
สรุปข่าวประจำในวันที่ 28 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 

- ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: รักษ์ป่า (ข่าวสด 28 กันยายน 2565 หน้า 3) 
- ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรปลูกป่านครราชสีมา (ประชาชาติธุรกิจ 29 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 หน้า 20,19) 
- 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ (ข่าวสด 28 กันยายน 2565 หน้า 1,11) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ปิดอุทยานพ้ืนที่เสี่ยง! วราวุธ สั่งทส. รับมือ พายุโนรู พร้อมหนุนเครื่องสูบน้ำให้กทม. (ข่าวสด 27 กันยายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7286804 
'วราวุธ'สั่งทุกหน่วยรับมือ'พายุโนรู' พร้อมหนุนช่วยกทม.เต็มที ่(แนวหน้า 27 กันยายน 2565) 
https://www.naewna.com/local/682708 
"ปลอดประสพ" จี้ รัฐบาล รับมือพายุ "โนรู" ชี้ ไทยโชคร้ายไร้นายกฯ ตัวจริง (ไทยรัฐ 27 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2511020 
เดอะมอลล ์ กร ุ ๊ป เด ินหน ้าโครงการ THE MALL GO GREEN ปล ูกต ้นไม ้ให ้ผ ืนป ่า 30.5 ไร ่ลดการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์ ในวันโอโซนโลก ที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
(สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน 2565)  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220927133438386 
ตลาดหลักทรัพย์จับมือเอกชนเร่งสร้างป่าน่าน (77ข่าวเด็ด 27 กันยายน 2565) 
https://www.77kaoded.com/news/chairat/2345879 
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 3(บน)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: รักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-220928012007(28 ก.ย. 65/03:18) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 16.46 Ad Value: 27,159 PRValue : 81,477 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5501
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน - อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565
Section: การตลาด/ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 20(บนขวา), 19

หัวข้อข่าว: ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรปลูกป่านครราชสีมา

รหัสข่าว: C-220929023014(28 ก.ย. 65/04:02) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 114.94 Ad Value: 155,169 PRValue : 465,507 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5501
วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน - อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565
Section: การตลาด/ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

หน้า: 20(บนขวา), 19

หัวข้อข่าว: ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรปลูกป่านครราชสีมา

รหัสข่าว: C-220929023014(28 ก.ย. 65/04:02) หน้า: 2/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 114.94 Ad Value: 155,169 PRValue : 465,507 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-220928012046(28 ก.ย. 65/04:37) หน้า: 1/5

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 273.62 Ad Value: 451,473 PRValue : 1,354,419 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-220928012046(28 ก.ย. 65/04:37) หน้า: 2/5

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 273.62 Ad Value: 451,473 PRValue : 1,354,419 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-220928012046(28 ก.ย. 65/04:37) หน้า: 3/5

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 273.62 Ad Value: 451,473 PRValue : 1,354,419 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-220928012046(28 ก.ย. 65/04:37) หน้า: 4/5

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 273.62 Ad Value: 451,473 PRValue : 1,354,419 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11627
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'โนรู'ตรงเข้าอุบล-ฝนหนักถึงกรุงเทพ

รหัสข่าว: C-220928012046(28 ก.ย. 65/04:37) หน้า: 5/5

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 273.62 Ad Value: 451,473 PRValue : 1,354,419 คลิป: สี่สี(x3)
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ปิดอุทยานพื้นที่เสี่ยง! วราวุธ สั่งทส. รับมือ พายุโนรู พร้อมหนุนเครื่องสูบน้ำให้กทม.  

 
27 ก.ย. 2565 - 10:53 น.  

