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สวัสดีครับ สมาชิก R2R ทุกท่าน

 ฉบบัน้ีเราได้มาพบกนัในงานประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากงานประจำาสูง่านวจิยั  

(R2R) ครั้งที่ 9 การจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙  

สู่นโยบาย” กว่า 9 ปีที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย

ระดับประเทศ และ 9 เครือข่ายทั่วประเทศไทย ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้  

พัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เราชาว R2R ได้ร่วมเดินทางบนถนน

แห่งความปรารถนาดี ถนนแห่งความมุ่งมั่นสายนี้มาอย่างยาวนาน โดยการ 

ขับเคล่ือน R2R ในก้าวต่อไปจากนี้จะเป็นก้าวที่สำาคัญต่อวงการการพัฒนา 

ทัง้ในและนอกระบบบรกิารสาธารณสขุ โดยเร่ิมจากความร่วมมอืในระดบัผูบ้รหิาร

องค์กร ที่จะทำาให้เกิดการขยายการใช้ R2R ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาการทำางานประจำาด้วยการวิจยั พร้อมการขบัเคลือ่นทีค่รอบคลมุและ

มีประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย

 ก่อนจากกันไปในฉบับนี้ หากสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเตมิเกีย่วกบัหนงัสอื R2R Newsletter สามารถแนะนำา หรอืหากท่านสนใจร่วม 

แลกเปลีย่นประสบการณ์การทำางาน R2R ในบรบิทของท่าน และสามารถตอบคำาถาม 

ชิงรางวัล ร่วมทั้งส่งผลงาน หรือร่วมเป็นนักเขียนใน R2R Newsletter ติดต่อมา

พูดคุยกันได้นะครับที่ r2r.thai@gmail.com หรือ http:/www.r2rthailand.org 

หรือ Facebook “R2R Thailand Fanclub” ครับ

รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจ�ารัสเลิศ

บรรณาธิการขอเล่า

(Editor’s G
arden)
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 คอลัมน์มอง R2R ผา่นสายตาผูบ้ริหาร ฉบับน้ี

รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งย่ิงท่ี ได้มีโอกาสสัมภาษณพ์เิศษ 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทยป์ระเวศ วะสี  ผูเ้ป็น 

ปูชนียบุคคลและมีคณุปูการต่อวงการสาธารณสุขไทย  

ประจวบกับเป็นจังหวะดีท่ี R2R ก้าวหน้าเติบใหญ่

บานสะพรั่งจนก้าวเข้ามาสู่ยุค transform 

หลายท่านคงอยากทราบทศันคตขิองอาจารย์ประเวศ

แล้วใช่ไหมคะว่า ท่านมอง R2R ยุคปัจจุบันอย่างไร ไปฟัง

พร้อมกันเลยค่ะ

Q:  R2R ในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรคะ

A:  R2R มาจากคำาว่า routine หรืองานประจำา โดย

เลข 2 เป็นลูกเล่นของคำาว่า to แปลว่าไปถึง ส่วน R ตัวที่

สองคือ research หรือการวิจัย แปลโดยรวมคือ “จากงาน

ประจำาสู่การวิจัย”  หากฟังผ่านๆ คำาว่า routine เหมือน

ไม่มีค่า ทุกคนเหมือนไม่ค่อยให้ความสำาคัญ แต่ความจริง

แล้วเป็นงานที่ใหญ่และมีประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด 

เพราะเป็นงานที่คนทำาเป็นประจำา ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตาม 

เช่น คนทำางานในโรงพยาบาล ตำารวจ ครูสอนหนังสือ หรือ

สถานบริการต่างๆ ของรัฐก็ล้วนคืองานประจำา ยิ่ง R2R คือ

การนำาเอางานประจำามาทำางานวจัิยกย็ิง่สามารถสร้างความ

รู้ใหม่ขึ้นมาได้ 

แต่พอพดูถงึงานวจิยั คนอาจจะไปคดิถงึห้องวิจยั หรือ

เครื่องมืออะไรต่างๆ มากมาย ทั้งที่ความจริงแล้วงานวิจัย

ควรเป็นชวีติ อยูใ่นวถิชีวีติ และเป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนรู้

ของคน ผมขอยกตัวอย่างชาวบ้านทำางานวิจัยทีเ่พชรบรุ ีคอื

สัมภาษณ์พิเศษ
(Special In

terview)

ทิศทางของ

R2R ประเทศไทย
แม่กิมลั้ง สมัยก่อนแกจนมาก มีลูกหลายคน รายได้เดือนหนึ่ง

ประมาณ 500 บาท ไม่พอเลี้ยงลูก แกก็นอนมองดูกล้วยแขวน

อยู่เครือหนึ่ง จะทำาอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่ม นี่คือคำาถามวิจัยแล้ว 

จากนั้นก็พยายามหาความรู้ ทดลองทำา อันนี้คือการวิจัยแล้ว  

ผลคือรายได้ดีขึ้น จนกิจการเจริญรุ่งเรือง พอแม่กิมลั้งรวยแล้ว

แกก็เห็นความสำาคัญของการศึกษา จึงบริจาคเพื่อการศึกษา 

เรื่อยมา ตอนนั้นผมเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้

ของสภาการศึกษาจึงมีโอกาสได้รู้จักและพูดคุยกัน 

อีกคนหน่ึงคอืแม่ค้าขายเห็ดนางฟ้า ซึง่ปกตเิม่ือเห็ดเหลอืก็

ต้องทิ้ง เพราะมันเน่า แกก็ตั้งคำาถามว่าจะเก็บอย่างไรให้ได้นาน

และอร่อย จึงลองทำาสารพัดวิธีจนกระทั่งพบวิธีทำาเห็ดหยอง ซึ่ง

เป็นความรู้ใหม่ ไม่เคยมีมาก่อนในโลก น่ีคือการวิจัยเพ่ือสร้าง

ความรู้ เพื่อทำาให้อาชีพดีขึ้น แกก็เลยรวย ตอนหลังทำาเห็ดหยอง

ขาย เก็บได้ทนและอร่อยด้วย 

ส่วนอกีคนจบแค่ปอสี ่มอีาชพีปลกูไม้เมอืงหนาวส่งมาขายที่

สวนจตุจักร เริ่มต้นแกมาที่สวนจตุจักร เพื่อดูว่าเขาขายอะไรกัน 

อะไรขายได้ ราคาเท่าไร แกจะได้ปลูกให้ตรงกับทีต่ลาดต้องการ 

นี่คือการทำา market research แล้วแกก็ปลูกต้นไม้หลากหลาย

วิธี แล้วสังเกตว่าวิธีไหนได้ผล แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นี่คือ

การวจิยัจากงานประจำา การปลกูต้นไม้คอืงานประจำา ทกุวนัน้ีแก

บรรทุกต้นไม้มาขายในกรุงเทพฯ สามคันรถ คันละ 50,000 บาท  

แกปลูกบ้านริมภูเขา อากาศเย็น บ้านแกมีเตาผิงไฟ มีปล่อง  

นี่คือตัวอย่างของการวิจัย งานวิจัยเป็นการสร้างความรู้ใหม่เพื่อ

ให้ทำางานประจำาได้ดีขึ้น 

Q:  ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าท�าไม R2R ถึง

ประสบความส�าเร็จขนาดน้ี 

A: เบ้ืองต้นคือทีมผู้ก่อต้ัง R2R ที่ศิริราชเมื่อสิบกว่าปีที่

แล้วเป็นทมีทีเ่ก่งและเข้มแขง็ ทัง้อาจารย์วจิารณ์ พานชิ อาจารย์

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อาจารย์ธาดา ยิบอินซอย แล้วได้คนเก่งและ

ตั้งใจทำางานมาสานต่ออย่างอาจารย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ และ

อาจารย์เชิดชัย นพมณีจำารัสเลิศ โดยทำาวิจัยในระบบการดูแล 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
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ผูป่้วยซึง่เป็นงานประจำา สร้างความรูข้ึน้มา ทำาให้การรักษา

ได้ผลดีข้ึน เม่ืองานก้าวหน้า ผู้คนสนใจเยอะ มีการจัด

สัมมนาประจำาปีและครั้งก็มีคนมาร่วมเยอะ เพราะอยากรู้

ว่าทำาไม R2R ของศริริาชถงึประสบความสำาเร็จอย่างรวดเรว็ 

จนตอนนีค้นนยิมมาก ขยายไปทัว่ประเทศ เพราะทกุคนเห็น

ผลแล้วว่า R2R ทำาให้คุณภาพของบริการดีขึ้น ผู้ป่วยก็ดีขึ้น 

ญาติผู้ป่วยก็ดีขึ้น ตัวคนทำา R2R ก็ดีขึ้น ทุกฝ่ายดีขึ้นหมด 

คำาถามของงานวิจัยจากงานประจำาคือ ทำาอย่างไร 

การตรวจรกัษาคนไข้จงึจะให้ผลคุม้ค่า หรือท่ีภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Cost effective โดย Cost หมายถึง หน่วยลงทนุไป  

ทั้งลงแรง ลงเงิน ลงเวลา ส่วน effective คือ ผลท่ีได้  

ทำายงัไงต้นทนุถงึจะลดลง แต่ได้ผลทีคุ่ม้ค่ามากขึน้ เช่น การ

ตรวจรกัษา เสยีค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่ได้ผลดขีึน้มากกว่าเดมิ 

ประโยชน์เกิดกับทุกฝ่าย ทั้งคนทำางาน คนไข้ ญาติคนไข้ 

ได้ช่วยคนไข้ให้ดีขึ้น คนไข้ประหยัดเงิน รัฐก็ประหยัดด้วย 

ท่ีสำาคญัคอืทำาแล้วฉลาดขึน้ มปัีญญามากขึน้ ภมูใิจในตวัเอง

ทีไ่ด้ทำาประโยชน์ คอืคนเราขาดความดไีม่ได้ เป็นธรรมชาติ 

คนทำาความดีจะมีความปีติ เกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง  

จึงทำาให้ R2R กระจายเร็วมาก เพราะทำาแล้วมันมีความสุข 

อะไรที่ทำาแล้วมีความสุข คนก็อยากทำาอีก

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ R2R ประสบความสำาเร็จคือ 

อาจารย์อัครินทร์และอาจารย์เชิดชัยทุ่มเทเวลาทำางาน 

เตม็ท่ีเตม็เวลา เป็นนกัขบัเคลือ่นทางยทุธศาสตร์ ทีผ่่านมา

ประเทศไทยเคยทำาเรือ่งอืน่แล้วไม่ประสบความสำาเรจ็ แม้ว่า

จะมคีนเก่งๆ มาช่วยเป็นท่ีปรึกษา แต่เพราะขาดคนทำางาน

ที่คอยขับเคล่ือนอย่างจริงจัง R2R จึงเป็นกรณีศึกษาถึง 

โครงการอ่ืนๆ ว่า หากอยากทำาให้สำาเร็จต้องมนีกัขบัเคลือ่นทาง

ยุทธศาสตร์ท่ีทำางานเตม็เวลา จรงิจงัและจรงิใจในการทำางาน 

Q: คุณสมบัตท่ีิดขีองคนท�าวิจัย R2R ในมุมมอง 

ของอาจารย์ควรเป็นอย่างไรคะ

A: อันดับแรกคือต้องรู้จักสังเกต แล้วหัดบันทึกสิ่งที ่

สังเกต คนไทยไม่ชอบบันทึก คนไทยชอบพูดไม่ชอบเขียน 

แม้แต่หมอก็ไม่ค่อยบันทึกไว้หรอกว่าเคยใช้ยาอะไรรักษา

คนไข้ พอคนไข้มารักษาอีกก็ต้องระลึกชาติอยู่นานว่า 

เคยให้ยาอะไรไป ซ่ึงแบบน้ีไม่ดี อีกเร่ืองที่สำาคัญคือต้อง

ฝึกนำาเสนอเพื่อให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งท่ีเราต้องการสื่อสาร 

เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพูดให้คนอื่นเข้าใจ ปัญหาของ

คนไทยคือพูดไม่เป็น อีกเรื่องคือต้องฝึกฟังผู้อื่น ถ้าฟังเรา

จะได้ความรู้ โดยเฉพาะฟังในที่ประชุม ฟังมาก รู้มาก เรียกว่า

พหสูติู จากนัน้ต้องตัง้คำาถามให้ชดัเจนขึน้ ตัง้สมมติฐาน 1 2 3 

4 5 เลยว่าเรือ่งทีไ่ด้รู้มาเป็นอะไร อะไรเป็นสาเหตใุห้เกดิแบบนี้  

มผีลดผีลเสยีอะไร แล้วกพ็ยายามหาคำาตอบ ซึง่คำาตอบอาจอยู่

ในตำารา อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ในตัวคน แล้วแต่คำาถาม 

