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บทคัดย่อ
  การศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้า
แฝก โดยมีเครื่องมือที่ส�าคัญ ได้แก่ ผู้วิจัย และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน 40 คน ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ผลการ
ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกควรมีกระบวนการสร้างความร่วมมือที่ดี และมีปัจจัย
ส�าคัญของกระบวนการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ การก�าหนดนโยบาย การวางแผน การสื่อสาร/สื่อความ การสร้างความไว้
วางใจ และการติดตามประเมินผล ท�าให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามด้านคือ ด้านเศรษฐกิจเป็นการเสริมสร้างรายได้ 
ด้านสังคมเป็นการสร้างองค์ความรู้ มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการรักษาดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน�้าสะอาด และป้องกันการกัดเซาะดิน โดยมีข้อค้นพบว่า ภาครัฐมีอ�านาจในการบริหารและการ
จัดการ พร้อมทั้งมีงบประมาณเพียงพอ แต่ยังไม่สามารถด�าเนินการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ดินและ
น�้าโดยใช้หญ้าแฝก จึงมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดย
ใช้หญ้าแฝก แต่ภาครัฐไม่สามารถที่จะควบคุมก�ากับดูแลในการบริหารและจัดการความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิผลน�าไป
สู่การปฏิบัติของประชาชน/เกษตรกรได้ ดังนั้น จึงต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในกระบวนการสร้างความร่วมมือที่ดี 
โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ควรก�าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก เป็นวาระทางนโยบายของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากภาครัฐ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแพร่กระจายไปตาม
พื้นที่ต่างๆ มากขึ้น 3) แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก การด�าเนินโครงการควร
มีลักษณะแบบล่างขึ้นบน 4) ควรเสริมอ�านาจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
โครงการ
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Abstract
  A study on the “Collaboration on Soil and Water Conservation Using Vetiver Grass” focuses on the 
following objectives: 1) To study the process leading to the collaboration on soil and water conservation 
using vetiver grass. 2) To study the results of the collaboration on soil and water conservation using 
vetiver grass. 3) To propose approaches to advance the development of the collaboration on soil and 
water conservation using vetiver grass by means of the following research tools: the researcher and 
conducted structured, in-depth interviews with participatory observation and non-participatory observa-
tion. The data was collected from 40 key informants which are: Chaipattana foundation, Office of the 
Royal development projects board, PTT public company limited, and farmers who took part in the soil 
and water conservation by using vetiver grass and formed a Vetiver network. The study found that in 
order to ensure effectiveness of soil and water conservation by using vertiver grass, there should be a 
well-developed process in creating the collaboration, as well as having the following important factors 
involved; policy making, planning, communication/interpretation, building of trust and follow-up evalua-
tion. The results were divided into three areas: “the economy”, for strengthening incomes, “the social 
development”, for creating knowledge, providing source of education and influencing innovation; and 
“the environment”, for maintaining soil fertility, providing clean source of water and preventing soil 
erosion. All of which led to these findings that although the government held full authority in the 
administration and management, as well as having adequate budget, there are yet to be appropriate 
ways in allocating the resources that could advance the soil and water conservation using vetiver grass. 
Therefore, the reliability on private sectors and civil society participation is utmost necessary in developing 
soil and water conservation using vetiver grass. But the government was unable to put effective control 
over the administration and management of this collaboration and unable to pass down to citizens and 
farmer. Thus, it requires the collaboration from all sectors in the process of developing a good collaboration 
as a whole. The proposed recommendations are: 1) for government sectors to establish a policy on soil 
and water conservation by using vetiver grass as the main agenda for all relevant departments, 2) for any 
relevant authorities to show support and promote the collaboration between citizens on soil and water 
conservation by using vetiver grass and for this to widely spread across all regions, 3) The approaches and 
implementation of the collaboration in conservation of soil and water by using vetiver grass should be 
conducted in a bottom-up fashion and 4) The citizens should be empowered and enabled to take part 
in monitoring the follow up evaluation of the following project. 
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
  รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ดินและ
น�า้โดยใช้หญ้าแฝก อนัสบืเนือ่งมาจากโครงการพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะ โดยการน�าหญ้า

แฝกมาใช้ในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ ซึง่หญ้าแฝกมคีณุสมบัติ
ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ดินและน�้า และได้มีการศึกษา
ทดลองใช้ได้ผลดีต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ใน
ประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ (Greenfield, 1990) 
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ความร่วม
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มือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการอนุรักษ์
ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก ยงัคงเกดิปัญหาในพืน้ทีบ่างส่วน 
ได้แก่ การเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน ท�าให้หน้าดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต้องสูญ
เสีย ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเรื่อยๆ เช่น ปัญหา
การชะล้างพังทลายของดินท�าให้ดินท่ีถูกชะล้างพังทลาย
จะตกตะกอนตามแหล่งน�้า ท�าให้แหล่งน�้าตื้นเขิน การเกิด
ปัญหาดินขาดอินทรีย์วัตถุไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการเร่ง
อัตราความรุนแรงของการกระท�าของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยว ดินพรุ และดินทรายจัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ตกต�่าลง  
ส่งผลท�าให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาความยากจนมีราย
ได้ต�า่กว่าประชากรนอกการเกษตร (กรมพัฒนาทีด่นิ, 2558) 
ดงันัน้ ความร่วมมอืในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก 
จึงมีความส�าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากความ
ร่วมมือมีการสร้างกระบวนการที่ดีร่วมกันจากทุกภาคส่วน
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรดินและน�้า ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยวิธง่ีายๆ ประหยดังบประมาณ จะช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรได้ หากใช้วธิกีารแก้ไขปัญหาทรพัยากร
ดินและน�้า ในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้องค์
ความรู้ด้วยวิธีธรรมชาติมาผสมผสานจะท�าให้รัฐต้องสูญ
เสียงบประมาณเป็นจ�านวนมาก เช่น การใช้งบประมาณใน
การขุดลอกตะกอนตามแหล่งน�้าท่ีมีอยู ่เป็นจ�านวนมาก 
การสร้างก�าแพงป้องกันน�้าท่วม การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
ในการกักเก็บน�้า หรือการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้สารเคมี 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากจะใช้งบประมาณสูง
แล้ว ยงัท�าให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เกษตรกรไม่สามารถ
พัฒนาตนเองแบบองค์รวม (holistic approach) มาใช้
แก้ไขปัญหาได้ 
  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นปัญหาส�าคัญที่รัฐ
ต้องเข้ามาบริหารและการจัดการสาธารณะเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน (วรเดช จันทรศร, 2550, หน้า 
34) ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ (new public administration) ได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงถึงการเป็นผู้บริหารร่วมกันในการวางแผน การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติงานร่วมกัน (Conger, 2000 p. 23) 

หากพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดย
ใช้หญ้าแฝก เพ่ือประโยชน์สขุต่อประเทศชาตแิละประชาชน
โดยรวม และตามแนวใหม่ตามแนวคิดพื้นฐานหนึ่งทาง
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม (อุทัย เลาหวิเชียร, 2543, หน้า 33-38) กล่าวคือ 
เป็นความร่วมมือในรูปแบบท่ีเปิดโอกาสให้ ภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคประชาชน เข้ามาร่วมมือในการด�าเนินงาน 
(Jurisdiction-based Management Model) โดยเริ่ม
ตัง้แต่การก�าหนดนโยบายร่วมกนั การวางแผนร่วมกนั การ
สื่อสาร/สื่อความ การไว้วางใจ และการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส�าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม (Agranoff and McGuire, 2003) ในขณะที่
ภาครัฐไม่สามารถบริหารและจัดการปัญหาดังกล่าว ได้
อย่างทั่วถึง จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Ostrom  & Ostrom, 1978, 
p.16) ในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก แต่ในรอบ
สบิปีทีผ่่านมาความร่วมมอืยงัไม่มกีารศกึษาถงึกระบวนการ
สร้างความร่วมมือเพื่อน�าไปสู่รูปแบบในลักษณะเฉพาะ
ของการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกบนพื้นฐานของ
ความร่วมมือ 
  ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ความร่วม
มือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งยังไม่มีการ
ศึกษามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงกระบวนการ
สร้างความร่วมมือในแต่ละขั้นตอนไปสู่ผลลัพธ์บั้นปลายที่มี
ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก อัน
ได้แก่ ได้พืชผลเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก
ขึ้น แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร รวมทั้งการแก้
ปัญหาการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และการเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรดิน โดยมีค�าถามการวิจัยว่า ความร่วมมือใน  
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ หรือไม่ อย่างไร และมีผลลัพธ์ที่เกิดจากความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
  ผูว้จิยัก�าหนดวัตถปุระสงค์ของการวจิยัไว้ 3 ประการ
ประกอบด้วย  
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 
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  2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 
  3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก

ขอบเขตการศึกษา
  การวจิยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาโดยการใช้การวจิยัเชงิ
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
   เนื้อหาด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและ
น�า้โดยใช้หญ้าแฝก เพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ด้านกระบวนการสร้างความร่วมมือ 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1) การก�าหนดนโยบาย โดยมีการร่วม
กันก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงาน โดยยึดกรอบการ
ด�าเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต้ังแต่ฉบบัท่ี 1 ถงึฉบับที ่6 
2) การวางแผน เป็นการร่วมกันวางแผนหรือร่วมกันท�า 
3) การสื่อสาร/สื่อความ 4) การสร้างความไว้วางใจ 5) การ
ติดตามประเมินผลข้อตกลงในการด�าเนินงานผ่าน 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝก 
และโครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอ่ืน
เพื่อป้องกันภัยดินถล่ม   
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่
   ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัยในครั้งนี้ คือ พื้นที่
ของเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก จ�านวน 
4 โครงการ 4  พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) พื้นที่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
จังหวัดนครราชสีมา 3) พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เครอืข่ายคนรกัษ์แฝก จงัหวดัเพชรบรีุ และ 4) พืน้ทีเ่กษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและ
พืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม จังหวัดปราจีนบุรี    
  3.  ขอบเขตด้านประชากร
   ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีบทบาท
และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับความร่วมมือในการ

อนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก ระหว่าง มูลนธิชิยัพฒันา 
ส�านักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) และเกษตรกรท่ีอนรุกัษ์ดินและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก
และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และเกษตรกรที่อนุรักษ์ดิน
และน�้าโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคน
รักษ์แฝก โดยมีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม จ�านวน 
40 คน โดยผูว้จิยัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัแบบเฉพาะเจาะจง 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มประชากรจากหน่วยงานส่วนกลาง
ทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานครได้แก่ มลูนธิชัิยพฒันา ส�านักงาน 
กปร. กรมพัฒนาที่ดิน  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กลุ่ม
ที่ 2 เป็นกลุ่มหน่วยงานภูมิภาค กรมพัฒนาที่ดิน เลือก
เฉพาะเจาะจงจากตัวแทนพื้นที่ 4 เขต ของส�านักงาน
พัฒนาที่ดินเขตจาก 12 เขต กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเกษตรกร
อนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ายคนรกัษ์แฝก ซึง่เป็นตวัแทนทุกภาคทั่วประเทศ  
  4. ขอบเขตด้านเวลา
   ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยระหว่าง เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทบทวนวรรณกรรม
  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความร่วมมือ เป็น
คณุลกัษณะส�าคญัท่ีท�าให้การท�างานร่วมกนัหรือ การท�างาน
เป็นทีมประสบความส�าเร็จ และมีบทบาทส�าคัญในการ
บริหาร ทั้งการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็น  
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อให้การท�างานที่มีความซับซ้อน
และไม่สามารถด�าเนนิการได้โดยบคุคลคนเดยีว หรือองค์การ
เพียงองค์การเดียวให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โดยความร่วมมือกันในการท�างานมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 
Cooperation Coordination และ Collaboration ซึ่ง 
Mattesich and Murray-Close มคีวามเห็นว่ากระบวน 
การสร้างความร่วมมอืทัง้ 3 ระดบั มีความร่วมมอืทีแ่ตกต่าง
กัน (Mattesich and Murray-Close และ Monsey, 
2001) ในขณะที่ Crowther (1996, p.37) เห็นว่าเป็น
คุณลักษณะที่ส�าคัญที่ท�าให้การท�างานร่วมกันหรือการ
ท�างานเป็นทีมประสบความส�าเร็จ ความร่วมมือจึงเป็น
คณุลกัษณะทีก่ลุ่ม ทมี หรอืองค์การพงึปรารถนา ซึง่หมายถงึ
การท�างานร่วมกับผู้อื่น การร่วมมือกัน การร่วมรู้ร่วมคิด 
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การท�างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน 
  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความร่วมมือ 
Agranoff and McGuire (2003, p. 48-53) ได้มีการน�า
เสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือไว้ 6 ประเภทด้วยกัน 
แต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้ คือ 1) Juris-
diction-based Management Model เป็นการสร้าง
ความร่วมมือโดยเปิดโอกาสให้องค์การจากภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาสังคม เข้ามาร่วมมือกัน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือในรูปแบบน้ีต้องมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน ตลอดจนมีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน 2) Ab-
stinence Model เป็นรูปแบบของความพยายามป้องกัน
ตนเองไม่ให้ถูกผนวกเข้าไปในกระบวนการสร้างความร่วมมอื
กับองค์การอื่นๆ 3) การจัดการความร่วมมือแบบบนลงล่าง
ระหว่างหน่วยงาน (top-down model) เป็นรูปแบบการ
สร้างความร่วมมือกับองค์การที่อยู่ในระดับต�่ากว่า หรืออยู่
ในระดับล่างลงไป 4) Donor-recipient Model เป็นการ
สร้างความร่วมมอืระหว่างองค์การทีร่บับทบาทเป็นผูใ้ห้เงนิ
สนับสนุนกับองค์การท่ีรับบทบาทเป็นผู้รับเงินสนับสนุน 
โดยท้ังสององค์การจะด�าเนินงานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซ่ึง
กันและกัน และมีการควบคุมกันเอง 5) Reactive Model 
เป็นการสร้างความร่วมมือแบบครั้งคราว 6) Contented 
Model เป็นการสร้างความร่วมมือแบบฉกฉวยโอกาส หรือ
เป็นการพยายามเกบ็เกีย่วโอกาสทีดี่ให้แก่ตนเอง 
  แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ
โดยมีนักวิชาการ Agranoff (2006, p. 61) ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาความร่วมมอื จะต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข
ต่างๆ ได้แก่ 1) ต้องเริ่มต้นด้วยการวางเป้าหมายร่วมกัน
และมีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือมีการแลกเปลี่ยนเป้าหมาย
ซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
2) ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3) ต้องมีการสนับสนุนซึ่ง
กนัและกนัทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใช้จดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์ การประชุมทางไกล การจดัฐานข้อมลูร่วมกัน 
ตลอดจนเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอื่นๆ ขณะเดียวกัน
ต้องมีการพัฒนาองค์การร่วมกันด้วย 4) ต้องเปิดกว้างทาง
ความคิดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา รวมถึงเก่ียวกับข้อผิดพลาดต่างๆ 
ที่แต่ละองค์การต้องประสบ 5) ต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์

