
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  29 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ครม.เคาะ ‘ไอทีดี’ ลงทุน 3.6 หมื่นลาน – ลุน ‘คลัง’ เพ่ิมทุน บมจ.โปแตชอาเซียน  (กรุงเทพธุรกิจ  29 มิ.ย. 65  
หนา 1,4) 
- บางจากเรงศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก  (ฐานเศรษฐกิจ  30 ม.ิย. – 2 ก.ค. 65 หนา 7) 
- ขยับ ถก ครม.เปดทางซักฟอกบิ๊กตูเคลียรคิว  (มติชน  29 ม.ิย. 65  หนา 1,15) 
- รบ.เรงเคาะไมไววางใจ ดีเดย 19-22 ก.ค.  (มติชน  30 มิ.ย. 65  หนา 1,15)  

สื่อออนไลน 
- ป.ป.ช.กาญจน จอลงพ้ืนที่สอบขอเท็จจริง ปมเอกสารสิทธิ นส.3 รีสอรตดังริมอางเก็บน้ําเขื่อนศรีฯ  (มติชนออนไลน  
28 มิ.ย. 65)   www.matichon.co.th/region/news_3424316 
- ป.ป.ช. กาญจนเตรียมสอบขอเท็จจริงเอกสารสิทธิ น.ส.3 รีสอรตหรูริมอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร                   
สอออกโดยมิชอบ  (ผูจัดการออนไลน  28 ม.ิย. 65)  www.mgronline.com/local/detail/9650000061460 
- SET จับมือพันธมิตร ปลูกปามอนแมถางเมืองแพร ม่ันใจ “Care the Wild” ชวยคืนสมดุลสูธรรมชาติ  (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน  29 ม.ิย. 65)   www.prachachat.net/advertorial/news-966011 
- มูลนิธิ ทีนเวิรคส รวมกับกรมปาไม จัดโครงการ ทีนทรีส อาสาปลูกปา ลดโลกรอน  (สยามธุรกิจ  28 มิ.ย. 65) 
www.siamturakij.com/news/49343-มูลนิธิ-ทีนเวิรคส-รวมกับกรมปาไม-จัดโครงการ-ทีนทรีส-อาสาปลูกปา-
ลดโลกรอน 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12151
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: 'เหมืองโปแตช'สู้วิกฤติสงคราม

รหัสข่าว: C-220629011021(29 มิ.ย. 65/04:20) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 135.60 Ad Value: 216,960 PRValue : 650,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12151
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: 'เหมืองโปแตช'สู้วิกฤติสงคราม

รหัสข่าว: C-220629011021(29 มิ.ย. 65/04:20) หน้า: 2/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 135.60 Ad Value: 216,960 PRValue : 650,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 35 ฉบับที่: 12151
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 4

หัวข้อข่าว: 'เหมืองโปแตช'สู้วิกฤติสงคราม

รหัสข่าว: C-220629011021(29 มิ.ย. 65/04:20) หน้า: 3/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 135.60 Ad Value: 216,960 PRValue : 650,880 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3796
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน - เสาร์ 2 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/Zero Carbon

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: บางจากเร่งศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก ดูดซับ Co2 สู่ Net Zero

รหัสข่าว: C-220630022026(29 มิ.ย. 65/05:52) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 78.40 Ad Value: 98,000 PRValue : 294,000 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3796
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน - เสาร์ 2 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/Zero Carbon

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: บางจากเร่งศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก ดูดซับ Co2 สู่ Net Zero

รหัสข่าว: C-220630022026(29 มิ.ย. 65/05:52) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 78.40 Ad Value: 98,000 PRValue : 294,000 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16180
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: ขยับถกครม.เปิดทางซักฟอก บิ๊กตู่เคลียร์คิว

รหัสข่าว: C-220629020039(29 มิ.ย. 65/04:05) หน้า: 1/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 209.01 Ad Value: 250,812 PRValue : 752,436 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16180
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: ขยับถกครม.เปิดทางซักฟอก บิ๊กตู่เคลียร์คิว