ต้องหาให้เจอ ถ้าเป็นไปได้กอ็าจต้องไปคยุกบัชาวบ้าน คนเฒ่า

คนแก่ เพราะคำาตอบอยู่ในคน ถ้าค้นหมดทุกทางแล้วยังไม่ได้

คำาตอบ แต่คำาถามยงัอยู่กแ็ปลวา่ต้องทำาวิจัยเพื่อจะหาคำาตอบ 

เพ่ือให้เกดิความรู้ และนำาความรู้ไปใช้งาน ซึง่กต้็องประเมนิอกี

ว่าทีน่ำาไปใช้ได้ผลหรอืไม่ เพราะอะไร ทำาจนได้คำาตอบทีด่ทีีส่ดุ 

ซึ่งจะทำาให้การเรียนรู้เป็นความสุข   

ความพิเศษของ R2R คือการทำาเป็นกลุ่ม เป็นขบวนการ 

อย่างการรกัษาคนไข้มีหลายคนเกีย่วข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล 

เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำาบัด เทคนิคการแพทย์  

เจ้าหน้าที่เข็นเปล และอีกหลายคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัในสถานการณ์จริง ถ้ามคีนใดคนหนึง่เก่งคนเดยีว  

การรักษาอาจจะไม่ได้ผล ทุกคนสำาคัญเหมือนกันหมด  

ภาษาองักฤษ เรยีกว่า interactive learning full option เป็นการ

เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่สำาคัญที่สุด 

เมือ่ทกุคนเรยีนรูร่้วมกนักน็ำาไปสู่การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน

ที่เรียกว่า transformation อย่างน้อย  8 ข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ขอ้ 1 เราต้องเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นคน 

ของคนอย่างเท่าเทยีมกนั ความเหลือ่มลำา้เป็นต้นตอของปัญหา

ต่างๆ การฟังกบัการอธิบาย คอื สิง่สำาคญั ถ้าเราเป็นคนเหมอืนกัน 

ต้องฟังคนอื่นด้วย จึงจะเกิดการปรับปรุงการรักษาและ 

การทำางานที่ดีขึ้น  

ขอ้ 2 ต้องเคารพความรู้ในตัวคน พยาบาลก็มีความรู้ 

ในตัวเขา ไม่จำาเป็นว่าเขาต้องจบฮาร์วาร์ดหรือแคมบริดจ ์

คุณถึงจะเคารพเขา คนเข็นเปลก็มีความรู้ในการเข็นเปล 

ขอ้ 3 ต้องมีความเปิดเผยจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน  

แต่ด้วยโครงสร้างของอำานาจคนจะไม่เปิดเผย ไม่จรงิใจ จะซ่อน

ข้อมูล แอบแทงข้างหลัง นินทาว่าร้าย คนในที่ทำางานไม่รักกัน 

แบ่งแยก ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาการทำางาน

ขอ้ 4 ต้องมีความเอ้ืออาทรต่อกัน อย่าทำางานแบบ 

ต่างคนต่างทำา แบบนี้ไม่ดี 
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ขอ้ 5 เรยีนรูร่้วมกนั เมือ่เกดิปัญญาร่วมย่อมดกีว่าเรียนรู ้

คนเดียว จะทำาให้เกิดนวัตกรรม คือ ถ้านำาของที่ต่างกัน 

มาเจอกันทำาให้เกิดของใหม่ 

ขอ้ 6 มีความเช่ือถือไว้วางใจกัน ที่เรียกว่า trust  

ความแตกแยกต่างๆ เกิดจากคนไม่มีความเช่ือถือไว้วางใจกัน 

พอความไว้วางใจเกิดขึ้นคนก็มีความสุขมาก มันเบาสบาย 

ไปหมด ไม่ต้องระแวดระวังอะไรไม่ต้องเกร็ง 

ขอ้ 7 ฝ่าฟันความยาก จนเกิดความสำาเร็จในงาน  

น่ีคือ เคร่ืองมือฝ่าความยากไปสู่ความสำาเร็จ interactive  

learning full option 

ขอ้ 8 เกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน คนที่ใช้คำานี ้

คือ Scott จิตแพทย์ชาวอเมริกัน การเรียนรู้ร่วมกันใน

การปฏิบัติ ร่วมคิด คือร่วมเรียนรู้ รวมตัว ร่วมคิดร่วมทำา  

สร้างความเป็นชมุชน community building คำาว่า community  

หมายถึง มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำา ถ้ามีร่วมคิดร่วมทำา

ทีไ่หนกเ็กดิความเป็นชมุชนทีนั่น่ เช่น บ้าน วดั มหาวทิยาลยั 

โรงพยาบาล เป็นต้น 

อย่าง R2R ก็เป็น community of practice หรือ COP 

ท่ีคนมารวมตัวร่วมคิดร่วมทำา เรียนรู้ร่วมกัน Scott พูดถึง

โลกแห่งความเป็นชุมชนว่าโลกปัจจุบันไม่ไหวแล้ว เพราะ

เป็นโลกแบบตัวใครตัวมัน มีความเครียดและทุกข์ ถ้ามีการ

รวมตัวร่วมคิดร่วมทำาเยอะๆจะเกิดโลกใหม่ขึ้น เป็นกลุ่มที่ม ี

ความสุขประดุจบรรลุนิพพานด้วยการทำาประโยชน์ให ้

คนอื่น  R2R ก็เข้าข่ายนี้ ถ้า R2R ขยายไปทั่วประเทศ เริ่ม

ในระบบบรกิารไปทัว่โรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลชมุชน  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล เรือ่ยไปจนถงึองค์กรอืน่ๆ  

เช่น ระบบการศกึษา ระบบการปกครอง ระบบบรหิาร ระบบผดงุ 

ความยุติธรรม เป็นต้น โดยนำาองค์ความรู ้ของ R2R  

ไปพัฒนาการทำางานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประเทศชาติของเราก็จะเจริญขึ้นกว่านี้มาก 

Q: ทิศทางของ R2R ในอนาคตควรเป็นอย่างไร

A:  R2R เป็นเรื่องสำาคัญ ทำามากว่าสิบปีแล้วประสบ

ความสำาเรจ็ สร้างคนทำางานเก่งๆ มาแล้วมากมายทัว่ประเทศ  

ถ้าถามว่าก้าวต่อไปคุณจะทำาอะไร เราเคยประชุมกัน  

ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าอยากให้ขยายต่อไปเป็นสถาบัน R2R 

พัฒนาประเทศไทย ซึ่งเราก็มองว่าน่าจะต้ังเป็นมูลนิธิ 

ตั้งอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การที่ศิริราช

จะทำาหรือไม่ทำาอะไร มีความหมายต่อประเทศมาก 

เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีบารมี ฉะนั้นศิริราช

จะต้องทำาเร่ืองดีๆ เป็นตัวอย่างให้ที่อื่น ซึ่งคงต้องมาคุย 

รายละเอียดกันอีกทีว่าจะทำาอย่างไร

Q:  นอกจากตั้งเป็นสถาบัน R2R พัฒนา

ประเทศไทย อาจารย์คิดว่าควรจัดการอะไรก่อนหลัง 

A:  อนัดบัแรกต้องขยายเรือ่งเก่าในการรักษาพยาบาล 

ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้วจะขยายผลไป

สู่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ได้อย่างไร เช่น ทดลองไป

ชวนตำารวจทำา R2R จะน่ารักมาก ถ้าตำารวจทำาจะเกิดความ

ยตุธิรรมชมุชน ซึง่เร่ืองความยตุธิรรมสำาคญั เพราะคนเราจะ

อยู่ในสังคมแบบไหนต้องรู้สึกว่ามีความเป็นธรรม ถ้ารู้สึกว่า

ไม่เป็นธรรมคนจะมีความทุกข์มาก ตอนนี้คนยากคนจนไม่

ได้รับความเป็นธรรมมีเยอะ ความยุติธรรมเป็นเรื่องสำาคัญ  

เราต้องปฏริปูตรงนี ้แล้วระบบความยตุธิรรมยากมาก อำานาจ

ทั้งนั้น แต่ถ้าใช้การวิจัยมาเป็นเครื่องมือการพัฒนาระบบ 

ความยุติธรรมน่าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้

 ที่ผ่านมา R2R เร่ิมต้นมาจากศูนย์ กระทั่ง

วันน้ีสามารถเติบโตเข้มแข็งและเข้มข้นด้านองค์ความรู้  

หาก R2R จะก้าวไปสูอ่กีขึน้ทีใ่หญ่ขึน้ในสถานะสถาบนัระดบัชาติ  

คงไม่ใช่เร่ืองไกลเกินฝัน พวกเรามาเอาใจลุ้นช่วยกันนะคะ 

เพื่อระบบสาธารณสุขไทยก้าวไกลในระดับสากล 
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 หากเอ่ยชื่อนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รอง

ประธานกรรมการมูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ คงไม่มี

ใครไม่รู้จัก เพราะท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีบทบาท

สำาคัญต่อ R2R มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก แม้ช่วงหลังๆ 

มาน้ี ท่านจะมีภาระหน้าท่ีมากมายให้รับผดิชอบสะสาง 

แต่ท่านก็ยังคงคอยเอาใจช่วยและให้คำาแนะนำาต่อชาว 

R2R อยู่เสมอ

เมื่อถึงเวลาที่ R2R จะ transformation ท่านก็ไม่ลืม

มาร่วมแสดงทัศนะท่ีเป็นประโยชน์และเปิดกว้างเช่นเคย  

ถ้าอยากรูว่้าท่านพดูว่าอะไรบ้าง เชญิอ่านบรรทดัต่อไปได้เลยค่ะ

Q: พัฒนาการของ R2R จากอดีตถึงปัจจุบัน

ในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไร

A: จุดเริ่มต้นของ R2R กับ transformation มีความ

คล้ายคลึงกัน นั่นคือมีความหมายมากกว่า change หรือ 

improvement ตอนทีเ่รารเิริม่ R2R ความตัง้ใจมาจากสองมมุ  

มมุทีห่นึง่ คอื คนทำางาน จะทำางานได้ดขีึน้เมือ่นำางานวจิยัมา

พฒันางานทีท่ำาอยู่ ในขณะเดียวกนัคนท่ีทำางานวจัิยจะต้องมี

เป้าหมายว่าอยากนำางานวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อยาก

ทำาให้งานดีขึ้น ปกติเราก็ไม่ค่อยได้คาดหวังว่าคนทำางาน

ต้องทำาวิจัย และเชื่อว่างานวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการ  

ในขณะที่นักวิชาการที่ทำาวิจัยก็เช่ือว่าเป้าหมายของการ

วิจัยคือการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งมักเข้าใจกันว่าต้องเป็น

ความรู้สากล จึงไม่ค่อยสนใจความรู้ที่จะนำาไปพัฒนางาน

เท่าไร ในแง่หนึ่งอาจจะมองว่าเป็นความรู้ที่ไม่มีค่ามากเท่า 

ความรู้ใหม่ก็ได้ ดังนั้น ตอนที่พวกเราริเริ่ม R2R ก็พยายาม

ให้ทั้งสองเรื่องนี้เชื่อมโยงกัน

เราเริ่มต้น R2R ที่ศิริราชพยาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ 

ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพราะคนจะอินกับงานวิจัย 

ไม่เท่ากัน อย่างคนทำางานทั่วไปเขาก็จะบ่นว่าทำาไมองค์กร 

เรยีกร้องเยอะจงั ทำางานปกตกิแ็ย่แล้ว แต่คนทำางานในโรงเรยีนแพทย์ 

จะเริม่ตระหนกัว่างานทีท่ำานัน้นำาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย และเม่ือ

เราขยายเรื่อง R2R ออกไปนอกโรงเรียนแพทย์ก็พบว่าคนติดใจ

เยอะมากเลย สะท้อนว่าคนทำางานสาธารณสขุในประเทศไทยเป็น

คนทีต่ืน่ตวัและตืน่รู ้ไม่ใช่แค่ทำางานไปเรือ่ยๆ หรือจะพดูอกีแบบ 

กค็อื เรามดีนิด ีมีคนทำางานทีใ่ฝ่ดอียากทำาอะไรยากๆ ด้วย ซึง่เป็น

เรื่องที่น่ายินดีมาก และยิ่งถ้าหากเราเริ่มต้น R2R พร้อมๆ กันไป 

กับการพัฒนาด้านวิชาการผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ท้าทาย 

สำาหรับเรื่อง transformation ถ้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ ตั้งแต่ระดับตัวคนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

