
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 21 ม.ค. 65 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- "วราวุธ"ทําประกันให�พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ (ไทยรัฐ 21 มกราคม 2565 หน�า 7) 

- ค�านนายทุนเช(าพ้ืนท่ีเขาตะเกียบ (สยามรัฐ 21 มกราคม 2565 หน�า 12)  

- บ้ีโฉนดชุมชน ทวง12ป4ญหา (ข(าวสด 21 มกราคม 2565 หน�า 1,12) 

ข�าวเว็บไซต+ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเดินหน�าต(อ ชูนโยบาย “ทส. ยกกําลัง X”พร�อมมอบของขวัญป?ใหม(  
สร�างสุขตลอดป? 2565  (โพสต�ทูเดย� วันท่ี 20 ม.ค. 2565) https://www.posttoday.com/pr/673421 

- ทส. ทําประกันภัยให� 4,500 ผู�พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ 

(กรุงเทพธุรกิจ 20 ม.ค. 2565) https://www.bangkokbiznews.com/news/983725 

- วราวุธ  ห(วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ 

(มติชน วันท่ี 20 มกราคม 2565) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3141698 

- "รมว.ทรัพยากรฯ"ลงพ้ืนท่ีสร�างขวัญกําลังใจ ทําประกันภัยให� 4,500 เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ 

( สยามรัฐออนไลน�  20 มกราคม 2565) https://siamrath.co.th/n/315259 

- "วราวุธ" ห(วงใย เจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยผู�พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ 

(ไทยโพสต� 20 มกราคม 2565) https://www.thaipost.net/public-relations-news/68815/ 

- รมว.ทรัพยากรฯ ห(วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท ระยะเวลา 1 
ป? เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปcนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว 

(ผู�จัดการออนไลน� 20 ม.ค. 2565) https://mgronline.com/politics/detail/9650000006392 

- 'วราวุธ' รมว.ทส. ทําประกันภัยให�จนท.พิทักษ�ป�า 4,500 ชวีิตท่ัวประเทศ 

(ข(าวสด 20 ม.ค. 2565)  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6844216 

- ‘บ๊ิกท็อป’ ห(วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให�ผู�พิทักษ�ป�าท่ัวประเทศ 

(เดลินิวส� 20 มกราคม 2565)  https://www.dailynews.co.th/news/685105/ 

- ป�าไม�แพร(สนธิกําลัง สกัดจับแกiงลักลอบตัดไม� ยึดของกลางอ้ือ  

(บ�านเมือง วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2565)  https://www.banmuang.co.th/news/crime/266463 

- บึงกาฬรณรงค�ปลูกต�นไม�วันอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม�ของชาติ   

(สยามรัฐออนไลน�  20 มกราคม 2565) https://siamrath.co.th/n/315268 

- ตํารวจ บก.ปทส. สนธิกําลังหลายหน(วยงาน ตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกป�า 

(คม ชัด ลึก 20 ม.ค. 2565 ) https://www.komchadluek.net/news/502004 

- พีมูฟบุกทําเนียบ ยื่น 12 ข�อเรียกร�อง แก(บิ๊กปnอม วอนรัฐ เร(งแก�ป4ญหา 

   (ข(าวสด 20 ม.ค. 2565) https://www.khaosod.co.th/politics/news_6844325 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23376
วันที่: ศุกร์ 21 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ"ทำประกันให้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

รหัสข่าว: C-220121009045(21 ม.ค. 65/05:40) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.79 Ad Value: 36,069 PRValue : 108,207 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24728
วันที่: ศุกร์ 21 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ค้านนายทุนเช่าพื้นที่เขาตะเกียบ

รหัสข่าว: C-220121021056(21 ม.ค. 65/04:05) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.13 Ad Value: 28,160.50 PRValue : 84,481.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11377
วันที่: ศุกร์ 21 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บี้โฉนดชุมชน ทวง12ปัญหา

รหัสข่าว: C-220121012007(21 ม.ค. 65/05:04) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 59.76 Ad Value: 92,628 PRValue : 277,884 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11377
วันที่: ศุกร์ 21 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: บี้โฉนดชุมชน ทวง12ปัญหา

รหัสข่าว: C-220121012007(21 ม.ค. 65/05:04) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 59.76 Ad Value: 92,628 PRValue : 277,884 คลิป: สี่สี(x3)