รหัสข่าว: C-220629020039(29 มิ.ย. 65/04:05) หน้า: 2/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 209.01 Ad Value: 250,812 PRValue : 752,436 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16180
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: ขยับถกครม.เปิดทางซักฟอก บิ๊กตู่เคลียร์คิว

รหัสข่าว: C-220629020039(29 มิ.ย. 65/04:05) หน้า: 3/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 209.01 Ad Value: 250,812 PRValue : 752,436 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16180
วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: ขยับถกครม.เปิดทางซักฟอก บิ๊กตู่เคลียร์คิว

รหัสข่าว: C-220629020039(29 มิ.ย. 65/04:05) หน้า: 4/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 209.01 Ad Value: 250,812 PRValue : 752,436 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ป.ป.ช.กาญจน ์จอ่ลงพนืทีสอบขอ้เท็จจรงิ ปมเอกสารสิทธิ นส.3 รีสอรต์ดงัรมิอา่งเก็บนาํเขือนศรีฯ 

ความคืบหนา้กรณี พ.อ.พงษเ์พชร เกษสภุะ หวัหนา้ชดุปฏิบตักิาร ศปป.4 กอ.รมน.นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 

หวัหนา้หนว่ยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายประทีป เอกฉันท ์ผอ.ศนูยป่์าไมก้าญจนบรีุ เจา้หนา้ที 

สปป.1 (ภาคกลาง) เจา้หนา้ทีส่วนปอ้งกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า สจป.ที 10 (ราชบรีุ) เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนั

และพฒันาป่าไมศ้รีสวสัด ิเจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.

2 (บา้นสามหลงั) เจา้หนา้ที ตร.กก.5 บก.ปทส.และเจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครนิทร ์และหนว่ยงานที

เกียวขอ้ง ลงพนืทีตรวจสอบรีสอรต์หรูแหง่หนงึ ทีสรา้งอยูร่ิมอา่งเก็บนาํเขือนศรีนครนิทร ์ทอ้งทีหมู่ 1 ต.ท่ากระดาน 

อ.ศรีสวสัดิ จ.กาญจนบรีุ เมือวนัที 23 ม.ิย.ทีผ่านมา โดยในวนัดงักล่าว พ.อ.พงษเ์พชร เกษสภุะ หวัหนา้ชดุ

ปฏิบตัิการ ศปป.4 กอ.รมน.ไดส้่งขอ้มลูใหก้บั นางสาวสนุนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํ

จงัหวดักาญจนบรีุ เพือใหร้ว่มดาํเนินการตามขนัตอนของ ป.ป.ช.ตามทีไดเ้สนอขา่วไปแลว้นนั 
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 ล่าสดุ เมือเวลา 15.00 น. วนันี 28 ม.ิย.65 นางสาวสนุนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.

ประจาํจงัหวดักาญจนบรีุ กล่าววา่ วนัที 30 มิ.ย.ทีจะถึงนี ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดักาญจนบรีุ ร่วมกบัเจา้หนา้ทีชดุ

ปฏิบตัิการ ศปป.4 กอ.รมน. และชดุพยคัฆไ์พร (กรมป่าไม)้ เจา้หนา้ทีสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 10 (ราชบรีุ) 

เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมศ้รีสวสัดิ เจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครนิทร ์เจา้หนา้ที

สาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขากาญจนบรีุ เจา้หนา้ทีสาํนกังานทีดินจงัหวดักาญจนบรีุ เจา้หนา้ทีสถานีพฒันาทีดิน

กาญจนบรุี เจา้หนา้ทีสาํนกังานพฒันาทีดินเขต 10 ราชบรีุ เจา้หนา้ทีตาํรวจ บก.ปทส. ตาํรวจ สภ.ศรีสวสัดิ อบต.