ผมคิดว่า R2R มีเป้าหมายที่ท้าทายมาก ถ้า R2R เป็นเพียงแค่

เครื่องมือในการเล่ือนระดับ คงมีประโยชน์พัฒนางานในระบบ

ได้น้อยมาก และคงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่มากเท่าไรนัก  

ถ้าเป็นแบบนี้ R2R คงไม่ได้สร้างทั้ง improvement, change 

และ transformation แต่คอนเซป็ตข์อง R2R เริ่มขึน้มาพร้อมกบั

คำาว่าคุณต้องทำาให้เกิด improvement อย่างน้อยๆ คนทำางาน

วจิยักท็ำาให้งานทีท่ำาอยูด่ขีึน้ เราจงึหวงัว่าคนอยากทำา R2R เพราะ

อยากสร้าง improvement แต่เขาอาจจะไม่เห็น change หรือ 

transformation เท่าไร 

ผมเชื่อว่าคนทำา R2R จะไปถึงขั้น transformation ได้

จำานวนหนึ่ง นั่นคือเขาทำาจนเขาเห็นคุณค่าของการทำางานและ

การพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง และถ้าจะให้ดกีว่านัน้กค็อืเป็นงาน

ที่เกิดการเรียนรู้ด้วย เกิดการสร้างความรู้ใหม่ คนที่ทำางานแล้ว

อยากให้งานดีขึน้มอียา่งน้อยสามวธิี วธิทีีห่นึง่ คอืนัง่คดิว่าจะทำา

อย่างไร ข้อสรปุทีไ่ด้จากการคดิแล้วนำาไปลองทำาดวู่าได้ผลหรอืไม่

อย่างไร ผมเรียกว่า การคิดและการพัฒนางานและสรุปบทเรียน 

วิธีที่สอง คือเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น  

วธิทีีส่าม คอืมีการทำาวจิยั เกดิความรูใ้หม่ ซ่ึงวธีิท่ีสามทำาได้ตัง้หลาย

อย่าง คนท่ีผ่านกระบวนการเหล่านีแ้ม้จะมีความยากลำาบากกว่าจะ

ได้มา แต่เขาจะมคีวามสขุมากขึน้ และมคีวามภมูใิจมากยิง่ขึน้อกี 

กา้วแรกของ R2R

และความคืบหน้าที่ผ่านมา

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

มอง R2R 
ผ่านสายตาผ

ู้บริหาร

(Butterfly
 View)
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ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ด้วย เพราะความรู้ของเขา

ได้ถูกนำาไปใช้ในระดับที่กว้างขวางกว่า ผมจึงเชื่อว่า R2R จะ

ทำาให้เกิดการ transformation แน่ๆ ซึ่งก็เป็นความท้าทายว่า 

จากที่เราทำา R2R มาหลายปี ตอนนี้เราไปถึงตรงนั้นหรือยัง

Q: สมมตว่ิา R2R ไปถึงระดบัปัจเจกแต่ไปไม่ถึง 

ระดบัระบบ อาจารย์คิดว่าเป็น transformation ไหมคะ

A: ผมไม่อาจหาญที่จะบอกว่า transformation เป็น

อย่างไร แต่ผมเข้าใจว่า R2R กับ transformation เป็นการ

เลือกใช้คำาเพื่อท้าทายทุกคน ซึ่งมันท้าทายแน่นอน เราทำา

มาต้ังหลายปี เราก็ยังไม่ได้มองในมุมของ transformation  

เท่าไรนัก อย่างที่บอกว่าเราถึงจุดที่เรียกว่า transformation 

มากน้อยเท่าไรแล้ว มาช่วยกันกำาหนดให้มันชัดเจนนิดหนึ่ง 

มันต้องเป็น transformation ทั้งระดับปัจเจกและระบบนะ 

ระดบัปัจเจกไม่ใช่แค่มคีวามสขุชัว่คร้ังชัว่คราว แต่หมายถงึการ

เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานท่ีคนทำางานรูสึ้กว่า หนึง่ งานจะดขีึน้ได้

ต้องมกีารใช้ความรูแ้ละสร้างความรูใ้หม่ สอง การสร้างความรู้

ใหม่และการใช้ความรูใ้หม่มนัไม่ยาก สาม การสร้างความรูใ้หม่

และการใช้ความรู้ใหม่นำาไปสู่การใช้ประโยชน์ทัง้กับตวัเราและ 

คนอื่น และสุดท้ายคือนี่คือวิถีชีวิต วิถีการทำางานที่ไม่ยาก

ลำาบาก ในทางกลับกันถึงวุ่นวายก็ไม่ย่อท้อ พูดง่ายๆ คือ 

กลายเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตไปแล้ว นั่นคือ transformation 

แบบปัจเจก ซึ่งมันก็ย้อนกลับมาสู่คำาถามของผมที่ว่าเราไปถึง 

ตรงนั้นก่ีคนแล้ว ลองตั้งเป็นประโยคท้าทาย ในเชิงระบบ 

กต้็องมกีารสนบัสนุนและความคาดหวังให้คนทำางานในระบบ

มีการสร้างและการใช้ความรู้ หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน และเป็นการเรียนรู ้

ที่ไม่ใช่แค่ไปอ่านตำารามา แต่เป็นการเรียนรู้จากบทสรุป 

ตรงหน้า มีการเรียนรู้ใหม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบที่เรียกว่า การวิจัย นี่คือ transformations แน่นอน  

ซึ่งระบบที่จะเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่ใช่หมูๆ นะ 

จากคำาถามที่ว่า transformation จะเกิดขึ้นได้ไหม

ภายใต้ข้อจำากัด ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นว่าที่ศิริราช 

กเ็กิด transformation ในระดบัหนึง่ทเีดยีวนะ มคีนกลุม่หนึง่ที ่

R2R เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจิตใจแล้ว หรืออย่างน้อยๆก็

รู้สึกว่าการทำางานแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี ต้องขวนขวายทำาให้เป็น  

มนัเกดิขึน้แล้ว ในแง่รปูธรรมคอืคนงานระดบัยาม คนเขน็เปล  

ก็พยายามจะพัฒนางานของเขา หรือท่ีโรงพยาบาลป่าติ้ว 

คนนึ่งของก็อยากทำางานให้ดี มีการทำาวิจัยว่าจะนึ่งของให้ด ี

ได้อย่างไร สำาหรับผมนี่คือเป็นสิ่งสะท้อนเล็กๆ ภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบัน เวลาเราเห็นสิ่งดีๆ บางอย่างเกิดขึ้น  

มีคำาถามมากมายเลยว่าเป็นไปได้อย่างไร แต่สำาหรับคนที่ 

อยากเห็นสิง่ท่ีดกีว่านีย่่อมเป็นตวัอย่างในการสร้างแรงบนัดาลใจ  

เมื่อเห็นท่ีหนึ่งสามารถทำาได้ ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ 

ที่อื่นได้ นี่คือ transformation ที่ผมอยากเห็น

ในขณะเดยีวกนัเราต้องตัง้คำาถามว่าเราม ีR2R ไว้ทำาไม 

เราอยากเหน็อะไร อยากเหน็แค่โปรเจก็ต์ทีม่ากขึน้หรอือยาก

เห็นคนทำางานแค่ไม่กี่คนมีความสุขมากขึ้น เท่านั้นเองเหรอ 

ผมว่าไม่ใช่หรอก เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากให้

กลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ ความเช่ือมั่นว่าทำาได้แล้ว

มาลงมือช่วยกันทำา ผมว่าที่สุดแล้ว transformation แปลว่า 

เราอยากเห็นสิ่งที่ดีกว่า ไม่ยอมแพ้ และสามารถทำาให้ดีกว่า

เดิมได้แน่นอน

Q: อาจารย์คิดว่าอะไรจะน�าไปสู่ transformation  

ที่ดีที่สุดคะ

A: ต้องมสีองมมุเสมอ หนึง่ คอื คนทำางาน คนทำางานก็

ต้องมีสปิริตในการทำางาน ต้องไม่กลัวเร่ืองยาก ใฝ่ด ีและใจถึง 

สอง ระบบต้องมีกลไกสนับสนุน เช่น การไปทำา facilitator 

ไปคุยกับผู้บริหาร หรือการเชิญผู้ใหญ่มาพูดเพื่อให้เกิดขวัญ

และกำาลังใจ เกิดการเชียร์ การติดตามว่าทำาเรื่องดีๆ แล้ว

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ไหม เหล่านีเ้ป็นการเสรมิพลงั ไม่ใช่การ

ให้เงิน ถ้าเราทำา R2R ด้วยการให้เงิน นอกจากเราจะไม่ได้ 

R2R ที่ดีแล้ว การ transformation ก็จะเกิดยาก ความจริง

แรงจูงใจ แรงดึงดูดก็มีพอสมควรแล้ว ที่เหลือคือการไกด์ให้

เขาเห็นว่างานที่เขาทำามีประโยชน์ต่องาน ต่อตัวเอง และต่อ

ระบบด้วย ไม่ใช่แค่ว่าได้ประโยชน์ส่วนตัว

Q: R2R มีส่วนร่วมในการ transformation 

วงการสาธารณสุขและสังคมไทยอย่างไร

A: ถ้าเราทำาได้ถึงขนาดนี้เราก็หวังได้แน่ๆ ว่าระบบ

สาธารณสุขไทยจะมีคนอิจฉา เพราะมีแก่นที่จะสร้างสรรค์

และเปล่ียนแปลง คือ เป็นระบบที่ดีแน่ เพราะคนกล้า 

ตั้งคำาถามและกล้าหาคำาตอบ แถมอยากจะเปลี่ยนแปลง 

ถ้าองค์กรไหนมีคนแบบนี้ระบบก็จะไดนามิกมาก มันม ี

คอนเซ็ปต์หนึ่ง ภาษาฝรั่งเรียกว่า รีซิเล่ียน (resilient) 
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พูดง่ายๆ ก็คือ การปรับตัว ไม่แตกหักง่ายๆ มันมาจาก

จิตวิทยาเรื่องคน มีมุมท่ีสามารถสร้างสรรค์เปล่ียนแปลง

ได้ด้วย ระบบรีซิเลี่ยนเป็นสิ่งที่พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ถ้า

เรามีคนที่ทำางาน R2R อยู่ในขั้นที่ว่า transformative ระบบ 

รซิีเลีย่นกค็งเป็นเรือ่งปกต ิถ้า R2R ม ีtransformation ระดบั

ระบบด้วย ก็ย่อมจะทำาให้สาธารณสขุได้ประโยชน์แน่นอน แต่ถ้า 

R2R ยังอยู่ในกลุ่มบางกลุ่ม ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

หรือยังเป็นสเกลเล็กมาก ก็อาจจะยังไม่มีผลต่อระบบเท่าไร  

แต่จะต้องสเกลต้องใหญ่ขนาดไหนผมกไ็ม่มคีำาตอบให้ ต้องดกูนั 

ต่อไป ผมเข้าใจว่าท่ีผ่านมากท็ำาให้เราเหน็ตวัอย่าง เหน็ความหวงั 

ว่าเราสามารถทำาให้ขยายตัวได้มากกว่านี้อย่างมีคุณภาพ

Q: ตอนน้ีมีข่าวรัฐบาลยกเว้นภาษ ี300% งาน

วิจัยจะเกี่ยวข้องกับ R2R ไหมคะ

A: เกี่ยวนิดเดียว อันดับแรกเป็นเรื่องนวัตกรรมและ

เศรษฐกจิเสยีเยอะ เป็นเป้าหมายเพือ่ให้เอกชนสนบัสนนุเรือ่ง

การวิจัย อันที่สองคือการใช้เครื่องมือทางการเงิน อันที่สาม

คือเร่ือง transformation การทีร่ฐับาลมเีครือ่งมอืทางการเงนิ

ให้เอกชนลงทุนเรื่องการวิจัย มีคำาถามใหญ่มากว่าจะยั่งยืน

หรือเปล่า สมมติฐานที่มีกันแน่ๆ คือ การวิจัยเป็นของที่มีค่า  

ถ้าธุรกิจอยากพัฒนาแต่ไม่มีงานวิจัยมารองรับนี่น่าจะยาก 

การวจัิยมสีองมมุ มมุหนึง่ คอื product development 

อีกมุมหนึ่ง คือ process development อันหลังนี่คือ Lean 

R2R ที่อาจารย์เชิดชัยพูดถึงในแง่ของการพัฒนาการทำางาน  

ในบางเรือ่งจะทำาลนีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมี R2R ด้วย ซึง่อนันี ้