วราวุธ สั่ง ทุกหน่วยในกระทรวง ทส. รับมือ พายุโนรู พร้อมสั่งปิดอุทยานที่เสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยนักท่องเท่ียว ยินดีหนุนการทำงานกทม. 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 27 ก.ย. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการ
เตรียมรับมือพายุโนรูที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยว่า ได้สั่งการทุกหน่วยงานในกำกับดูแลของ ทส. เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ให้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากมีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากอุทยานใดมีความสุ่มเสี่ยงต่อการจะ
เกิดอุบัติเหตุ ขอให้ปิดตัวลงเพ่ือ ป้องกันเร่ืองความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว 

นายวราวุธ กล่าวว่า ในส่วนของ กทม. เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 6 ตัวยังอยู่ หากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์
ใดเพิ่มเติม คงประสานงานมายังทส.อีกครั้ง ย้ำว่ากทม. เป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษ ดังนั้น หน่วยงานใดจะเข้าไปช่วยสนับสนุนได้ ต้องมีการ
ประสานงานกันก่อน เพราะถ้ากทม.ไม่ได้ขอมา หน่วยงานใดจะเข้าไปคงไม่สมควร และขณะนี้คณะทำงานร่วมทส.กับกทม.ยังอยู่ คงจะประสานงาน
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 
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'วราวุธ'สั่งทุกหน่วยรับมือ'พายุโนรู' พร้อมหนุนช่วยกทม.เต็มที่ 
วันอังคาร ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2565, 10.10 น. 

"วราวุธ" สั่ง ทุกหน่วยในทส. เตรียมรับมือ "โนรู" พร้อมสั่งปิดอุทยานที่เสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยนทท. ยินดีหนุนการทำงานกทม. ขอให้
ประสานงานมา 

27 ก.ย.65 เมื่อเวลา 08.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการเตรียมรับมือ
พายุโนรู ที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทย ว่า ได้สั่งการทุกหน่วยงานในกำกับดูแลของ ทส. เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้
เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากมีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากอุทยานใดมีความสุ่มเสี่ยงต่อการจะเกิดอุบัติเหตุ 
ขอให้ปิดตัวลงเพื่อ ป้องกันเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ กทม. เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 6 ตัวยังอยู่ หากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์ใด
เพิ่มเติม คงจะประสานงานมายังทส.อีกครั้ง ย้ำว่ากทม. เป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษ ดังนั้น หน่วยงานใดจะเข้าไปช่วยสนับสนุนได้ต้องมีการ
ประสานงานกันเสียก่อน เพราะถ้ากทม.ไม่ได้ขอมา หน่วยงานใดจะเข้าไปคงไม่สมควร และขณะนี้คณะทำงานร่วมทส.กับกทม.ยังอยู่ คงจะได้มีการ
ประสานงานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 
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"ปลอดประสพ" จี้ รัฐบาล รับมือพายุ "โนรู" ชี้ ไทยโชคร้ายไร้นายกฯ ตัวจริง  
27 ก.ย. 2565 13:12 น. 

"ปลอดประสพ" ปลุกรัฐบาล ต่ืนรับมือพายุ "โนรู" เข้าไทย ชี้ เขื่อนใหญ่ไม่พอรับน้ำ กระทบคนไทยคร่ึงประเทศ โชคร้าย ไร้นายกฯ ตัวจริง 
แนะทำ 5 ข้อ เตรียมทหาร-ตร.ช่วยประชาชน 

 
วันที่ 27 ก.ย. 65 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ พรรคเพื่อไทย  และอดีตรอง
นายกรัฐมนตรี อดีต ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคนแรกของประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลต้องเตรียมการรับมือกับพายุโนรูที่จะสร้างความรุนแรง
และความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลที่รัฐบาลควรรู้ ได้แก่ 

พายุไต้ฝุ่น "โนรู" 

1. พายุโนรูจะเป็นพายุโซนร้อนท่ีใหญ่ที่สุดลูกหนึ่ง นับตั้งแต่ท่ีประเทศไทยเคยประสบมา 

2. ขนาดของพายุลูกนี้ ครอบคลุมเนื้อที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง รวมพื้นที่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของประเทศ หรือมากกว่ า 
250,000 ตารางกิโลเมตร 

3. ด้วยขนาดของพายุท่ีครอบคลุมเนื้อที่ขนาดใหญ่ จะกระทบกับพ่ีน้องประชาชน 30-35 ล้านคน 

4. พายุโนรูจะอยู่ในประเทศไทย 3-5 วัน โดยจะทำให้ฝนตกหนัก 100-300 มิลลิเมตรหรือมากกว่าในบางพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนท่ีสูงมาก 