 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเดินหน�าต�อ ชูนโยบาย “ทส. ยกกําลัง X”พร�อมมอบของขวัญป'ใหม� สร�างสุข
ตลอดป' 2565 
วันท่ี 20 ม.ค. 2565 https://www.posttoday.com/pr/673421 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เดินหน�าเพ่ือส�งเสริม สร�างการมีส�วนร�วมและแก�ไขปFญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาอย�างต�อเนื่อง ป' 2564 ท่ีผ�านมา กระทรวงได�ต�อยอดการทํางานจากป' 2563 อย�างไม�
หยุดนิ่ง แม�จะอยู�ภายใต�สถานการณLการแพร�ระบาดของโควิด-19 และเดินหน�าต�อ ป' 2565 ชู นโยบาย “ทส. ยกกําลัง X” มุ�ง
สู�เปOาหมาย มองไปข�างหน�า อย�างไร�ขีดจํากัด สร�างความม่ันคงทางฐานทรัพยากร สู�ความม่ังค่ังของชุมชนในระดับฐานราก ให�
กินดีอยู�ดี มีรายได�ม่ันคง มีเศรษฐกิจชุมชนท่ีดี เพ่ือความสุขของพ่ีน�องคนไทยทุกคน 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเปSดเผยว�า สําหรับก�าวต�อไป ในป' 2565 
การทํางานของพวกเราชาว ทส. จะเข�มข�นข้ึนกว�าเดิม โดยเปVนป'แห�งการปรับตัวและฟXYนฟูเพ่ือตอบสนองความต�องการและ
ความคาดหวังของประชาชน มุ�งสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สู�ความม่ังค่ังของชุมชน สร�างระบบเศรษฐกิจสี
เขียว สร�างรายได�ให�ประเทศควบคู�กับการรักษาสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน การใช�ทรัพยากรจะเกิดความคุ�มค�าสูงสุด เพ่ือสร�าง
เศรษฐกิจท่ีม่ันคงให�กับชุมชน ภายใต�นโยบาย “ทส. ยกกําลัง X” มองไปข�างหน�า อย�างไร�ขีดจํากัด มุ�งสู�วิสัยทัศนL “ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม� ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน” เดินหน�า 2 เปOาหมายหลัก ได�แก� 
เปOาหมายท่ี 1 การสร�างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข�มแข็ง และเปOาหมายท่ี 2 การมุ�งสู�เศรษฐกิจแบบใหม� (BCG 
Model) และสังคมคารLบอนตํ่า 
นอกจากการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในป'งบประมาณ 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใน
การส�งเสริม สร�างการมีส�วนร�วมและแก�ไขปFญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแล�ว ยังได�เตรียมของขวัญป'ใหม�ภายใต�
นโยบายสร�างสุขตลอดป' 2565  เพ่ือมอบให�กับพ่ีน�องประชาชนด�วย อาทิ 
จัดท่ีดินอยู�อาศัยและท่ีดินทํากินให�ชุมชนอย�างเปVนระบบ ในพ้ืนท่ีปbาสงวนแห�งชาติ จํานวน 3.67 ล�านไร� และพ้ืนท่ีปbาชายเลน 
23 จังหวัดชายฝFdงทะเล จํานวน 12,047 ไร� ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) 
จัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ภายใต�โครงการอนุรักษLฟXYนฟูพัฒนาแหล�งน้ําและบริหารจัดการน้ํา จํานวน 97 
แห�งท่ัวประเทศ โดยมีประชาชนได�รับประโยชนLกว�า 27,875 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมกว�า 83,111 ไร� 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา จํานวน 122 แห�งท่ัวประเทศ โดยมีประชาชนได�รับ
ประโยชนLกว�า 21,316 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมกว�า 74,331 ไร� 



จัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําบาดาล จํานวน 1,247 แห�งท่ัวประเทศ โดยประชาชนได�รับประโยชนLกว�า 247,676 ครัวเรือน หรือ
คิดเปVนประมาณ 990,704 ราย 
สนับสนุนทุนสิ่งแวดล�อมโครงการโคกหนองนาโมเดล วงเงิน 50 ล�านบาท เพ่ือส�งเสริมเครือข�ายอาสาสมัครพิทักษL
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหมู�บ�าน (ทสม.) ท่ัวประเทศ จํานวน 100 โครงการ 
ส�งเสริมความรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมผ�านแอปพลิเคชัน Green Digital Library ซ่ึงเปVนแหล�งรวบรวมความรู� 
หนังสือดิจิทัลด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรของประเทศ 
พัฒนาแอปพลิเคชันคํานวณการปล�อยกoาซเรือนกระจกสําหรับกิจกรรมในชีวิตประจําวันรายบุคคล สร�างความตระหนักรู�ให�
ประชาชนทราบถึงปริมาณการปล�อยกoาซเรือนกระจกจากการใช�ชีวิตประจําวันในรอบหนึ่งป'ท่ีผ�านมา เพ่ือส�งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให�เกิดการอนุรักษLสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 
นายวราวุธกล�าวสรุปว�า “โครงการเหล�านี้ถือเปVนส�วนหนึ่งของความต้ังใจของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล�อมท่ีต�องการสร�างความสุขให�กับพ่ีน�องคนไทย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะยังคงมุ�งรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว�ให�คงความอุดมสมบูรณL มีคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดี เพ่ือส�งต�อถึงคนในรุ�นอนาคต และเปVน
เศรษฐกิจฐานรากท่ียั่งยืนให�กับชุมชน เพ่ือความสุขของคนไทยและการร�วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ดังวิสัยทัศนL “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนววิถีใหม� ภายใต�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ทส. ทําประกันภัยให� 4,500 ผู�พิทักษLปbาท่ัวประเทศ 
20 ม.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/983725 
 “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสน
บาท ระยะเวลา 1 ป' เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว “ธเนศพล ธนบุณยวัฒนL” เลขานุการ 
รมว.ทส.เผย วราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีทําทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐาน 
วันท่ี 20 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใยเจ�าหน�าท่ี
พิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�
เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน 
ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย แต�อย�างไรก็ตาม 
ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า กรมปbาไม� ได�รับการ
ประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�ายินดีเสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ีเปVนลูกจ�างทีโออารL
(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbาท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัวประเทศประมาณ 
4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา 
ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการสนับสนุนโดย
กรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป'   
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�า
มาช�วย   สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมาย ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�า
รักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 



 
วราวุธ  ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ 
วันท่ี 20 มกราคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3141698 
วราวุธ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท 
ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท  1 ป' สร�างขวัญกําลังใจ  เลขานุการ 
รมว.ทส.เผย วราวุธ  ทําทุกวิถีทางให�เจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า  ห�วง เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ัว
ประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�เปVนมรดก
มอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน ความเหน็ด
เหนื่อย และอันตรายมากมาย 
แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า 
กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�ายินดีเสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ี
เปVนลูกจ�างทีโออารL(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัว
ประเทศ ประมาณ 4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและ
ควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการ
สนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป' 
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา 
โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�ามาช�วย สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 
4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' 
วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�ารักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 



 
"รมว.ทรัพยากรฯ"ลงพ้ืนท่ีสร�างขวัญกําลังใจ ทําประกันภัยให� 4,500 เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ัวประเทศ 
 สยามรัฐออนไลนL  20 มกราคม 2565 https://siamrath.co.th/n/315259 
“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสน
บาท ระยะเวลา 1 ป' เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว “ธเนศพล ธนบุณยวัฒนL” เลขานุการ 
รมว.ทส.เผย วราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีทําทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐาน 
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค.65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใย
เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือ
อนุรักษLไว�เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลาง
ความร�อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศ
พล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�า
ยินดีเสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ีเปVนลูกจ�างทีโออารL(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการ
ปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัย
ให�แก�เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจ
ให�กับผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการสนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป' 
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�า



มาช�วย สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมาย ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�า
รักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"วราวุธ" ห�วงใย เจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยผู�พิทักษLปbาท่ัวประเทศ 
20 มกราคม 2565 https://www.thaipost.net/public-relations-news/68815/ 
“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสน
บาท ระยะเวลา 1 ป' เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว “ธเนศพล ธนบุณยวัฒนL” เลขานุการ 
รมว.ทส.เผย วราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีทําทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐาน 
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใยเจ�าหน�าท่ี
พิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�
เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน 
ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธน
บุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�ายินดี
เสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ีเปVนลูกจ�างทีโออารL(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกัน
รักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�
เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการสนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป'  
 “กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�า
มาช�วย   สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมาย ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�า
รักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 