ผมว่ามนัเป็นธรรมชาตขิององค์กรทีด่ ีพดูอกีแบบ คอื ไม่เห็น

ต้องมีคนเอาเงินมาล่อเลย 

แต่ถ้ามีคนเอาเงินมาล่อก็อาจจะเป็น technology 

development และเขากเ็ช่ือว่าถ้าไม่มกีารลงทุนอย่างจรงิจัง 

จะไม่ม ีproduct development นีถ้่าเราลองเอา R2R ไปขาย

บริษัทเอกชน เขาจะซื้อไหมนะ ถ้าเราทำาให้เขาเกิด process 

development ขึ้นมาได้ เขาจะตื่นเต้นไหม ก็มีคำาถามว่า

บริษัทที่รัฐบาลต้องล่อด้วยเงินจะไปไหนหรือเปล่า ที่ผ่านมา

เคยมีคนวิจัยว่าเมืองไทยลดภาษี หักภาษีได้ ก็นำาเงินลงทุน

วิจัยไปเคลมเป็นมาตรการว่าไม่ค่อยโอเค แต่ทำาไมทำาอีก 

เคยมีคนเสนออีกโมเดลที่เรียกว่า voicer model ไม่ได้แจก

เงินแต่แจกเป็นความรู้ คือเราไม่ได้แจกเงินคุณ เราแจก

เครื่องมือให้คุณไปเอาความรู้ ถ้าคุณไม่ต้องการความรู้ 

เราก็ไม่เสียเงิน แต่ละบริษัทต้องไปหาความต้องการท่ี

จะอยากได้ความรู้เอาเอง

Q: ถ้ารัฐบาลรู้ว่ามีการ transformation 

ในระบบ R2R เราจะน�าไอเดียไปขายได้อย่างไร

A:  ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ในปัจจุบันเราก็

มีโมเดลขาย แต่ยังไม่ได้ไปขายระดับนโยบาย ปีที่แล้ว

ที่ผมเป็นรัฐมนตรีก็พูดไว้ว่ามีอำานาจสั่งก็ไม่ดี คือ มีของ

สองอย่างที่ทำาให้ของดีเป็นไม่ดีได้ อย่างแรก คือ คำาสั่ง  

อย่างที่สอง คือ เงิน ผมเข้าใจว่าถ้าเราอยากให้ R2R  

เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้น transformative การออก 

คำาส่ังกับการให้เงินต้องทำาด้วยความระมัดระวังเป็น 

อย่างย่ิง ถ้าเราขายให้รัฐบาลเพือ่ให้นำาไปทำาอะไรต่อ เช่น 

ถ้ารัฐบาลสั่งให้มีการทำา R2R ก็ลำาบากแล้ว แต่ถ้าไปขาย

รฐับาลเพือ่สร้างกลไก หรอืให้มนีโยบาย และมกีารตามดู

เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน อันนี้น่าจะได้

การที่จะทำาหรือพัฒนางาน R2R ระบบสาธารณสุข

ให้มีเป้าหมายคือการ transformation ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ที่ดี และสอดคล้องกับธรรมชาติของ R2R ที่ต้องการให้

คนและองค์กรเป็นระบบทีมี่คณุภาพอย่างแท้จรงิ เพราะมี

วัฒนธรรมการสร้างและการใช้ความรูเ้ป็นองค์ประกอบที่

ผสมกลมกลนื การทีเ่รามาพดูเรือ่ง transformation เป็น

เรื่องดี ควรจะช่วยการันตีความมั่นใจและหาทางแปรให้

เป็นรูปธรรม ทั้งทีมงาน คนทำางาน รวมทั้งองค์กรตัวเอง

ช่วยกนัให้เกดิการเปลีย่นแปลง เรายงัเชือ่ว่าการทำาอย่างน้ี 

ต้องค่อยๆ ทำา แล้ววันหน่ึงมันจะประสบความสำาเร็จ 

อย่างแน่นอน

แม้จะเป็นเร่ืองยาก หากมองอีกแง่หนึ่ง คือ  

ความท้าทายที่ R2R จะก้าวไปถึงการ transformation  

อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในแง่ปัจเจกและองค์กร ซ่ึงก็

ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหน่ึง แต่ทุกภาคส่วนที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยกันอย่างแข็งขัน เพราะประโยค 

ที่ว่า “สามัคคีคือ พลัง” ยังคงมีมนตร์ขลังไม่เสื่อมคลาย

มอง R2R 
ผ่านสายตาผ

ู้บริหาร

(Butterfly
 View)
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 เมื่อนึกถึงคุณอำานวย หลายคนนึกถึง 

ดร.นิภาพร ลครวงศ ์หรือ “อาจารยก์ะปุ๋ม” แล้ว  

หลายคนท่ีเคยสัมผัสคงจะนึกถึงรอยย้ิม 

ท่ีเป็นมิตร ความเป็นคนมีอารมณ์ขันใน 

ทุกสถานการณ์ และการทำางานแบบมืออาชีพ 

ชนิดถึงไหนถึงกัน ซึ่งทำาให้อาจารย์กะปุ๋ม 

เป็นหนึ่งในต้นแบบคุณอำานวย R2R ที่ชัดเจน 

ที่สุดในขณะนี้

ในวันนี้ อาจารย์กะปุ๋ม จากโรงพยาบาลยโสธร 

ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในคอลัมน์ “ก้าวไปกับ 

คณุอำานวย” อกีครัง้ เชือ่ว่าหลายคนคงอยากรูว่้าหลังจาก 

ท่ีอาจารย์ได้นำาแนวคิด R2R ไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำางานแล้ว ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรขึน้บ้าง และ

ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่า

Q: เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่อาจารย์ได้

รู้จักและสนิทสนมกับงาน R2R จึงอยากทราบ

ว่า R2R ได้ท�าให้ชีวิตของอาจารย์เปล่ียนแปลง

ไปในด้านใดบ้างคะ?

A: อาจารย์ได้รูจ้กักบั R2R ในปี 2548 เน่ืองจาก

ตอนนั้นกำาลังทำาดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่อง 

การสร้างความรู ้ทำาให้มโีอกาสได้รู้จักกบัท่านศาสตราจารย์ 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จากน้ันก็ได้ยินแนวทางที่

ผู้ใหญ่หลายท่านได้ริเริ่ม R2R ที่ศิริราช แต่ตอนนั้นยัง

ไม่เข้าใจว่า R2R คืออะไร ทราบแค่ว่าเป็นการนำาวิจัย

มาใช้ในกระบวนการทำางานประจำา อาจเป็นวจิยัหวัข้อ 

เลก็ๆ ไม่เหมือนงานวจิยัใหญ่ๆ ทีเ่ราเคยรูจ้กั หลังจาก

กลบัมาทำางานทีโ่รงพยาบาลยโสธรกเ็ลยคดิว่าเราน่าจะ

ทำาโปรเจ็กต์อะไรสักอย่างหนึ่ง

 จึงนำาแนวคิดของ R2R มาพูดคุยกับพี่ๆ ที่ชอบทำา

วิจัยเหมือนกันประมาณ 4-5 คน ตอนแรกๆ ก็ทำากันเอง 

ทำาไปเรียนรู้ไป (learning by doing) 

จนมีโอกาสได้อ่านแนวคิดของท่านอาจารย์วิจารณ์

ผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งจากการได้เข้าร่วมประชุมกับท่านจึง

ทำาให้พอทราบว่า R2R เป็นมากกว่าการวจิยั เพราะยงัเป็น

เรื่องของการจัดการความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกที่เราทำาอยู่พอดี จึงเหมือนเป็นภารกิจของ 

ตัวเองด้วยที่จะทำาให้คนทำางานประจำาเรียนรู้การทำาวิจัย 

โดยทีไ่ม่ต้องมานัง่เรยีนระเบยีบวธิวีจิยั แล้วกไ็ด้ทำาต่อเน่ือง

มาเรือ่ยๆ โดยใช้เทคนิคหรอืกระบวนการของ R2R ทีเ่รือ่ง

รวมทั้ง dialogue และ Share&learning ซึ่งปรากฏว่า 

คนทำางานรู้สึกสนุกและมีแรงบันดาลใจในการทำาวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาหน้างานของตัวเอง

ประสบการณ์

ของ ดร.นิภาพร ลครวงศ์
Transform



10

ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

Q: ในด้านการด�าเนินชีวติ R2R ได้น�าความ

เปลี่ยนแปลงมาสู่อาจารย์อย่างไรบ้างคะ?

A: ส่วนตวัเชือ่ว่าการทำาวจิยัไม่ได้แยกส่วนจากชวีติ

เลย มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ของทุกๆ คน ถ้าเรารู้จักเริ่มต้นตั้งคำาถามกับตนเองกับ

อปุสรรคในชวีติทีเ่รากำาลังเผชิญ เรากจ็ะแสวงหาคำาตอบ 

ซึ่งกระบวนการแสวงหาคำาตอบนี่แหละที่เป็นทักษะของ

งานวิจัย หากเราอยากรู้ว่ามีใครเคยเจอปัญหาแบบเดียว

กบัเราไหม แล้วเขาทำาอย่างไร เราก็จะก้าวไปสู่การค้นคว้า 

เพิ่มเติมเพื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเรา  

เมือ่ทำาไปสกัพกักม็าดผูลลัพธ์ท่ีเกดิขึน้ว่าปัญหาคล่ีคลาย 

ลงไหม อปุสรรคลดลงหรอืเปล่า ซ่ึงทกัษะนีถู้กฝังอยูใ่นมนษุย์ 

ทุกคน เพียงแต่บางคนอาจจะถอดรหัสไม่ออก ก็เลย

มองว่านี่มันมหัศจรรย์มาก ทั้งที่ความจริงแล้ว R2R เป็น 

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของเรา

อย่างดฉินัชอบทำาเบเกอรีก่เ็คยใช้ทกัษะ R2R เข้ามา

ประยุกต์ด้วย เช่น ตอนอบขนมเค้กจะไม่ทำาตามสูตร แต่

ชอบดดัแปลง ถ้าคนอืน่ใส่นม เรากเ็ปลีย่นมาลองใส่นำา้นม

ข้าวโพดแทน ถ้าเขาใส่ไข่ เราก็ลองไม่ใส่ไข่ เราจะอบไฟ

ด้วยอณุหภมูเิท่าไหร่ อบนานแค่ไหน กน็ำาทกัษะของ R2R 

เขา้มาใช ้หรืออยา่งในชวีติประจำาวนั ดิฉนัสนใจเรื่องการ

พฒันาจติ ก็ตัง้คำาถามว่าถ้าเราใช้ชวิีตแบบนีแ้ละทำาแบบนี้  

ผลจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่า 

จะทำาอะไรก็ตาม ทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถาม

กับตัวเองและแสวงหาคำาตอบ เมื่อไหร่ที่เราเริ่มแสวงหา 

คำาตอบ กระบวนการและทกัษะวจิยัจะเกดิขึน้โดยอตัโนมัติ  

มันชัดเจนตอนมาน่ังเขียนบันทึกเพราะสะท้อนวิธีคิด

และกระบวนการของเราว่าขั้นตอนที่เราทำามันล้วนเป็น

ทักษะวิจัยท้ังนัน้ งานวิจยักเ็ลยฝังเข้าไปในชวีติประจำาวนั 

จึงพยายามชี้ให้คนทั่วไปเห็นว่าวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว  

แต่อยู่ในชีวิตประจำาวันของทุกคน ซึ่งพออธิบายมุมนี ้

หลายคนก็เริ่มเห็นชัดและเข้าใจ

Q: ความเปล่ียนแปลงต่อองค์กรหลังจาก

น�า R2R ไปพัฒนางานเป็นอย่างไรบ้างคะ?

