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การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่ม: 
กรณีศึกษา บา้นดอนชัย  ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มตลอดจน ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนบา้นดอนชยั ต าบลแม่ทา
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจากประชาชน
ในพื้นท่ีจ านวน 210 คน ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนในภาพรวมพบวา่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนใน
ระดบัมาก โดยรับรู้และเขา้ใจว่าดินถล่มท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน ้ าหนกัของ
ตวัเองไดอี้กต่อไปดินถล่มมกัเกิดพร้อมกบัน ้ าป่าไหลหลาก เกิดข้ึนในขณะท่ีเกิดพายุหรือภายหลงัพายุ
ฝนท่ีมีฝนตกหนกัและต่อเน่ืองเป็นตน้ 

ในด้านวิธีการและกระบวนการในการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชน พบว่า 
ชุมชนบา้นดอนชยั ต าบลแม่ทามีการด าเนินการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนในระดบั
ปานกลาง โดยคนในชุมชนให้ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัดินถล่มมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัดินถล่ม เป็นตน้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนส่วนใหญ่พบว่า 
ระบบการให้ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐยงัไม่สอดคล้องสภาพปัญหาท่ีประชาชนประสบ 
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ประชาชนขาดการช่วยเหลือเพื่อฟ้ืนฟูดา้นสภาพจิตใจ ตลอดจนประชาชนบางส่วนไม่ให้ความส าคญั
ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากดินถล่ม  ผูน้  าชุมชน ยงัไม่เห็นความส าคญัในการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดินถล่มในชุมชนอยา่งจริงจงั เป็นตน้  

ส าหรับแนวทางในการจดัการความเส่ียงจากภยัดินถล่มของชุมชนบา้นดอนชยั ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัชุมชนผูน้ าชุมชนควรตระหนกัถึงปัญหาดินถล่มท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนอยา่งจริงจงั พร้อมทั้งร่วมกบัประชาชนในชุมชนจดัท าโครงการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้การท า
เหมืองฝายขนาดเล็ก โครงการป่าชุมชน และจดัให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในระดบัชุมชน เพื่อ
ร่วมกันก าหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบติัดินถล่มในชุมชน เป็นตน้ และในระดับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งการด าเนินการช่วยเหลือชาวบา้นในแต่ละราย ควรพิจารณาจากความ
เสียหายท่ีชาวบา้นได้รับจริงและด าเนินการอย่างเร่งด่วน จดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดินถล่ม ควรมีการติดตั้งเคร่ืองเตือนภยัพิบติั
จากอุทกภยัและดินถล่มในชุมชน เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

Theobjectives of this study are to examine the local knowledge concerning the landslide 
risk management, the participation of the community, and the problems involved in the risk 
management of Ban Donchai,Tambon Mae Tha, Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai. Data 
were collected through questionnaires collected from 210 people in the area. Statistical analyses 
include frequency, percentage, mean, and standard deviation.The results of this studyare 
summarized as follows:  

The study revealed that the majority of people generally have high level of local knowledge 
of landslide risk management. They realize and understand that landslides occur due to the inability of 
the sloping grounds to withstand their own weight, and that landslides usually occur 
contemporaneously with flash flood and/or after heavy rainstorm. 
 Regarding the method and process in landslide risk management, the study indicated that the 
communityof BanDonchai,Tambon Mae Tha implemented the landslide risk management at a 
medium level. People in the community cooperated in conservation of natural resources. They 
also helped coordinatein submitting the requests for support and collaboration 
fromresponsiblegovernment and private agencies forthe joint landslide hazard prevention and 
solving. Activities related to landslide hazard prevention and solving, were also arranged. 
 Concerning problems and obstacles in landslide risk management, the study showed that 
the support system from government organizationsdid not meet the needs of people, especially 
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mental rehabilitation. Besides, some people did not take part in mitigating landslide impacts and 
the community leaders did not pay much attention to landslide hazard prevention and solving. 
 With reference to the landslide risk management of Ban Donchai,Tambon Mae Tha, 
Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai, the community leaders should be seriously aware of the 
landslide problems in the community. They should set up programs with participation from the 
people such as forest conservation, construction ofcheck dam, community forest scheme, and 
community meeting for sharing ideas in establishing practical concepts for landslidehazard 
prevention and solving. And for government agencies, each individual should be helped 
appropriately and promptly. Training relating to landslide hazard prevention and solving should 
be organized continually together with the installation of landslide and flood hazard warning 
systemin the community. 
 