 
รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท ระยะเวลา 1 ป' 
เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว 
ผู�จัดการออนไลนL 20 ม.ค. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000006392 
“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสน
บาท ระยะเวลา 1 ป' เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว “ธเนศพล ธนบุณยวัฒนL” เลขานุการ 
รมว.ทส.เผย วราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีทําทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐาน 
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใยเจ�าหน�าท่ี
พิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�
เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน 
ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธน
บุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�ายินดี
เสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ีเปVนลูกจ�างทีโออารL(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกัน
รักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�
เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการสนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป' 
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�า



มาช�วย สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมาย ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�า
รักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
'วราวุธ' รมว.ทส. ทําประกันภัยให�จนท.พิทักษLปbา 4,500 ชีวติท่ัวประเทศ 
20 ม.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6844216 
‘วราวุธ’ รมว.ทส. ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท ระยะเวลา 1 ป' 
สร�างขวัญกําลังใจและความม่ันคงให�ครอบครัว 
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใยเจ�าหน�าท่ี
พิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ีได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�
เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�นหลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน 
ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย 
แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว�า 
กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ว�ายินดีเสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท้ังท่ี
เปVนลูกจ�างทีโออารL(TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มีสวัสดิการท่ัว
ประเทศ ประมาณ 4,500 คนด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและ
ควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลนสวัสดิการในการ
สนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป' 
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
นายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส. กล�าวว�า นายวราวุธ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความเปVนอยู�
ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ
ช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�ามา
ช�วย สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา จํานวน 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 
ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน จํานวน 1 แสนบาท และค�ารักษาพยาบาลต�อ
อุบัติเหตุแต�ละครั้ง จํานวน 1 หม่ืนบาท 
 
 
 



 
‘บ๊ิกท็อป’ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให�ผู�พิทักษLปbาท่ัวประเทศ 
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ ห�วงเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ทําประกันภัยให� 4,500 พิทักษLปbาท่ัวประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท 
ระยะเวลา 1 ป' เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจและเปVนความม่ันคงในชีวิตให�กับครอบครัว 
20 มกราคม 2565  https://www.dailynews.co.th/news/685105/ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปSดเผยว�า ตนมีความห�วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ัวประเทศ ท่ี
ได�ทําหน�าท่ีอย�างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปOองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษLไว�เปVนมรดกมอบแก�คนรุ�น
หลัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะนี้กําลังทําหน�าท่ีดับไฟปbา ซ่ึงเปVนการทํางานท่ีหนักท�ามกลางความร�อน ความเหน็ดเหนื่อย และ
อันตรายมากมาย แต�อย�างไรก็ตาม ขณะนี้มีข�าวดีเนื่องจากได�รับการประสานจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.
ทรัพยากรฯ ว�า กรมปbาไม� ได�รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ยินดีเสนอตัวท่ีจะสนับสนุนเจ�าหน�าท่ี
พิทักษLปbาท้ังท่ีเปVนลูกจ�างทีโออารL (TOR) และพนักงานราชการ ท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา ท่ีไม�มี
สวัสดิการท่ัวประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด�วยการทําประกันชีวิตและประกันภัยให�แก�เจ�าหน�าท่ีปฎิบัติงานด�านการปOองกัน
รักษาปbาและควบคุมไฟปbา ซ่ึงถือเปVนเรื่องท่ีดี เพราะเปVนการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงานปbาไม�ท่ียังขาดแคลน
สวัสดิการในการสนับสนุนโดยกรมธรรมLดังกล�าวมีระยะเวลาคุ�มครอง 1 ป' 
“กรมปbาไม� มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีปbาไม�ท่ัวประเทศถึง 65 ล�านไร� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbาท่ีทําหน�าท่ีปOองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรปbาไม� รักษาปbา ควบคุมไฟปbา เกือบ 5 พันคนท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนใน
พ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีปbาเปVนปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�
หวังประโยชนLจากทรัพยากรปbาไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรมLประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเปVนการสร�างขวัญกําลังใจและ
เปVนความม่ันคงในชีวิต” นายวราวุธ กล�าว 
ด�าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒนL เลขานุการ รมว.ทส.กล�าวว�า นายวราวธุ เปVนรัฐมนตรีท่ีมีความเปVนห�วงเปVนใยในชีวิตความ
เปVนอยู�ของเจ�าหน�าท่ีชั้นผู�น�อย ท่ีทําหน�าท่ีดูแลรักษาปbา และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ีให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และช�วยเติมเต็มสวัสดิการข้ันพ้ืนท่ีฐานให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา โชคดีท่ีบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข�า
มาช�วย สําหรับกรมธรรมLท่ีทําข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษLปbา 4,500 คน ผู�ได�รับประโยชนLคือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 
ได�รับคุ�มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป' วงเงินเอาประกัน 1 แสนบาท และค�ารักษาพยาบาลต�ออุบัติเหตุแต�
ละครั้ง 1 หม่ืนบาท 
 



