
สรุปขาวประจําในวันท่ี  31 สิงหาคม  2564   

สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมน เดลินิวส กอนขึ้นแทน : ลอบแปรรูปไมหวงหาม  (เดลินิวส วันที่ 31 ส.ค. 64 หนา 11) 
- ภาพขาว : แจกกลาไม นายพฤกษ โสโน ผอ.สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม ตรวจการแจกพันธุกลาไม 
  ใหประชาชน (ขาวสด วันท่ี 31 ส.ค. 64 หนา 2) 
- คอลัมน มุมขาราชการ ‘ซ.ี12’ : ปลัด/อธิบดีเกษียณ (ไทยรัฐ วันที่ 1 ก.ย. 64 หนา 7) 
- ทส.ชู "G-Green" ผนึกพลัง 4 ประสานขานรับยุทธศาสตรประเทศ (ไทยรัฐ วันที่ 31 ส.ค. 64 หนา 7) 
 
สื่อออนไลน 
- “ทานตะวันอุตสาหกรรม” ควารางวัล “ประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมท่ีเปนมิตร 
   กับสิ่งแวดลอม”  (stock focus นิวส  วันที่ 30 ส.ค. 64) 
https://stockfocusnews.com/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8
%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0
%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-
%E0%B8%84%E0%B8%A7/ 
- “ทานตะวันอุตสาหกรรม” ควารางวัล “ประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมท่ีเปนมิตรกับ    
  สิ่งแวดลอม” เม่ือเร็วๆนี้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ THIP ผูผลิตและจําหนายบรรจุ   
  ภัณฑคุณภาพระดับสากล สงบรรจุภัณฑ (เฟสบุค stock focus วันที่ 30 ส.ค. 64) 
https://www.facebook.com/439172446261670/posts/1831509263694641 
 



ปีที่: - ฉบับที่: 26256
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลอบแปรรูปไม้หวงห้าม

รหัสข่าว: C-210901035002(31 ส.ค. 64/08:08) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.06 Ad Value: 11,066 PRValue : 33,198 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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หน้า: 2(ล่างซ้าย)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23234
วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23233
วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.ชู "G-Green" ผนึกพลัง 4 ประสานขานรับยุทธศาสตร์ประเทศ
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“ ทานตะวันอุตสาหกรรม”  ควารางวัล “ ประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมที่เปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม”  
                  เม่ือเร็วๆน้ี บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ THIP ผูผลิตและจําหนายบรรจุ
ภัณฑคุณภาพระดับสากล สงบรรจุภัณฑ “ถุงเพาะชํา (Compost) ยอยสลายไดตามธรรมชาติ” ควารางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประชาชนทั่วไป ในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม จัดโดย กรมปาไม ซึ่งมี นางหนาวน้ี เปรมจันทร วิศวกรอาวุโส เปนผูแทนบริษัทฯ เขารับโล
รางวัล พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท ไดรับเกียรติจาก นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล ผูอํานวยการศูนยปาไม
นครปฐม กรมปาไม เปนผูมอบ ณ ศูนยปาไมจังหวัดนครปฐม  
“ถุงเพาะชํา (Compost) ยอยสลายไดตามธรรมชาติ” เกิดข้ึนจากการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมตามแนวทางดานความยั่งยืนของบริษัท จึงมุงม่ันคิดคนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑถุงเพาะชําน้ี สามารถสลายตัวไดตามธรรมชาติ สามารถนําไปใชการอนุบาลกอน
การเพาะปลูก ดวยคุณสมบัติที่สามารถสลายตัวไดน้ัน ชวยลดข้ันตอนในการเพาะปลูก โดยไมตองนําตนกลา 
ออกจากถุงเพาะชํา อีกทั้งยงัชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ลดอัตราการสูญเสียจากการเพาะปลูก เปนการคิดคน
นวัตกรรมที่สามารถใชไดจริงในงานเกษตรกรรม อีกทั้งยงัเปนการสงเสริมรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนือีกดวย 

 



 

 

 

 

 

“ทานตะวันอุตสาหกรรม” ควารางวัล “ประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม” 

                  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ THIP ผูผลิตและจําหนายบรรจุ

ภัณฑคุณภาพระดับสากล สงบรรจุภัณฑ “ถุงเพาะชํา (Compost) ยอยสลายไดตามธรรมชาติ” ควารางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประชาชนทั่วไป ในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑวัสดุทดแทนถุงเพาะชํากลาไมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จัดโดย กรมปาไม ซึ่งมี นางหนาวนี้ เปรมจันทร วิศวกรอาวุโส เปนผูแทนบริษัทฯ เขารับโลรางวัล 

พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท ไดรับเกียรติจาก นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล ผูอํานวยการศูนยปาไมนครปฐม  

กรมปาไม เปนผูมอบ ณ ศนูยปาไมจังหวดันครปฐม 

                “ถุงเพาะชํา (Compost) ยอยสลายไดตามธรรมชาติ” เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของสิ่งแวดลอมตามแนวทางดานความยั่งยืนของบริษัท จึงมุงม่ันคิดคนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑถุงเพาะชําน้ี สามารถสลายตัวไดตามธรรมชาติ สามารถนําไปใชการอนุบาล

กอนการเพาะปลูก ดวยคุณสมบัติที่สามารถสลายตัวไดน้ัน ชวยลดข้ันตอนในการเพาะปลูก โดยไมตองนําตนกลา

ออกจากถุงเพาะชํา อีกทั้งยงัชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ลดอัตราการสูญเสียจากการเพาะปลูก เปนการคิดคน

นวัตกรรมที่สามารถใชไดจริงในงานเกษตรกรรม อีกทั้งยงัเปนการสงเสริมรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยนือีกดวย 

 

 

 

 

 

 