5. ปริมาณฝนดังกล่าวจะเพิ่มน้ำท่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล 10 เขื่อน 

6. แม้เขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ จะมีความสามารถรับน้ำได้อีก 10,000 ลูกบาศก์เมตร และระบบน้ำในภาคเหนือ รับน้ำได้อีก 
10,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้พื้นที่ภาคกลางอิ่มตัวแล้ว ไม่มีความสามารถซึมน้ำได้อีก ดังนั้นปริมาณน้ำฝน 100,000 มิลลิเมตร จะมีน้ำเหลือ 
ไหลลงสู่ภาคกลาง 70,000-80,000 ลูกบาศก์เมตร และบางพื้นที่น้ำจะไหล่บ่าลงมา ในลักษณะหน้ากระดาน 

7. พายุลูกนี้ เป็นพายุลูกที่ 16 แต่เป็นพายุที่ให้น้ำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อผสมความช้ืนในทะเลจีนตอนใต้ และมีร่องมรสุมในพาดผ่านตรงกลาง  
มีหน้าที่เป็นกับดักความชื้นที่ถูกป้อนจากมหาสมุทร รัฐบาลจึงต้องเร่งเตรียมการ 

8. ปริมาณน้ำจากพายุโนรู จะไหลลงสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันกับน้ำทะเลขึ้นสูง ซึ่งยากต่อการระบายเป็นอย่างมาก 

9. เชื่อว่าจะมีพายุเข้ามาอีก 1-3 ลูก แต่ความรุนแรงน้อยกว่า 
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ทั้งนี้จากการคาดการณ์ดังกล่าว รัฐบาลต้องเตรียมการ 5 ข้อ ได้แก่ 

1. ต้องเตรียมการเผชิญเหตุภายในอีก 24 ช่ัวโมง โดยต้องทุ่มเทสรรพกำลังในการเผชิญเหตุใน 5 ข้อ 
  1.1 ตั้งหน่วยเผชิญเหตุประจำตำบล  
  1.2 เรียกทหารประจำการกระจายไปในตำบล เพื่อช่วยเหลือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการเผชิญเหตุ 
  1.3 จัดเตรียมเครื่องมือในการเผชิญเหตุให้พร้อม เช่น เรือบด เชือก ฯลฯ 
  1.4 พื้นที่ท่ีได้รับกระทบ เช่น พ้ืนท่ีราบ ควรใช้ทหาร ส่วนพ้ืนท่ีบนเขา เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานและกรมป่าไม ้ประจำการในพ้ืนท่ีใกล้หมู่บ้าน 
ประชาชน 
  1.5 ตำรวจ ให้อยู่ในเมืองอย่างเดียว 
2. เมื่อผ่านระยะ 3 วันไปแล้วจะเป็นระยะค้นหา ช่วยเหลือ  
  2.1 เตรียมการอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อม เช่น เรือ เฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์ให้กับกลุ่มงานท้ัง 3 กลุ่มข้างต้น 
3. ระยะการฟื้นฟู ต้องทำ 6 เรื่อง 
  3.1 นำบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วย 
  3.2 นำบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือ รักษาโรคที่เกิดจากน้ำนิ่ง 
  3.3 ส่งของใช้อุปโภคบริโภคให้ประชาชน 
  3.4 ใช้โรงเรียนและวัดให้เป็นประโยชน์ 
  3.5 นำทหารจากหน่วยช่าง เพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ 
  3.6 ให้กรมทางหลวงชลบทและกรมชลประทานซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
4. บทบาทของรัฐบาลที่ควรจะเป็น 
  4.1 การตั้งวอร์รูมของรัฐบาล ต้องเพิ่มการทำงานให้มีบทบาทที่ชัดเจนและจริงจังมากกว่านี้ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ และมีอำนาจเต็ม
เข้าไปสั่งการโดยตรง และต้องเป็นคนรู้จริง ท้ังนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้  
  4.2 รัฐบาลต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการทันทีตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป (27 กันยายน 2565) เช่นเดียวกับเวียดนามที่ดำเนินการแล้ว ท้ังปิด
โรงเรียน สถานท่ีราชการ ฯลฯ 
5. การตั้งวอร์รูมในทำเนียบรัฐบาล ต้องเปิดระบบทีวีพูลและวิทยุพูล โดยต้องออกข่าวอย่างต่อเนื่อง สื่อสารไปยังประชาชน อย่างเช่น เมื่อครั้งเกิด
ภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปี 2547 เจ้าหน้าท่ีรายงานของทีวีพูลประจำการที่ตนตลอด 
6. รัฐบาลต้องสั่งการให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนท่ีประสบเหตุโดยเด็ดขาด ไม่ต้องลงพื้นที่โดยไม่จำเป็น 