A: ขอเร่ิมจากโรงพยาบาลยโสธรก่อนนะคะ  

จากที่เริ่มนำา R2R มาใช้ในกลุ่มคนเล็กๆ จนวันนี้ สิบปี

ผ่านมา ทำาให้ทุกคนมองสิ่งต่างๆ ลึกซึ้งขึ้น มีความสุข

กับการทำางานมากขึ้น เสียงบ่นเกี่ยวกับงานและเสียงบ่น

ว่าอยากลาออกก็ค่อยๆ หายไป อีกที่คือ โรงพยาบาล

ป่าต้ิว ที ่R2R กลายเป็นวฒันธรรมในการทำางานไปแล้ว ตอนนี ้

ทุกคนมองอะไรก็เป็น R2R เม่ือมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน กระบวนการ

คดิแก้ปัญหาจะเกดิเรว็มากจนเรยีกได้ว่ามหศัจรรย์ โดยปัจจยั

ที่ทำาให้เป็นเช่นนี้อาจจะเพราะว่าเขาเปิดใจ ไม่ปิดกั้นตัวเอง 

ไม่มีกรอบ ไม่ต่อต้าน การเรียนรู้จึงไปได้เร็ว จิตใจด้านในก็

เติบโต ไม่ใช่แค่ว่าได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังทำาให้คนได้รับ

การพัฒนาขัดเกลาทางด้านจิตใจ เข้าใจชีวิต เข้าใจการงาน 

และมองเรื่องต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่งมากขึ้น

Q:  อาจารย์มีตัวอย่างเด็ดๆ ของคุณอ�านวย 

R2R ที่น่าสนใจ มาเล่าให้เราฟังไหมคะ? โดยเฉพาะ

กรณีตัวอย่างท่ีล้มลุกคลุกคลานจนกลายมาเป็น 

คุณอ�านวยมือหนึ่ง

A: คนแรกคือโย๋ ชลภัสสร วิวรรณพงศ์เป็นพยาบาล

ประจำาหอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม โรงพยาบาลยโสธร ซึ่งหลาย

คนคงมองว่าน่าจะเป็นงานท่ีซเีรยีสมาก เพราะต้องอยูท่่ามกลาง

ความเป็นความตายทกุลมหายใจเข้าออก แต่ปรากฏว่าพอเดนิ

เข้าไปในหน่วยงานนี้เรากลับรู้สึกสบายใจ เพราะได้สัมผัสถึง

ความสขุของคนทำางาน เขามคีวามเบกิบานอยูใ่นงาน ไม่มใีคร

บ่นเหนือ่ยหรอืเบือ่หน่าย  คุณโย๋จบปรญิญาตรแีล้วไปเรยีนต่อ

ปริญญาโท เป็นคนทีม่คีวามสุขในการเรียน ในขณะเดยีวกนัเขา

กเ็ผชญิกบัความเจบ็ป่วยจากโรคหวัใจอกีด้วย แต่เขามพีลงัใน

ตัวเองจนสามารถพาตัวเองก้าวผ่านการเจ็บป่วยนี้มาได้ และ

ประสบความสำาเร็จในการทำา R2R

 

อีกคนคือพี่โอ สมหญิง อุ้มบุญ จากโรงพยาบาลป่าติ้ว  

ซึง่ถกูย้ายไปแผนกอืน่กระทนัหนั แต่เขาเปล่ียนความคดิว่าต้อง

มีทางออก แล้วก็มาปรึกษาว่าเราต้องทำาอะไรร่วมกันสักอย่าง

แล้วล่ะ แม้ไม่มีพื้นฐานความรู้ R2R แต่พี่โอเป็นนักสู้เต็มร้อย  

มใีจทีอ่ยากจะเรยีนรู้ จากนัน้ทกุอย่างกช็ดัเจนจนมัน่ใจไปผลกัดนั 

และสานต่องาน R2R ให้น้องๆ ที่โรงพยาบาลได้รู้จัก เกิดพลัง

ชีวิตจากคนที่ไม่รู้วิจัย เขียนงานวิจัยไม่ได้ ก็สามารถเขียนได้ 

อาศัยการเรียนรู้จากคนอื่น จากบทเรียนการถูกย้ายแผนกมา

เปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ สุดท้ายก็กลายเป็น

เรี่ยวแรงสำาคัญของหน่วยงานที่เสริมสร้างความสุขในองค์กร
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อีกเคสหนึ่งคือพี่แกะ อนงลักษณ์ ฤทธิวุฒิ จากโรงพยาบาล

คำาเขื่อนแก้ว พี่แกะจบปริญญาโท เคยผ่านการทำาวิจัยแบบเข้มงวด

เต็มรูปแบบ จากการได้ร่วมงานกับพี่แกะ ทำาให้ได้เรียนรู้ถูกผิดมา

ด้วยกัน ช่วงหนึ่งของชีวิตพี่แกะเจอวิกฤตของชีวิตเพราะป่วยเป็น

มะเร็ง เป็นเวลาสองปีที่ต้องเผชิญกับโจทย์ใหญ่ของชีวิต โดยที่ 

พีแ่กะปฏเิสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เลอืกนำาทกัษะของ

ความเป็นนกัวจิยัมาทดลองกับตวัเองโดยแพทย์วถีิธรรม ปรากฏว่า

เซลล์มะเร็งหายไป ทำาให้พี่แกะรู้สึกมีพลังชีวิตมากขึ้น จนวันหนึ่ง

ที่พร้อมก็ได้กลับมาเรียนรู้เรื่อง R2R กันอีกครั้ง เรียกว่ามาพลิกฟื้น

กันใหม่ก็ว่าได้ พี่แกะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมี

การเติบโตทั้งภายในและภายนอก

Q: อาจารย์ได้วางแผนน�า R2R ไปใช้ในอนาคตไหมคะ

A: ระยะเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมา จากการทำากระบวนการ

หลายๆ แห่ง กลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งข้ึน ลึกซึ้งใน

ความหมายของตัวเองก็คือว่ามนันุม่นวลขึน้ ลึกซึง้ขึน้ในจติวญิญาณ

ของคนทำางาน ไม่ใช่แค่ มุ่งมั่นเอาผลงานวิจัย แต่คือการพัฒนาทั้ง 

ตัวคนทำางานและองค์กร ก็เลยตั้งโจทย์กับตัวเองว่าทศวรรษที่สอง

นี้น่าจะเป็นการใช้ R2R เข้ามาพัฒนาจิตวิญญาณของคนทำางาน

อย่างลกึซ้ึงข้ึน ไม่ใช่แค่ผลติงานวจัิยอย่างเดยีว การเป็นคณุอำานวย

จะนำาพาให้คนทำางานพ้นทกุข์ และมคีวามสขุกบัการทำางานมากขึน้

Q: อาจารย์จะแนะน�า R2R ให้กับคนอืน่อย่างไรดคีะ 

โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จัก R2R

A: บางคน บางองค์กร ถ้าเราบอกว่าทำา R2R ปุ๊บ เขาจะ

นึกถึงผลงานวิจัยหรือวิชาการบางอย่างทันที สำาหรับตัวเองคิดว่า 

ถ้าคนคนหน่ึงอยากทำา R2R และเดินมาปรึกษา จะแนะนำาว่าให้

ตั้งสติและทำาความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่ากำาลังเรียนรู้อะไร R2R 

ที่อยากทำาคืออะไร เมื่อตั้งหลักแล้วจึงค่อยๆ เรียนรู้ไปด้วยกัน  

ถ้าอยากจะนำา R2R มาใช้ ไม่อยากให้ไปมองท่ีผลงานวิชาการ 

เพราะ R2R ให้เรามากกว่าผลงานวิชาการค่ะ

 อ่านมาถงึบรรทดันีค้ณุคดิเหมอืนกันไหมคะ ว่านีค่อืสายตา

ของผู้ที่มองโลก มองชีวิตภายใต้วิถีแห่งธรรม และมอง R2R อย่าง

ทะลุปรุโปร่ง จนเรามั่นใจว่า อาจารย์กะปุ๋มจะเป็นคุณอำานวยท่าน

หนึ่งที่จุดประกายให้ R2R เดินหน้า เติบโต และผลิบานอย่างลึกซึ้ง

ในจิตวิญญาณของคนทำางานทุกคน

R2R คือพลังบวกและแรงบันดาลใจ

 ข้อดีของการเป็นคนมองโลกในแง่บวก

มีมากมาย นอกจากจะทำาให้ตัวเองมีความสุข 

แล้ว ยังทำาให้คนท่ีอยู่ ใกล้ได้รู้สึกสัมผัส

มวลความสุขน้ันไปด้วย เช่นเดียวกับพี่โย๋  

ชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ์ ท่ี ได้รับพลังบวก 

จากอาจารย์กะปุ๋ม - ดร.นิภาพร ลครวงศ์ 

มาตลอด 10 ปี ที่รู้จักกัน

 พี่โย๋กับอาจารย์กะปุ๋มรู้จักกันมาต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2549 ร่วมทุกข์ร่วมสุข กอดคอกัน 

หัวเราะร้องไห้มาด้วยกัน ชนิดมองตาก็รู้ใจ 

พี่โย๋มองอาจารย์กะปุ๋มเป็นท้ังเพื่อน พี่ท่ีปรึกษา  

และไอดอลในการทำางานและการดำาเนินชีวิต  

โดยเฉพาะการทำาวิจัย R2R ท่ีพีโ่ยบ๋อกว่าอาจารย์

กะปุ๋มคือต้นแบบของเธอ

 Q: ในฐานะคนสนิทของอาจารย์กะปุ๋ม 

ท�างานท่ีคลุกคลีกันมานาน พีโ่ย๋เหน็การเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์หลังจากท�า R2R อย่างไร

บ้างคะ?

A:  พีไ่ด้รูจ้กักบัอาจารย์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ตอนนัน้ 

โรงพยาบาลยโสธรเริ่มทำา R2R เป็นครั้งแรก พี่อยากทำา 

R2R ก็เลยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ พอมีโอกาสได้พูดคุย

กันและทำางานด้วยก็ทำาสนทิกันมากขึน้ เม่ือก่อนอาจารย์

แต่งตัวหรู ดูไฮโซ และบุคลิกน่าเกรงขาม แต่หลังจากทำา 

R2R อาจารย์ก็เริ่ม Transform ตัวเอง ในปี พ.ศ. 2551 

ผมเริ่มสั้นลงและหันมานุ่งผ้าฝ้าย สมถะมากขึ้น ส่วน

เรือ่งการทำาวิจัย R2R จากเดมิทีอ่าจารย์เชิญวิทยากรจาก

ข้างนอกมาบรรยาย ผลตอบรับจากทีมงานคือกลัวการ

ทำาวิจัย อาจารย์ก็เลยมองว่าน่าจะหาคุณอำานวยในพื้นที ่

ที่มี positive thinking และเข้าถึงง่ายมาช่วยทำา R2R  

ที่มี positive thinking และเข้าถึงง่าย
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พูดถึงการ Transform อาจารย์จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ตลอดเวลา โดยทำา R2R กับตัวเองบ่อยมาก เช่น อาจารย์

อยากรู้ว่าถ้าถือศีล 8 โกนผม ปฏิบัติธรรมและทำางานใน 

โรงพยาบาลไปด้วย จะสามารถทำาได้หรอืไม่ ผลสรปุกค็อืทำาได้ 

ที่ผ่านมาอาจารย์เดินทางไปทั่วประเทศ ถือศีล 8 กินข้าว 

มือ้เดยีว ทำาวตัร ทำาสมาธปิกต ิซึง่ทกุอย่างลงตัวด ีไม่มปัีญหา 

ส่วนเรื่องการทำางานเราได้ฟอร์มทีมเล็กๆ ในโรงพยาบาล

ยโสธรก่อน โดยปรับรูปแบบจาก formal เป็น informal และ

มีอาจารย์เป็นคุณอำานวย มีการปรับปรุงกันมาเรื่อยๆ เพื่อให้

เกิดความยืดหยุ่นในการทำางาน โดยในปัจจุบันเราทำา R2R 

แบบผสมผสานทั้งสองอย่าง 

จากที่ทำา R2R ในโรงพยาบาลยโสธรอาจารย์ก็มอง

ว่าน่าจะขยายเครือข่ายออกไปข้างนอกบ้าง ตอนแรกก็ไป 

โรงพยาบาลป่าติ้ว เริ่มตั้งแต่เปล่ียนรูปแบบการประชุมเลย 

ปกตเิวลาจดัการอบรมเขาจะนัง่เก้าอีเ้รยีงกนั อาจารย์มองว่า

ถ้าทำาแบบนัน้ผู้เข้าอบรมจะอึดอดั บรรยากาศในวงประชมุจะ

เครียด ก็เลยเปลี่ยนให้นั่งล้อมวง จากที่เคยนั่งโต๊ะก็ให้นั่งพื้น  

นั่งเบาะสบายๆ ใครอยากนอนเรียนก็นอน อยากนั่งก็น่ัง  

รปูแบบการเรยีนของอาจารย์จะเป็นแบบกนัเอง บรรยากาศการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เป็นธรรมชาติ เติมเต็มให้กันได้มากกว่า

อาจารย์มองว่าทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรน่าจะมีการ

สนบัสนนุใหท้ำา R2R เพราะ R2R ช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ต่องานในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถ Transform R2R ให้

เข้าไปแทรกซมึอยูใ่นการทำางานคณุภาพ (HA) ของโรงพยาบาล 

R2R สามารถตอบโจทย์ HA ได้พร้อมๆ กับการแก้ปัญหา

หน่วยงาน และการดูแลผู้ป่วย เชื่อมโยงไปกับการให้บริการ

ขององค์กรอาจารย์พิสูจน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นว่า R2R 

สามารถแก้ปัญหาได้ โดยจะมีรูปแบบการสอนให้บุคลากร 

หรือนักวิจัยมีการ learning & sharing เน้นบรรยากาศแบบ

กันเอง ไม่เครียด 

 

ต่อมาอาจารย์ก็มอง

ว่ายังมีอีกหลายที่ที่น่าจะ

ขยายเครือข่าย ล่าสุดก็

ขยายเครือข่ายไปที ่

โ รงพยาบาล

คำาเขื่อนแก้ว 

โดยนำาวถิพีทุธ

เข้าไปปรับใช้ด้วย อาจารย์สนับสนุนให้มีการนำาการ

ปฏบัิตธิรรมเข้าไปดแูลรกัษาผูป่้วยความดนัและเบาหวาน  

ซึ่งผลก็ออกมาดีมาก อาจารย์ทำา R2R ทุกอย่างจริงๆ  

แม้กระทั่งการทำาอาหารและขนม ถ้าในตำาราแนะนำาว่า

ต้องอบขนมนานแค่นี ้อาจารย์จะลองลดขัน้ตอน ลดเวลา 

เก็บข้อมูลทำา R2R อาจารย์ทำา R2R ทุกอย่างในชีวิตจนพี่

แซวว่าอาจารย์อย่ามาทำา R2R กับครอบครัวหนูนะ

Q:  ในสายตาของพี่โย๋และคนอื่นๆ มอง

อาจารย์กะปุ๋มอย่างไรคะ?