ทา่กระดาน และฝ่ายปกครองอาํเภอศรีสวสัดิ จะเดินทางลงพืนทีเพือตรวจสอบพืนทีเกิดเหต ุและคน้หาขอ้เท็จจรงิ

กรณีกลุม่นายทนุปลูกสรา้ง รีสอรต์บนทีดินทีมีการออกเอกสิทธิโดยมิชอบดว้ยกฎหมายในพืนทีบรเิวณเขือนศรี

นครนิทร ์ทีสาํคญัคือจะตรวจสอบว่ามีเจา้หนา้ทีของรฐัหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนงึ เขา้ไปมีสว่นเกียวขอ้งดว้ย

หรือไม่อย่างไร 
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16181
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: รบ.เร่งเคาะไม่ไว้วางใจ ดีเดย์19-22กค.

รหัสข่าว: C-220630038079(29 มิ.ย. 65/07:18) หน้า: 1/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 215.96 Ad Value: 259,152 PRValue : 777,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16181
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: รบ.เร่งเคาะไม่ไว้วางใจ ดีเดย์19-22กค.

รหัสข่าว: C-220630038079(29 มิ.ย. 65/07:18) หน้า: 2/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 215.96 Ad Value: 259,152 PRValue : 777,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16181
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: รบ.เร่งเคาะไม่ไว้วางใจ ดีเดย์19-22กค.

รหัสข่าว: C-220630038079(29 มิ.ย. 65/07:18) หน้า: 3/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 215.96 Ad Value: 259,152 PRValue : 777,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16181
วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: รบ.เร่งเคาะไม่ไว้วางใจ ดีเดย์19-22กค.

รหัสข่าว: C-220630038079(29 มิ.ย. 65/07:18) หน้า: 4/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 215.96 Ad Value: 259,152 PRValue : 777,456 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 กาญจนบุรี - ผู้อาํนวยการ ป.ป.ช.ประจาํจังหวัดกาญจนบุร ีเตรียมลงพนืทสีอบข้อเทจ็จริง 

กรณีการเอกสารสิทธิ น.ส.3 ของรีสอรต์หรู สร้างอยู่รมิอ่างเก็บนาํเขอืนศรีนครนิทร ์ส่อออกโดยมิชอบ 

 

จากกรณีที พ.อ.พงษเ์พชร เกษสภุะ หวัหนา้ชดุปฏิบตักิาร ศปป.4 กอ.รมน. นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้

หนว่ยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายประทีป เอกฉันท ์ผอ.ศนูยป่์าไมก้าญจนบรีุ เจา้หนา้ที สปป.1 

(ภาคกลาง) เจา้หนา้ทีส่วนป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า สจป.ที 10 (ราชบรีุ) เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัและ

พฒันาป่าไมศ้รีสวสัด ิเจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.2 

(บา้นสามหลงั) เจา้หนา้ที ตร.กก.5 บก.ปทส. และเจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครนิทร ์และหนว่ยงานที

เกียวขอ้งลงพืนทีตรวจสอบรีสอรต์หรูแหง่หนงึ ทีสรา้งอยูร่ิมอา่งเก็บนาํเขือนศรีนครนิทร ์ทอ้งทีหมู่ 1 ต.ท่ากระดาน 

อ.ศรีสวสัดิ จ.กาญจนบรีุ เมือวนัที 23 ม.ิย.ทีผ่านมา 

โดยในวนัดงักลา่ว พ.อ.พงษเ์พชร เกษสภุะ หวัหนา้ชดุปฏิบตักิาร ศปป.4 กอ.รมน. ไดส้ง่ขอ้มลูให ้น.ส.สนุนัทา 

จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดักาญจนบรีุ เพือใหร้ว่มดาํเนินการตามขนัตอนของ ป.ป.ช.

