
สรุปข�าวประจําวันท่ี 15 ก.พ. 65 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ( 

- "วราวุธ"ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าเร
งทําประกันชีวิตหมู
 (ผู�จัดการรายวัน 360 ) วันท่ี 15 ก.พ. 65 หน�า 17) 

- สคทช.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีดิน (เดลินิวส� วันท่ี 15 ก.พ. 65 หน�า 10) 

- สน.สยามรัฐ (สยามรัฐ วันท่ี 15 ก.พ. 65 หน�า 10) 

ข�าวเว็บไซต( 

ก.ทรัพย� ส
งมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
จากภาคเอกชนให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฎิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและ

ควบคุมไฟป�าเกือบ 4,500 คนท่ัวประเทศ สร�างขวัญกําลังใจการทํางานท่ีเสี่ยงอันตรายปกป9องรักษาผืนป�าและสัตว�ป�า

ของประเทศ  (NNT สํานักข
าวกรมประชาสัมพันธ� วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220214125514912 

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าดีใจ ‘รมว.วราวุธ’ มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
 (มติชน วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3183322 

วราวุธ ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า เร
งทําประกันชีวิตหมู
 (thailandplus วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://www.thailandplus.tv/archives/479585 

วราวุธ ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า เร
งทําประกันชีวิตหมู
 (บ�านเมือง วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://www.banmuang.co.th/news/social/269495 

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าดีใจ วราวุธ มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
 (ข
าวสด วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6888658 

“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส. ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า เร
งทําประกันชีวิตหมู
 (สํานักข
าวบางกอกทูเดย� วันท่ี 14 ก.พ. 65) 

https://bangkok-
today.com/%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-
%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%
e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%97%e0%b8%aa-
%e0%b8%ab%e0%b9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%
25a7%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b8%



25e0%25b8%2598-
%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%259b%25e0
%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2-
%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a7-
%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa-%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2588 

"หงา คาราวาน-พงษ�สิทธิ์ คําภีร�-ใหญ
 ติดดิน" ส
งต
อความห
วงใย มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให�ผู�พิทักษ�ป�าชัยภูมิ 
(สยามรัฐ 14 ก.พ. 65) 

https://siamrath.co.th/n/322710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3628
วันที่: อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
Section: Live/Super บันเทิง

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ"ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งทำประกันชีวิตหมู่

รหัสข่าว: C-220215040017(15 ก.พ. 65/05:07) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 40.18 Ad Value: 60,270 PRValue : 180,810 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3628
วันที่: อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
Section: Live/Super บันเทิง

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ"ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งทำประกันชีวิตหมู่

รหัสข่าว: C-220215040017(15 ก.พ. 65/05:07) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 40.18 Ad Value: 60,270 PRValue : 180,810 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26423
วันที่: อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สคทช.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

รหัสข่าว: C-220215004036(15 ก.พ. 65/04:49) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 79.57 Ad Value: 167,097 PRValue : 501,291 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26423
วันที่: อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สคทช.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

รหัสข่าว: C-220215004036(15 ก.พ. 65/04:49) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 79.57 Ad Value: 167,097 PRValue : 501,291 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24745
วันที่: อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: สน.สยามรัฐ

รหัสข่าว: C-220215021037(15 ก.พ. 65/04:21) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.73 Ad Value: 28,670.50 PRValue : 86,011.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



 

   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ส
งมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
จากภาคเอกชนให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฎิบัติ
งานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�าเกือบ 4,500 คนท่ัวประเทศ เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจการทํางานท่ีเสี่ยง
อันตรายปกป9องรักษาผืนป�าและสัตว�ป�าของประเทศ 

14 ก.พ. 2565 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220214125514912 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�รับมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู

ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฎิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) ท่ีสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ี 24 กรมธรรม� รวม 4,496 คนท่ัวประเทศ ท่ีต�องออก
ปฏิบัติหน�าท่ีตรวจตราลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล เสี่ยงอันตรายจากสัตว�ป�าหรือกลุ
มบุคคลท่ีลักลอบเข�า
ไปล
าสัตว�ป�าและตัดไม� จนอาจได�รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ หรือถึงเสียชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�อง
ได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต ถือเปpนการสร�างขวัญกําลังใจให�ผู�พิทักษ�ป�า 

รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล
าวว
า การดูแลสวัสดิการของเจ�าหน�าท่ีทุกนายใช�
งบประมาณภาครัฐอย
างเดียวไม
ได� จําเปpนต�องหาเพ่ิมเติมช
วยสนับสนุนกําลังพล โดยภาคเอกชนได�เห็นถึงความสําคัญ
และจําเปpนจึงให�การสนับสนุน จากนี้จะยังคงเดินหน�าหาสวัสดิการเข�ามาช
วยเหลือต
อเนื่อง พร�อมพัฒนาศักยภาพ หา
เครื่องมืออุปกรณ�หรือเทคโนโลยีทันสมัยเข�ามาช
วยเสริมความแข็งแกร
งให�ผู�พิทักษ�ป�า เพ่ือลดอันตราย การบาดเจ็บ 
และการสูญเสียเจ�าหน�าท่ีในแต
ละปsลง เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีหน�าท่ีหลักป9องกันดูแล
รักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ�และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
กับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า
ใหม
เกิดข้ึน พร�อมสร�างความรู� ความเข�าใจ สร�างกระบวนการมีส
วนร
วมแก�ปuญหากับประชาชน และการบังคับใช�
กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�ามีบทบาทสําคัญมากต
อการปกป9อง ดูแล และรักษา



ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะให�ประเทศยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�
จนถึงปuจจุบัน โดยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า 1 คน ต�องดูแลผืนป�าเฉลี่ย 10,000 ไร
 ถือมีน�อยและไม
เพียงพอ 

ด�าน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวว
า อยากช
วยเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าให�มีความแข็งแกร
งในการปกป9องรักษาป�า ถือเปpนส
วน
เล็กๆท่ีช
วยสนับสนุนและสร�างกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีระหว
างการปฏิบัติงาน เพ่ือทํางานอย
างเต็มกําลังความสามารถ
ป9องกันทรัพยากรธรรมชาติสมบัติของชาติให�คงอยู
สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าดีใจ ‘รมว.วราวุธ’ มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2565 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3183322 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) 
เปpนประธานในพิธี “มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟ
ป�า กรมป�าไม�” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช
วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และผู�บริหารกระทรวงฯ ร
วมในพิธี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวถึงความเปpนมาในการสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� 
กล
าวรายงาน ณ ห�องประชุมอารีย�สัมพันธ� กรมส
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปzดเผยว
า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปpนหน
วยงานหลักในการป9องกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
ไปกับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม
เกิดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล และ
คณะกรรมการนโยบายป�าไม�แห
งชาติ (คปช.) ควบคู
ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความรับรู� ความเข�าใจ และสร�าง
กระบวนการมีส
วนร
วมในการแก�ไขปuญหาร
วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช�กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด 
ซ่ึงปฏิบัติการดังกล
าว “เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า” มีบทบาทสําคัญเปpนอย
างยิ่งในการทําหน�าท่ีปกป9อง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะ เพ่ือทําให�ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ�จนถึงปuจจุบัน 

นายวราวุธ กล
าวย้ําว
า ประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีป�าอยู
มากมายหลายล�านไร
 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ีทําหน�าท่ีป9องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�า ควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม� จํานวน 4,496 
คน ท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าเปpนปกติวิสัย ในบางครั้ง
อาจประสบภัยอันตรายต
าง ๆ จากกลุ
มบุคคลผู�หวังประโยชน�จากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือถึงแก
ชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 



“ด�วยเล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีดังกล
าว จึงได�มอบนโยบายให�กรมป�าไม�ดําเนินการสร�างหลักประกันความม่ันคง
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงทางบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ก็ได�
เห็นถึงความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงเปpนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ป9องกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติ ด�วยความยากลําบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงข้ันได�รับบาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ชีวิต จึงได�ร
วมให�การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน
การป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท้ัง 4,496 คน” นายวราวุธ กล
าว 

