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บทคัดยอ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนินงานเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดิน

ถลมของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นท่ีตําบลเวียงตาล และตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยใน
การศึกษาไดใชแบบสอบถามจํานวน 222 ชุด การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม โดยใชสถิติดังนี้ รอยละ 
คาเฉลี่ยประกอบกับการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเครือขายฯรอยละ 76.6 มีระดับความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยและแผนเฝา
ระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมท่ีระดับปานกลาง จากการศึกษายังพบวาชาวบานไดรับความรู ความเขาใจ
เรื่องดินถลมจากการดําเนินงานของเครือขายฯ โดยชาวบานรอยละ 96.8  คิดวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับดินถลม และ
การแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมเพิ่มมากข้ึน แมชาวบานสวนมากรอยละ 45.9 จะอาศัยอยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดิน
ถลมนอย แตดวยชาวบานรอยละ 50 อาศัยอยูในพื้นท่ีมาตั้งแตเกิดจึงทําใหชาวบานสามารถเขาใจสาเหตุและปจจัย
ของการเกิดดินถลมของพื้นท่ีไดดีจึงเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการเกิดดินถลมและผลกระทบจากการเกิดดินถลมใน
พื้นท่ี นอกจากนี้ประชาชนรอยละ 77.9 คิดวาการดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจากการเกิดธรณี
พิบัติภัยไดในระดับดี เพราะการดําเนินงานของเครือขายฯจะทําใหชาวบานมีความรูเกี่ยวกับดินถลมและแผนเฝาระวัง
แจงเตือนภัยดินถลม เสนทางอพยพ พื้นท่ีอพยพของหมูบาน ท้ังยังมีการประสานงานกันภายในเครือขายฯในเวลาท่ี
เสี่ยงตอการเกิดดินถลมทําใหชาวบานสามารถเตรียมตัวและอพยพไดทันกอนการเกิดเหตุการณดินถลม 
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Abstract 
The objective of this research was to study landslide warning network management of 

Department of Mineral Resources in Tambon Wiangtan and Hangchat, Hangchat district, Lampang 
province by using the questionnaire, altogether 222 questionnaires. The in-depth interview and group 
discussion were conducted; moreover, the statistical analysis, such as percentage and mean, was 
employed to analyze the data.  
 This research found that people in this network (76.6%) had knowledge in terms of geohazards 
and landslide warning in moderate level. This study, furthermore, presented that the local people 
gained knowledge in terms of landslide from the network operation and 96.8%. of local people had 
more landslide knowledge and landslide warning. Even some local people (45.9%) lived in the less risk 
areas, 50% of local people have lived in this area since they were born so they greatly understood the 
causes and the landslide factors; thus, they are concerned with the impact of landslides. Moreover, 
people 77.9% believed that the operation of the network could mitigate the impacts in high level 
because their operations could make the local people understand the landslide and landslide warning 
plan, evacuation route and area together with the collaboration within network during landslide made 
the local people be able to prepare and evacuate on time.  
  
Keywords : landslide, network, Landslide Warning Network Management 
E-mail : buriny2108@hotmail.com 
 

คํานํา 
ปญหาดินถลมเปนปญหาท่ีมีความสําคัญมากเพราะเปนปญหาท่ีสงผลกระทบใหเกิดความเสียหายท้ังในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน โดยพื้นท่ีประเทศไทยมีพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดดินถลมรวม 51 จังหวัด (กรมทรัพยากร
ธรณี, 2550) ซึ่งอยูในเขตพื้นท่ีภูเขาสูงชันของทุกภูมิภาค โดยสวนใหญอยูในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต จากสถิติการเกิดดินถลมของประเทศไทยตั้งแตปพ.ศ.2531 ถึง 2551 พบการเกิดดินถลมรวม 20 พื้นท่ี (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2552) และสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมมูลคามากกวา 100,000 ลาน
บาท (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551) จากปญหาดังกลาวทําใหคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการ
สรางเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมซึ่งดําเนินการโดยกรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
สิ่งแวดลอม ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดตั้งเครือขายฯ ในการดําเนินโครงการเครือขายเฝา
ระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถลม ไดมีความรู
ความเขาใจถึงสาเหตุและปจจัยตางๆของการเกิดดินถลม สามารถเตรียมตัวกอนเกิดเหตุและการเฝาระวังเตือนภัย
ลวงหนา (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) โดยการดําเนินโครงการดังกลาวทางกรมทรัพยากรธรณีไดใชแนวความคิดการ
มีสวนรวมของประชาชนมาใชเปนหลักในการเฝาระวัง เปนผลใหในการดําเนินโครงการมีการสื่อสารสองทาง   

จังหวัดลําปางเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการดําเนินโครงการเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม 
ดวยพื้นท่ีมีภูเขาสูงชันบริเวณโดยรอบเขตแดน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) มีท่ีราบลุมของแมน้ําท่ีมีความยาวตั้งแต
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ทิศเหนือจรดทิศใต ลักษณะไมตอเนื่อง ท่ีราบตอนบนมีลักษณะเปนท่ีราบหุบเขา สวนท่ีราบตอนใตมีพื้นท่ีคอนขาง
แคบมีภูเขาลอมรอบ จึงมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลูกเนินระหวางหุบเขา และท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา ประกอบกับ
ลักษณะทางธรณีวิทยาเปนหินตะกอนถูกแทรกดันดวยหินแกรนิตหลายแหง จึงเปนตัวเรงใหชั้นหินมีอัตราการผุพัง
เร็ว และไดชั้นดินท่ีหนา (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) จึงทําใหจังหวัดลําปางเปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัย
จากการเกิดดินถลมโดยรอบท้ังจังหวัด 

การดําเนินการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนา            เรื่อง
ดินถลมของพื้นท่ีตําบลเวียงตาล และตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพื่อใหเกิดการดําเนินการ
เครือขายฯอยางยั่งยืน ควรมีวิธีการในการกระตุนจูงใจและสรางแรงบันดาลใจในแกประชาชนในการมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง  (นิสภัทร, 2543)  ท้ังในชวงเวลาท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัยดินถลมและนอกชวงเวลา เพื่อใหเกิด        การ
เตรียมพรอมในการรับมือปญหาดินถลม โดยในการท่ีจะทําใหกระบวนการมีสวนรวมเกิดตอเนื่องอยางยั่งยืนไดนั้น 
จะตองทําใหประชาชนในทองถิ่นไดมีบทบาทอยางเต็มท่ีในการดําเนินการ  

ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาผลการดําเนินงานของเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนา
เรื่องดินถลมของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นท่ีตําบลเวียงตาล และตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และ
การดําเนินโครงการฯ ดังกลาวสามารถลดผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถลมใหกับพื้นท่ี       ไดหรือไม 
เนื่องจากการเกิดดินถลมเปนเหตุธรณีพิบัติภัยท่ีไมสามารถทําการคาดเดาไดวาจะเกิดข้ึนเมื่อใดและจะเกิดข้ึนทุกป
หรือไม บางครั้งอาจวางเวนไปหลายๆป การศึกษาผลการดําเนินงานของเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่อง
ดินถลมของกรมทรัพยากรธรณีจะใหเกิดการตื่นตัว เฝาระวังท้ังในภาครัฐและภาคประชาชน ไมใหเกิดความเสียหาย
ท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไดเปนอยางด ี
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาไดทําการแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุมคือ 1) ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีกลุมตําบล       เวียง

ตาลและตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางท่ีไดรับความรูเกี่ยวกับดินถลมและการแจงเตือนภัยลวงหนา
เรื่องดินถลมจากแกนนําชุมชนซึ่งในการศึกษาไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายกลุมนี้ โดยใช
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งการกําหนดขนาดตัวอยางไดจากตารางขนาดตัวอยางของ 
Yamane (สิทธิ, 2552) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % จากประชากรรวมท้ังพื้นท่ีในการศึกษาท้ังหมดเทากับ 455 
ครัวเรือน จะไดจํานวนตัวอยางเทากับ 222 ครัวเรือน ในการเก็บขอมูลจะทําการแบงพื้นท่ีออกเปน 4 เขตตามพื้นท่ี
หมูบานดังนี้พื้นท่ีตําบลเวียงตาล 3 หมูบาน คือ หมู 7 บานหวยเรียน หมู 8 บานแมตาลนอย และหมู 9 บานปางปง-
ปางทราย จากตําบลหางฉัตร 1 หมูบาน คือ หมู 9 บานปางมวง เพื่อใหเกิดการเก็บขอมูลท่ีกระจายท่ัวถึงท้ังพื้นท่ี  และ 
2) แกนนําชุมชนท่ีไดรับความรูเกี่ยวกับดินถลม และการแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม จากกรมทรัพยากรธรณี
ซึ่งในการศึกษาไดใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมในการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายกลุมนี้ จํานวน 10 
คน โดยกําหนดใหเปนแกนนําจากหมู 7 และหมู 9 ตําบลเวียงตาล จํานวนหมูบานละ 3 คน และแกนนําจากหมู 8 
ตําบลเวียงตาลและหมู 9 ตําบลหางฉัตรหมูบานละ 2 คน เพื่อใหไดกลุมประชากรท่ีมีขนาดเล็กทําใหเกิดความ
เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล 
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เครื่องมือท่ีในการศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางข้ึนจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) โดยนําขอมูลจากท้ังหมดมาใชรวมกันในศึกษา 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) : แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนสรางจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของซึ่ง
ประกอบดวยองคความรูเกี่ยวกับดินถลมท่ีทางกรมทรัพยากรธรณีไดใหแกชาวบานและแผนการเฝาระวังแจงเตือนภัย
ลวงหนาเรื่องดินถลมของพื้นท่ีรวมกับการศึกษาการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี     ท่ี
เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนประกอบดวย 3 สวนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยกระตุนประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา    การ
รวมกิจกรรมกับชุมชน การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัยและเครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภัยดินถลม และ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี เพื่อใชเปนปจจัยในการวิเคราะหถึงการมีสวนรวมของชุมชนตอการดําเนินงานของ
เครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภยัดินถลมจํานวน 3 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยและแผนเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม โดยใน
การศึกษาไดกําหนดการใหคะแนนเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหผล จํานวน 36 ขอ ซึ่งการใหคะแนนนั้นจะยึดขอ
คําถามเปนหลัก ถาคําถามเปนขอความเชิงบวก ตอบวา ใช ใหคะแนนเปน 1 และไมใช ใหคะแนนเปน 0 ถาคําถาม
เปนขอความเชิงลบตอบวา ใช ใหคะแนนเปน 0 และไมใช ใหคะแนนเปน 1 ซึ่งคะแนนจากการวัดความรูดังกลาว  
จะนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในการแบงระดับ
ความรูออกเปน 3 ระดับ (ตุลาพร, 2551)  

สวนท่ี 3 แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายฯและการลดผลกระทบของการเกิดธรณีพิบัติภัยจากการ
ดําเนินงานของเครือขายฯ : แบบวัดความคิดเห็นไดใชแบบวัดแบบลิเคิท (Likert Scale) ซึ่งเปนแบบวัดท่ีมีความนิยม
ในการใชอยางแพรหลายและเปนวิธีท่ีสะดวกในการวัด (สุชาติ, 2544) จํานวน 23 ขอ โดยคําถามในแตละขอจะมี
ทางเลือกตอบได 5 ทางคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งการใหคะแนน
นั้นจะยึดขอคําถามเปนหลัก (บุญธรรม, 2537) คะแนนจากการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบของการเกิด
ธรณีพิบัติภัยจะนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชในการแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
ในการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมจะทําการสัมภาษณในกลุมผูนําชุมชน ประกอบดวย 

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนชาวบานท่ีไดเขารวมอบรมการ
ดําเนินการเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมของกรมทรัพยากรธรณี และมิสเตอร   เตือนภัยซึ่งถือ
วาเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ของเครือขายฯ โดยขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมจะ
นํามาวิเคราะหเนื้อหา  
 3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 

ในการวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยและแผนเฝา
ระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบของการเกิดธรณีพิบัติภัยจากการ
ดําเนินงานของเครือขายฯจะใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคารอยละ สวนการวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมจะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) (นิสภัทร, 2543) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

