
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  6 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี”  (ไทยรัฐ 4 ม.ิย. 65  หนา 7) 
- แจกกลาไม – รวมสรางสิ่งแวดลอมดี  (ขาวสด  6 มิ.ย. 65  หนา 2) 
  
สื่อออนไลน 
-  วราวุธลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ยูทูปชอง the peopleshow  4 ม.ิย. 65)  
https://www.youtube.com/watch?v=NfYVYjWgUMU 
- “นายกฯ” ชวนคนไทยปลูกตนไม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  (บานเมือง  
4 มิ.ย. 65)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/282955 
- ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.  (ขาวสด  6 ม.ิย. 65)  
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7095118 
- "นายกฯ" ชวนคนไทยรวมปลูกตนไมเทิดพระเกียรติ “พระราชิน”ี 3 ม.ิย.นี้ แจกกลาไมฟรีสืบสานสู 100 ลานตน 
(สยามรัฐ  2 ม.ิย. 65)  https://siamrath.co.th/n/353580 
- ทส. ชวนคนไทยท่ัวประเทศ รวมปลูกตนไมเทิดพระเกียรติ "พระราชิน"ี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  (ไทยรัฐ   
2 มิ.ย. 65)  https://www.thairath.co.th/news/local/2409075 
- "เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกคาสายรักษโลก สราง "อีโคไลฟสไตลเจอรนีย"  (กรุงเทพธุรกิจ  5 มิ.ย. 65)  
https://www.bangkokbiznews.com/business/1008220 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23510
วันที่: เสาร์ 4 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี"

รหัสข่าว: C-220604009091(4 มิ.ย. 65/03:28) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 34.36 Ad Value: 34,360 PRValue : 103,080 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11513
วันที่: จันทร์ 6 มิถุนายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: แจกกล้าไม้-ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมดี

รหัสข่าว: C-220606012057(6 มิ.ย. 65/04:32) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 9.83 Ad Value: 11,796 PRValue : 35,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ในโอกาส "วันสิ่งแวดลอมโลก" บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ผูบริหารศูนยการคาเซ็นทรัล ประกาศพันธกิจ
ขับเคลื่อนนโยบายรักษโลก ภายใตแผนระยะยาวมุงสู Net Zero Carbon Emission ใหได ภายในป 2050 

สานตอแนวคิด Journey to Net Zero และ เจตนารมณของแบรนด Imagining better futures for all สงเสริมลูกคา
สายรักษโลก เปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานศูนยการคาเซ็นทรัล ทั่วประเทศ 

นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย ประธานเจาหนาที่บริหารการเงนิ และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน บัญชี และ
บริหารความเสี่ยง และ ฝายบรหิารความเปนเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยนื บริษัท เซน็ทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) กลาววา 
สิ่งแวดลอม หรือ Better Planet เปนหนึ่งในแผนงานขับเคลื่อนองคกร ตามโรดแมป ปลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด และ มลพิษจากธุรกิจสุทธิเปน "ศูนย"ในธรุกิจศูนยการคา ที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน และ โรงแรม    
ทั่วประเทศ ผานการลดการใชพลังงานใหได 50% ลดการใช CFC และสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ และสงเสรมิการใชพลังงาน
สะอาดหรือ Clean Energy ใหไดอีก 50%นอกจากนี ้เซ็นทรัลพัฒนา ยังตั้งเปาหมายปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการใหไดถึง  1 ลานตนโดยเรว็ 

1/3 



และสามารถรีไซเคิลน้ําที่ใชแลวไดมากถึงป
ละ 424 ลานลิตร เทียบเทา น้ําในสระวาย
น้ําโอลิมปก 170 สระพรอมสงเสริมการ
ติดตั้งจุด EV charger 63 จุด ใน 28 สาขา 
ทั่วประเทศ ใหบริการชารจไฟ เต็มคันได 
150 คันตอวัน 

นอกจากนี้ ยังเรงเดินหนาการจดัการขยะใน
ศูนยการคาและกลุมธุรกิจ เชิญชวนลูกคา 
รานคา และ พนักงาน จัดการกับขยะ
ประเภทตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ทั้งการรไีซเคลิ และ อัพไซเคิล รวมถึง การ

ลดปรมิาณขยะฝงกลบใหไดมากขึ้น ดวยแคมเปญตางๆ อาทิโครงการทิ้งดี และ การติด Recycle Station ที่เซ็นทรลัอีสตวลิล 
เซ็นทรัล ศรรีาชา และสาขาลาสุด เซ็นทรลั อยุธยา 