A:  อาจารย์เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของโลก  

เป็นคนมองโลกในแง่ดี เวลาพูดถึงอะไร ก็จะมองว่า 

น่าจะทำา R2R เนอะ ทุกคนในโรงพยาบาลและคนทั่วไป

มองอาจารย์เป็นโลโก้ของ R2R เวลาเดินไปไหนมาไหน

ก็จะสังเกตสิ่งรอบตัว เช่น คนเขากำาลังคุยกันเรื่องอะไร

กันนะ เรื่องนี้น่าจะทำา R2R ได้นะ แล้วอาจารย์ก็จะเชียร์ 

มองหน้าปุ๊บก็เป็น R2R เลยค่ะ  

พ่ีมองว่ามนัเป็นเรือ่งทีดี่มากๆ เลยนะคะ เพราะไม่

ว่าอาจารย์จะทำาอะไรก็จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

ทางที่ดีเสมอ เช่น ท่านถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม เวลาท่าน

ไปบรรยายที่ไหน ท่านก็สอนแง่คิด สอนธรรมะไปด้วย  

ที่สำาคัญท่านเป็นคนอารมณ์ดี ปกติเวลาเราเห็นแม่ชีก็

จะกลัว ไม่กล้าเข้าหา แต่ท่านทำาให้ทุกคนรู้สึกสบายใจ 

มีความสุข กล้าพูดกล้าถาม

ท่านใช้กระบวนการ KM (Knowledge Management)  

ในการทำากลุ่ม R2R ซ่ึงดีมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง  

ให้นักวิจัยพูดคุยและรับฟังกันอย่างตั้งใจ แลกเปล่ียน

และเรียนรู้ในกลุ่ม เวลาอาจารย์ไปบรรยายตามที่ต่างๆ  

รปูแบบการบรรยายแต่ละครัง้ไม่มรีปูแบบทีต่ายตัว อาจารย์

จะปรับตามผู้เรียนตลอดเวลา อาจารย์จะเน้นให้ลงมือ

ปฏิบัติ ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจ อาจารย์เป็นนักสร้าง

องค์ความรู้ โดยนำาความรู้ของนักวิจัยออกมาเอง ไม่ใช่

ใส่ข้อมูลฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ฝังลึก เป็นองค์ความ

รู้จริงๆ ของผู้วิจัย

ที่ผ่านมาก็สนุกดีนะคะ เวลาไปไหนก็จะมีเสียง 

ตอบรับกลับมาว่า อาจารย์เก่งจังเลย ทำาเรื่องยาก

ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุก ส่วนใหญ่เขาก็มีความสุข 

12
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R2R คืออริยสัจ 4 บนถนนสายวิจัย  

 “อาจารยก์ะปุ๋ม” นอกจากเป็น 

หนึ่งในต้นแบบ R2R ที่ชัดเจน

ท่ีสุด ท้ังยังเป็นผู้จุดประกาย 

การทำาวิจัยจากงานประจำาของคน 

ทั่วประเทศ ไม่ว่าเธอจะเดินทางไป

บรรยายท่ี ไหน ใครๆ ต่างก็ ได้รับ

พลังบวกจากเธออยา่งเต็มเป่ียม  

ในขณะท่ีคนท่ัวไปมองเธอเป็น 

แรงบันดาลใจและไฟฝนั แล้วคนใกล้ตัว 

อยา่ง คณุสมหญงิ อุม้บุญ พยาบาล

วิชาชีพ ชำานาญการ รพ.ป่าต้ิว มอง

หญิงเหล็กเล็กพริกขี้หนูท่ีมีชื่อน่ารัก

สมตัวคนน้ีอย่างไร ไปฟังจากปาก

เธอกันเลย

Q:  ในฐานะคนสนิทท่ีท�างานกับอาจารย์

กะปุ๋มมานาน คุณเหน็การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ 

อาจารย์กะปุ๋มหลังจากน�า R2R มาใช้อย่างไรบ้าง 

A:  อาจารย์กะปุม๋เคยบอกว่า R2R คล้ายอรยิสจัสีข่อง

พระพุทธเจ้า คือ ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สมุทัย สาเหตุที่

ทำาให้เกดิทกุข์ นโิรธ ความดบัทกุข์ และมรรค หาหนทางเพือ่

ดบัทกุข์ เช่น ทกุข์ในงานประจำาและทกุข์ของการเกดิมาเป็น

มนษุย์ ส่งผลให้อาจารย์ใฝ่ศกึษาพระธรรมอย่างละเอยีดลกึซึง้ 

น้อมนำามาทดลองกับตัวเอง ทั้งที่มองเห็นภายนอกจาก

การแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไป การดูแลสุขภาพด้วยการกิน

อาหารปรุงแต่งน้อย ใช้วิถีธรรมชาติบำาบัดอาการเจ็บป่วย  

แล้ววัดผลลัพธ์ยืนยันด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การฝึกจิตภาวนาด้วยการทำางานฝีมือ สร้างสรรค์ผลงาน

เย็บปักถักร้อย ตกแต่งต้นไม้กระถางเล็กเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลงานเพื่อหางบประมาณช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในวัด

และอยากทำา บางคนอยากทำาเป็นสิบๆ เรื่อง ก็มี อาจารย ์

Transform เก่งมาก เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ ใครได้คุย

กับอาจารย์ก็ได้ทำา R2R ทุกคน ทำาแบบมีความสุข เป็น 

Happiness R2R จริงๆ 

Q: พีโ่ย๋อยากฝากอะไรถึงอาจารย์กะปุ๋มบ้างคะ? 

A: อยากให้รกัษาสขุภาพ เพราะอาจารย์เดินทางบ่อย

มาก ทำาทั้งงานในคลินิกจิตเวช ทำางานตัวเอง และก็ยังไป

ทำางานข้างนอก เดนิสายไปหว่านเมลด็พนัธ์ุการทำาวจิยั R2R 

ให้สวยงามอกีด้วย อาจารย์จะมสีหีน้าสดชืน่ ไม่แสดงออกว่า

เหนือ่ยเลย แต่พีไ่ปด้วยจะรูว่้าจรงิๆ แล้วอาจารย์เหนือ่ยมาก  

พี่รู้จักอาจารย์มาสิบปี แค่มองตาก็รู้ใจ

ทุกวันนี้ที่พ่ีได้อยู่ตรงน้ีก็เพราะว่ามีอาจารย์กะปุ๋มเป็น

คนขดัเกลาและหล่อหลอมความดงีามให้ ใส่ปัญญา ใส่ความ

สามารถ แต่ก่อนไม่ได้เรียนปริญญาโท อาจารย์ก็บอกว่าให้

ไปเสรมิปัญญา เพือ่นำาความรู้ของเราไปช่วยคนอืน่ พีร่กัและ

เคารพอาจารย์มาก ยิง่รูจ้กัยิง่รกั กต้็องขอบพระคณุอาจารย์ 

มากๆ สำาหรับพี่ ต่อให้เขียนคำาขอบคุณเต็มผืนฟ้า ก็ยังไม่

เทียบเท่าคุณงามความดีที่อาจารย์มีให้

อ่านถึงบรรทัดนี้แล้ว คุณผู้อ่านคงเห็นด้วยกับเราว่า 

อาจารย์กะปุ๋มเป็นผู้ Transform ให้ R2R กลายเป็นพลังบวก

และแรงบนัดาลใจให้คนทีเ่คยกลวัการทำาวจัิยมาก่อนมแีรงฮดึ

และเกิดความรักในงานที่ตัวเองทำา และยังเป็นแบบอย่างให้

กับหลายๆ คน ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติธรรม โดยนำา R2R 

มาใช้ในการดำาเนินชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นแรง

บนัดาลใจอย่างดใีห้มดงาน เพือ่พัฒนาการบรกิารผูป่้วยต่อไป
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ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

อกีสิง่หนึง่ทีน่่าท่ึงคอืการจดักระบวนการเรยีนรู ้R2R จาก

การสัง่สมประสบการณ์ของการเป็นวทิยากรหลายแห่ง ซ่ึงผ่าน

การทดลองซำา้จนตกผลกึ มกีารถอดบทเรียนทกุทีจ่นเกิดเป็นชดุ

ความรู้เก็บไว้ในคลังส่วนตัว ซึ่งมีความเรียบง่าย หลากหลาย 

สามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสมตามลักษณะและบริบทผู้เรียน 

แทนการเริ่มต้นสอนด้วยตัวเลขสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย เม่ือปี  

พ.ศ. 2552 อาจารย์เคยพาพนักงานเวรเปล ซักฟอก และจ่าย

กลางเข้าร่วมเรยีนรู ้R2R เม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการเรยีนรูน้้องๆ

พนกังานเผยว่า “ไม่รูส้กึเลยว่าได้เรยีนวิจยั เพราะอาจารย์มชีดุ

คำาพดูและภาษาทีเ่ข้าใจง่าย กระตุน้  โน้มน้าว และเชยีร์ให้ผู้คน

มีใจฮึกเหิม”  แม้กลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักงานวิจัยมาก่อนก็เข้าใจ

ได้ง่ายดาย หากผู้เรียนเปิดใจรับฟัง ให้โอกาสพัฒนา พัฒนา

และสร้างศกัยภาพกจ็ะสามารถก้าวสูก่ารเปล่ียนแปลงในทีสุ่ด”

 

Q:  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย์กะปุ๋ม

หลังจากที่ได้น�า R2R มาใช้ในการท�างานในมุมมอง

ของคุณเป็นอย่างไร

A:  การผสมผสานงาน R2R กับธรรมะและจิตวิทยา 

เชงิบวกเป็นข้อแตกต่างทีเ่ป็นจดุเด่นทีด่ ีอาจารย์เป็นคนมจิีตใจ

ละเอียดอ่อน เข้าใจคนหน้างานว่ามีภาระอันหนักอึ้งอยู่แล้ว  

จึงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการขับเคลื่อน R2R ที่จับต้องได้ 

เชื่อมโยงให้นักวิจัยเห็นภาพทั้งระบบ ชี้ชวนให้มองช่องว่างที่

เป็นประเด็นสำาคัญนำามาสู่การพัฒนา เป็นหัวข้อวิจัยเชิงระบบ 

Meta R2R ทีม่รีะบบงานย่อยๆ หลายช้ินงาน เป็นแรงบนัดาลใจ 

แรงกระตุ้นให้คนทำางานคิดอยากแก้ปัญหาหน้างานด้วย 

การวิจัยมากขึ้น  

อย่างครั้งล่าสุดเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ที่อาจารย์กลับมาถอดบทเรียนการพัฒนางานด้วยการวิจัย  

โรงพยาบาลป่าติว้  คณุธญันนัท์ ศรชีนะ (พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ 

หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร) กล่าวถงึอาจารย์

กะปุ๋มในการช้ีให้เห็นงานที่พัฒนาเป็นภาพชัดเจนว่า “พอมี 

นโยบายลงสูพ่ืน้ที ่สิง่ทีเ่ราพฒันากนัมาตัง้แต่งาน R2R ในยคุเร่ิมต้น 

ช่วยทำาให้ภาพการทำางานเราชดัเจนขึน้ และตอบสนองต่อการ

ทำางานตามนโยบายได้ง่ายขึน้  ทีส่ำาคญัพวกเรามคีวามสขุทีไ่ด้ 

ทำาสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย...”

นอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นแบบอย่างของความอดทน 

การบ่มเพาะตนเองให้มีความเพียรและวิริยะต่อหน้าที่  

ทัง้ยงัอำานวย สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ 

ค้นหาจดุเด่นของแต่ละบคุคล เชยีร์ให้เป็นคณุอำานวยทีโ่ดดเด่น

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายการขับเคลื่อน R2R  อย่างต่อเนื่อง   

บทเรียนแห่งการปล่อยวาง การไม่ยึดติดของอาจารย์เป็น

แบบอย่างท่ีดีที่ช่วยหาทางออกให้คุณอำานวยมือใหม่ได ้

พัฒนาจิตใจตนเองให้เข้มแข็งต่อข้อจำากัดและอุปสรรคที่

หนักหนาจนหาทางออกไม่เจอ  

Q:  สิ่งที่อยากฝากถึงอาจารย์กะปุ๋ม

A:  อาจารย์คือผู้จุดประกายฝันของคนหน้างาน 

ทั่วประเทศ เป็นคุณอำานวยต้นแบบที่ใช้ใจอันเปี่ยมล้น 

ด้วยพลัง มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูล 

เต็มที่แบบเทพลังหมดหน้าตักเพ่ือช่วยเหลือผลักดัน  

สร้างคน สร้างกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงสร้างเครือข่าย 

ขยายแนวคิด R2R เธอมีห้องทำางานที่กว้างใหญ่ที่สุด ก่อให้

เกดิการเปลีย่นแปลงอนัย่ิงใหญ่ หย่ังลกึลงถงึจิตใจให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และเติบโตจากภายใน ได้เห็นคุณค่าการ

ค้นหาความรู้ใหม่ และความสุขในการพัฒนางานประจำา  

จนทำาให้หลายคนหลงรัก R2R อย่างหมดใจ 

หากจะมีใครสักคนที่เปรียบเหมือนลมใต้ปีกของใคร

อีกหลายคนที่สามารถนำาหลักธรรมคำาสั่งสอนขององค์ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้กับ R2R จนสอดคล้อง

เป็นเนื้อเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ จะเป็นใครอื่นไกลไปไม่ได้

นอกจากคนเก่งหญิงแกร่งแห่งวงการ R2R หนึ่งเดียวคนนี ้

ที่ชื่อ “ดร.นิภาพร ลครวงศ์” 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/598985

14

“ยิ่งรู้จกั
ยิ่งรกั R2R”
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R2R ชวนอ่า
น

(R2R read
)

ผู้เขียน : รวบรวมจากผลงานที่ได้รับรางวัล 

การประกวดเรื่องเล่า “ยิ่งรู้จักยิ่งรัก R2R”

จัดพิมพ์โดย : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัยระดับประเทศ

 

บันทึกเรื่องเล่า 

เดินทางเข้าสู่ปีที่ 9 แล้วสำาหรับการประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำาสู่งานวิจัย R2R ปีนี้

กลับมาพบกันเป็นครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “R2R ๙ แห่งการ

เรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย” เนือ่งในโอกาสดีๆ  ทีเ่ราชาว R2R 

ได้ร่วมเดนิทางบนถนนแห่งความปรารถนาด ีถนนแห่ง

ความมุ่งมั่นสายน้ีมาอย่างยาวนาน จนก่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไปทั่วทุกพื้นที่  

R2R จึงได้จัดกิจกรรมประกวดเรื่องเล่า “ยิ่งรู้จัก 

ยิ่งรัก R2R” ประจำาปี 2559 ซ่ึงเป็นการเชิญชวน 

ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับงานวิจัย R2R ทั้งคุณเอ้ือ  

คณุอำานวย และคณุกจิ มาร่วมกนัถ่ายทอดเป็นเรือ่งเล่าดีๆ   

ที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้อ่านจะได้สัมผัสถึง 

พลังและแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องเล่าสุดประทับใจที่

รวบรวมไว้ในบันทึก

เรื่องเล่า “ยิ่งรู้จักยิ่งรัก R2R” ซ่ึงท้ังหมดนี้เป็น

เพียงส่วนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาจากเรื่องราวดีๆ  

ทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี ้ยงัมคุีณอำานวยขัน้เทพหลายท่าน 

มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร เพื่อบอกรัก 

R2R ให้ดังก้อง ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย    

รับรองได้เลยว่า หากท่านได้อ่านบันทึกเรื่องเล่า 

“ยิง่รูจ้กัยิง่รกั R2R” เล่มนี ้นอกจากจะสนกุจนวางไม่ลง

แล้ว  ไฟแห่งความมุ่งม่ันและพลังแห่งความสร้างสรรค์

ที่จะทำาเพื่อสาธารณสุขไทยต้องลุกโชนอย่างแน่นอน 

(สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ 

http://www.r2rthailand.org/resources/book/list)

“ยิ่งรู้จกั
ยิ่งรกั R2R”
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จุดเริ่มต้นท�ำ R2R
จากการทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรมคีนอยูท่ั่วทศิเป็นมติรกบั

เกษตรกร กอปรกบัการทำางานวจิยัของกรมส่งเสรมิการเกษตร

ในหลายปีที่ผ่านมาลดน้อยลง เนื่องจากนโยบายที่เปลี่ยนไป  

จึงเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการนำาแนวคิด R2R  

มาใช้ในการพฒันางานประจำาให้เป็นงานวจิยั ซึง่โรงพยาบาลศริริาช 

ได้นำาร่องไปก่อนแล้ว จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษา

แนวคิด R2R เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 

นักส่งเสริมการเกษตร

ร่วมเรยีนรูก้ารวิเคราะห์งานร่วมกบัผู้เข้าอบรมทำาให้เข้าใจการ

ทำางานในบริบทที่แตกต่างกัน เม่ือได้โจทย์วิจัยที่ชัดเจนแล้ว 

จงึได้ออกแบบการวิจยัทีส่อดคล้องกบัโจทย์และความต้องการ

ของผูเ้ข้าอบรม จากนัน้จงึนำา R2R กลบัไปทำาในหน่วยงานเป็น

เวลา 2-3 เดอืน จงึกลบัมาพบกนัในการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ

ครั้งที่ ๒ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ขึ้นอยู่กับว่าใครออกแบบการวิจัยแบบไหน เพื่อตอบโจทย์งาน

ของตนเอง ส่วนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 เพื่อ

เขียนรายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบง่ายๆ เพื่อเล่าเรื่องสิ่งที่ตัวเองทำา  

และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆที่สนใจ

จากนั้นก็ถึงขั้นตอนสำาคัญ คือ หาผู้สมัครเข้าร่วม

หลักสูตรฝึกอบรม R2R ด้วยความสมัครใจ เราเชื่อว่าคนที่มา

เข้าร่วมฝึกอบรม ถ้ามาด้วยความสมัครใจก็ประสบความ

สำาเร็จไปคร่ึงหน่ึงแล้ว ที่สำาคัญกว่าน้ันในปีแรกที่ดำาเนินการ

ยังไม่มีงบประมาณก็ให้ผู้อบรมใช้งบประมาณจากต้นสังกัด 

จนกระทั่งในปีต่อๆ มาผู้บริหารเร่ิมเห็นผลที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ R2R จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร TOT (Training of Trainer) ให้แก ่

นักส่งเสรมิการเกษตรของสำานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ระดับเขต เพื่อเป็นทีมวิทยากร R2R และขยายผลการทำา R2R 

ให้ครอบคลุมทั้งประเทศจากประสบการณ์การจัดอบรม R2R 

มาหลายปีสิง่หนึง่ทีพ่บ คอื เป็นเรือ่งยากทีจ่ะเปลีย่นกรอบความ

คิดเดิมของผู้เข้ารับการอบรม จากงานวิจัยที่เคยเรียนมาว่า 

ทำาวจิยัแล้วต้องเขยีนรายงานออกมาเป็นเล่มหมอืนวทิยานพินธ์ 

แต่เป้าหมายของ R2R ต่างกันที่ต้องการพัฒนางาน ในขณะ

เปิดห้องนักวิจ
ัย

(Flower Gallery)

R2R

ในงานส่งเสริม

การเกษตร

ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร

R2R พฒันาคนท�างานไปพร้อมกับการพฒันางาน
จากการศกึษาแนวคดิ ทำาความเข้าใจR2R จงึได้ออกแบบ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

เริ่มจากการค้นหาคนคอเดียวกันเพื่อร่วมคิดร่วมออกแบบ

หลักสตูร รวมทัง้ค้นหาวทิยากรในแต่ละหลกัสตูร เมือ่ได้บทสรปุ 

จึงจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง  

เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พร้อมกับการปฏิบัต ิ

งานประจำา โดยครัง้ที ่1 ค้นหาโจทย์วจิยัและออกแบบการวจัิย 

ด้วยการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาในงานประจำา และค้นหา

แนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากมาก เพราะผู้เข้าร่วม 

อบรมยังติดกรอบความคิดเดิม บางคนมาพร้อมโจทย์วิจัย 

ที่อยากทำาแต่ไม่ใช่โจทย์วิจัยที่มาจากงานท่ีรับผิดชอบ 

บางคนมาพร้อมกับปัญหาในการทำางานวิจัยที่ผ่านมา 

ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในงานที่ทำา ก็เป็นสิ่งที่ทำาให้ทีมงานได้
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เดียวกันได้พัฒนาคนทำางานไปพร้อมๆ กัน ส่วนเล่มรายงาน

วิจัยเป็นส่วนหน่ึงไม่ใช่ว่าไม่สำาคัญ เพราะเล่มรายงานวิจัยก็ 

เปรยีบเสมือนร่องรอยในการทำางาน และผลงานทีท่ิง้ไว้ให้คนรุ่นหลงั  

แต่ไม่ใช่ให้ความสำาคัญกับเล่มรายงานวิจัยจนกระทั่งลืมให ้

ความสำาคญักบัคนทำางานและงานท่ีต้องการพัฒนา เพราะการพฒันา

งานใดๆ จะสำาเรจ็กเ็พราะคนทำางานได้รบัการพฒันา ดงันัน้ R2R 

กเ็ป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการพฒันาคนและพฒันางานไปพร้อมๆ กัน

เคลด็ลบัความสำาเรจ็ในการทำา R2R คอืทำาให้เป็นเรือ่งสนกุท้าทาย 

ใส่ความคิดสร้างสรรค์เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  

คิดบวกและทำางานเป็นทีม

 

การท�า R2R ในวงการเกษตรเป็นอย่างไร
R2R ที่เหมาะกับบริบทนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งต้อง 

ใกล้ชดิเกษตรกร จงึต้องมีความตัง้ใจจรงิ อดทน เข้าใจเกษตรกร 

จงึจะสามารถทำางานกบัเกษตรกรได้ แต่ด้วยนโยบาย โครงสร้าง

สังคม สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้นักส่งเสริมฯ ต้องปรับตัว ปรับการทำางานให้ทันกับ

ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  ที่ถาโถม รุมเร้า และมีภารกิจรอบด้าน  

ดงันัน้ รปูแบบ R2R จงึต้องง่าย ไม่ซบัซ้อน แก้ไขปัญหาในการ

ทำางาน เกิดประโยชน์กับคนทำางาน ทำางานได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

และสามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรได้

R2R จงึเป็นเคร่ืองมอืทีห่ลายคนสนใจนำามาใช้พัฒนางาน

ส่งเสริมการเกษตรตัง้แต่งานจดัซือ้จดัจ้าง งานบริหาร งานข้อมลู  

จนกระทัง่งานพฒันาเกษตรกร เช่น แนวทางการเบกิค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ การจัดเก็บข้อมูลการผลิตพืช 

ให้ได้ถูกต้องตรงความเป็นจริง นำามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการข้อมูล การจัดทำา 

แผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้แผนพัฒนา 

การเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  

การจดัการศตัรพูชืโดยชมุชนอย่างยัง่ยนืผ่านศนูย์จดัการศตัรพูชื 

ของชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังกระบวนการ 

ส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อน�า R2R มาใช้  
(บุคคล องค์กร ชุมชน)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้พัฒนาระบบคิด ได้เรียนรู ้ 

การพัฒนาระบบคิดที่เป็นระบบผ่านโครงการ R2R  

เกิดความคิดเชิงบวกในการทำางาน ทำาให้เกิดความม่ันใจ 

เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำา ได้พัฒนาการทำางาน 

เป็นทีมจากการได้พูดคุยกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี 

เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ที่ชี้แนะแนวทาง 

การทำางานให้กับรุ่นน้อง สามารถพัฒนางานท่ีชัดเจน  

และได้เครือข่าย ได้เพื่อนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องคก์ร พัฒนาการทำางานให้เป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้

