
สรุปขาวประจําในวันที่ 18 พ.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

เจาของบานใจสลาย! พังถลมตอหนาตอตา หลังน้ําลด-ดินยุบ จากพิษน้ําปาไหลหลาก จ.ลําปาง  
(ชอง7HD 17 พฤษภาคม 2565) https://news.ch7.com/detail/570046 
จ.ลําปาง เรงสํารวจและใหความชวยเหลือผูประสบเหตุน้ําปาไหลหลากทวมบานเรือน  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 17 พฤษภาคม 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220517151525154 
จ.ลําปาง เรงสํารวจและใหความชวยเหลือผูประสบเหตุน้ําปาไหลหลากทวมบานเรือน  
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 17 พฤษภาคม 2565)  
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/48425 
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เจ้าของบ้านใจสลาย! พังถล่มต่อหน้าตอตา หลังน้ําลด-ดินยุบ จากพิษน้ําป่าไหลหลาก จ.ลําปาง 

วันท่ี 17 พ.ค. 2565 

17 พ.ค. 65 นี่คือภาพเหตุการณ์ท่ี บ้านไหม้หลังใหญ่ 2 ชั้น ท่ีต้ังอยู่ในหมู่บ้านบ้านน้ําหลง บ้านเลขท่ี 68/1 หมู่ 3 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลําปาง ค่อยๆ 
เอียงทีละน้อยและมีเสียงไม้ดังตลอดเวลาก่อนท่ีจะพังทลายลงมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลทําให้บ้านไม้พังเสียหายท้ังหลัง ซ่ึงคลิปวีดีโอดังกล่าว ทาง
เจ้าของบ้าน คือนางสมทัศน์ กันแก้ว ได้ถ่ายเอาไว้ขณะท่ีมาอาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราวเพ่ือความปลอดภัย หลังจากที่เม่ือเช้ามืดท่ีผ่านมาได้เกิดน้ําป่า
ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนไปท่ัว และบ้านหลังนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

โดยเม่ือระดับน้ําป่าทีไหลหลากเร่ิมลดลง ปรากฏว่า สภาพพ้ืนดินบริเวณบ้านเกิดทรุดตัวหลายแห่ง ทําให้ญาติต้องให้เจ้าของบ้านรีบออกจากตัวบ้าน
แล้วไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราว เพ่ือท่ีจะรอการปรับปรุงแก้ไข แต่ระหว่างนั้นปรากฏว่า บ้านเกิดเสียงดังและเอนเอียงต่อเนื่อง ทางเจ้าของบ้านจึงใช้
มือถือถ่ายวิดีโอบ้านของตนเองท่ีกําลังเอนเอียงลงไปก่อนท่ีจะพังลงท้ังหลัง ซ่ึงหลังเกิดเหตุทางนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พร้อมคณะได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้วและจะเร่งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป 

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง ร่วมกับอําเภองาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี หน่วยทหาร ตํารวจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 21 (แม่ตีบ) ปศุสัตว์อําเภองาว เครือข่ายกู้ภัย และจิตอาสาอําเภองาว ลง
พ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้สถานการณ์น้ําลดลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ.ลําปาง เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน 

17 พ.ค. 2565 

     

     

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง ร่วมกับอําเภองาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี หน่วยทหาร ตํารวจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 21 (แม่ตีบ) ปศุสัตว์อําเภองาว เครือข่ายกู้ภัย และจิตอาสาอําเภองาว ลง
พ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้สถานการณ์น้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาอีก คาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

ท้ังนี้ จากการสํารวจความเสียหายในเบื้องต้น มีการรายงานพื้นท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน 2 อําเภอ 3 ตําบล 5 หมู่บ้าน 200 ครัวเรือน คือ อําเภอ
งาว 2 ตําบล 4 หมู่บ้าน 650 คน 200 ครัวเรือน ได้แก่ ตําบลแม่ตีบ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านหวด หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 และอําเภอเมืองปาน 
1 ตําบล 2 หมู่บา้น ได้แก่ ตําบลบ้านขอ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 11 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จ.ลําปาง เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน 

วันท่ี : 17 พ.ค. 2565 

 

 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง ร่วมกับอําเภองาว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี หน่วยทหาร ตํารวจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 21 (แม่ตีบ) ปศุสัตว์อําเภองาว เครือข่ายกู้ภัย และจิตอาสาอําเภองาว ลง
พ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้สถานการณ์น้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาอีก คาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

ท้ังนี้ จากการสํารวจความเสียหายในเบื้องต้น มีการรายงานพื้นท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน 2 อําเภอ 3 ตําบล 5 หมู่บ้าน 200 ครัวเรือน คือ อําเภอ
งาว 2 ตําบล 4 หมู่บ้าน 650 คน 200 ครัวเรือน ได้แก่ ตําบลแม่ตีบ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านหวด หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 และอําเภอเมืองปาน 
1 ตําบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ตําบลบ้านขอ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 11 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ) 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจําปี 
ของชาติ พ.ศ. 2565 

17 พ.ค. 2565 

 

 

 
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ร่วม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 บนพ้ืนท่ี 5 ไร่ ท่ี
บริเวณวัดเขาน้อยหินกอง เลขท่ี 4 หมู่ 6 ตําบลห้วยขม้ิน อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ซ่ึงกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัด
และหน่วยงานจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ได้เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกท้ังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร เช่น ท่ีสาธารณประโยชน์ 
ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน แม่น้ําลําคลอง ริมข้างทางสาธารณะ 



การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์
อํานวยการใหญ่จิตอาสา 

ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ม และศูนย์
อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันจัดทําโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยน้อมนําพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน สร้างป่า สร้างรายได้ โดยการนําองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเร่ืองน้ําไปพร้อมกับการ
ฟ้ืนฟูป่า ซ่ึงศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมจติอาสา โครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องใน
วันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 ข้ึนในครั้งนี้ 

โดย นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นยางนา ต้นตะแบก จํานวน 500 ต้น ทอดผ้าป่าหาเงินสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์ปั๊มน้ํา พร้อมท้ังได้มอบกล้าไม้ต้นยางนาให้กับ
หน่วยงานต่างๆ นําไปปลูก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับจังหวัดสระบุรีต่อไป 

 