รวมถึงสาขาที่กําลังจะแลวเสรจ็ อยางที่ gGarden บนพืน้ที่ของ GLAND เพื่อใหมั่นใจวา ปลายทางของขยะแตละประเภท จะ
ไดรับการดูแลอยางใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ คัดแยกขยะไดมากถึง 4,600 ตันตอป ลดการฝงกลบไดเทียบเทาน้าํหนัก
บรรจุตูคอนเทนเนอรขนาดใหญ 168 ตูโดยนบัแตการรเิริ่มและออกแบบโครงการ เซ็นทรัลพัฒนา ไดยกระดับมาตรฐาน ให
โครงการใหมๆ ในอนาคต ใหเปนรูปแบบเปนอาคารประหยัดพลังงาน และ ลดปริมาณขยะจากการกอสรางใหไดมากที่สุด โดย
ผนวกมาตรฐานอาคารสีเขียวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มาปรับใชผานมิกซยูส โครงการตางๆ 

โดยนํารองสรางศูนยการคาตนแบบที่มีองคประกอบของ Eco-friendly Mall ครบครันที่สุด ทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงาน 
การจัดงานขยะ และ การมอบพืน้ที่สีเขียวใหลูกคาในทาํกิจกรรมสันทนาการ ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรลั อีสตวิลล และ ศรี
ราชา 

โดยปนี้ นําโดยศนูยการคา เซ็นทรลั อีสต
วิลลอีโคเฟรนดลี่มอลล ไดเชิญชวนและ
สงเสริมอีโคไลฟสไตลเจอรนียของลูกคา ผาน 
4 จุดบริการใหไดใชชีวิต ชอปแบบชวยโลกได
งายๆ พรอมรับคะแนนThe 1เพิ่มทันที 40 
คะแนน เมื่อใชบริการแตละสเตชั่น ไดแก 

"ขับรถไฟฟา-ชอปปงสนิคาอีโคที่งาน
EcoVille-แยกขยะที่รีไซเคลิ สเตชั่น-สราง
สังคมแบงปนพชืผักสีเขียวที่ FARMLAB" 

ลาสุด ศนูยการคาไดเปดตัว FARMLAB 
(ฟารมแล็บ) พื้นที่สีเขียวแหงการสรางสรรค บน SKYRUN ชั้น 3 ของศูนยการคา โดยรวมกับ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด (YIP 
IN TSOI), มาดีรักษ (MA DELUX), INNORCHARD, ฟารม-เล็ก-เล็ก ลุงเชค็ปลูกผัก และเนรมิตรเกษตร ในการสรางสังคม 
Wellness community 

โดยเนรมิตพื้นที่กวา 400 ตารางเมตร บนดาดฟา เปนแหลงพักผอนในเมืองที่สรางแรงบันดาลใจภายใตแนวคิด “พื้นที่แหง
คุณคารวม (Shared Value Space)” แลกเปลี่ยนประสบการณที่จับตองได เปนไปไดจริง ผานชีวิตประจําวัน พรอมกิจกรรม
มากมาย เปดอยางเปนทางการวันที่ 5 มิถุนายน 2565 

นอกจากนี้ในชวงปลายเดือน มิถุนายน เซ็นทรัล อีสตวิลล ยังเตรยีมจัดงานมหกรรมสินคารักษโลก ECO VILLE 2022 ระหวาง
วันที่ 23-29 มิถุนายนณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อีกดวย 
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สําหรับในสาขาอื่นๆ ลูกคาสายรักษโลก สามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว โดยบริษัทฯ รวมกับ กรมปาไม 
แจกกลาไม กวา 40,000 ตน ในทุกสาขาทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 40 ป เซ็นทรัลพัฒนา และวนัสิ่งแวดลอมโลก โดย
ลูกคาสามารถรับกลาไมไดฟรี ณ จุดบรกิารแจกกลาไม ตั้งแต 17 มิถุนายน เปนตนไป 

