
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวิจยั (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที่ 24  กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธำนี 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ เร่ือง “เครือข่ำย R2R กบักำรเกษตร” 

ห้อง Sapphire 205 เวลำ 09.00-10.30 น. 

คุณชลิตา  ม่ิงขวญั 

โรงพยาบาลศิริราช 
 

คุณส ำรำญ  สำรำบรรณ์    ผูอ้  ำนวยกำรกองวจิยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

ดร.ปริญญำรัตน์  ภูศิริ    กองวจิยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

คุณมีนำ  เพง็เจริญ    ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดัรำชบุรี 

คุณค ำปัน  นพพนัธ์   ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  

ผศ.พญ.อนญัญำ  พงษไ์พบูลย ์   คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  (ผูน้ ำสนทนำ) 
 

 คุณส ำรำญ  สำรำบรรณ์   ผูอ้  ำนวยกำรกองวิจยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวถึงนโยบำย
และจุดเร่ิมตน้ ในกำรส่งเสริมกำรเกษตร โดยรับอำสำสมคัรจำกส่วนกลำง ด ำเนินกำรสอนวิธีกำรวิเครำะห์ 
และทรำบถึงเป้ำหมำยของงำนท่ีท ำ มีกำรจดั Workshop กำรเขียนวิจยัเพื่อท่ีจะพฒันำงำน ซ่ึงหลังจำก
ด ำเนินกำร 2-3 ปี พบขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรส่ือสำรให้กบัเกษตรกรแต่ละพื้นท่ีทรำบถึงกำรวิจยั จึงไดป้รับให้
อำสำสมคัรจำกส่วนกลำง เป็นวิทยำกรอบรมให้กบัอำสำสมคัรจำกแต่ละเขต เพื่อด ำเนินกำรกระจำยขอ้มูล 
และแนะน ำในกำรท ำวิจยัแก่ชำวบำ้น เม่ือประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร และมีผลงำนเกิดข้ึน จึงท ำให้
ไดรั้บงบประมำณในกำรด ำเนินกำรท่ีจะช่วยใหท้ ำวจิยัไดม้ำกยิง่ข้ึน 
 ดร.ปริญญำรัตน์  ภูศิริ   กองวิจยัและพฒันำงำนส่งเสริมกำรเกษตร เร่ิมตน้กำรหำขอ้มูลเก่ียวกบั R2R 
โดยติดต่อทำงสถำบนัวิจยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.) เพื่อขอควำมอนุเครำะห์หนงัสือเก่ียวกบังำนวิจยัในงำน
ประจ ำ และน ำมำแจกจ่ำยให้กบัทีมงำนและผูท่ี้สนใจ จำกนั้นปรึกษำกบัทีมงำนกองวิจยัฯ และแบ่งงำนตำม
ควำมเช่ียวชำญ เพื่อดูแลผูเ้ขำ้อบรมกำรท ำวิจยั ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค คือ ควำมคิดเก่ียวกบักำรวิจยั จึงตอ้งเปล่ียน
แนวคิดให้ทุกคนคิดว่ำสำมำรถท ำได้ โดยให้เรียนรู้ และด ำเนินกำรพร้อมกนั หำกพบปัญหำ ตอ้งมีกำรให้
ก ำลงัใจ และให้ค  ำแนะน ำ วิธีกำรแกปั้ญหำ รวมทั้งมีช่องทำงท่ีสะดวกในกำรติดต่อสอบถำม โดยแบ่งกำร
อบรมเป็น 3 หลกัสูตร คือ 1.กำรวิเครำะห์งำนท่ีท ำ และตั้งโจทยปั์ญหำ 2.กำรวิเครำะห์ขอ้มูล และน ำขอ้มูลมำ
เขียนเป็นผลงำน และ 3.กำรรำยงำนผล  