 
ปbาไม�แพร�สนธิกําลัง สกัดจับแกoงลักลอบตัดไม� ยึดของกลางอ้ือ  
วันพฤหัสบดี ท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/crime/266463 
วันท่ี 20 ม.ค.65 เวลา 01.30 น.โดยการอํานวยการสั่งการของนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร� ให�นายชาตรี 
สัทธรรมนุวงคL ผอ.ส�วนปOองกันรักษาปbาและควบคุมไฟปbา นายลอย ใจจูน ผอ.ศูนยLปbาไม�น�าน สนธิกําลังชุดปฎิบัติการพิเศษปbา
ไม�นําโดยนายพิษณุพันธL วงคLขันธL หน.ชปก.นายรัตนพงษL ถ่ินสุข หน.หน�วยปOองกันรักษาปbาท่ี นน.13(น้ําสา) ร�วมกับหน�วย
ปOองกันรักษาปbาในท�องท่ีอ.ร�องกวาง อ.สอง จ.แพร�และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม�ทําลายปbา
ในพ้ืนท่ีรอยต�อ อ.ร�องกวาง อ.สอง จ.แพร� กับ อ.เวียงสา จ.น�าน พบการกระทําผิด 3 คดี ไม�ได�ตัวผ��กระทําผิด ดังนี้  
คดีท่ี 1 ตรวจยึดรถยนตLบรรทุก 4 ล�อ ยี่ห�อโตโยต�า สีน้ําตาลทะเบียน บพ.3799 แพร� พร�อมไม�มะค�าโมงแปรรูปจํานวน 50 ผ/
ล. 
ป.0.53 ลบม. คดี 2 ตรวจยึดรถยนตLบรรทุก 4 ล�อ ยี่ห�อโตโยต�า สีเทา ทะเบียน 3 ฒณ 7149 กรุงเทพมหานคร พร�อมไม�รัง
แปรรูปจํานวน 25 ผ/ล.ป.0.76 ลบม. โทรศัพทLมือถือ 1 เครื่อง คดีท่ี 3 ตรวจยึดรถยนตLบรรทุก 4 ล�อ ยี่ห�อมิตซูบิชิ ทะเบียน 2 
ฒฒ 8164 กรุงเทพมหานคร 
พร�อมไม�กระยาเลยแปรรูป(รัง,ประดู�)จํานวน 34 ผ/ล.ป.0.78 ลบม. เหตุเกิดบนเส�นทางในปbานน้ําสาฝFdงขวาตอนขุน ท�องท่ีบ�าน
บ�อหอย ม.6 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น�าน 
มอบให�นายรัตนพงษL ถ่ินสุข จพป.ชํานาญงาน หน.หน�วยปOองกันรักษาปbาท่ี นน.13 (นําเสา) เปVนผู�ร�องทุกขLกล�าวโทษต�อ
พนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น�าน ดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 
 
 
 