บริการ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตรงตามต้องการของ

ผู้มารับบริการ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 

ได้รับรางวัลจากผลงานที่นำาเสนอ รวมทั้งองค์กรสามารถ

กำาหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพฒันาได้อย่างถูกทศิทาง

ชุมชน ได้พัฒนาระบบคิด และพัฒนาบนพื้นฐาน 

การพึ่งตนเอง
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ก้าวต่อไปของ R2R จะท�าอย่างไร
วเิคราะห์จากการทำา R2R ทีผ่่านมายงัต้องได้รับการสนบัสนนุจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

จึงได้วางแนวทางการทำา R2R ไว้ดังนี้ 

-  จดัทำายุทธศาสตร์วจิยัด้านส่งเสริมการเกษตรเพ่ือกำาหนดเป้าหมายการทำา R2R 

ร่วมกันให้สามารถตอบโจทย์ขององค์กร ไปพร้อมๆ กับพัฒนางานที่รับผิดชอบ และ

พัฒนาระบบคิดของตนเอง 

-  การทำาวิจัย (R2R) เพื่อศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ในการทำาวิจัย เพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-  จัดคลินิกวิจัย เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำาแนะนำาในการทำา R2R แก่ผู้ที่สนใจ 

ทั้งในเรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย และงบประมาณในการทำาวิจัย

-  การจดัเวทนีำาเสนอ เพือ่เผยแพร่ผลงาน R2R เพือ่สร้างความภาคภมูใิจแก่ผูท้ำา 

และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำา R2R ต่อไป

- การพัฒนาคู่มือ R2R และคู่มือการเขียนรายงานวิจัย เพราะคนทำางาน 

ส่งเสริมการเกษตรมีอยู่ทั่วประเทศ ดังน้ัน การมีคู่มือที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งจำาเป็นในการ

สนับสนุนการทำา R2R ได้อีกทางหนึ่ง และคู่มือการเขียนรายงานวิจัย R2R ที่เหมาะสม

สอดคล้องกับคนทำางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่ง

เปิดห้องนักวิจ
ัย

(Flower Gallery)
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R2R พาเที่ย
ว

(R2R Rela
x Zone)

สวัสดีค่ะ ชาว r2r ทุกท่าน ฉบับนี้ มาชวนเที่ยว

อบุลราชธานี  จงัหวดัท่ีเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามค่ะ   

อันที่จริงอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายหลาย

ประเภทให้เลอืกชม เลอืกเชยีร์กนัแบบตามใจชอบเลยค่ะ  

แต่ฉบับน้ีมาชวนเที่ยวสามพันโบกค่ะ หลายๆ ท่านคง

พอจะคุ้นเคยกับชื่อเสียงของสามพันโบกมาบ้างแล้ว 

นะคะ วันนีจ้ะมานำาเสนอในมมุมองของคนชอบถ่ายภาพ   

ซึง่อาจจะแตกต่างจากนกัท่องเทีย่วทัว่ไปอยูบ้่างสักหน่อยค่ะ

“โบก” ภาษาอีสาน แปลว่า หลมุ ค่ะ แต่สามพนัโบก 

ไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่มีหลุมสามพันหลุมนะคะ เพราะ

คงไม่มใีครมานัง่นบัหลมุกนัจรงิจงัขนาดนัน้ แต่หมายถงึ

หลุมเยอะมากๆ ค่ะ และที่มันเยอะก็เพราะว่า ปกติใน

หน้านำ้าหลากหรือช่วงฤดูฝน สถานท่ีแห่งนี้เป็นลานหิน 

ที่จมอยู่ใต้แม่นำ้าโขง ซึ่งมีกระแสนำ้าที่เชียวพอสมควร   

พอมีกรวดหินก้อนเล็กๆ ลงไปในหลุมก็จะถูกพัดวน

กัดกร่อนผ่านกาลเวลาจนหลุมเล็กกลายเป็นหลุมใหญ่  

หน้าแล้งนำา้ลด ลานหนิแห่งนีจ้ะเสมอืนโผล่ขึน้มาจากสายนำา้  

โชว์แอ่งนำา้ หลมุเลก็บ้างใหญ่บ้าง บางหลมุก็มรูีปร่างแปลกๆ 

ทำาให้มองคล้ายโน่นบ้าง น่ีบ้างตามจินตนาการของผูม้อง

มหัศจรรย์สามพันโบก โดย สุวารี  เจริญมุขยนันท

สำาหรับคนชอบถ่ายภาพแล้ว  สามพนัโบกดจูะเป็นสถานที่ 

ที่ถ่ายภาพได้ไม่เบื่อไม่ว่าจะไปสักกี่ครั้งก็ยังสวย เพราะ 

แสงของท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างไม่เคยจะเหมือนเดิม  

หากจะไปถ่ายภาพที่นี่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเก็บแสงก่อน

ตะวันจะโผล่พ้นขอบฟ้าและเคลื่อนตัวขึ้นสูง  ความตื่นเต้น

จะอยู่ที่ว่า  จะเลือกอยู่มุมไหนดี  หากโชคดีมีชาวบ้านพาย

เรือมาจับปลาในบริเวณน้ันก็จะได้ภาพที่มีชีวิตชีวามากขึ้น  

สายหน่อยแดดเริ่มร้อนเราก็กลับมาพักหรือไม่เที่ยวที่อื่นได้  

เพราะกลางวันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะเหมาะกับการถ่าย

ภาพที่นี่  ทำาไมเหรอคะ ก็แหม!! คิดดูนะคะ ลานหินกว้างๆ 

สุดสายตา รับไอแดดจากแสงตะวันเต็มที่ สะสมความร้อน 

ไว้ชนดิทีว่างเสือ้เปียกตากไว้กแ็ห้งทนัใด แล้วผวิอนับอบบาง
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อย่างเราๆ ท่านๆ จะไปเหลอือะไร  อย่ากระนัน้เลย ไปเท่ียว 

ทีอ่ืน่ทีเ่ย็นๆ สบายๆ  ก่อนไว้ช่วงบ่ายแก่ๆ กลบัมาใหม่อกีรอบ 

คราวนีก้เ็ตรียมตัวหามมุเกบ็แสงยามเย็น สำาหรบัคนถ่ายภาพ

แล้วจะรู้ว่าแสงก่อนทีพ่ระอาทติย์จะลบัหายไปเป็นช่วงทีอ่าจ

จะเกิดภาพท้องฟ้าที่สวยอย่างมหัศจรรย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้  

ดังนั้น ก็ไม่เป็นน่าแปลกใจที่คนชอบถ่ายภาพส่วนใหญ่จะ 

นัง่รอ รอ และรอถ่ายภาพแสงสดุท้ายของวนัก่อนจะลบัหาย  

ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะออกจากลานหิน 

อยูเ่สมอ  แต่ยงัไม่หมดแค่นีน้ะคะ  คนถ่ายภาพส่วนใหญ่จะ

รูว่้าท่ียอมออกไปกแ็ค่ไปหาอะไรรองท้องเตรยีมเสบยีงเพือ่จะ

กลับเข้ามาที่ลานหินแห่งนี้อีกครั้งในยามคำ่าคืน  เพื่ออะไร 

เหรอคะ  หลายท่านคงยังไม่รู้ว่า  การได้นอนมองท้องฟ้า 

บนลานหินกว้าง ท่ามกลางสายลมในช่วงฤดูหนาว และใน

คนืเดอืนมดื  ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยดวงดาวทีแ่สนจะสวยงาม 

แข่งกันส่องแสงอย่างไม่ยอมแพ้กัน  คนชอบถ่ายภาพดาว

มกัจะไม่พลาดช่วงเวลานีเ้ช่นกนั ซ่ึงแม้ช่างภาพหลายคน 

จะได้ภาพความงามของท้องฟ้าในช่วงเวลาเดือนดับ

ตดิมอืกลบัไปแล้ว  ก็ยังอดไม่ได้ทีจ่ะกลบัแวะเวยีนมาชม 

ความงามในท่ีแห่งนี้อยู่อีกเสมอ  เพียงแต่ถ้าใครอยาก

จะเห็นความงามเช่นนี้  ต้องเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างให้

พร้อม  เตรยีมอปุกรณ์กนัหนาวให้พอ ไม่ผิดหวงัแน่นอนค่ะ

เสียดายพื้นที่มีเพียงนิดไม่เพียงพอจะบรรยาย

ความสวยงามให้รู้ซึ้ง  มีโอกาสแวะมาเที่ยวอุบลราชธานี   

มาชมความมหัศจรรย์แห่งสามพันโบกกันนะคะ

R2R พาเที่ย
ว

(R2R Rela
x Zone)
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เครอืข่าย R2
R

(R2R Netw
ork)

โครงการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัยก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 บนสายทางที่มุ่งมั่น

ในการพัฒนาความรู้ พัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ที่ก่อให้เกิด

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย กว่า 9 ปี 

และ 9 เครือข่ายที่เติบโตมาด้วยกัน วันนี้เรากำาลังจะเกิดเครือข่ายน้องใหม่ คือ  

เครือข่ายกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีการประชุม

หารือแนวทางในการจัดตั้งเครือข่าย ในหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อน R2R ทั้งใน

และนอกระบบสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถาบัน

การศึกษา สถาบันและองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึง 

โรงพยาบาลภาคเอกชน เป็นต้น ทำาให้เกดิแนวทางการจดัต้ังเครือข่ายในเบ้ืองต้น  

โดยความร่วมมือในการขับเคลื่อน R2R ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือในระดับ

ผู้บริหารองค์กร ที่จะทำาให้เกิดการขยายการใช้ R2R ให้เป็นเครื่องมือใน 

การพฒันาและแก้ไขปัญหาการทำางานประจำาด้วยการวิจัย พร้อมการขบัเคล่ือนท่ี

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย

 

การจัดตั้งเครือข่าย 

R2R กรุงเทพ
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เมือ่วนัท่ี 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2559 ได้มกีจิกรรม

อบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ศกัยภาพทมีสนบัสนนุงานวิจยั 

R2R Facilitator” ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น บอกได้เลยว่างานนีอ้บรมกนัเข้มข้นจรงิๆ ตัง้แต่

การคดัสรรผูเ้ข้าร่วมอบรม การเตรยีมตวัก่อน ทัง้คุณอำานวย

และนกัวจิยัต่างได้มโีอกาสฝึกซ้อมเสมอืนจรงิ ในเรือ่งการ

สร้างบรรยากาศนำาเสนอผลงาน การให้คำาปรึกษาของ 

คุณอำานวยต่อผู้วิจัย งานนี้อบรมกัน 3 วันเลยทีเดียว  

นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

คุณอำานวยและผู้วิจัย รวมไปถึงการได้รับแรงบันดาลใจ 

ในการทำางานจากเพื่อนพี่น้องชาว R2R ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระจายข่าว
R2R

(R2R’s Update)
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โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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“หวัดดีค่ะ ชาว R2R” บายดีหม้าย ? เป็นไง 

บ้างคะ กับภาษาใต้ที่พอจะแหลงได้หิดหุ้ย ที่เรา

ทักทายกันด้วยภาษาใต้แบบนี้ เพราะว่าเราจะ

พาทุกท่านไปเที่ยวภาคใต้กันค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็ม ี

เรื่องราวกิจกรรมดีๆ จากเครือข่าย R2R ภาคใต้ 

ที่ได้ขยับขับเคลื่อนเครือข่ายของตนเองกันอย่าง

แข็งขัน ในกิจกรรม “R2R ชับพรึ่ด” (ชับ แปลว่า 

ชำานาญ, เก่ง พรึ่ด  แปลว่า มาก, สุดยอด)  เมื่อ

วันที่ 20-22 มกราคม ที่ผ่านมา ให้กับพี่เลี้ยงใน

เขต 11 และ 12 โดยกจิกรรมทีเ่ตม็ไปด้วยความรู้  

ทั้งการค้นหาตัวตน การตั้งคำาถามงานวิจัย  

บทบาทคุณอำานวยที่จะเป็นฟันเฟืองช่วยขับ

เคลือ่นงาน และอกีหลายหัวข้อท่ีน่าสนใจสำาหรบั 

คนทำางาน R2R  โดยบรรยากาศเตม็ไปด้วยความสขุ 

สนุกสนานและอบอุ่นด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วย

พลังที่พร้อมจะพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

องค์กร ไปด้วยกัน และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ากจิกรรม

ดีๆ  นีจ้ะสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนทำางาน R2R 

ในทุกเครือข่ายทั่วประเทศไทย 

23

กระจายข่าว
R2R

(R2R’s Update)
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ติดต่อเรา

website : http://www.r2rthailand.org

e-mail : r2r.thai@gmail.com

facebook : R2R Thailand FanClub