และเตรียมพบกับโปรโมชั่นสาํหรบัสายรักษโลกไดในแคมเปญเซลคร้ังใหญชวงกลางป ผานการแจกคะแนน The 1 ใหกับ
ลูกคากลุมที่ใหความสาํคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  
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ทส. – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาววา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 ม.ิย. 65 พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเชิญชวนพี่นองประชาชนคนไทยท่ัวประเทศ รวมกันปลูกตนไมอยางนอยคนละ 1 ตน 
เพ่ือรวมกันทําความดี สรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหกับประเทศไทย ถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสอันเปนมหามงคลยิ่ง
นี้ ทส.จึงไดจัดเตรียมกลาไมไวแจกจายใหกับประชาชนทั่วประเทศ โดยติดตอขอรับกลาไม ไดทั้งในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค สวนกลางท่ี กรมปาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา สวนผลิตกลาไม โทร.0-2561-4292 ถึง 3 ตอ 5551 และ
สวนภูมิภาค ที่ศนูยหรือสถานีเพาะชํากลาไมในสังกัดกรมปาไมทั่วประเทศ ทั้งนี้ สืบคนขอมูลหนวยเพาะชํากลาไมไดที่ 
www.forest.go.th/nursery 
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นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ เนืองในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี วนัท ี3 มิถนุายน 2565 พลเอก ประยทุธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดเ้ชิญชวนพนีอ้งประชาชนคนไทยทวัประเทศ รว่มกนัปลกูตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ตน้ เพอืรว่มกนั

กระทาํความดี สรา้งสภาพแวดลอ้มทดีีใหก้บัประเทศไทย ถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสอนัเป็นมหามงคลยงินี กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มจึงไดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมไ้ว้

สาํหรบัแจกจา่ยใหก้บัประชาชนทวัประเทศ เพอืรว่มนอ้มสาํนกึ

ในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาทีสดุมิได ้ 

      

นายวราวธุ ศิลปอาชา กลา่ววา่ รฐับาลโดยการนาํ

ของ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี นอ้มสาํนกึใน

พระมหากรุณาธิคณุพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค ์ททีรงมี

ความหว่งใยตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มของ

ประเทศไทยอยา่งตอ่เนอืงเสมอมา และในโอกาสอนัเป็นมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุา

พิมลลกัษณ พระบรมราชินี วนัที 3 มิถนุายน 2565 น ีพลเอก 

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา จงึขอเชิญชวนพนีอ้งประชาชนคนไทยทกุ

คนรว่มกนัทาํความดี เพอืถวายเป็นพระราชกศุล ดว้ยการปลกู

ตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ตน้ ในพนืทวีา่ง พนืทสีาธารณะ 

ตลอดจนพนืทรีกรา้งวา่งเปลา่ หรอืพืนทวีา่งรอบบา้น เพือ

รว่มกนัเพมิพนืทสีีเขียว สรา้งสภาพแวดลอ้มทีดีใหก้บัประเทศ

ไทย ตามเปา้หมายในยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ทีกาํหนดใหเ้พมิ

พนืทป่ีาและพนืทสีีเขียวใหไ้ดร้อ้ยละ 55 โดยการเพมิพนืทป่ีา

ธรรมชาติใหไ้ดร้อ้ยละ 35 พนืทป่ีาเศรษฐกิจรอ้ยละ 15 และพืนทสีีเขียวในเขตเมืองและชนบทรอ้ยละ 5 ทงัยงัจะเป็นการเพิมพนืที

ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก หรอื Carbon sinks ใหก้บัประเทศไทย ทจีะช่วยใหเ้ราไปสูเ่ปา้หมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได้

ตามเจตนารมณที์นายกรฐัมนตรี ไดป้ระกาศไวใ้นการประชมุ COP 26 เมอืปลายปีทผี่านมา ณ เมืองกลาสโกว ์สหราชอาณาจกัร 

ทจีะบรรลเุปา้หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน หรอื Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุปา้หมายการปลอ่ย

ก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์หรอื Net Zero Greenhouse Gas ภายในปี ค.ศ. 2065 

    

นายวราวธุ กลา่วตอ่วา่ สาํหรบัประชาชนทตีอ้งการพนัธุไ์มส้าํหรบัปลกูเพอืรว่มเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระ

บรมราชินี เนอืงในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 3 มิถนุายน 2565 น ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม โดยกรมป่า

ไม ้ไดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมพ้นัธุด์ีไวส้าํหรบัแจกจ่ายใหก้บัประชาชนทวัไปพรอ้มกนัทวัประเทศ โดยสามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไม ้ไดท้งัใน

สว่นกลาง และสว่นภมิูภาค โดยสว่นกลางติดตอ่ขอรบัไดท้ี กรมป่าไม ้ สาํนกัสง่เสรมิการปลกูป่า สว่นผลิตกลา้ไม ้หมายเลข

โทรศพัท ์02 561 4292 ถึง 3 ตอ่ 5551 ในสว่นภมิูภาคสามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไม ้ไดท้ีศนูยห์รอืสถานีเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดั

กรมป่าไมท้วัประเทศ ทงันี สามารถสืบคน้ขอ้มลูหนว่ยเพาะชาํกลา้ไมไ้ดที้ www.forest.go.th/nursery หรอืติดตอ่สอบถามไดท้ี

หมายเลขโทรศพัท ์02 561 4292 ถึง 3 ตอ่ 5551 
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วราวุธลงพนืท ีจ ชัยภมิู แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

 



 

นายวราวธุ ศิลปอาชา 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ เนอืง

ดว้ยในวนัที 3 มิถนุายน 

2565 เป็นวนัคลา้ยวนั

เฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจา้สทิุดา 

พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระ

บรมราชินี รฐับาลขอเชิญ

ชวนประชาชนชาวไทย 

รว่มกนัปลกูตน้ไมเ้พอื

เทิดพระเกียรติ และแสดง

ความจงรกัภกัดีและสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระองคท์า่น ทีไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม

และอาณาประชาราษฎรอ์ยา่งอเนกอนนัต ์โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มไดม้อบหมายใหก้รมป่าไม ้จดัเตรยีม

กลา้ไมเ้พอืแจกจา่ยใหก้บัประชาชนนาํไปปลกูตามทีอยูอ่าศยั พนืทสีาธารณประโยชน ์วดั และสถานศกึษา เพอืเป็นการเพมิพนืทสีี

เขียวใหก้บัประเทศ 
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โดยในวนัน ี (2 ม.ิย. 65) นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส ) เป็นประธานเปิด

กิจกรรม เซ็นทรลั / โรบินสนั เลิฟ ดิ เอิรธ์ (Central / Robinson Love the Earth) ณ ลีฟวิง เฮา้ส ์ ชนั 7 หา้งเซ็นทรลั แอท 

เซ็นทรลัเวิลด ์ โดยมี นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มคณะ เขา้รว่ม โดยกิจกรรมดงักลา่ว หา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบินสนั 

ในเครอืเซ็นทรลั รเีทล จดัขนึเพอืเชิญชวนลกูคา้รว่มกนัปลกูตน้ไมเ้พิมพนืทสีีเขยีว โดยขอรบักลา้ไมฟ้รไีดท้ีหา้งเซ็นทรลัและหา้งโร

บินสนัทวัทกุภมิูภาคของประเทศ ในชว่งวนัศกุร-์เสารแ์ละอาทติย ์ตงัแตว่นัท ี3-26 มิถนุายน 2565 โดยแจกวนัละ 625 กลา้ รวม 

75,000 กลา้ 

ดา้น นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส ) ไดก้ลา่วว่า สาํหรบัการดาํเนินมาตรการ

เพมิพนืทสีีเขียวในเขตเมืองและชนบท ตามนโยบายของนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส.ไดส้งัการใหห้น่วยงานในสงักดั ทส. ทวั

ประเทศ เรง่ดาํเนินการปลกูตน้ไม ้ เพือใหเ้ป็นตน้แบบแก่หน่วยงานอนื อีกทงัสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดมี้การรว่มกนัปลกูตน้ไม ้ ดว้ย

การสนบัสนนุกลา้ไมฟ้รใีหแ้ก่ประชาชน โดยประชาชนทีมีความสนใจ และตอ้งการเป็นสว่นหนงึในการนาํประเทศไทยมุง่สูค่วาม

เป็นกลางทางคารบ์อนใหส้าํเรจ็ สามารถรว่มกนัปลกูตน้ไม ้ ซงึสามารถติดต่อขอรบักลา้ไม ้ ไดท้สีว่นกลาง ณ กรมป่าไม ้  สาํนกั

สง่เสรมิการปลกูป่า สว่นผลิตกลา้ไม ้โทร.02-561-4292 ถึง 3 ตอ่ 5551  

 

สาํหรบัในสว่นภมิูภาค ปกท.ทส กลา่ววา่ สามารถรบักลา้ไม ้ไดที้ศนูยห์รอืสถานีเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ 

สาํหรบัประชาชนทา่นใดทีสนใจปลกูตน้ไม ้กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมพ้นัธุด์จีาํนวนมากไวแ้จกจ่าย โดยติดตอ่ขอรบักลา้ไมจ้าก