ตามทีไดเ้สนอขา่วไปแลว้นนั 

ล่าสดุ เมือเวลา 15.00 น.วนันี (28 ม.ิย.) น.ส.สนุนัทา จาํปาเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดั

กาญจนบรีุ กล่าววา่ ในวนัที 30 มิ.ย.ทีจะถึงนี ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดักาญจนบรีุ รว่มกับเจา้หนา้ทีชดุปฏิบตัิการ 

ศปป.4 กอ.รมน. และชดุพยคัฆไ์พร (กรมป่าไม)้ เจา้หนา้ทีสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 10 (ราชบรีุ) เจา้หนา้ที

หนว่ยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมศ้รสีวสัด ิเจา้หนา้ทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือนศรีนครนิทร ์
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พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขากาญจนบรีุ เจา้หนา้ทีสาํนกังานทีดินจงัหวดักาญจนบรีุ 

เจา้หนา้ทีสถานีพฒันาทีดินกาญจนบรีุ เจา้หนา้ทีสาํนกังานพฒันาทีดินเขต 10 ราชบรีุ เจา้หนา้ทีตาํรวจ บก.ปทส. 

ตาํรวจ สภ.ศรีสวสัดิ อบต.ท่ากระดาน และฝ่ายปกครองอาํเภอศรีสวสัด ิจะเดินทางลงพืนทีเพือตรวจสอบพืนทีเกิด

เหต ุและคน้หาขอ้เท็จจรงิ กรณีกลุม่นายทนุปลกูสรา้ง รีสอรต์บนทีดินทีมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบดว้ย

กฎหมายในพืนทีบรเิวณเขือนศรีนครนิทร ์ทีสาํคญัคือจะตรวจสอบว่ามีเจา้หนา้ทีของรฐัหนว่ยงานใดเขา้ไปมีส่วน

เกียวขอ้งดว้ยหรือไม ่
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ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)  ตอ้งการเห็นสงัคมไทยเกิดความยงัยืนตามกรอบของสหประชาชาติ  จึง

นาํคณะผูบ้รหิาร พนกังาน พรอ้มผนึกกาํลงัภาคีเครือข่าย นาํโดย สมาคมบริษัทจดทะเบยีน  ในตลาดหลกัทรพัย์

เอ็ม เอ ไอ (maiA) และกรมป่าไม ้กว่า 80 คน ลงพนืทีปลกูตน้ไมน้าํรอ่ง 200 ตน้ จากการ รว่มระดมทนุปลกูป่า 

18,200 ตน้ บนพนืทีรวม 91 ไร ่ทป่ีาชมุชนบา้นออ้ย และบา้นบญุเริง  ต. บา้นเวียง อ. รอ้งกวาง จ. แพร ่ ในบรเิวณ

อ่างเก็บนาํม่อนแมถ่าง  ซงึเป็นพืนทป่ีาตน้นาํ เมือวนัท ี11 มิถนุายน 2565  

โดยพนืทีทงัหมดนี มีพนืทขีองบจ. ใน maiA 53 บรษัิท รวม 65  ไร ่และพนืทีของ SET อีก 26 ไร ่ เพอืสรา้งพนืทีสี

เขียวใหช้มุชน และฟืนฟรูะบบนิเวศใหส้มดลุ และช่วยใหผู้ค้นใชชี้วิตอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิย่างยงัยืนสบืไปดร.ศร

พล ตลุยะเสถียร รองผูจ้ดัการหวัหนา้สายงานวางแผนกลยทุธ์องคก์ร และหวัหนา้สายงานพฒันาความยงัยนื

ตลาดทนุ SET เป็นตวัแทนผูบ้รหิาร SET ปลกูป่า โครงการ Care the Wild : “ปลกูป้อง Plant & Protect” ทมีอ่น

แม่ถาง จ.แพร่ร่วมกบัชุมชนและเยาวชนในพนืท ี 

โครงการ Care the Wild : “ปลกูปอ้ง Plant & Protect” เป็นโครงการระดมทนุเพอืปลกูป่า และ สง่สรมิการดแูลป่า

ทีดาํเนินมาตงัแตปี่ 2563 ผา่นการสาํรวจป่าชมุชนทถีกูกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป่าชมุชน และปัจจยัดา้นศกัยภาพ

ของชมุชนใกลเ้คียง เพอืสรา้งความสมดลุระหว่างระบบนิเวศ โดยมีพนืทีนาํรอ่งคือ ป่าชมุชนบา้นชฏัหนองยาว ม.2 