 
บึงกาฬรณรงคLปลูกต�นไม�วันอนุรักษLทรัพยากรปbาไม�ของชาติ   
 สยามรัฐออนไลนL  20 มกราคม 2565 https://siamrath.co.th/n/315268 
วันท่ี 20 ม.ค.65 เวลา 09.00 น.ผู�สื่อข�าวรายงาน ว�า นายไพฑูรยL บุญสุขวีระวัฒนL ผู�อํานวยการส�วนปOองกันรักษาปbาและ
ควบคุมไฟปbา สํานักจัดการทรัพยากรปbาไม�ท่ี 6 (อุดรธานี) ได�ทําพิธีเปSดงานรณรงคLปลูกต�นไม�วันอนุรักษLทรัพยากรปbาไม�ของ
ชาติ ณ ปbานันทนาการหินสามวาฬ ตําบลโคกก�อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบัวพันธL วงศLจันทรL 
นายกเทศมนตรี ตําบลโคกก�อง นายสุรัตนL วิเศษลา ผู�อํานวยการศูนยLปbาไม�บึงกาฬ นําคณะเจ�าหน�าท่ีกว�า 30 คนและมี
นักศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน.อ.เมืองบึงกาฬ นักเรียนจากโรงเรียนบ�านโคกก�อง
มิตรภาพท่ี 86 ต.โคกก�อง ร�วม 50 คนและทหารเข�าร�วมกิจกรรม โดยสํานักจัดการทรัพยากรปbาไม�ท่ี 6 (อุดรธานี) มอบหมาย
ให�ศูนยLปbาไม�บึงกาฬและหน�วยปOองกันรักษาปbาท่ี บก.1 (บึงกาฬ) จัดงานสัปดาหLวันอนุรักษLทรัพยากรปbาไม�ของชาติ ตามความ
เหมาะสมและอยู�ภายใต�มาตรการปOองกันและเฝOาระวังโรคติดต�ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควดิ- 19 
อย�างเคร�งครัด 
ท้ังนี้ ภายหลังพิธีเปSดนายไพฑูรยL บุญสุขวีระวัฒนL ได�มอบต�นกล�าไม�ซ่ึงมีไม�ยางนา ไม�ตะเคียน กว�า 200 ต�นกล�ามอบให�กับ
หน�วยงานราชการและประชาชนท่ีสนใจนําไปปลูกเปVนพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีต�นกล�าพืชผักต�างๆ เช�น มะเขือ พริก ปลูก
ไว�ประกอบทําอาหารโดยเฉพาะโรงเรียนนําไปปลูกเพ่ือประกอบทําโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนรับประทานได�ด�วย
และพืชสมุนไพร เช�นฟOาทะลายโจร ปลูกเพ่ือเปVนยารักษาอาการเจ็บคอ เปVนไข�และท่ีสําคัญทําเปVนยาแก�โรคไวรัสโควิด-19 
จากนั้นได�นําคณะผู�ร�วมงานไปทํากิจกรรมรดน้ํา พรวนดิน และใส�ปุ�ยต�นกล�าท่ีปลูกไว�บนภูสิงหLจํานวน 15 ไร� ซ่ึงได�ปลูกต�นกล�า
เอาไว�ใกล�กับจุดชมวิวหินสามวาฬเม่ือช�วงหน�าฝนผ�านมา โดยมีต�นตะเคียน ต�นพะยูง ซ่ึงเปVนพืชท่ีทนแล�งได�ดี หลังจากเสร็จ
กิจกรรมบนภูสิงหLแล�วได�ร�วมกันถือปOายรณรงคLปลูกต�นไม�ไปตามถนนในท่ีทําการเพ่ือให�นักท�องเท่ียวท่ีกําลังเช็คอินข้ึนไปชมหิน
สามวาฬได�ตระหนักในวันอนุรักษLทรัพยากรปbาไม�ของชาติคือวันท่ี 14 ม.ค.ท่ีผ�านมา จากนั้นได�นําผู�เข�าร�วมกิจกรรมเข�าประชุม
ฟFงการบรรยายสรุปในหัวข�อการอนุรักษLทรัพยากรปbาไม�คืออะไร เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาท่ีมาร�วมงานได�ช�วยกันคิดช�วยกัน
ตอบ โดยมีรางวัลเปVนเสื้อยืดแขนสั้นโลโก�หินสามวาฬมอบให�กับผู�ท่ีตอบปFญหาได�ถูกต�อง 
 