ด�านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. กล
าวเพ่ิมเติมว
า การมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท่ีดําเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถือว
า เปpนการสร�างหลักประกันความม่ันคง และสร�าง
ขวัญกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ช
วยให�เกิดการปฏิบัติงานได�อย
าง
เต็มกําลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส
วนในการป9องกันและอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 

“ท่ีสําคัญอีกประการ ยังเปpนการช
วยทําให�ทุกภาคส
วนเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว และเห็นถึงความสําคัญในการป9องกัน
รักษาป�า ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า นํามาสู
การบูรณาการในการแก�ไขปuญหาและเข�ามามีส
วนร
วม
อย
างจริงจังในการป9องกันรักษาป�า ดัง เช
น บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ และได�เข�า
มามีส
วนร
วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�แก
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าในครั้งนี้ 

นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล
าวว
า ถือเปpนเรื่องท่ีน
าชื่นชม สามารถสร�างขวัญและกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด�านป9องกันและปราบปราม ท่ีมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ต�องขอบคุณท
าน รมว.ทส. และทุกภาคส
วนท่ีได�
ร
วมมือกันจนสามารถสร�างหลักประกันให�เจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม�ได�และคิดว
าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดําเนินการต
อไป
อย
างต
อเนื่องและขยายผลไปถึงหน
วยงานในสังกัด ทส. จะก
อให�เกิดประโยชน�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกัน
รักษาป�าได�อย
างท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

   

   

  

วราวุธ ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า เร
งทําประกันชีวิตหมู
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รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” เปpนประธานพิธีมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกัน
รักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ครบท้ัง 4,496 คนท่ัวประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร
วมสนับสนุนกรมธรรม�
ประกันชีวิต สร�างขวัญกําลังใจผู�พิทักษ�ป�า 

วันท่ี 14 ก.พ.65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปpน
ประธานในพิธี “มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
กรมป�าไม�” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช
วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน
บุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และผู�บริหารกระทรวงฯ ร
วมในพิธี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวถึงความเปpนมาในการสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล
าว
รายงาน ณ ห�องประชุมอารีย�สัมพันธ� กรมส
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 



นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปzดเผยว
า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปpนหน
วยงานหลักในการป9องกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
ไปกับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม
เกิดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล และ
คณะกรรมการนโยบายป�าไม�แห
งชาติ (คปช.) ควบคู
ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความรับรู� ความเข�าใจ และสร�าง
กระบวนการมีส
วนร
วมในการแก�ไขปuญหาร
วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช�กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด 
ซ่ึงปฏิบัติการดังกล
าว “เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า” มีบทบาทสําคัญเปpนอย
างยิ่งในการทําหน�าท่ีปกป9อง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะ เพ่ือทําให�ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ�จนถึงปuจจุบัน 

นายวราวุธ กล
าวย้ําว
า ประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีป�าอยู
มากมายหลายล�านไร
 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ีทําหน�าท่ีป9องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�า ควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม� จํานวน 4,496 
คน ท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าเปpนปกติวิสัย ในบางครั้ง
อาจประสบภัยอันตรายต
าง ๆ จากกลุ
มบุคคลผู�หวังประโยชน�จากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือถึงแก
ชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

“ ด�วยเล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีดังกล
าว จึงได�มอบนโยบายให�กรมป�าไม�ดําเนินการสร�างหลักประกันความ
ม่ันคงให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงทางบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
ก็ได�เห็นถึงความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงเปpนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การป9องกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติ ด�วยความยากลําบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงข้ันได�รับบาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ชีวิต จึงได�ร
วมให�การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน
การป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท้ัง 4,496 คน” นายวราวุธ กล
าว 

ด�าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. กล
าวเพ่ิมเติมว
า การมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท่ีดําเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถือว
า เปpนการสร�างหลักประกันความม่ันคง 
และสร�างขวัญกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ช
วยให�เกิดการปฏิบัติงาน
ได�อย
างเต็มกําลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส
วนในการป9องกันและอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 