ในระยะยาวร่วมกัน (long-term interaction)
  แนวคดิในการบรหิารโครงการโดยที ่Turner (1993, 
p.5) ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานด้วยความ
พยายาม ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และ ภายใต้
กรอบของวตัถปุระสงค์ของโครงการ ซึง่มลีกัษณะผสมผสาน
ระหว่างคุณภาพ ต้นทุนและทรัพยากร ในการด�าเนินงาน
โครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งสามด้านต้องเกี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนขององค์การ และเป็นการบริหาร
จัดการข้ามอ�านาจหน้าที่ขององค์การ ได้แก่ การวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดคนเข้าท�างาน การอ�านวย
การและการควบคุม รวมทั้งทักษะเครื่องมือและเทคนิคใน
การท�ากจิกรรมของโครงการให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด
ภายใต้ข้อจ�ากัดในด้านเวลา งบประมาณและลกัษณะเฉพาะ
ของผลงาน และมีเป้าหมายในการบริหารโครงการ และ
การบริหารโครงการมีความแตกต่างกันอยู่ 3 ประการ คือ 
1) ขอบเขต 2) เวลา  และ 3) ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่
ท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จ 
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�านึงถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั ตลอด
จนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตดัสินใจและการกระท�าบนพืน้ฐานของปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการ
ด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน 
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดย 
ที่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาย
กลาง โดยมีแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ 
น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยมข้ัีนตอนเตรียมการก่อนท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู เร่ิม
จากการตดิต่อประสานไปยังผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จนถึงก่อน
เข้าท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 1) ติดต่อ
ประสานขอข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของผู ้ให้ข ้อมูล
ส�าคัญ โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และเดินทางไปติดต่อ
ด้วยตัวผู้วิจัยเองเพื่อขอค�าปรึกษา และรับเอกสาร 2) 
ติดต่อและท�าหนังสือจากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไป
ยังผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยในการสัมภาษณ์จะนัดหมาย วัน เวลา 
และสถานที่ ตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 3) 
ยืนยันก�าหนดการเข้าเก็บข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้ง ทั้งในเรื่อง
ของวัน เวลาและสถานที่ 4) ฝึกซ้อมสัมภาษณ์กับบุคคล
อื่นที่มิใช่ผู้ให้สัมภาษณ์จริง เพื่อแก้ไขค�าถามให้มีความถูก
ต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  3. เครื่องมือวิจัย
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เครื่อง

6 
 

ใหเกิดการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปญหา รวมถึงเกี่ยวกับขอผิดพลาดตางๆ ท่ีแตละองคการตองประสบ 
5) ตองมีการสรางปฏิสัมพันธในระยะยาวรวมกัน (long-term interaction) 
 แนวคิดในการบริหารโครงการโดยท่ี Turner (1993, p.5) ไดใหความสําคัญในเร่ืองเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการภายใตกรอบความรวมมือ ซ่ึงเปนการดําเนินงานดวยความพยายาม ท่ีมีลักษณะพิเศษเพ่ือ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ ภายใตกรอบของวัตถุประสงค 
ของโครงการ ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานระหวางคุณภาพ ตนทุนและทรัพยากร ในการดําเนินงานโครงการเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค ท้ังสามดานตองเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานในทุกสวนขององคการ และเปนการบริหาร
จัดการขามอํานาจหนาท่ีขององคการ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การจัดคนเขาทํางาน การ
อํานวยการและการควบคุม รวมท้ังทักษะเคร่ืองมือและเทคนิคในการทํากิจกรรมของโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดภายใตขอจํากัดในดานเวลา งบประมาณและลักษณะเฉพาะของผลงาน และมี
เปาหมายในการบริหารโครงการ และการบริหารโครงการมีความแตกตางกันอยู 3 ประการ คือ 1) ขอบเขต 
2) เวลา  และ 3) คาใชจาย ซ่ึง เปนส่ิงจําเปนท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ  
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การกระทําบนพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และ
วิกฤต เพื่อความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง โดยมี แนวทางปฏิบัติ/ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอ
การเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
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ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน้ํา
โดยใช้หญ้าแฝก  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าโดยใช้หญ้าแฝก  

กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
1. การกําหนดนโยบาย   
    1.1 การระบุปัญหา          1.3 การใช้ดุลยพินิจ/พิจารณา 
    1.2 การคัดเลือกวิเคราะห์ สังเคราะห์   1.4 การอนุมัติ 
2. การวางแผน 
    2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์    2.3 การนําแผนงานไปใช ้
    2.2 การจัดทําแผนงานดําเนินการ 
 3. การสื่อสาร/สื่อความ     
   3.1 การรณรงค์     3.2 การประชาสัมพันธ์   3.3 การฝึกอบรม 
4. การสร้างความไว้วางใจ   
  4.1 ภาวะผู้นํา  4.2 การมอบหมายงาน  4.3  การยอมรับ 
5. การติดตามและประเมินผล 
 5.1 การวางแผนการประเมิน 5.4 การวิเคราะห์และประเมินผล  
 5.2 การจัดเตรียมองค์การ     5.5 การนําเสนอต่อสาธารณชน  
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
 
 
- ด้านเศรษฐกิจเป็นการเสริมสร้างรายได้ 
- ด้านสังคมเป็นการสร้างองค์ความรู้ มีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม 
- ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการรักษาดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ําสะอาด และป้องกันการ
กัดเซาะดิน

