่ือเกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ใน

ระยะเร่ิมตน้กรมไม่มีงบประมำณในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวิจยั มีเพียงงบประมำณจดักำรอบรมใหวิ้ทยำกรเท่ำนั้น 

จึงใชก้ระบวนกำรR2R สร้ำงงำนวิจยัได ้

 ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ กองวิจยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร ในเบ้ืองตน้เม่ือจบกำรศึกษำกลบัมำ

ปฏิบติังำน ท่ีกรมกำรส่งเสริมกำรเกษตร เร่ิมตน้จำกกำรคน้ควำ้หำควำมรู้ว่ำ R2R คืออะไร ต่อมำไดรั้บเอกสำรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัR2R จำก สวรส. ท ำใหไ้ดศึ้กษำจำกเอกสำร จึงเกิดแนวคิดวำ่นอกจำกกำรวิจยัท่ีเคยศึกษำมำยงัมีกำรวิจยั

ท่ีเรียกว่ำ “R2R” จึงประชุมทีมงำนเพ่ือด ำเนินกำรสร้ำงทีมในกำรเป็นผูส้นบัสนุนงำนR2R โดยให้บทบำทของ

บุคลำกรตำมควำมสำมำรถและควำมถนัด สร้ำงระบบพ่ีเล้ียง จำกกำรด ำเนินงำนส่ิงท่ียำกของR2R คือ “กำร

เปล่ียนแปลงควำมคิดของคน” เพรำะมกัจะคิดว่ำงำนวิจยัเป็นเร่ืองท่ียำก จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งใหก้ ำลงัใจ กำร



ด ำเนินงำนR2R ของกรมฯจึงด ำเนินกำรเป็นขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรก เร่ิมโดยขออำสำสมคัรเพ่ือเขำ้

มำเรียนรู้ในกำรคน้หำปัญหำ ค ำถำมกำรศึกษำพฒันำงำนประจ ำของตนเอง ซ่ึงเป็นระยะท่ีใชเ้วลำมำกเน่ืองจำกเป็น

ช่วงท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงควำมคิด ระยะท่ี 2 ระยะท่ีสร้ำงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนแกไ้ขปัญหำหรือวำงแผนพฒันำ

งำนประจ ำสู่งำนวิจยั ระยะน้ีพ่ีเล้ียงจะคอยสนบัสนุนและใหก้ ำลงัใจ ระยะท่ี 3 ระยะท่ีน ำผลงำนมำแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมพลงัเครือข่ำย ประสบกำรณ์หลำยคร้ังตอ้งปรับแกเ้น่ืองจำกคร้ังแรกๆจะท ำวิจยัเพ่ือวิจยั ไม่ใช่เร่ิมจำกงำน

ประจ ำท่ีจะพัฒนำ ส่ิงท่ีส่วนกลำงจะต้องด ำเนินงำน คือ เป็นผูอ้  ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนด้ำนวิชำกำร 

สนบัสนุนดำ้นงบประมำณ ทั้งน้ีกรมไดจ้ดัท ำเอกสำร หนงัสือคู่มือ เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจแก่บุคลำกรและเครือข่ำย

ในกำรท่ีจะด ำเนินงำนR2Rอย่ำงต่อเน่ือง ส่ิงท่ีเป็นหัวใจควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน R2R  คือ “กำรสร้ำง

เครือข่ำย และกำรสนบัสนุนเสริมพลงัของผูป้ฏิบติั” 

 คุณมีนา เพ็งเจริญ ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี2 จงัหวดัรำชบุรี ส ำนกังำนเขตมีบทบำทใน

กำรส่งเสริมวิชำกำรใหแ้ก่ บุคลำกรระดบัจงัหวดั อ ำเภอ และต ำบล ซ่ึงเบ้ืองตน้นั้นค ำว่ำ R2R นั้น เป็นเร่ืองใหม่ไม่มี

ควำมรู้ท่ีเก่ียวกับR2R ท่ีมำด ำเนินR2R เพรำะอยำกเรียนรู้ จึงสมัครเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเป็นวิทยำกร โดย

กระบวนกำรTOT(Training for Trainer)  หลงัจำกกำรอบรม ส ำนกังำนเขตไดจ้ดักำรอบรมใหน้กัส่งเสริมกำรเกษตร

(เกษตรต ำบล) ดว้ยกระบวนกำรชวนคิดชวนคุย วิเครำะห์งำนท่ีบุคลำกรด ำเนินงำนอยู่ไม่ใช่กำรอบรมกำรวิจยั

โดยตรง  หลงักำรอบรมมีอำสำสมคัรท่ีจะท ำR2R  จึงจดัให้มีเวทีแลเปล่ียนเรียนรู้กำรเรียนรู้ เป็นกำรสร้ำงแรง