“ ท่ีสําคัญอีกประการ ยังเปpนการช
วยทําให�ทุกภาคส
วนเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว และเห็นถึงความสําคัญในการป9องกัน
รักษาป�า ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า นํามาสู
การบูรณาการในการแก�ไขปuญหาและเข�ามามีส
วนร
วม
อย
างจริงจังในการป9องกันรักษาป�า ดัง เช
น บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ และได�เข�า
มามีส
วนร
วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�แก
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าในครั้งนี้ 

นายยุทธพล อังกินันทน� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล
าวว
า ถือเปpนเรื่องท่ีน
าชื่นชม สามารถสร�างขวัญและกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกันและปราบปราม ท่ีมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ต�องขอบคุณท
าน รมว.ทส. และทุกภาคส
วนท่ีได�
ร
วมมือกันจนสามารถสร�างหลักประกันให�เจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม�ได�และคิดว
าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดําเนินการต
อไป
อย
างต
อเนื่องและขยายผลไปถึงหน
วยงานในสังกัด ทส. จะก
อให�เกิดประโยชน�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกัน
รักษาป�าได�อย
างท่ัวถึง 
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รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” เปpนประธานพิธีมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกัน
รักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ครบท้ัง 4,496 คนท่ัวประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร
วมสนับสนุนกรมธรรม�
ประกันชีวิต สร�างขวัญกําลังใจผู�พิทักษ�ป�า 

วันนี้ (14 ก.พ.65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปpน
ประธานในพิธี “มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
กรมป�าไม�” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช
วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน
บุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และผู�บริหารกระทรวงฯ ร
วมในพิธี  นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวถึงความเปpนมาในการสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� 
กล
าวรายงาน ณ ห�องประชุมอารีย�สัมพันธ� กรมส
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปzดเผยว
า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปpนหน
วยงานหลักในการป9องกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
ไปกับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม
เกิดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล และ
คณะกรรมการนโยบายป�าไม�แห
งชาติ (คปช.) ควบคู
ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความรับรู� ความเข�าใจ และสร�าง



กระบวนการมีส
วนร
วมในการแก�ไขปuญหาร
วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช�กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด 
ซ่ึงปฏิบัติการดังกล
าว “เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า” มีบทบาทสําคัญเปpนอย
างยิ่งในการทําหน�าท่ีปกป9อง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะ เพ่ือทําให�ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ�จนถึงปuจจุบัน 

นายวราวุธ กล
าวย้ําว
า ประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีป�าอยู
มากมายหลายล�านไร
 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ีทําหน�าท่ีป9องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�า ควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม� จํานวน 4,496 
คน ท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าเปpนปกติวิสัย ในบางครั้ง
อาจประสบภัยอันตรายต
าง ๆ จากกลุ
มบุคคลผู�หวังประโยชน�จากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือถึงแก
ชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

“ด�วยเล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีดังกล
าว จึงได�มอบนโยบายให�กรมป�าไม�ดําเนินการสร�างหลักประกันความม่ันคง
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงทางบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ก็ได�
เห็นถึงความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงเปpนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ป9องกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติ ด�วยความยากลําบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงข้ันได�รับบาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ชีวิต จึงได�ร
วมให�การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน
การป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท้ัง 4,496 คน” นายวราวุธ กล
าว 

ด�าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. กล
าวเพ่ิมเติมว
า การมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท่ีดําเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถือว
า เปpนการสร�างหลักประกันความม่ันคง 
และสร�างขวัญกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ช
วยให�เกิดการปฏิบัติงาน
ได�อย
างเต็มกําลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส
วนในการป9องกันและอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 

“ ท่ีสําคัญอีกประการ ยังเปpนการช
วยทําให�ทุกภาคส
วนเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว และเห็นถึงความสําคัญในการป9องกัน
รักษาป�า ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า นํามาสู
การบูรณาการในการแก�ไขปuญหาและเข�ามามีส
วนร
วม
อย
างจริงจังในการป9องกันรักษาป�า ดัง เช
น บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ และได�เข�า
มามีส
วนร
วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�แก
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าในครั้งนี้ 

นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล
าวว
า ถือเปpนเรื่องท่ีน
าชื่นชม สามารถสร�างขวัญและกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด�านป9องกันและปราบปราม ท่ีมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ต�องขอบคุณท
าน รมว.ทส. และทุกภาคส
วนท่ีได�
ร
วมมือกันจนสามารถสร�างหลักประกันให�เจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม�ได�และคิดว
าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดําเนินการต
อไป
อย
างต
อเนื่องและขยายผลไปถึงหน
วยงานในสังกัด ทส. จะก
อให�เกิดประโยชน�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกัน
รักษาป�าได�อย
างท่ัวถึง 

 

 



 

   

   

 

เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าดีใจ วราวุธ มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
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รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” เปpนประธานพิธีมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกัน
รักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ครบท้ัง 4,496 คนท่ัวประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร
วมสนับสนุนกรมธรรม�
ประกันชีวิต สร�างขวัญกําลังใจผู�พิทักษ�ป�า 

วันนี้ (14 ก.พ.65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปpน
ประธานในพิธี “มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
กรมป�าไม�” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช
วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน
บุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และผู�บริหารกระทรวงฯ ร
วมในพิธี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวถึงความเปpนมาในการสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล
าว
รายงาน ณ ห�องประชุมอารีย�สัมพันธ� กรมส
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปzดเผยว
า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปpนหน
วยงานหลักในการป9องกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
ไปกับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม
เกิดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล และ



คณะกรรมการนโยบายป�าไม�แห
งชาติ (คปช.) ควบคู
ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความรับรู� ความเข�าใจ และสร�าง
กระบวนการมีส
วนร
วมในการแก�ไขปuญหาร
วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช�กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด 
ซ่ึงปฏิบัติการดังกล
าว “เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า” มีบทบาทสําคัญเปpนอย
างยิ่งในการทําหน�าท่ีปกป9อง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะ เพ่ือทําให�ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ�จนถึงปuจจุบัน 

นายวราวุธ กล
าวย้ําว
า ประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีป�าอยู
มากมายหลายล�านไร
 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ีทําหน�าท่ีป9องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�า ควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม� จํานวน 4,496 
คน ท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าเปpนปกติวิสัย ในบางครั้ง
อาจประสบภัยอันตรายต
าง ๆ จากกลุ
มบุคคลผู�หวังประโยชน�จากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือถึงแก
ชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

“ ด�วยเล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีดังกล
าว จึงได�มอบนโยบายให�กรมป�าไม�ดําเนินการสร�างหลักประกันความ
ม่ันคงให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงทางบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
ก็ได�เห็นถึงความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงเปpนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การป9องกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติ ด�วยความยากลําบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงข้ันได�รับบาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ชีวิต จึงได�ร
วมให�การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน
การป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท้ัง 4,496 คน” นายวราวุธ กล
าว 

ด�าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. กล
าวเพ่ิมเติมว
า การมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท่ีดําเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถือว
า เปpนการสร�างหลักประกันความม่ันคง 
และสร�างขวัญกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ช
วยให�เกิดการปฏิบัติงาน
ได�อย
างเต็มกําลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส
วนในการป9องกันและอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 

“ ท่ีสําคัญอีกประการ ยังเปpนการช
วยทําให�ทุกภาคส
วนเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว และเห็นถึงความสําคัญในการป9องกัน
รักษาป�า ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า นํามาสู
การบูรณาการในการแก�ไขปuญหาและเข�ามามีส
วนร
วม
อย
างจริงจังในการป9องกันรักษาป�า ดัง เช
น บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ และได�เข�า
มามีส
วนร
วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�แก
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าในครั้งนี้ 

นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล
าวว
า ถือเปpนเรื่องท่ีน
าชื่นชม สามารถสร�างขวัญและกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด�านป9องกันและปราบปราม ท่ีมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ต�องขอบคุณท
าน รมว.ทส. และทุกภาคส
วนท่ีได�
ร
วมมือกันจนสามารถสร�างหลักประกันให�เจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม�ได�และคิดว
าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดําเนินการต
อไป
อย
างต
อเนื่องและขยายผลไปถึงหน
วยงานในสังกัด ทส. จะก
อให�เกิดประโยชน�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกัน
รักษาป�าได�อย
างท่ัวถึง 

 

 



 

   

   

 

“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส. ห
วงใยเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า เร
งทําประกันชีวิตหมู
 

14/02/2022 https://bangkok-
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%e0%b8%ab%e0%b9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%
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%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2-
%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a7-
%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa-%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2588 



รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” เปpนประธานพิธีมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการ
ป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ครบท้ัง 4,496 คนท่ัวประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร
วมสนับสนุน
กรมธรรม�ประกันชีวิต สร�างขวัญกําลังใจผู�พิทักษ�ป�า 

วันนี้ (14 ก.พ.65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปpน
ประธานในพิธี “มอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า 
กรมป�าไม�” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย� ผู�ช
วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน
บุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. และผู�บริหารกระทรวงฯ ร
วมในพิธี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) กล
าวถึงความเปpนมาในการสนับสนุนกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล
าว
รายงาน ณ ห�องประชุมอารีย�สัมพันธ� กรมส
งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปzดเผยว
า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปpนหน
วยงานหลักในการป9องกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศ ควบคู
ไปกับการเฝ9าระวังไม
ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม
เกิดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล และ
คณะกรรมการนโยบายป�าไม�แห
งชาติ (คปช.) ควบคู
ไปกับการประชาสัมพันธ�สร�างความรับรู� ความเข�าใจ และสร�าง
กระบวนการมีส
วนร
วมในการแก�ไขปuญหาร
วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช�กฎหมายต
อผู�กระทําผิดอย
างเคร
งครัด 
ซ่ึงปฏิบัติการดังกล
าว “เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า” มีบทบาทสําคัญเปpนอย
างยิ่งในการทําหน�าท่ีปกป9อง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ ทุ
มเท และอุตสาหะ เพ่ือทําให�ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ�จนถึงปuจจุบัน 

นายวราวุธ กล
าวย้ําว
า ประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีป�าอยู
มากมายหลายล�านไร
 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าท่ีทําหน�าท่ีป9องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�า ควบคุมไฟป�าของกรมป�าไม� จํานวน 4,496 
คน ท่ีต�องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห
างไกล และอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าเปpนปกติวิสัย ในบางครั้ง
อาจประสบภัยอันตรายต
าง ๆ จากกลุ
มบุคคลผู�หวังประโยชน�จากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือถึงแก
ชีวิต ทําให�ครอบครัวท่ีอยู
เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

 “ ด�วยเล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีดังกล
าว จึงได�มอบนโยบายให�กรมป�าไม�ดําเนินการสร�างหลักประกันความ
ม่ันคงให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงทางบริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
ก็ได�เห็นถึงความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ซ่ึงเปpนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน
การป9องกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติ ด�วยความยากลําบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงข้ันได�รับบาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือถึงแก
ชีวิต จึงได�ร
วมให�การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน
การป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท้ัง 4,496 คน” นายวราวุธ กล
าว 

ด�าน นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน� เลขานุการ รมว.ทส. กล
าวเพ่ิมเติมว
า การมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�กับ
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า กรมป�าไม� ท่ีดําเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว
าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถือว
า เปpนการสร�างหลักประกันความม่ันคง 



และสร�างขวัญกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านการป9องกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ช
วยให�เกิดการปฏิบัติงาน
ได�อย
างเต็มกําลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส
วนในการป9องกันและอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 