วิธีด�าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการอธิบาย
ปรากฏการณ์เพื่อตอบค�าถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ดังนี้
  1. ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั การวจิยัครัง้นีก้ลุม่ของประชากร
คือ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ และหน่วยงานสังกัด 
  2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัเลือกวธิกีารในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากหลายแหล่ง  ดังนี้
   2.1 การศึกษาจากเอกสาร โดยใช้การศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก เป็นการศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสาร
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ แนวคิด ทฤษฎี และการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
   2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการสนทนากลุ่ม 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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บันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และกล้องถ่ายรูป ซึ่งผู้วิจัย
ท�าการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความต่างๆ เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห์ และน�ามาสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และให้ผู้เชี่ยวชาญ
วเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์ 
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของข้อ
ค�าถามรายข้อ (สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง) แล้วน�า
ผลรวมรายข้อมาหาค่าเฉลี่ยที่เรียกว่า ดัชนี IOC เพื่อให้ได้
ค�าถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาก่อนการสัมภาษณ์จริง 
นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา ได้แก่ เครื่อง
บนัทกึเสยีงและกล้องถ่ายรปู ช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เพราะผูว้จิยัไม่สามารถจดบนัทกึรายละเอยีดของเหตกุารณ์
หรือถ้อยค�าได้ทันท่วงที โดยก่อนบันทึกเสียงและถ่ายรูป   
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน หากผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่สะดวก ผู้วิจัยได้ใช้การจดบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้
วจิยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์เจาะลกึแบบมโีครงสร้าง ซึง่ประกอบ
ด้วย ค�าถามย่อยทั้งปลายเปิด และปลายปิด ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ส่วนที่ 2 
เป็นแนวค�าถามเก่ียวกับความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ประกอบด้วย การก�าหนดนโยบาย 
การวางแผน การสือ่สาร/สื่อความ การสร้างความไว้วางใจ 
การติดตามประเมินผล ส่วนท่ี 3 เป็นค�าถามเกีย่วกบัปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุป อภิปรายผลการวิจัย ขอค้นพบ และข้อ
เสนอแนะ
  สรุปผลข้อ 1 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 
  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ประกอบไปด้วย 
  1) กำรก�ำหนดนโยบำย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหลักในการก�าหนดนโยบาย ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) กรมพฒันา 
ที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดเป็นนโยบายตามพระราชด�าริ โดย
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน ร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก โดยมุ่งเน้นให้มีการ

สร้างกระบวนการสร้างความร่วมมือ ในการวางแผน การ
ตัดสินร่วมกัน การสื่อสารที่ดีอย่างทั่วถึง การสร้างความไว้
วางใจซึง่กนัและกนั รวมท้ังการตดิตามและประเมนิผล เพ่ือ
ก่อให้เกิดความต้องการในความส�าเร็จของความร่วมมือได้
อย่างต่อเน่ืองในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ให้
เกิดความยั่งยืน 
  2) กำรวำงแผน หลังจากมีการก�าหนดนโยบายจะ
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการวางแผนการด�าเนินงานหรือร่วม
กนัท�าข้อตกลง ในการด�าเนินงานความร่วมมอืในการอนรุกัษ์
ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตาม
ก�าหนดระยะเวลาตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ การก�าหนดวัตถุประสงค์ ก�าหนด
เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ก�าหนดระยะเวลา ซึ่งได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าหรับ
การท�างานในอนาคตพร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการกระท�า
ในทางปฏบิตัจิริงเพือ่ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ โดยให้ความ
ส�าคัญกับการปฏิบัติงานร่วมกัน การระบุวิธีปฏิบัติ ความ
สามารถของบุคลากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหาก
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันน�าไปสู ่ความขัดแย้งก็ให้
ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และมี
การก�าหนดวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ รวมถึงการก�าหนดมาตรฐาน
หรอืเป้าหมายทีต้่องการให้ชัดเจน และค�านงึถึง ประสิทธภิาพ 
ประโยชน์และประหยัดในการน�าทรัพยากรมาใช้ให้น้อย
ที่สุด นอกเหนือจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 
ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการวางแผน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เป็น 
การรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ขั้นตอนที่สอง เป็นการ
ระบุปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่สาม เป็นก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขั้นตอนที่สี่ เป็น การวิเคราะห์
ทางเลือกเพือ่ก�าหนดวิธดี�าเนนิการร่วมกัน  ขัน้ตอนทีห้่า เป็น 
การจัดท�าแผนงานประเภทต่างๆ ขั้นตอนที่หก เป็นการ  
น�าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนควรมีองค์ประกอบที่
ส�าคัญได้แก่ 1) ผู้วางแผนต้องมีความรู้และความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ 2) เข้าใจถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ 3) เข้าใจปัญหาด้านเทคนิค 
4) เข้าใจถึงปัญหาการน�าแผนไปปฏิบัติ ในขณะท่ีมีการ
วางแผนกับการน�าแผนไปปฏิบัติ  เป็นการมุ่งไปสู่อนาคตที่
คาดหวังคือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ภายใต้การบริหารให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่คาดหวังด้วยกลวิธีที่
ก�าหนดขึ้น และ ผู้บริหารในแต่ละองค์การจะมีวิสัยทัศน์ใน
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การผลักดันให้เกิดความต่อเน่ืองในการน�านโยบายไป
ปฏิบัติ ดังนี้ 1) สร้างแรงผลักดันทั้งแรงผลักดันภายใน และ
แรงผลักดันภายนอก 2) การยอมรับความต้องการการ
เปลีย่นแปลง 3) การวเิคราะห์ปัญหา 4) ทางเลือกเทคนคิ
การเปลีย่นแปลง 5) ข้อจ�ากดัของการเปลีย่นแปลง ได้แก่ 
ภาวะผู้น�าภายในองค์การโครงสร้างการจัดองค์การ และ
วัฒนธรรมและประเพณีขององค์การ 6) กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลง 7) การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล  
  3. กำรสื่อสำร/สื่อควำม เป็นอีกขั้นตอนต่อมาจาก
การวางแผนงานในกระบวนการการสร้างความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก เป็นเครื่องมือสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับการปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รวมให้ท�างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการ
ติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ มีลักษณะเป็นเครือข่าย  
ซึ่งอาจกระท�าได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วย
การพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบ
และเข้าใจถึงสถานการณ์และความคืบหน้าของโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการที่มีผู ้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมกัน
ด�าเนินการหรือจะเป็นการสื่อสารระหว่างการด�าเนิน
โครงการไปยังกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายล้วนแต่มี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะความส�าเร็จในการอนุรักษ์ดิน
และน�้าโดยใช้หญ้าแฝกนั้น จุดสุดท้ายของปลายทางคือ 
ประชาชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากหญ้าแฝกและใช้หญ้า
แฝกให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและพื้นที่ของตนและประเทศ
ชาติ นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้าโดยใช้หญ้าแฝกยังได้ลงไปถึงการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ 
ผ่าน 4 โครงการด้วยกัน โดยมีการติดต่อสื่อสารกันหลาย
ทาง ทั้งการสื่อสารทางเดียว การสือ่สารสองทาง ตั้งแต่รูป
แบบการติดต่อสื่อสารแบบที่เป็นทางการ คือ การประชุม
ร่วมกันตามห้วงเวลาหรือตามก�าหนดกรอบเวลาของการ
ประชุม การสัมมนาในเวทีต่างๆ ร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร
ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ การติดต่อ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยหารือกัน การใช้
ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือการสื่อสารด้วยภาพ ซึ่งสร้างให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 