กระตุน้ให้เครือข่ำยในกำรท่ีจะด ำเนินงำนR2R ซ่ึงมีตวัอย่ำงกำรแกไ้ขปัญหำ กำรระบำดของโรคโคนเน่ำใน

หน่อไมฝ้ร่ังของพ้ืนท่ีจงัหวดัรำชบุรี เกษตรต ำบลไดเ้ก็บขอ้มูลจำกเกษตรกรว่ำเกิดโรคมำกขนำดไหน ในพ้ืนท่ีใด 

เม่ือไดข้อ้มลูจึงน ำมำวิเครำะห์และศึกษำสำเหตุ จนเป็นแผนกำรพฒันำโดยใชก้ระบวนกำรR2R ผลกำรศึกษำท ำให้

ทรำบว่ำ สำเหตุท่ีท ำใหห้น่อไมฝ้ร่ังมีโคนเน่ำ เน่ืองจำกกำรปลูกหน่อไมฝ้ร่ังในพ้ืนท่ีเดิมซ ้ ำๆ กำรเตรียมตน้พนัธ์ุท่ี

ไม่ถูกตอ้ง จึงเป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีตรงจุด ท ำให้เกษตรกรไดรั้บประโยชน์อย่ำงยิ่ง เกิดผลผลิตท่ีดีมีมำตรฐำน 

ก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจท่ีดีต่อเกษตรกรและจงัหวดั 

 คุณค าปัน   นพพนัธ์   ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ เป็นเกษตรต ำบลท่ีไดรั้บกำรอบรม 

ในคร้ังแรมีควำมรู้สึกกลวักำรวิจยั เพรำะไดรั้บกำรอบรมกำรท ำวิจยัมำหลำยคร้ัง แต่เม่ืออบรมR2Rท ำใหมี้ควำมคิด

ท่ีกลำ้ท่ีจะท ำเพรำะเป็นกำรวิจบัจำกงำนเป็นกำรพฒันำแกไ้ขปัญหำงำนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยไดเ้ชิญชวนกลุ่มเกษตรกร

ท่ีมีควำมประสงค์จะแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตรท่ีมำกเกินไป ท ำให้เกิดพิษแก่ผูบ้ริโภค และ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงเชิญชวนเกษตรกรด ำเนินกำรวิจยัแกไ้ขปัญหำเพ่ือลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรท ำเกษตรลง โดยเร่ิมจำก

หำมอำสมคัรและผูส้นใจ เม่ือไดที้มแลว้พำไปศึกษำดูงำนในพ้ืนท่ีท่ีท ำเกษตรอินทรียท่ี์ประสบควำมส ำเร็จ เป็นกำร

สร้ำงแรงบนัดำลใจ จำกนั้นจึงร่วมกบัเกษตรกรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรเตรียมควำมรู้ วตัถุดิบกำรผลิต กำร

เรียนรู้กำรตลำดโดยเก็บขอ้มูลควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่ำย จนสำมำรถท ำให้

เกษตรกรสำมำรถจดักำรควำมรู้จนถึงกำรผลิตสู่กำรตลำด และไดรั้บรองมำตรฐำนกำรผลิตเกษตรปลอดภยั เป็นท่ี



ยอมรับของผูบ้ริโภค ท ำใหเ้กิดควำมสุขทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและเป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มลดกำรปนเป้ือนของสำรเคมี

อนัตรำย 

 ประเดน็สรุป  

 R2R คือเร่ืองปกติ ท่ีจะพฒันำงำน  ท ำเร่ืองยำกใหเ้ป็นเร่ืองง่ำย ท ำเร่ืองยำวใหเ้ป็นเร่ืองสั้น เป็นกำรสร้ำง

ทีมงำนและครือข่ำย เป็นกำรสร้ำงระบบงำนเช่ือมโยงจำกระดบันโยบำยจนถึงชุมชน พฒันำทรัพยำกรบุคคล พฒันำ

ศกัยภำพในกำรส่ือสำรท่ีเสริมพลงัสร้ำงสรรค ์

 ประเดน็เสริมจากการอภิปราย 

 เครือข่ำยแพทยแ์ผนไทยไดพ้บกำรจดักำรกำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร เพ่ือกำรเช่ือมโยงกนัใหเ้กิดระบบ

บริกำรสุขภำพท่ีย ัง่ยืนโดยร่วมมือกบัเครือข่ำยเกษตรกรรมปลอดภยั เพ่ือสุขภำพดีของคนไทย น่ีคือประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ี จึงขอควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยเกษตรกรในกำรผลิตพืชผกัปลอดภยั 

เพ่ือใหห้ลกักำรใชอ้ำหำรเป็นยำ  