“ ท่ีสําคัญอีกประการ ยังเปpนการช
วยทําให�ทุกภาคส
วนเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว และเห็นถึงความสําคัญในการป9องกัน
รักษาป�า ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า นํามาสู
การบูรณาการในการแก�ไขปuญหาและเข�ามามีส
วนร
วม
อย
างจริงจังในการป9องกันรักษาป�า ดัง เช
น บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ และได�เข�า
มามีส
วนร
วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม�ประกันชีวิตหมู
ให�แก
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าในครั้งนี้ 

นายยุทธพล อังกินันท� ท่ีปรึกษา รมว.ทส. กล
าวว
า ถือเปpนเรื่องท่ีน
าชื่นชม สามารถสร�างขวัญและกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด�านป9องกันและปราบปราม ท่ีมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ต�องขอบคุณท
าน รมว.ทส. และทุกภาคส
วนท่ีได�
ร
วมมือกันจนสามารถสร�างหลักประกันให�เจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม�ได�และคิดว
าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดําเนินการต
อไป
อย
างต
อเนื่องและขยายผลไปถึงหน
วยงานในสังกัด ทส. จะก
อให�เกิดประโยชน�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานด�านป9องกัน
รักษาป�าได�อย
างท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

"หงา คาราวาน-พงษ�สิทธิ์ คําภีร�-ใหญ
 ติดดิน" ส
งต
อความห
วงใย มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให�ผู�พิทักษ�ป�าชัยภูมิ   

 สยามรัฐออนไลน�  14 กุมภาพันธ� 2565 https://siamrath.co.th/n/322710 

วันท่ี 14 ก.พ.65 นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ� หรือ ใหญ
 ติดดิน อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (ทส.) ร
วมกับศิลปzนเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ พงษ�สิทธิ์ คําภีร� มอบเครื่องวัดความดันโลหิตจํานวน 10 
เครื่อง ให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าหน
วยงานในสังกัดกรมป�าไม� ได�แก
 ศูนย�ป�าไม�ชัยภูมิและหน
วยป9องกันและพัฒนาป�าไม�
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จํานวนท้ังหมด 10 แห
ง เนื่องในวันแห
งความรัก 14 กุมภาพันธ� หรือ วันวาเลนไทน� โดยมีนาย
จักรพงษ� ทองเปลว เจ�าพนักงานป�าไม�อาวุโส เปpนผู�แทนผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรามชาติและสิ่งแวดล�อม
จังหวัดชัยภูมิ และนายพิชิตร ชูสกุล เจ�าพนักงานป�าไม�อาวุโส เปpนผู�แทนผู�อํานวยการศูนย�ป�าไม�ชัยภูมิเปpนผู�รับมอบ ท่ี
บริเวณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

ท้ังนี้ เพ่ือเปpนการส
งต
อความรักความห
วงใยต
อสุขภาพเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานรักษาทรัพยากรป�าไม�ซ่ึงการปฏิบัติงาน
ต
างๆ จะสําเร็จลุล
วงได�ก็ต�องผู�ปฏิบัติงานก็ต�องมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงประกอบด�วยความสุขท้ังทางกาย ทางใจและทางสังคม 
ฉะนั้น "สุขภาพต�องมาก
อน" ซ่ึงการตรวจวัดความดันโลหิตเปpนการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเบ้ืองต�นและหากมีความ
ผิดปกติจะได�รีบไปพบแพทย�เพ่ือทําการรักษาได�อย
างทันท
วงทีต
อไป 

สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดข้ึนจากความร
วมมือของศิลปzนเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ พงษ�สิทธิ์ คําภีร� พร�อมด�วย อ.
สีเผือก คนด
านเกวียน, เดวิด อินธี, อ๊ิด โปงลางสะออน และ อ.ยีนส� ศิลาแลง ได�ร
วมกันจัดทําคอนเสิร�ตการกุศล 
โครงการด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 ท่ีผ
านมา ซ่ึงรายได�ส
วน
หนึ่งได�นํามาจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตดังกล
าว ซ่ึงเปpนกิจกรรมต
อเนื่องต้ังแต
ปs พ.ศ.2560 ในการทําประกันชีวิต
หมู
ให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�าของกรมป�าไม� 