ด้วยการน�าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้อยู ่ในโปสเตอร์
ที่ทรงปลูกหญ้าแฝกน�ามาติดให้ประชาชนในชุมชนดู ซึ่ง
เป็นอีกข้อค้นพบหน่ึงที่น่าสนใจที่ได้จากการศึกษาในครั้ง
นี้ นอกจากนั้น การส่ือสารในกระบวนการสร้างความร่วม
มือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ และต่อสมาชิกในโค
รงการฯ ดังนี้ 1) ด้านการท�างาน 2) ด้านความพอใจในงาน 
3) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 4) ด้าน การบริหารงาน ถ้าผู้
บรหิารไม่ใช้การสือ่สารกไ็ม่สามารถ สัง่การหรอืมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานด�าเนินการได้เลย 
  4. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ
ในการบริหาร และเป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ และ
จากสภาพความเป็นจริง ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้นจาก
บทบาทหน้าที่ที่หน่วยงานน้ันได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสังคม รวมถึงประชาชนที่มี
ความเชื่อว่าหญ้าแฝก คือ พืชของพระเจ้าแผ่นดินในสมัย
ของรัชกาลที่ 9 ผนวกกับการที่หน่วยงานต่างๆ มีความร่วม
มือกันในการท�างานและมีการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
หญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
ในการด�าเนนิงาน ในสภาพสงัคมปัจจบัุนความไว้วางใจเป็น
สิ่งที่มีความส�าคัญมากขึ้นกว่าเดิม การที่บุคลากรมีความไว้
วางใจในองค์การหรือไว้วางใจในผู้น�าจะท�าให้ทีมสามารถ
ปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีม่ากระทบได้ด ี ตลอดจนการแสดง 
ออกซึ่งความเอื้ออาทร เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
สร้างความไว้วางใจจะต้องมกีารพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ในการท�างาน หรือเป็นผู้ช�านาญการเฉพาะด้านแสดงผล
งานที่ยอดเยี่ยมให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานเห็น พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ มคีวามสามารถด้านใดด้านหน่ึง
เฉพาะทาง และสามารถให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืผู้อื่นได้
เป็นประจ�าโดยยึดหลักการสากล จากการศึกษาการสร้าง
ความไว้วางใจในกระบวนการสร้างร่วมมือของโครงการ
ความร่วมมือฯ พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการสื่อสารถึง
ผลประโยชน์สาธารณะที่ได้รับ ผลประโยชน์ของเกษตรกร
ทีไ่ด้รับ ด้วยการลงพืน้ทีติ่ดต่อกบัเกษตรกร ให้ความเช่ือมัน่
ในการด�ารงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร โดยให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การป้องกัน
ดินพังทลาย ป้องกันน�้าท่วม การมีรายได้จากเกษตรกรรม
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ที่ไม่ถูกท�าลายจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ มีการจัดฝึก
อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจผลประโยชน์สาธารณะที่ได้
รับ ผลประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้รับ 
  กำรติดตำมและประเมินผล เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึง
กระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้า
โดยใช้หญ้าแฝก ระหว่าง มลูนธิชัิยพัฒนา ส�านักงาน กปร. 
กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อีกด้าน
หนึ่งที่ทั้ง 4 องค์การ ได้มีการด�าเนินการร่วมกันด�าเนินการ 
ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตาม และประเมนิผลจาก
ภายในโครงการ ซึง่เป็นการตดิตามประเมนิผลในรูปแบบ
คณะกรรมการชุดต่างๆ การติดตามประเมินผลโดยหน่วย
งานนั้นๆ 2) การติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือท�าให้เกดิความโปร่งใสในการตรวจสอบการ
ด�าเนินงานยิง่ข้ึน ด้วยการมอบหมายให้สถาบนัการศกึษา 
อาท ิ สถาบนับัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท�าการประเมินผลโครงการ และบางครั้งได้มี
หนังสือขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ได้ร่วมด�าเนิน
โครงการดงักล่าวไปพร้อมกนัด้วย ในการสร้างความร่วมมือ
ในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก ไม่ได้มีการตดิตาม
ประเมินผลเพียงแค่หน่วยงานที่ร่วมกันด�าเนินการติดตาม
ประเมินผลเท่านั้น แต่ความร่วมมือในการติดตาม ประเมิน
ผลภาคประชาชนก็ได้มีความร่วมมือกันในการด�าเนินการ 
ในส่วนของเครือข่ายต่างๆ ด้วย ซึ่งมีรูปแบบและระยะเวลา
ในการตดิตาม ประเมนิผลแตกต่างกนัออกไป โดยกระบวน 
การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้
หญ้าแฝก มีความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสรปุเป็นแผนผงั
ดังนี้

10 
 

ปฏิบัติงานรวมกัน เชน การปองกันดินพังทลาย ปองกันน้ําทวม การมีรายไดจากเกษตรกรรมท่ีไมถูกทําลาย
จากภัยธรรมชาติ นอกจากน้ี มีการจัดฝกอบรมใหความรูความเขาใจผลประโยชนสาธารณะท่ีไดรับ 
ผลประโยชนของเกษตรกรที่ไดรับ  

การติดตามและประเมินผล (evaluation) เปนส่ิงท่ีสะทอนถึงกระบวนการสรางความรวมมือในการ
อนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก ระหวาง มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. กรมพัฒนาท่ีดิน และ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) อีกดานหน่ึงท่ีท้ัง 4 องคการ ไดมีการดําเนินการรวมกันดําเนินการ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ 
1) การติดตาม และประเมินผลจากภายในโครงการ  ซ่ึงเปนการติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ การติดตามประเมินผลโดยหนวยงานนั้นๆ 2) การติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  
เพื่อทําใหเกิดความโปรงใสในการตรวจสอบการดําเนินงานยิ่งข้ึน  ดวยการมอบหมายใหสถาบันการศึกษา  อาทิ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทําการประเมินผลโครงการ และบางคร้ังไดมีหนังสือขอความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีได
รวมดําเนินโครงการดังกลาวไปพรอมกันดวย ในการสรางความรวมมือในการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญา
แฝก ไมไดมีการติดตามประเมินผลเพียงแคหนวยงานที่รวมกันดําเนินการติดตามประเมินผลเทานั้น                  
แตความรวมมือในการติดตาม ประเมินผลภาคประชาชนก็ไดมีความรวมมือกันในการดําเนินการ ในสวน
ของเครือขายตางๆ ดวย  ซ่ึงมีรูปแบบและระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผลแตกตางกันออกไป โดย
กระบวนการสรางความรวมมือในการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก  มีความสัมพันธกับแผนแมบท
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปเปนแผนผังดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธกับแผนแมบทพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ 

โครงการการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ 

โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.  มลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาท่ีดิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝก 

โครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝก โครงการประยุกต์ใช้หญ้า
แฝกร่วมกับวิธีกลและพืช
อ่ืนเพ่ือป้องกันภัยดินถล่ม 

ประชาชนทั่วไป

เกษตรกร 
ชุมชน 

 

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ู
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      ผู้วิจัยได้ข้อสรุปผลการศึกษากระบวนการสร้างความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ดังแผน 
ภาพนี้

สรุปผลข้อ 2 เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก
  ด้านเศรษฐกจิ พบว่า การน�าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม นอกเหนือจากการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้
ฟ้ืนฟูดินให้อดุมสมบรูณ์แล้ว เกษตรกรยงัได้คดิวธิทีีจ่ะสร้าง
รายได้จากแปลงปลูกหญ้าแฝกต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการ
ปลูกผักสวนครัวหมุนเวียนสลับกันไปเช่น ผักบุ้ง คะน้า 
พริก มะเขือ และปลูกพืชอื่นๆ เสริม เช่น มะละกอ กล้วย 
มะนาว รวมทั้งปลูกไม้ผล ซึ่งถือว่าเป็นไม้บ�านาญชีวิต เช่น 
ล�าไย ส้มโอ  มะม่วง มะพร้าว ขนุน ฝรั่ง กระท้อน วิธีนี้ช่วย
ให้มีรายได้หมุนเวียน มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี และยังมีการ
ปลูกพืชที่สร้างรายได้และน�ามาเป็นประโยชน์ใช้สอยระยะ
ยาว เช่น สะเดา ยางนา ฯลฯ ซึ่งการปลูกพืชผักต่างๆ ที่
ปลกูนัน้ สามารถสร้างรายได้ไม่ต�า่กว่าเดือนละ 15,000 บาท  
และสามารถสร้างรายได้จากการท�าสวนมะม่วงไม่ต�่ากว่าปี
ละ 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากนาข้าว และอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท 
ปตท. (มหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเข้ารับการฝึก
อบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
สามารถพัฒนาฝีมือจนน�าผลิตภัณฑ์ส่งไปจ�าหน่ายในร้าน
ภัทรพัฒน์ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละประมาณ  

11 
 

 

      ผูวิจัยไดขอสรุปผลการศึกษากระบวนการสรางความรวมมือในการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชหญาแฝก 
ดังแผนภาพนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงผลการศึกษากระบวนการสรางความรวมมือในการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก 
สรุปผลขอ 2 เพ่ือศึกษาผลลัพธท่ีเกิดจากความรวมมือในการอนุรักษดนิและนํ้าโดยใชหญาแฝก 
   ดานเศรษฐกิจ พบวา  การนําหญาแฝกมาใชประโยชนดานเกษตรกรรม นอกเหนือจากการปลูก
หญาแฝก เพ่ือใชฟนฟูดินใหอุดมสมบูรณแลว เกษตรกรยังไดคิดวิธีท่ีจะสรางรายไดจากแปลงปลูกหญาแฝก
ตอเนื่องตลอดทั้งป โดยการปลูกผักสวนครัวหมุนเวียนสลับกันไปเชน ผักบุง คะนา พริก มะเขือ และปลูก
พืชอ่ืนๆ เสริม เชน มะละกอ กลวย มะนาว รวมท้ังปลูกไมผล ซ่ึงถือวาเปนไมบํานาญชีวิต เชน ลําไย สมโอ  
มะมวง มะพราว ขนุน ฝร่ัง กระทอน วิธีนี้ชวยใหมีรายไดหมุนเวียน มีกินมีใชตลอดท้ังป และยังมีการปลูก
พืชท่ีสรางรายไดและนํามาเปนประโยชนใชสอยระยะยาว เชน สะเดา ยางนา ฯลฯ ซ่ึงการปลูกพืชผักตางๆ ท่ี
ปลูกนั้น สามารถสรางรายไดไมต่ํากวาเดือนละ 15,000 บาท  และสามารถสรางรายไดจากการทําสวน
มะมวงไมต่ํากวาปละ 500,000 บาท ซ่ึงยังไมรวมรายไดจากนาขาว และอ่ืนๆ นอกจากน้ียังไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. (มหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเขารับการฝกอบรมการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก สามารถพัฒนาฝมือจนนําผลิตภัณฑสงไปจําหนายในราน
ภัทรพัฒน สามารถมีรายไดเพิ่มข้ึน เฉล่ียปละประมาณ  2,000,000 บาท นอกจากนั้นเกษตรกรที่เขารวม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกยังมีรายไดเฉล่ีย เดือนละ 40,000 บาทตอเดือนเปนอยางนอย จาก
การจําหนายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก สูรานภัทรพัฒน มูลนิธิชัยพัฒนา และชองทางอื่นๆ รวมท้ังรายได
จากการจําหนายใบหญาแฝกตากแหงราคา กิโลกรัมละ 5 บาท ถึง 12 บาท หญาแฝกในดานปองกันภัยพิบัติ 
ทําใหภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณจากการประยุกตใชหญาแฝกรวมกับวิธีกลและพืชอ่ืนเพื่อปองกัน
ภัยดินถลมไดแหงละหลายลานบาท ดังจะเห็นไดจากพ้ืนท่ีเกษตรกรที่เขารวมโครงการใชหญาแฝกรวมกับ
วิธีกลและพืชอ่ืนเพ่ือปองกันภัยดินถลมใหกับชุมชนริมน้ําพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300  เมตร 
ใชงบประมาณเพียง 700,000 บาทเทานั้น หากใชวิธีกลอยางเดียวใชงบประมาณถึง 30 ลานบาท  ส่ิงหนึ่งท่ีทํา
ใหประหยัดงบประมาณ คือความรวมมือของชุมชนที่สามารถลดงบประมาณคาแรงงานไดอีกทางหนึ่ง 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์การไม่แสวงหากําไร 

ความ
จงรักภักดี

ความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ

องค์การไม่
แสวงหากําไร
และเกษตรกร

ความร่วมมือระหว่างประชาชน 
กับประชาชน

ความย่ังยืนในการอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยใช้หญ้าแฝก 

(ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)