หน่วยงานเพาะชาํกลา้ไม ้สงักดักรมป่าไมใ้นพนืททีกุแหง่ทวัประเทศ สามารถสืบคน้ขอ้มลูหนว่ยเพาะชาํกลา้ไมไ้ดที้ 

www.forest.go.th/nursery หรอืติดตอ่สอบถามไดท้หีมายเลขโทรศพัท0์2 561 4292-3 ตอ่ 5551  

“นอกจากนีขอเชิญชวนประชาชนทปีลกูตน้ไมแ้ลว้รว่มลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไมแ้ละปลกูป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอืแผ่นดิน” สืบสานสู ่100 ลา้นตน้ ทีเว็บไซตก์รมป่า

ไม ้ซงึในขณะนี จาํนวนตน้ไมท้ลีงทะเบียนแลว้ 95,286,057 ตน้” นายจตพุรกลา่ว 

 

2/2 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวนคนไทยรวมปลูกตนไมเทิดพระเกียรติ "พระราชินี" เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 65 รับกลาไมฟรีทั่วประเทศ พรอมรวมเอกชนจัดกิจกรรมแจกกลาไม 7.5 หมื่นกลา เผยมีผู
ลงทะเบียนปลูกตนไมกับกรมปาไม กวา 95 ลานตน จากเปาหมายสืบสานสู 100 ลานตน 
ในวันนี้ (2 มิ.ย. 65) นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส) เปนประธาน

เปดกิจกรรม เซ็นทรัล / โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิรธ (Central / Robinson Love the Earth) ณ ลีฟวิ่ง เฮาส ชั้น 7 หาง

เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม พรอมคณะ เขารวม โดยกิจกรรมดังกลาว 

หางเซ็นทรัลและหางโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดข้ึนเพื่อเชิญชวนลูกคารวมกันปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย

ขอรับกลาไมฟรีไดที่หางเซ็นทรัลและหางโรบินสันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในชวงวันศุกร-เสารและอาทิตย ตั้งแต

วันที่ 3-26 มิถุนายน 2565 โดยแจกวันละ 625 กลา รวม 75,000 กลา 

“และเนื่องดวยในวนัที่ 3 มิถุนายน 2565 เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสธุาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย รวมกันปลูกตนไมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ทีไ่ดทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจอันเปนประโยชนแกสังคมและอาณาประชาราษฎรอยางอเนกอนันต โดยมอบหมายใหกรมปาไมดาํเนินการสนบัสนุนกลาไม
ใหกับประชาชนในทุกจังหวัด เพ่ือนําไปปลูกเทิดพระเกียรติฯ ” 
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นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส) ไดกลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับการดาํเนิน
มาตรการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ตามนโยบายของ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดสัง่การใหหนวยงานใน
สังกัด ทส. ทั่วประเทศ เรงดําเนินการปลูกตนไม เพื่อใหเปนตนแบบแกหนวยงานอ่ืน อีกทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีการ
รวมกันปลูกตนไม ดวยการสนบัสนุนกลาไมฟรใีหแกประชาชน โดยประชาชนที่มีความสนใจ และตองการเปนสวนหนึง่ในการ
นําประเทศไทยมุงสูความเปนกลางทางคารบอนใหสําเรจ็ สามารถรวมกันปลูกตนไม ซึง่สามารถติดตอขอรับกลาไม ไดที่
สวนกลาง ณ กรมปาไม สาํนักสงเสรมิการปลูกปา สวนผลิตกลาไม โทร.02-561-4292 ถึง 3 ตอ 5551 
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สําหรับในสวนภูมิภาค ปกท.ทส. กลาววา สามารถรับกลาไมไดที่ศูนยหรือสถานีเพาะชํากลาไมในสังกัดกรมปาไมทั่วประเทศ 
สําหรับประชาชนทานใดที่สนใจปลูกตนไม กรมปาไม ไดจดัเตรียมกลาไมพนัธุดีจาํนวนมาก ไวแจกจาย โดยติดตอขอรับกลาไม
จากหนวยงานเพาะชาํกลาไม สงักัดกรมปาไมในพ้ืนที่ทุกแหงทัว่ประเทศ สามารถสืบคนขอมูลหนวยเพาะชาํกลาไมได
ที่ www.forest.go.th/nursery หรือติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 561 4292-3 ตอ 5551 

“นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนทีป่ลูกตนไมแลวรวมลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลกูตนไมและปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สบืสานสู 100 ลานตน ที่
เว็บไซตกรมปาไม ซึ่งในขณะนี้ จํานวนตนไมที่ลงทะเบียนแลว 95,286,057 ตน” นายจตุพร กลาว 
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