ฉบับที่ 19/2562 วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562

แนะนา
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นที่ลุ่มน้าปิง
รองศาสตราจารย์ ดร. สัจจา บรรจงศิริ และคณะ
สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) การมีสว่ นร่ว มในการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้า
ในระดับพืนที่ขององค์กร สถาบันระดับท้องถิ่น และภาคประชาชน
2) ปัจจัยความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าในระดับลุ่มน้าของพืนที่ลุ่มน้าปิง 3) รูปแบบและกลไกการเชื่อมโยง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้าปิง และ
4) แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
พืนทีล่ มุ่ น้าปิง โดยศึกษาจากผูเ้ กีย่ วข้อง ทังในพืนที่ลุ่มน้าปิงและลุ่มน้า
สาขา เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึก และแบบประเด็น
การสัมมนากลุ่ม การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้
การจ้าแนกประเภทการเปรียบเทียบ และการศึกษาความเป็นเหตุและผล

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนทีล่ มุ่ น้าปิงในระดับลุม่ น้ามีสว่ นร่วมในการ
ด้าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ส้าหรับในระดับพืนที่ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานและการ
วางแผน ส่วนการมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยความส้าเร็จของการมีสว่ นร่วม ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
บุคคลได้แก่ ปัจจัยด้านผูน้ ้า และด้านสมาชิก ปัจจัยด้านกลุ่มได้แก่ เป้าหมายของกลุ่ม การก้าหนดโครงสร้างของกลุ่ม การก้าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับที่มาจากกลุ่ม กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนงาน
หรือโครงการต้องสอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของชุมชน ลักษณะการท้างานของหน่วยงาน/เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติ การให้
การสนับสนุนองค์กรลุม่ น้าและหน่วยงานภาครัฐในระดับปฏิบตั ิ และการส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกและความตระหนัก 3) รูปแบบ
และกลไกการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนทีล่ มุ่ น้าปิง จากการถอดบทเรียนของพืนทีล่ มุ่ น้ายม
และลุม่ น้าน่าน พบว่า มีความจ้าเป็นต้องสร้างกลไกในการเชื่อมโยงทุกระดับตังแต่ระดับพืนที่ ระดับลุ่มน้า จนถึงระดับประเทศ
และ 4) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน มิติด้านกระบวนการทางาน ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนัก การสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมในคณะท้างานหรือคณะกรรมการในกลุม่ /
องค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วม การบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ
การจัดท้าศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ มิติด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ (1) การศึกษา
ปัญหาโดยการจัดเวทีประชาคม ทังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระดับชุมชนจนถึงลุ่มน้า (2) การวางแผนโดยก้าหนด
เป้าหมาย ทิศทาง การจัดท้าแผนบูรณาการ และการท้างานร่วมกัน (3) การด้าเนินงาน โดยเป็นผู้ประสานคนในระดับพืนทีใ่ นการ
เชือ่ มโยงการด้าเนินการต่างๆ การมีกลไกการจัดการคณะกรรมการจากภาคประชาชนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม และ (4) การติดตามผล
โดยจัดระบบติดตามเยีย่ มเยียนพืนที่ ประเมินผลจัดการโครงการต่างๆ ของภาครัฐแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับการจัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้า

ข่าววิจัยนอกรั้ว
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ เข้าร่ว มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2
ชัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือส้าหรับการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง และสามารถน้าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมประกอบด้วย
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการท้างานกลุ่ม ได้แก่ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ทาง LINE ID: @workshop_cphs หรือ E-mail : kunyanin002@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ โทร. 0 2218 8230
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
“งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตริ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมน้าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่งอาจน้าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ผู้สนใจสามารถ
ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2312 6300 –79
ต่อ 1511, 1136, 1422 หรือ E-mail : conference.hcu@gmail.com
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ เข้าร่ว มประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (National Health R2R
Forum) ประจาปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Meta R2R to Value Based Healthcare” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเกิดแนวคิดในการพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย เป็นการน้าเสนอบทเรียนการใช้แนวคิดการท้าวิจัย R2R เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในงานประกอบด้วย การประกวดผลงานวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.moph.go.th ทังนีตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2562 หรือ โทร. 0 2591 8566, 0 2590 1718-9

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: “Language
and Communication in the Era of Globalization” ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการส้าหรับนักวิจัย
นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาทังในและต่างประเทศ ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในแขนง
วิชาด้านต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.iclc.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส้านักงานเลขานุการ
คณะภาษาและการสื่อสาร โทร. 0 2727 3152

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ
ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการสู่สาธารณชน รวมทังได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในงานวิชาการ อันจะ
น้าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มเข็ม ยั่งยืน
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียดได้ที่ http://
human.skru.ac.th/husoconference หรือ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ นางกิติยา ขวัญคง โทร. 09 8484 9202
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการและน้าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที่
11 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th
“Connecting Local Research to International Perspectives) ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชัน 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ
อันจะน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/ หรือ ติดต่อสอบถาม
ได้ที่ รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 08 6653 7007

มหาวิทยาลัยรามคาแหง ขอเชิญ ส่ง ผลงานเข้า ประกวดในการแข่ง ขัน ประกวดสิ่ง ประดิษ ฐ์แ ละนวัต กรรม
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562
(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ระหว่ า งวั น ที่ 6 - 8
สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค้าแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาน้าเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความช้านาญในด้านวิจัย และ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ด้าเนินการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค้าแหง โทร. 0 2310 8694
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติ (The
7 International Conference for Science Educators and Teachers : ISET 2019) ระหว่างวัน ที่ 8 - 9 สิ งหาคม
2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป ได้มีโอกาสน้าเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และศาสตร์อื่นซึ่งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงและความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการทั งในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ผู้ ส นใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : iset2019inth@gmail.com ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://iset2019.rru.ac.th หรือ
โทร. 06 4521 8198
th
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