ภาพ 3 แสดงผลการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก

2,000,000 บาท นอกจากนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกยังมีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 
40,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อย จากการจ�าหน่าย
ผลติภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก สูร้่านภทัร์พฒัน์ มลูนธิชิยัพัฒนา 
และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งรายได้จากการจ�าหน่ายใบหญ้า
แฝกตากแห้งราคา กิโลกรัมละ 5 บาท ถึง 12 บาท หญ้า
แฝกในด้านป้องกันภัยพิบัติ ท�าให้ภาครัฐสามารถประหยัด
งบประมาณจากการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและ
พืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่มได้แห่งละหลายล้านบาท ดัง
จะเห็นได้จากพื้นท่ีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการใช้หญ้าแฝก
ร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่มให้กับชุมชน
ริมน�้าพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300  เมตร ใช้
งบประมาณเพียง 700,000 บาทเท่านั้น หากใช้วิธีกลอย่าง
เดียวใช้งบประมาณถึง 30 ล้านบาท ส่ิงหน่ึงที่ท�าให้
ประหยัดงบประมาณ คือความร่วมมือของชุมชนที่สามารถ
ลดงบประมาณค่าแรงงานได้อีกทางหนึ่ง
  นอกจากรายได้ที่กล่าวมาแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้
จากการได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากความร่วมมือ
ของ 4 องค์การ ทั้งจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ผสมผสานกับองค์ความรู้ที่
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ จนท�าให้สามารถมีรายได้จากการเป็น
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วทิยากรบรรยายในสถานทีต่่างๆ และรายได้จากการมผีูเ้ข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก
ของเกษตรกรในแต่ละด้าน เช่น รายได้จากค่าอาหาร ราย
ได้จากการน�าพืชผัก ผลไม้ในสวนน�ามาจ�าหน่ายและจัดท�า
อาหาร เป็นต้น จากการทีผู้่วจิยัได้สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์
เห็นแววตาและค�าพูดของเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้า
โดยใช้หญ้าแฝก เป็นแววตาและน�้าเสียง และใบหน้าแห่ง
ความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการได้ค้นพบวิถีชีวติเกษตรกรอันล�า้ค่า ทีไ่ด้น้อมน�า
แนวพระราชด�าริ จากการอนรุกัษ์ดินและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก
มาปรับใช้ในพ้ืนที่จนท�าให้เขาสามารถปลดหน้ีสินได้จริง
ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
เกษตรกรไทย ท�าให้หลดุพ้นจากวฏัจักรหนีส้นิท่ีอาจจะไม่มี
วันจบสิ้น 
  ด้านสังคม พบว่า ประชาชนและเกษตรกรที่มีผล
งานการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก ในเชิงคุณภาพ
เกิดการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายคนรักษ์แฝก” ส่งผล
ท�าให้มีการขยายผลการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก
อย่างกว้างขวาง ซ่ึงปัญหาอุปสรรคในการขายผลการอนรุกัษ์
ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก คือ การที่เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝก 
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีความเช่ือเรื่องการท�าเกษตรโดย
ใช้ปุ๋ยเคมี และข้อจ�ากัดของหน่วยงานในการเข้าไปส่งเสริม
ในพื้นที่ จึงท�าให้การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและขยาย
ผลไปสู่ภาคประชาชนค่อนข้างล�าบากต้องใช้ระยะเวลา  
แต่หลังจากมีเครือข่ายคนรักษ์แฝก ท�าให้มีการขยายผลได้
กว้างขวาง เนื่องจากเครือข่ายมีโอกาสได้รับความรู้ในรูป
แบบต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถน�าไป
ปฏิบัติและเกิดผลได้จริง ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกจนท�าให้พื้นท่ีของ
เกษตรกรกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้ และเห็นผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริง ท�าให้การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกขยายผลจากประชาชนไปสูป่ระชาชน
ค่อนข้างรวดเรว็ โดยใช้การสือ่สารพูดคยุถ่ายทอดองค์ความ
รู้เป็นแบบลักษณะเครือญาติจึงท�าให้ชุมชนมีการกล้าซัก
ถามประเด็นที่ไม่เข้าใจ นอกจากนี้เครือข่ายคนรักษ์แฝกยัง
ได้รวม “กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก” และมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้การท�าหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกให้แก่ ชุมชน 
กลุ่มบุคคลที่สนใจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งยังเป็นแหล่ง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับเครือข่ายคนรักษ์
แฝกด้านการออกแบบและการจักสานลวดลายท้องถิ่น 
เพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมีอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่ ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังคง
ความโดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ในการสืบสาน
งานตามแนวพระราชด�าริ การอนุรักษ์ดินและน�้า และการ
อนุรักษ์หัตถกรรมไทย  
  ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการจากเดิมที่เป็นดินร่วนปนทราย
เก็บน�้าไม่อยู่  เมื่อถึงหน้าแล้งดินจะแห้งแตกระแหง เมื่อน�า
หญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบร่องสวน เพื่อป้องกันการกัด
เซาะ กักเก็บปุ๋ย และรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ต้นมะม่วงใน
พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพบว่า ท�าให้ดินร่วนซุยมากขึ้น ทั้ง
ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้กับต้นมะม่วงเป็นอย่างดี 
ได้ผลผลิตลูกใหญ่ หวานอร่อย ซ่ึงพบว่า รากหญ้าแฝก
ใต้ดินช่วยอุ้มน�้าท�าให้ดินสมบูรณ์ เพิ่มอินทรียวัตถุ การดูด
ซึมของน�้าดีขึ้น ท�าให้พื้นที่ของเกษตรกรจากพื้นที่มีสภาพ
ดินเค็ม และดินดาน ปลูกอะไรไม่ได้ผล กลับกลายเป็นพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตงดงาม ท�าให้สภาพดินที่เคยเสียหาย
และเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ กลับมาสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์อีก
ครั้ง รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ท�าให้เริ่มปลูกพืชผล
ต่างๆ และได้มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน�้าชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และ
สารสกัดป้องกันไล่แมลงขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และได้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้า
ในพื้นท่ีในรูปแบบของการป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
รอบขอบสระของพื้นที่การเกษตร การป้องกันดินถล่ม และ
ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียอีกด้วย  
  นอกจากน้ันยังท�าให้ พื้นที่ของชุมชนที่เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม เป็นพื้นที่ที่สามารถป้องกันภัยดินถล่ม
จากการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อ
ป้องกันภัยดินถล่ม รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพ่ือป้องกัน
ภัยดินถล่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมักจะพบภัยดินถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และรุนแรง หากชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถน�าไปใช้
แก้ไขปัญหาภัยดินถล่มในพื้นที่ได้ นอกจากจะประหยัดงบ
ประมาณแล้ว ยงัท�าให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภยั และ
ท�าให้เกิดความร่วมมือในการท�างานในพื้นที่ได้อีกด้วย 
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การอภิปรายผล
  ในการสร้างกระบวนการความร่วมมือมีปัจจัย
ส�าคัญในการด�าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
  1) กำรก�ำหนดนโยบำย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหลกัในการก�าหนดนโยบาย โดยให้มุง่เน้นให้มกีระบวน 
การสร้างความร่วมมอื ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Agranoff, 
R., & McGuire, M. (2003) และ Keyton, Ford, และ 
Smith (2008) และ Keraminiyage (2009) และสอดคล้อง
บางส่วนกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2558) ศึกษา
เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันและ
บรรเทาอทุกภัย กรณศีกึษา: จงัหวดัชุมพรและจังหวดัสงขลา
   2) กำรวำงแผน หลังจากมีการก�าหนดนโยบายจะ
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการวางแผนการด�าเนินงานหรือร่วม
กนัท�าข้อตกลง มข้ัีนตอนดงันี ้ ข้ันตอนแรก เป็นการรวบรวม
ข้อมูล สภาพปัญหา ขั้นตอนที่สอง เป็นการระบุปัญหาและ
ความต้องการ ขั้นตอนที่สาม เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ขั้นตอนที่สี่ เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อ
ก�าหนดวิธีด�าเนินการร่วมกัน ขั้นตอนที่ห้า เป็นการจัดท�า
แผนงานประเภทต่างๆ ขั้นตอนที่หก เป็นการน�าแผนไป
ปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนควรมีองค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ 1) 
ผู้วางแผนต้องมีความรู้และความเข้าใจ และมีประสบการณ์  
2) เข้าใจถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สภาพ
เศรษฐกิจ 3) เข้าใจปัญหาด้านเทคนิค 4) เข้าใจถึงปัญหา
การน�าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John 
M. Bryson et,al, (2006) และ Keyton, Ford, และ 
Smith (2008) ในขณะที่มีการวางแผนกับการน�าแผนไป
ปฏิบัติ โดยที่ผู้บริหารในแต่ละองค์การที่เกี่ยวข้องจะมีวิสัย
ทัศน์ในการผลักดันให้เกิดความต่อเน่ืองในการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติดังนี้ 1) สร้างแรงผลักดันที่ช่วยให้องค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 2) การยอมรับความต้องการการเปลี่ยนแปลง 
3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) ทางเลอืกเทคนคิการเปลีย่นแปลง 
5) ข้อจ�ากดัของการเปล่ียนแปลง 6) กลยทุธ์การเปลีย่นแปลง 
7) การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mattessich et al. (2001) และ Agranoff 
(2006) และสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ กนกพร 
ศรีวิทยา (2556)  ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างไตรภาคี
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
  3. กำรสือ่สำร/กำรสือ่ควำม เป็นอกีขัน้ตอนต่อมา
จากการวางแผนงานในกระบวนการการสร้างความร่วมมือ

ในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก เป็นเครือ่งมอืสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับการปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รวมให้ท�างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Mattessich et al. (2001) และ Keyton, Ford, และ 
Smith (2008) นอกจากนั้น การสื่อสารในกระบวนการ
สร้างความร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ และ
ต่อสมาชิกในโครงการฯ ดังนี้ 1) ด้านการท�างาน 2) ด้าน
ความพอใจในงาน 3) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 4) ด้านการ
บริหารงาน การสื่อสารของกระบวนการสร้างความร่วมมือ
ในโครงการนี ้ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ Agranoff (2006) 
ยังพบอีกว่า 1) การตัดสินใจ ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที่ถูก
ต้องเพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด 2) ความเจริญและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรควรหาแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร 3) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ต้องสร้างความเข้าใจด้วยการสื่อสาร จูงใจให้เกิดความรู้สึก
ที่ดี เต็มใจและยินดีที่จะท�างานที่ตนมีความถนัด 4) 
เทคโนโลยี จัดให้มีคู่มือ การแนะแนว โครงการฝึกอบรมให้
มีความรู ้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้สมัย
ใหม่ 5) การควบคุมและการประสานงาน สร้างบรรยากาศ
และช่องทางการส่ือสารให้ทัว่ถงึทัง้องค์การ 6) สภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม ต้องติดตามข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mattessich et al. (2001) และ 
Agranoff (2006) และสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ 
วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ (2556)  ความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
   4. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ
ในการบริหาร และเป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ และ
จากสภาพความเป็นจรงิ ความไว้วางใจนัน้เกดิขึน้จากบทบาท
หน้าที่ที่หน่วยงานนั้นได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ประจักษ์ชดัแจ้งต่อสงัคม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ John 
M. Bryson et,al, (2006) และ Keyton, Ford, และ 
Smith (2008) 
  5. กำรติดตำมและประเมินผล เป็นสิ่งที่สะท้อน 
ถึงกระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้า
โดยใช้หญ้าแฝก ได้มีการด�าเนินการร่วมกันด�าเนินการ ซึ่งมี 
2 ลักษณะ คือ 1) การติดตาม และประเมนิผลจากภายใน
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โครงการ ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะ
กรรมการชดุต่างๆ การตดิตามประเมนิผลโดยหน่วยงานนัน้ๆ 
2) การติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพือ่
ท�าให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการด�าเนินงานยิ่ง
ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Melaville, Blank, and 
Asayesh (1993, p. 43) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Czajkowski (2006) และสอดคล้องกบังานวจิยับางประการ
ของ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2558) ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือ
ในการจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
กรณศึีกษา: จังหวดัชุมพรและจงัหวดัสงขลา

ข้อค้นพบกระบวนกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์
ดินและน�้ำโดยใช้หญ้ำแฝก
  จากการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
การอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก ด้วยการวจิยัเอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้อค้นพบ ดังนี้ อ�านาจรัฐใน
การบริหารไม่สามารถด�าเนินการอนุรักษ์ดินและน�้าได้เพียง
ตามล�าพัง จึงมีความจ�าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยภาคเอกชน 
และประชาสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดย
ใช้หญ้าแฝก แต่เมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 
ร่วมมือกัน รัฐไม่สามารถท่ีจะควบคุมก�ากับดูแลให้เกิด
ประสิทธิผลได้ ทั้งนี้ต้องสร้างกระบวนการความร่วมมือที่ดี
โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และประชาสังคม มีอ�านาจใน
การร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมตดัสนิใจ ทกุขัน้ตอนของกระบวน 
การสร้างความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดนโยบายร่วม
กัน การวางแผน การสื่อสาร/สื่อความ การสร้างความไว้
วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
  1. ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรก�าหนดนโยบายใน
การอนุรกัษ์ดินและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก เป็นวาระทางนโยบาย
ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของภาครัฐ 2) หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับประชาชนในการ
อนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกให้เกิดขึ้นอย่างกว้าง
ขวางแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น 3) แนวทาง
การพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้
หญ้าแฝก การด�าเนนิโครงการควรมลีกัษณะแบบล่างขึน้บน  
4) ควรเสรมิอ�านาจแก่ประชาชนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมด
  2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 1) 
ควรศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้าเปรียบเทียบระหว่างความร่วมมือภาครัฐด้วย
กันเอง ภาครัฐกับเอกชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
หรือความร่วมมือกันระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ลักษณะ
ของความร่วมมือแบบใดส่งผลต่อความส�าเร็จในการ
อนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก หรือพชืชนดิอืน่ แตกต่าง
กันหรือไม่ 2) ควรศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
โครงการพระราชด�าริอื่นๆ ว่าอะไรที่ท�าให้เกิดความร่วมมือ 
แตกต่างจากงานชิ้นนี้หรือไม่ อย่างไร 4) ควรศึกษาประเดน็
ว่า การสร้างความร่วมมือกันในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทางสังคมของประชาชนที่ร่วมมือกันด�าเนินการ จุดใดที่
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจะเข้าไปเสริมบทบาทของภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่ได้เข้าไปร่วมด�าเนินการควรมีบทบาท
มากน้อยเพียงใด
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