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บางจากฯ ผนึก กรมป่าไม้ ชวนปลูก “พืชพรรณปันสุข” 
วันจันทร์ ท่ี 08 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.56 น. 

 
บางจากฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ ชวนปลูก “พืชพรรณปันสุข” แจกกล้าไม้ 9 พันธุ์ 9,000 ต้น ผ่านปั๊มบางจากฯ 9 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 9 
สาขา ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้โลกอย่าง
ยั่งยืน  

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน) และ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมเชิญชวนประชาชนมา
รับแจกกล้าไม้ในโครงการ “พืชพรรณปันสุข” เพื่อนำไปปลูก รวม 9 พันธุ์ จำนวน 9,000 ต้น ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 

  

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยการสนับสนุนจัดสรรกล้าไม้จากกรมป่าไม้ และใช้พื้นที่ของ
บางจากฯ โดยจะแจกให้ประชาชนผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก 9 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี 

สีเขียวให้โลกอย่างยั่งยืน เริ่มแจก 10-12 สิงหาคม 2565 นี้ จำกัดจำนวนคนละไม่เกิน 2 ต้น 

สำหรับพันธุ์กล้าไม้ทั้ง 9 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงา ประกอบด้วย ต้นพฤกษ์ ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นแคนา ต้น
เหลืองปรีดิยาธร ต้นกาสะลอง ต้นจิกน้ำ และต้นหว้าท่ีเพาะชำจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ  

ด้านรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจาก 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิภาวดีรังสิต สาขาศรีนครินทร์ สาขาราชพฤกษ์ 2 สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขา
บางบัวทอง สาขากาญจนาภิเษก กม.19 สาขาชลบุรี สาขาสระบุรี และสาขานครปฐม 

ส่วนร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา ประกอบด้วย สาขา KU Green มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาบางจาก สาขารามอินทรา กม.9 ขาออก สาขา
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สาขาไทรอัมพ์ รังสิต สาขาคลองห้าพาเจริญ สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาอ่างศิลา 
สาขาถนนบ้านเก่า 5 อมตะนคร และสาขาซอยหลวงพ่อโต บางพลี 

โครงการพืชพรรณปันสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากความร่วมมือกับพันธมิตรรักษ์โลกในการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมที่ดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ยังมอบโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและสามารถเข้ารับการแจกจ่ายต้นกล้าดังกล่าวข้างต้นด้วย 

 



 

 

บางจากฯ-กรมป่าไม้ ชวนปลูก'พืชพรรณปันสุข'แจกกล้าไม้ 9พันธุ์ 9,000ต้น ที่ปั๊มบางจากฯ9สาขา  
วันจันทร์ ท่ี 08 สิงหาคม 2565 เวลา 15:22 น.  

 
บางจากฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ ชวนปลูก 'พืชพรรณปันสุข' แจกกล้าไม้ 9 พันธุ์ 9,000 ต้น ผ่านปั๊มบางจากฯ 9 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 9 
สาขา ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันแม่แห่งชาติ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้
โลกอย่างย่ังยืน 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน) และ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมเชิญชวนประชาชนมา
รับแจกกล้าไม้ในโครงการ “พืชพรรณปันสุข” เพื่อนำไปปลูก รวม 9 พันธุ์ จำนวน 9,000 ต้น ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
2565 โดยการสนับสนุนจัดสรรกล้าไม้จากกรมป่าไม้ และใช้พื้นที่ของบางจากฯ โดยจะแจกให้ประชาชนผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก 9 สาขา 
และร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้โลกอย่างยั่งยืน เริ่มแจก 10-12 สิงหาคม 2565 นี้ จำกัดจำนวนคนละไม่เกิน 2 ต้น 

สำหรับพันธุ์กล้าไม้ทั้ง 9 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงา ประกอบด้วย ต้นพฤกษ์ ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นแคนา ต้น
เหลืองปรีดิยาธร ต้นกาสะลอง ต้นจิกน้ำ และต้นหว้า ที่เพาะชำจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ด้านรายช่ือสถานีบริการน้ำมันบาง
จาก 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิภาวดีรังสิต สาขาศรีนครินทร์ สาขาราชพฤกษ์ 2 สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขาบางบัวทอง สาขากาญจนาภิเษก 
กม.19 สาขาชลบุรี สาขาสระบุรี และสาขานครปฐม 