 
ตํารวจ บก.ปทส. สนธิกําลังหลายหน�วยงาน ตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกปbา 
20 ม.ค. 2565  https://www.komchadluek.net/news/502004 
ตํารวจ บก.ปทส. สนธิกําลังตํารวจท�องท่ี ปbาไม� อุทยาน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุกปbา อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี พบลักลอบตัดเสร็จ ลงเตา เผาเปVนถ�านพร�อม 
หลังจากมีชาวบ�านร�องเรียนไปยัง พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศยL ผู�บังคับการกองปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ว�ามีการบุกรุกและตัดไม�ทําลายปbาใน
พ้ืนท่ีหมู� 2 ต.ด�านแม�แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี หลังรบัแจ�งจึงสั่งการให� พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ�อนช�วย ผู�กํากับการ 5 
บก.ปทส. พร�อมคณะ เร�งตรวจสอบข�อมูล  
จากนั้น ร.ต.อ.มานพ สุทธิบุตร กองกํากับการ 5 บก.ปทส. ในฐานะหัวหน�าชุดปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี  ร�วมสนธิกําลังกับ
หน�วยปOองกันรักษาปbาท่ี กจ.2 (บ�านสามหลัง) , หน�วยปOองกันและพัฒนาปbาไม�ศรีสวัสด์ิ , ศูนยLปbาไม�กาญจนบุรี สํานักจัดการ
ทรัพยากรปbาไม�ท่ี 10 ราชบุรี , ชุดปฏิบัติการพิเศษปbาไม�กาญจนบุรี , ฝbายปกครองอําเภอศรีสวัสด์ิ , เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.ศรี
สวัสด์ิ , เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.ด�านแม�แฉลบ , อุทยานแห�งชาติเข่ือนศรีนครินทรL , เขตรักษาพันธุLสัตวLปbาสลักพระ และหน�วย
ปOองกันและพัฒนาปbาไม�ไทรโยค ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีปbาถูกบุกรุก พิกัด 47P0515881 E 1604929 N บริเวณในปbาบ�านพุ
น้ําเปรี้ยว หมู�ท่ี 2 หมู�ท่ี 4 ต.ด�านแมแฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิจ.กาญจนบุรี 
พบว�าเปVนพ้ืนท่ีปbาตาม พระราชบัญญัติปbาไม� พ.ศ. 2484 โดยมีการบุกรุกและตัดไม�จริง จึงร�วมกันตรวจยึด 
          1.พ้ืนท่ีถูกบุกรุก จํานวน 2 แปลง เนื้อท่ี 7-3-96 ไร� 
          2.ไม�กระยาเลยท�อน จํานวน 38 ท�อน ปริมาตร 1.444 ลบ.ม. 
          3. อุปกรณLใช�ในการกระทําความผิด 5 รายการ ประกอบด�วย (1) เลื่อยโซ�ยนตLขนาดเล็ก สีส�ม บารLยาว 22 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง (2) จอบ 1 อัน (3) เลื่อยโค�ง 1 ปXYน (4) อีเตอรL 1 อัน และ (5) ปXนยาวแบบประจุปาก จํานวน 1 กระบอก 
นอกจากนี้ยังพบเตาเผาถ�าน ท่ียังไม�เปSดเตา จํานวน 2 เตา และเตาถ�านท่ีเปSดเอาถ�านไปแล�วอีกจํานวน 3 เตา 
พร�อมมอบให� นายอํานาจ พัชระกุล เจ�าพนักงานปbาไม�ชํานาญงาน เปVนผู�แจ�งความกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน สภ.ด�านแม�
แฉลบ ตามความผิดพระราชบัญญัติปbาไม� พ.ศ. 2484  มาตรา 11 , 54 , 55 , 69 , 72 ตรี74 ทวิ ฐานผู�ใดทําไม� เจาะ สับ หรือ
เผา หรือทําอันตรายด�วยประการใด ๆ แก�ไม�หวงห�าม ต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี ห�ามมิให�ผู�ใดก�อสร�าง แผ�วถาง
หรือเผาปbาหรือกระทําการด�วยประการใด ๆ อันเปVนการทําลายปbา เข�ายึดหรือถือการเข�าครอบครองปbา เพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน 
กระทําผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ�ยนตL พ.ศ.2545 กระทําผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปXน พ.ศ. 2490 
 