“สิ่งที่พรรคเพ่ือไทยกังวลมากๆ คือ ขณะนี้โชคร้ายท่ีประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีตัวจริง สร้างความกังวลให้กับประชาชน เพราะไม่กล้าสั่ง
การหน่วยงาน พรรคร่วมรัฐบาลยังมีการแตกขั้ว ณ วินาทีนี้ มีพายุลูกใหญ่ที่สุดในโลก 3 ลูก เป็นเสียงเตือนภัยให้กับรัฐบาลในปัจจุบันและ
รัฐบาลในอนาคต ว่าเกิดความผิดปกติ ซ่ึงเชื่อได้ว่าเกิดภาวะโลกร้อน รัฐบาลต้องเตรียมตัว เตรียมแผน เตรียมสมองให้พร้อม พรรคเพ่ือไทย
เราคิดเร่ืองนี้เยอะ เตรียมพร้อมไว้เยอะ เพราะผมเคยทำ จึงรู้เร่ืองนี้ ท่านต้องทำเร่ืองนี้อย่างจริงจังต้ังแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ผมหวังว่าที่พรรค
เพ่ือไทยให้สติในวันนี้ท่านจะฟัง เราเตือนเพราะเป็นห่วงประชาชน เรามีความรู้ มีประสบการณ์ และไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนอีก” ดร.
ปลอดประสพ กล่าว. 
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เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN ปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า 30.5 ไร่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์ ในวันโอโซนโลก ที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
27 ก.ย. 2565  

 

 
วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารเดอะ
มอลล์กรุ๊ป พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนาหมื่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่าบนพ้ืนที่ 30.5 ไร่ โดยอัตราการปลูกจะต้องรอดและยืนต้น
ได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

นายณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม  
“ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” กับพันธมิตรโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect เนื่องในวันโอโซนโลกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 
โดยมี นางสาวนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นายกิตติพร ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน  สำนักจัดการป่าชุมชน และทีมงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยทีม  
“ปลูกป้อง”ชุมชนเข้มแข็งบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน คุณสมหวัง แสงวันเพ็ญ เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ และมีเจ้าหน้าท่ี
ปกครองอำเภอนาหมื่น ผู้นำชุมชน และบ้านนาหวาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน 

โดยกิจกรรมในคร้ังนี้ ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN ได้ มุ่งสู่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว ด้วยเป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 20-25% ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จึงสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & 
PROTECT” โดยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ 30.5 ไร่ รวม 6,100 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออก
ไซต์เทียบเท่า 
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ตลาดหลักทรัพย์จับมือเอกชนเร่งสร้างป่าน่าน 
27 กันยายน, 2022  

Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก แปลงท่ี 7 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า 30.5 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น 
จ.น่าน ในวันโอโซนโลก 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารเดอะ
มอลล์กรุ๊ป พร้อมปกครองอำเภอนาหมื่น ผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่ 30.5 ไร่ โดยอัตราการปลูกจะต้องรอดและยืนต้นได้ 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

คุณณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ร่วมจัดกิจกรรม  
“ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” กับพันธมิตรโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect  เนื่องในวันโอโซนโลกเมื่อ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 
โดยมี คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณกิตติพร  ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน 
สำนักจัดการป่าชุมชน และทีมงานในพื้นท่ีของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยทีม “ปลูกป้อง”ชุมชนเข้มแข็งบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งมีคุณสมหวัง 
แสงวันเพ็ญ เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN มุ่งสู่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว ด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ให้สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 20 – 25% ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT” โดยสนับสนุนการปลูก
ต้นไม้ 30.5 ไร่ รวม 6,100 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