ส่วนร้านกาแฟอินทนิล 9 สาขา ประกอบด้วย สาขา KU Green มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาบางจาก สาขารามอินทรา กม.9 ขาออก สาขา
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สาขาไทรอัมพ์ รังสิต สาขาคลองห้าพาเจริญ สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาอ่างศิลา 
สาขาถนนบ้านเก่า 5 อมตะนคร และสาขาซอยหลวงพ่อโต บางพลี 

โครงการพืชพรรณปันสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากความร่วมมือกับพันธมิตรรักษ์โลกในการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมที่ดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ยังมอบโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและสามารถเข้ารับการแจกจ่ายต้นกล้าดังกล่าวข้างต้นด้วย 

 
 

 



 

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม “40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลก
ใหม่ อย่างยั่งยืน”  
08/08/2022 

 
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ  (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้  จัดกิจกรรม “ 40ปี  มินีแบมิตซูมิ   ร่วมใจ สร้างโลกใหม่  อย่างยั่ งยืน” 
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ทำฝายน้ำล้น ได้ทำโครงการ
ฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น มะค่าโมง ประดู่ สัก ในพ้ืนท่ีรวม 500 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น ภายใต้ช่ือ
โครงการ “40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.
ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ี 4 ไร่ และทำฝายน้ำล้น โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์ รวมถึงห่วงโซ่อาหารมีความอุดม
สมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ในสาขาป่าไม้ และพื้นท่ีสีเขียว (T-VER) เพื่อทำการรับรองคาร์บอนเครดิต
ภาคป่าไม้ในอนาคต อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย ภายใน
งานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท 
เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด  , คุณสุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  ภายในพิธี คุณ
ชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด 
, ได้กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน และ คุณสุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กล่าว
รายละเอียดโครงการนี้ โดยท่านประธานในพิธี คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer, Director บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด 
กล่าวเปิดโครงการ “40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน” คุณสุนี เชิดชูชาติ กล่าวว่า…จากการที่บริษัทฯ ได้มาสำรวจพื้นที่ โดย
ปรึกษาทางกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสำรวจ จึงลงความเห็นว่าเป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมที่จะต้องบูรณาการ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น 
จำนวน 500 ไร่ จากการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 500 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
โดยรวมตลอดโครงการ 10 ปี พื้นท่ีป่าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำ
ให้ระบบนิเวศน์รวมถึงห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน กลุ่ม
บริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น ในการดูแลต้นไม้ในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป 

 



 

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม "40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ 
อย่างยั่งยืน"  
สิงหาคม 08, 2565  

 
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม "40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน" 

กลุ่มบริษัท  มินีแบมิตซูมิ  (ประเทศไทย)  ครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ทำฝายน้ำล้น ได้ทำ
โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น มะค่าโมง ประดู่ สัก ในพ้ืนท่ีรวม 500 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น  

ภายใต้ช่ือโครงการ "40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน 
ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ี 4 ไร่ และทำฝายน้ำล้น  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์ รวมถึงห่วงโซ่อาหารมีความ
อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ในสาขาป่าไม้ และพื้นท่ีสีเขียว (T-VER) เพื่อทำการรับรองคาร์บอนเครดิต
ภาคป่าไม้ในอนาคต อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณสุรพล  กลิ่นพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  

ภายในพิธี คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ 
ไทย จำกัด , ได้กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน และ คุณสุรพล  กลิ่นพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 
กล่าวรายละเอียดโครงการนี้ โดยท่านประธานในพิธี คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer, Director บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด 
กล่าวเปิดโครงการ  

"40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน"  คุณสุนี เชิดชูชาติ กล่าวว่า...จากการที่บริษัทฯ ได้มาสำรวจพื้นที่ โดยปรึกษาทางกรมป่าไม้ 
และผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสำรวจ จึงลงความเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมที่จะต้องบูรณาการ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น จำนวน 500 ไร่ จากการ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 500 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

โดยรวมตลอดโครงการ 10 ปี พ้ืนท่ีป่าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำ
ให้ระบบนิเวศน์รวมถึงห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น ในการดูแลต้นไม้ในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป 
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