 



 
พีมูฟบุกทําเนียบ ยื่น 12 ข�อเรียกร�อง แก�บิ๊กปOอม วอนรัฐ เร�งแก�ปFญหา 
20 ม.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/politics/news_6844325 
พีมูฟไปทําเนียบรัฐบาล ยื่น 12 ข�อเสนอ แก�บิ๊กปOอม หวังแก�ปFญหา กําลังตํารวจดูแลความสงบ วอนช�วยประชาชน ยุติ
ดําเนินคดีชาวบ�านรุกท่ีทํากินด�วย 
วันท่ี 20 ม.ค.2565 กลุ�มขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปVนธรรม หรือ พีมูฟได�เคลื่อนขบวนไปทําเนียบรัฐบาลเพ่ือยื่น
ข�อเสนอ 12 ข�อแก�พล.อ.ประวิตร วงษLสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และเปVนประธานกรรมการแก�ไขปFญหา โดยมีกําลังตํารวจ
คอยดูแลความสงบโดยรอบ ทางนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปVนตัวแทนมารับหนังสือของกลุ�ม 
สําหรับข�อเรียกร�องท้ัง 12 ข�อนั้น ประกอบด�วย 1.ให�ยืนยันในการยกระดับการจัดการทรัพยากรท่ีดินในรูปแบบโฉนดชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ(คทช.) 2.ให�เร�งออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความท่ีเก่ียวกับ
ปFญหาไม�และท่ีดินอันเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายรัฐ ท้ังนี้ ในระหว�างรอการออกกฎหมายดังกล�าว ขอให�ยุติการ
ดําเนินคดีชาวบ�านและเยียวยาประชาชนให�ได�รับความธรรมและให�กลับไปทํากินในท่ีดินเดิมของตนเองได� 
3.ให�แต�งต้ังคณะทํางานเพ่ือทบทวนเนื้อหาของ พ.ร.บ.ปbาชุมชน พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.
สงวนและคุ�มครองสัตวLปbา พ.ศ. 2562 ให�สอคคล�องกับเจตนารมณLของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และให�ชะลอการเสนอร�าง
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ 4.ให�เร�งแก�ปFญหาท่ีอยู�อาศัยในท่ีดินของการรถไฟแห�งประเทศ
ไทย (รฟท.) 
5.ขอให�นายกรัฐมนตรี ให�คํารับรอง “ร�างพระราชบัญญัติคุ�มครองสิทธิและส�งเสริมวิถีชีวิตกลุ�มชาติพันธุLและชนเผ�าพ้ืนเมือง 
พ.ศ…..เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด�านการคุ�มครองและปกปOองวิถีชีวิตกลุ�มชาติพันธุL 6.ขอให�การปฏิรูปท่ีดินเปVนตามกลไกสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (บจธ.) 7.ขอให�คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให�ชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถเข�าถึงสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานได� 
8.ขอให�ปรับปรุงองคLประกอบคณะทํางาน 2 คณะ 9.ให�เร�งทําตามข�อเรียกร�องกลุ�มแม�สอดรักษLถ่ิน ผลกระทบจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม�สอด จ.ตาก 10 ขอให�รัฐบาลสั่งการให�มีการแก�ไขปFญหาท่ีดินทุกประเภทท่ีประชาชนได�รับผลกระทบให�มี
แนวทางท่ีชัดเจน 11.ให�แต�งต้ังคณะกรรมการระดับชาติ กํากับ ขับเคลื่อนการฟXYนฟูวิถีชีวิตกลุ�มชาติพันธุLชาวเลและ กะเหรี่ยง
ตามมติ 
12.กรณีชุมชนกะเหรี่ยงบ�านบางกลอย อ.แก�งกระจาน จ.เพชรบุรี ให�นายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและแก�ไขปFญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย หมู�ท่ี1 ตําบลห�วยแม�เพรียง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและแก�ไขปFญหาชุมชนกะเหรี่ยงบ�านบางกลอยในทุกด�าน ตลอดจนให�ยุติกระบวนการทาง
คดีของชาวบ�าน 28 คน ชาวบ�านเยาวชน 2 คน และสมาชิกภาคีเซฟบางกลอย 10 คน 