ต.หว้ยขมนิ อ.ด่านชา้ง จ.สพุรรณบรุี 

ลา่สดุโครงการนปัีกหลกัทีบริเวณอา่งเก็บนาํมอ่นแม่ถาง จ.แพร ่นบัเป็น 1 ใน 8 แปลงปลกูทไีดร้บั     การระดมทนุ

ภายใตโ้ครงการฯ และดาํเนินการปลกูอย่างเสรจ็สนิไปแลว้ในฤดูปลกูของปีนี 

ดร.ศรพล ตุลยะเสถยีร รองผูจ้ดัการหวัหนา้สายงานวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร และหวัหนา้สายงานพฒันาความ

ยงัยืนตลาดทนุ SET เผยว่า ความพิเศษของโครงการน ีคือ ป่าทกุพนืทีทไีดป้ลกูไป ชาวบา้นชมุชนบา้นออ้ย และ

บา้นบญุเรงิ ซงึเป็นคนในพนืที จะรบัอาสาดแูลรกัษาผืนป่าอยา่งใกลช้ิดจนตน้ไมเ้ติบใหญ่ 

“ความยงัยนืจะเกิดขึนได ้คนในพนืทจีะตอ้งเกิดความรูสึ้กเป็นเจา้ของพนืทแีละตน้ไมท้ีปลูก ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เป็นผูส้นบัสนนุเพอืเชอืมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนั รวมถงึทาํงานร่วมกบักรมป่าไมเ้ป็นผูต้ดิตามการรายงานผลการ

เจรญิเตบิโตและอตัรารอดตายทตีอ้งเป็น 100 %  ไปอกี 10 ปี  SET และ maiA ร่วมระดมทนุปลูกป่า 18,200 ตน้ 

บนพนืท ี91 ไร่ โครงกาฯรนจีะช่วยดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 163,800 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าตอ่ปี 

และช่วยฟืนฟรูะบบนเิวศพนืทป่ีาตน้นาํ  
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 เมือวันท ี26 มิถุนายน 2565 มูลนิธิ ทนีเวิรคส ์ร่วมทาํความด ีนาํโดย นางเจส กาญจน

พาสน ์ผู้ก่อตงัมูลนิธิฯ พร้อมด้วยประธานมูลนิธิ และกรรมการ ร่วมกับ นายศุกกิจ จันทรก์ลัน หวัหน้า

ศูนยเ์พาะชาํกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมโดรงการ ทนีทรีส ์พร้อมกลุ่มเยาวชน จากมูลนิธิฯ 

และคณะจิตอาสา เพอืเรยีนรู้การปลูกตันไม้อย่างถูกวิธี ตังแต่ขันตอนการเตรียมดิน และนาํกล้าไม้ลง

ปลูก เพอืช่วยเพมิพนืทสีีเขียว เพมิออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 นอกจากนีกรรมการมลูนิธิฯ และสมาชิกไดช้่วยกนัระดมทนุ มอบเงินสนบัสนนุใหก้บัศนูยเ์พาะชาํ 

จาํนวน 300,000 บาท นาํไปพฒันาการเรียนรูก้ารปลกูป่า ณ ศนูยเ์พาะชาํฯ โดยโดรงการนีไดเ้พาะปลกูกลา้ไม ้  

ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่กว่า 400 ตนั อาท ิตน้เหลอืงเชียงราย และตน้ทองอุไร 

ทงันี โดรงการดงักลา่ว ยงัมเีป้าหมายใหเ้ยาวชนคนรุน่ใหมต่ระหนกัถงึความสาํคญั และปลกูฝังจิตสาํนึกเรอืง

ปัญหาภาวะโลกรอ้น โดยการเพิมจาํนวนตน้ไมส้รา้งสมดลุใหก้บัธรรมชาติ ซงึเป็นสว่นหนงึในการช่วยชดเชยดาร์

บอนฟตุพรนิทไ์ดอ้ย่างยงัยืนมลูนิธิ ทีนเวิรคส ์เป็นมลูนิธิเพือการกศุลทไีมแ่สวงหาผลกาํไร ก่อตงัขึนเมอืเดือน

มถินุายน 2564 

 


