
สรุปขาวประจําในวันท่ี  27 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว...ปลูกปา  (กรุงเทพธุรกิจ  27 ต.ค. 64  หนา 13) 

- ภาพขาว...ปลูกปาและฟนฟูปา  (ทันหุน  27 ต.ค. 64  หนา 17) 

- จับตา “วราวุธ” แสดงทาทีไทย ในเวทีโลกดานสิ่งแวดลอม COP26  (ไทยรัฐ  28 ต.ค. 64  หนา 12) 

 
สื่อออนไลน 
- ตองจับตา ปานันทนาการ กรมปาไม นองใหม วงการทองเท่ียวไทย  (มติชนออนไลน  26 ต.ค. 64) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3010963   

- บลจ.วรรณ มอบเงินสมทบทุน เพ่ือโครงการปลูกปาและฟนฟูปากับทางกรมปาไม  (หุนอินไซตดอทคอม  26 

ต.ค. 64)  https://www.hooninside.com/contact-us/ 

- ปลูกปาและฟนฟู  (ทันหุน  27 ต.ค. 64)  https://www.thunhoon.com/article/247309 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



ปีที่: 35 ฉบับที่: 11976
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

หน้า: 13(กลาง)

ภาพข่าว: ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-211027011038(27 ต.ค. 64/04:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.26 Ad Value: 46,816 PRValue : 140,448 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 18 ฉบับที่: 4340
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ประกัน/กองทุน

หน้า: 17(ซ้าย)

ภาพข่าว: ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า

รหัสข่าว: C-211027016018(27 ต.ค. 64/05:37) หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Col.Inch: 8.64 Ad Value: 6,912 PRValue : 20,736 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23291
วันที่: พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: จับตา "วราวุธ" แสดงท่าทีไทย ในเวทีโลกด้านสิ่งแวดล้อม COP26

รหัสข่าว: C-211028039086(27 ต.ค. 64/05:53) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 261.09 Ad Value: 574,398 PRValue : 1,723,194 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23291
วันที่: พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: จับตา "วราวุธ" แสดงท่าทีไทย ในเวทีโลกด้านสิ่งแวดล้อม COP26

รหัสข่าว: C-211028039086(27 ต.ค. 64/05:53) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 261.09 Ad Value: 574,398 PRValue : 1,723,194 คลิป: สี่สี(x3)



 

ตอ้งจบัตา ป่านนัทนาการ กรมป่าไม ้นอ้งใหม่ วงการท่องเทียวไทย 

ภายใตย้ทุธศาสตรช์าตดิา้นการทอ่งเทียว กรมป่าไมไ้ดส้่งเสรมิการทอ่งเทียวเชิงนิเวศ โดยการประกาศจดัตงั  

“ป่านันทนาการ” เพือพฒันาพืนทีป่าทีมีทศันยภาพสวยงาม มีทรพัยากรทางประวตัิศาสตร ์หรือมีวฒันธรรมทีเป็น

เอกลกัษณใ์นพืนทีป่าทวัประเทศ 

โดยดาํเนินการภายใตแ้นวคิด “ใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และ

ยงัยืน” สําหรับพืนทีทกีรมป่าไม้จัดตังเป็นป่านันทนาการนําร่องในปี 2564 มีจํานวน 4 แห่ง ได้แก่  

ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ ป่านันทนาการบ่อ

สิบสอง จ. พะเยา และ ป่านันทนาการนําตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 

สาํหรบัพืนทีป่านนัทนาการนาํตกเขาอีโต ้ตงัอยูใ่น อ.เมือง ปราจีนบรุี มีสภาพเป็นเขาสูงสลบัเนินเขา บนเสน้ทางที

จะขนึอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ สะดวกต่อการเดินทาง มีศกัยภาพสงูทีจะสง่เสรมิการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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นอกจากนนั พืนทีป่านนัทนาการนาํตกเขาอีโต ้ยงัมีแหล่งทอ่งเทียวทีนา่สนใจอีกหลายแหง่ เชน่ นาํตกเขาอีโต ้ผา

หินซอ้น อา่งเก็บนาํจกัรพงษ ์โดยเฉพาะพระพทุธทวารวดีศรีปราจีน สิรนิธรโลกนาถ พระนาคปรกทีใหญทีสดุใน

ประเทศไทย ทีถอดแบบจากองคพ์ระพทุธรูปสมยัทวารวดี 

สิงสาํคญัทีสดุ คือ การสรา้ง “พลเมืองสร้างป่า” ใหท้กุภาคสว่นเขา้มามีบทบาทขบัเคลือนการทาํงาน โดยเฉพาะ

ภาคประชาชนทีอยู่รอบๆ เขตป่านนัทนาการ อนัจะเป็นรากฐานสู่การรว่มกันดแูลทรพัยากรธรรมชาตทีิมีคณุภาพ

และยงัยืนถือเป็น แหล่งท่องเทยีวน้องใหม่ทน่ีาจับตามองอย่างยิง 
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สาํนกัข่าวหุน้อินไซด ์( 26 ตลุาคม 2564 ) ------ปลูกป่าและฟืนฟูป่า :  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ 

จาํกดั (บลจ.วรรณ) และบริษัทในเครือ นาํโดยคณุพจน ์หะรณิสตุ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร (ลาํดบั 2 จากซา้ย) 

คณุอรรณพ บญุคณานรุกัษ ์ผูอ้าํนวยการอาวุโส(ลาํดบั 1 จากซา้ย) ฝ่ายกลยทุธธ์ุรกิจและสือสารองคก์ร  มอบเงิน

สมทบทนุ เพือรว่มโครงการปลกูป่าและฟืนฟูป่า  ซงึไดร้บัเกียรตจิาก คณุสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้(ลาํดบั 4 

จากขวา) คณุพฤกษ ์โสโน ผูอ้าํนวยการ สาํนกัส่งเสรมิการปลกูป่า (ลาํดบั 3 จากขวา) พรอ้มทีมผูบ้รหิารกรมป่าไม้

ใหเ้กียรตริว่มรบัมอบ ณ หอ้งประชมุ 2  อาคารเทียม คมกฤส 



 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน วรรณ จาํกัด และบริษัทในเครอื นาํโดย พจน ์หะริณสุต ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร อรรณพ บญุคณานรุกัษ ์ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกลยุทธธ์ุรกิจและสือสารองคก์ร มอบเงินสมทบ

ทนุ เพือรว่มโครงการปลกูป่าและฟืนฟูป่า ซงึไดร้บัเกียรติจาก สรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้พฤกษ์ โสโน 

ผูอ้าํนวยการ สาํนกัส่งเสรมิการปลกูป่าพรอ้มทีมผูบ้รหิารกรมป่าไม ้ใหเ้กียรติรว่มรบัมอบ ณ หอ้งประชมุ 2 อาคาร

เทียม คมกฤส 