- ลักษณะท่ัวไปของประชากร : ประชากรท่ีทําการศึกษาเปนเพศชายรอยละ 44.1 และเปนเพศหญิงรอยละ 
55.9 ซึ่งเปนประชากรจากหมู 7 บานหวยเรียนรอยละ 27.5 จากหมู 8 บานแมตาลนอยรอยละ 27.9 จากหมู 9 บานปาง
ปง-ปางทรายรอยละ 22.1 และจากหมู 9 บานปางมวงรอยละ 22.5 โดยประชากรมีอายุเฉลี่ยเทากับ 47.05 ป  

- ปจจัยสวนบุคคลของประชากร : ประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนตนซึ่งมีคา
รอยละ 47.7 ประชากรรอยละ 25.2 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประชากรรอยละ 14 มีการศึกษา
อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประชากรรอยละ 5.4 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรรอยละ 
3.6 ไมไดเรียนหนังสือ ประชากรรอยละ 2.3 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ีและประชากร รอยละ 1.8 มีการศึกษา
อยูในระดับอนุปริญญาซึ่งถือวาเปนกลุมประชากรท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด 
 ประชากรท่ีทําการศึกษาโดยมากอาศัยในพื้นท่ี มาตั้งแตเกิดซึ่งมีคารอยละ 50 รองลงมาคือประชากรท่ีอาศัย
ในพื้นท่ีมานานกวา 20 ปมีคารอยละ 39.6 และประชากรท่ีอาศัยในพื้นท่ีไมเกิน 20 ปมีจํานวนนอยท่ีสุดซึ่งมีคารอยละ 
10.4 โดยมีประชากรท่ีอยูในกลุมเสี่ยงภัยดินถลมนอยรอยละ 45.9 ประชากรท่ีอยูในกลุมเสี่ยงภัยดินถลมมากท่ีสุดรอย
ละ 35.6 และเปนประชากรท่ีอยูในกลุมปลอดภัยรอยละ 18.5  

ความรูเกี่ยวกับดินถลมและการแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมท่ีประชากรไดรับโดยมากมาจากแกนนํา
ชุมชนเพียงอยางเดียวมีคารอยละ 53.6 รองลงมาประชากรไดรับความรูฯท้ังจากการอบรมของกรมทรัพยากรธรณีและ
จากแกนนําชุมชนมีคารอยละ 22.5 ประชากรรอยละ 21.2 ไดรับความรูฯจากการอบรมของกรมทรัพยากรธรณี และ
ประชากรรอยละ 2.7 ไดรับความรูฯจากสวนอื่นๆ เชน จากสื่อโทรทัศน การอานหนังสือ เปนตน ซึ่งประชากรสวน
ใหญท่ีทําการศึกษารอยละ 96.8 คิดวามีความรูเพิ่มมากข้ึนหลังจากไดรับความรูเกี่ยวกับดินถลมและการแจงเตือนภัย
ลวงหนาเรื่องดินถลม 

- ผลการวัดความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยและแผนเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม : ไดคะแนนรวม
มากท่ีสุดมีคาเทากับ 32 คะแนนและคะแนนรวมนอยท่ีสุดมีคาเทากับ 15 คะแนน ซึ่งระดับความรูของประชากรท่ี
ศึกษาในระดับต่ํามีคารอยละ 10.4 ระดับความรูของประชากรท่ีศึกษาในระดับปานกลางมีคารอยละ 76.6 และระดับ
ความรูของประชากรท่ีศึกษาในระดับสูงมีคารอยละ 13.1 

- ผลการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายฯและการลดผลกระทบของการเกิดธรณีพิบัติภัยจากการ
ดําเนินงานของเครือขายฯ : โดยท่ีประชากรท่ีคิดวาการดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจากการเกิด
ธรณีพิบัติภัยไดในระดับพอใชมีรอยละ 0.5 การดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติ
ภัยไดในระดับ-ปานกลางมีรอยละ 9.5 การดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติภัย
ไดในระดับดีมีรอยละ 77.9 การดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจากการเกิดธรณีพิบัติภัยไดในระดับดี
มากมีรอยละ 12.2     
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาผลการดําเนินงานของเครือขายฯ ผูวิจัยจะทําการศึกษาวาการดําเนินงานของเครือขายฯบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมและผลลัพธท่ีเกิดกับเครือขายฯมีผลอยางไร ดังนั้นจากการศึกษาไดทําการสรุปผลการวิจัย
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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1. การบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายฯ : จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวบานรอยละ 76.6 มีระดับ
ความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยและแผนเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมท่ีระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา
ชาวบานไดรับความรูความเขาใจเรื่องดินถลมจากการดําเนินงานของเครือขายฯ แตความรูดังกลาวอยูในระดับ   ปาน
กลางดังนั้นทางกรมทรัพยากรธรณีควรจัดใหมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหชาวบานมีความรูเพิ่มมากข้ึนซึ่งจะสงผลให
การดําเนินงานเครือขายฯเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย โดยชาวบานรอยละ 96.8 คิดวาตนเองมีความรู
เกี่ยวกับดินถลมและการแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม แมวาชาวบานสวนมากรอยละ 45.9 จะอาศัยอยูในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยดินถลมนอยก็ตาม แตดวยชาวบานรอยละ 50 อาศัยอยูในพื้นท่ีมาตั้งแตเกิดจึงทําใหชาวบานสามารถเขาใจ
สาเหตุและปจจัยของการเกิดดินถลมของพื้นท่ีไดดีจึงเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการดินถลมและผลกระทบจากการ
เกิดดินถลมในพื้นท่ีซึ่งถือวาการดําเนินงานของเครือขายฯสามารถบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายฯได 

2. การดําเนินงานของเครือขายฯในปจจุบันและการคงอยูของเครือขายฯ 
จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานเครือขายฯในปจจุบันประกอบดวย การวัดปริมาณน้ําฝน การจัด     เวร

ยามในการเฝาระวังระดับและลักษณะของน้ําในลําน้ํา การประกาศเสียงตามสายท้ังในเรื่องความรูเกี่ยวกับความรู
เกี่ยวกับดินถลมและแผนเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมและการอพยพเมื่อเกิดเหตุดินถลม การซอมแผน
เฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลม นอกจากนี้จะมีการติดตอประสานกันในเครือขายฯตลอดเวลาโดยเริ่มจาก
ตนน้ําซึ่งคืออุทยานแหงชาติขุนตาล สงขอมูลมายังหมู 9 บานปางปง-ปางทราย แกนนําของเครือขายฯในบานปางปง-
ปางทรายสงขอมูลตอมายังหมู 8 บานแมตาลนอย แกนนําของเครือขายฯในบานแมตาลนอยสงขอมูลตอมายังหมู 7 
บานหวยเรียน และแกนนําของเครือขายฯในบานหวยเรียนสงขอมูลตอมายังหมู 9             บานปางมวงตามรูปท่ี 1-1 
เพื่อใหเตรียมพรอมรับกับสถานการณน้ําปาไหลหลากและดินถลม โดยท่ีการดําเนินงานเกิดจากแกนนําเพราะแกนนํา
ในทุกพื้นท่ีจะมีเบอรโทรศัพทติดตามตัวของแกนนําในทุกพื้นท่ี จึงทําใหการสงตอขอมูลจึงเกิดข้ึนโดยแกนนําและ
สามารถกระทําไดโดยเร็ว และจากการศึกษาพบวาการดําเนินงานของเครือขายฯ จะไดรับความสําคัญมากในชวงฤดู
ฝนเพราะเปนชวงท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดดินถลมสูง และในชวงฤดูกาลอื่นๆชาวบานจะตองใหความสําคัญกับภัย
พิบัติอื่นๆแทน โดยจากการศึกษาพบวาในหมู 9 บานปางมวงการดําเนินงานของเครือขายฯมีนอยเพราะไมเกิด
เหตุการณดินถลมข้ึนจึงทําใหชาวบานไมสนใจและไมเกิดการตื่นตัว แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีสวนท่ีทําใหการ
ดําเนินงานของเครือขายฯลดลง นอกจากความรูท่ีเลือนหาย ก็คือความตระหนักของชาวบานท่ีลดนอยลงดวย 