 ในกำรอบรมนั้น ตอ้งให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ในส่ิงท่ีด ำเนินกำร และสำมำรถตอบโจทยปั์ญหำ
ท่ีตั้งไวไ้ด ้ โดยส่ิงท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปคือ คู่มือ กำรท ำงำนวิจยั เพื่อเป็นแนวทำงให้เกษตรกรสำมำรถศึกษำ 
หรือทบทวนไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งหนงัสือเร่ืองเล่ำ  กระบวนกำรท ำงำน แหล่งท่ีมำ และส่ิงท่ีไดรั้บหลงัจำกท ำ 
R2R จำกผูท่ี้มำร่วมด ำเนินกำร 
 คุณมีนำ  เพ็งเจริญ  ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดัรำชบุรี ท ำหน้ำท่ีดูแล
ส ำนกังำนเขต 8 จงัหวดัในภำคตะวนัตก และ 6 ศูนยป์ฏิบติักำรในดำ้นส่งเสริมกำรเกษตร หลงัจำกท่ีกรม
ส่งเสริมกำรเกษตรมีนโยบำยกำรท ำ R2R ในระดบัเขต จึงเขำ้รับกำรอบรมเป็นทีมวิทยำกรหลกั เพื่อท่ีจะ
ถ่ำยทอดควำมรู้ใหก้บัเกษตรต ำบล และนกัส่งเสริมฯ โดยอบรมให้กบัอำสำสมคัร แห่งละ 3 คน ประมำณ 3-4 
วนั โดยผูท่ี้มำอบรมจะอยู่ในช่วงอำยุ 23-28 ปี ซ่ึงมีควำมรู้ด้ำนวิจยัจำกกำรจบกำรศึกษำ จึงมุ่งเน้นอบรม
แนวคิดในเร่ือง R2R เป็นหลกั และก ำหนดให้ร่วมวิเครำะห์ปัญหำในงำนท่ีท ำ หลงัจำกประสบผลส ำเร็จ เกิด
เป็นโครงกำร R2R จึงจดัใหมี้เวทีส ำหรับน ำเสนอผลงำน เพื่อยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และให้เกษตรต ำบล และนกั
ส่งเสริมฯ จำกพื้นท่ีต่ำงๆ ไดเ้ขำ้ร่วม โดยน ำ R2R ขยำยผลกบันกัส่งเสริมมืออำชีพ ในกำรปฏิบติังำน ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรใชง้ำน และสรุปเป็นบทควำมในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
 คุณค ำปัน  นพพนัธ์ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ เขำ้ร่วมอบรมในฐำนะเจำ้หนำ้ท่ี
ส่งเสริมเกษตรต ำบล และไดว้ิเครำะห์ปัญหำในงำนท่ีท ำ  พบวำ่โครงกำรผกัปลอดภยันั้น เกษตรกรกลบัไปใช้
สำรเคมี เน่ืองจำกได้ผลผลิตสวยงำม และจ ำหน่ำยได้รำคำสูง เม่ือมีกำรด ำเนินโครงกำรอีกคร้ัง จึงขอ
อำสำสมคัรผูท่ี้สนใจ โดยตั้งควำมทำ้ทำยเพิ่มในเร่ืองของกำรขำยผกัในตลำด ซ่ึงแบ่งกลุ่มอำสำสมคัรไดด้งัน้ี 
กลุ่มท่ีด ำเนินกำรผกัปลอดภยัประสบควำมส ำเร็จ กลุ่มท่ีด ำเนินกำรผกัปลอดภยัแต่ยงัใชส้ำรเคมีร่วม กลุ่มท่ีใช้
สำรเคมีแต่อยำกด ำเนินกำรผกัปลอดภยั และกลุ่มท่ีมำเพื่อพิสูจน์วำ่โครงกำรท ำไดจ้ริง ในกำรด ำเนินกำรไดใ้ห้
อำสำสมคัรร่วมวำงแผน วิเครำะห์ และหำขอ้มูลจำกผูบ้ริโภค และศึกษำดูงำนจำกผูท่ี้ประสบควำมส ำเร็จ    
ดำ้นผกัปลอดภยั โดยไม่ใช้สำรเคมี เม่ือพบปัญหำในกำรด ำเนินกำรจะร่วมกนัหำวิธีกำรแกไ้ข ให้ค  ำแนะน ำ 
และมีกำรก ำหนดกำรวำงแผนระยะเวลำกำรปลูกผกั กำรตดั และจ ำหน่ำย โดยเกษตรกรเป็นผูก้  ำหนดรำคำ มี
กำรตรวจสุขภำพ เพื่อตรวจหำสำรเคมีในร่ำงกำย และเชิญแพทยใ์ห้ค  ำแนะน ำ ซ่ึงปรำกฏว่ำ พบสำรเคมีใน
ผูบ้ริโภคมำกกวำ่เกษตรกร ส่งผลให้ชำวบำ้นร่วมรณรงค ์และซ้ือผกัปลอดภยัมำกข้ึน ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผกั 
ไดแ้นะน ำเกษตรกรในกลุ่ม ใหมี้จ ำหน่ำยหนำ้บำ้น ตลำดนดั และส่งตรงถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงเกษตรกรจะมีกำรปลูก
ผกัหลำกชนิด และสำมำรถน ำผกัหลำกชนิดไปขำยได้ในครำวเดียว ก่อให้เกิดรำยได้มำกข้ึน ปัจจุบนัอยู่
ระหวำ่งกำรเช่ือมเครือข่ำยกบักลุ่มเกษตรกรต ำบลอ่ืน และกำรวเิครำะห์กำรแปรรูปผกัแต่ละชนิด 
 ประเด็นแลกเปลี่ยน ผูร่้วมฟังบรรยำย ขำ้รำชกำรบ ำนำญจำกกระทรวงสำธำรณสุข และด ำเนินกำร
แพทยแ์ผนไทย ซ่ึงก ำลงัด ำเนินกำรเก่ียวกบั โครงกำร กูแ้พทยแ์ผนไทยกลบัคืนมำ และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
ท ำวจิยัเก่ียวกบั อำหำรคือยำ และยำคืออำหำร แต่ยงัคงหำผลผลิตเก่ียวกบัผกัท่ีปลอดภยัไดย้ำก จึงคิดวำ่เป็นส่ิง
ท่ีดี ท่ีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพจะได้ร่วมกบัเครือข่ำยด้ำนเกษตร และเผยแพร่ควำมรู้ให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปได้รับ
ประทำนผกัท่ีปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิดโรคภยั 



 
 

   

 