การสงตอองคความรูเกี่ยวกับดินถลมและการดําเนินงานของเครือขายฯสูสมาชิกรุนตอไป จะเปนการแสดง
ใหเห็นวาเครือขายฯจะเกิดการคงอยูตอไปหรือไม ซึ่งการคงอยูดังกลาวจะตองกระทําโดยชุมชน ซึ่งจากผลศึกษา
พบวาแกนนําเครือขายฯมีการสงตอความรูไปยังเยาวชนรุนตอไปโดยการประกาศเสียงตามสาย ซึ่งทําการสงตอ
ความรูเกี่ยวกับดินถลมและการดําเนินงานของเครือขายฯประมาณเดือนละ 1 ครั้งในชวงฤดูฝน นอกจากการสงตอ
ความรูโดยแกนนําของเครือขายฯแลว เยาวชนยังสามารถไดรับความรูจากการบอกเลาจากผูปกครอง วีดีทัศน และ
จากการเรียนภายในหองเรียน โดยท่ีเยาวชนสามารถดําเนินงานเครือขายฯและถายทอดความรูเกี่ยวกับดินถลมตอไป
ได เพราะเยาวชนท่ีอยูในพื้นท่ีไดเขารวมในการซอมแผนเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมและเกิดการเรียนรูจากการ
ทํางานของผูปกครอง แตการท่ีเยาวชนจะสามารถดําเนินงานเครือขายฯและถายทอดความรูเกี่ยวกับดินถลมตอไปได
หรือไมนั้นก็ข้ึนกับปจจัยสําคัญ คือ ประสบการณในชีวิตเพราะเยาวชนท่ีอาศัยอยูในเครือขายฯแตเปนหมูบานท่ีอยูใน
พื้นท่ีปลายน้ําและไมมีความเสี่ยงในการเกิดดินถลมก็จะไมสามารถดําเนินงานเครือขายฯและ      เฝาระวังดินถลมได 
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รูปท่ี 1-1 แสดงการประสานงานกันภายในเครือขายฯจากตนน้ําสูปลายน้ํา 
 
3. การศึกษาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคกร : จากการศึกษาพบวาชาวบานมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด        ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเครือขายฯและการลดผลกระทบของการเกิดธรณีพิบัติภัยจากการดําเนินงานของเครือขายฯเทากับ 
86.73 คะแนนแสดงใหเห็นวาชาวบาน คิดวาการดําเนินงานของเครือขายฯสามารถลดผลกระทบจาก     การเกิดธรณี
พิบัติภัยไดในระดับดี และชาวบานรอยละ 77.9 ก็คิดวาการดําเนินงานของเครือขายฯสามารถ          ลดผลกระทบจาก
การเกิดธรณีพบัิติภัยไดในระดับด ีเพราะ การดําเนินงานของเครือขายฯจะทําใหชาวบานมีความรูเกี่ยวกับดินถลมและ
แผนเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลม เสนทางอพยพ พื้นท่ีอพยพของหมูบาน ท้ังยังมี                การประสานงานกัน
ภายในเครือขายฯในเวลาท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินถลมทําใหชาวบานสามารถเตรียมตัวและอพยพไดทันกอนการเกิด
เหตุการณดินถลม โดยการดําเนินงานของเครือขายฯจะสามารถลดผลกระทบไดนั้นจะตองข้ึนกับปจจัยดังนี้ ความ
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สามัคคีและรวมมือกันของชาวบาน การใหความรูกับชาวบาน ความสม่ําเสมอและความตอเนื่องของการดําเนินงาน
เครือขายฯ การมสีวนรวมของชาวบานความรับผิดชอบตอหนาท่ีของชาวบานและการกระตุนจากหนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ  

จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอวา กรมทรัพยากรธรณีควรสงเสริมใหมีการอบรมเครือขายฯอยางตอเนื่อง 
เพราะเปนกระบวนการท่ีมีผลตอการเพิ่มความรู และพฤติกรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามแผนเฝาระวังแจงเตือนภัย
ลวงหนาเรื่องดินถลมไดอยางถูกตอง และควรใหการอบรมโดยแยกการอบรมเปนรายหมูบานโดยท่ีทาง             กรม
ทรัพยากรธรณีควรทําการเชิญชวนชาวบานในพื้นท่ีเองเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริงจากทุกคนในพื้นท่ี 
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