
สรุปขาวประจําในวันที่   22-24 ก.พ. 63 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

- ตรวจแลวไมผิด ที่ดิน'แมธนาธร' (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,6) 

- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก: ตรวจไรแม "ธนาธร" (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 15) 

- ปทส.ทลายรีสอรทหรู ฮุบดอยเชียงดาว (เดลินิวส 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,11) 

- รื้อรีสอรตดังลูกนายพล (มติชน 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,3) 

- จอแจงจับพ่ี'เอ ปารีณา' (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,14) 

- จอแจงจับพ่ีปารีณารุกปาสวนผึ้ง (เดลินิวส 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 11) 

- 'วีระ'รุกฟองตออีกพ่ีชายปารีณารุกปา (มติชน 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,9) 

- ติดปายยึดที่ดิน'ปารีณา'รุกปา (ขาวสด 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 11) 

- ภาพขาว: ยึดที่อีก (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 15) 

- คอลัมน สังคม (สยามธุรกิจ 22-28 กุมภาพันธ 2563 หนา 4) 

- ทบ.สงฮ.ชวยดับไฟเขาแหลม ไหมลามใกลรร.นายรอยจปร. (มติชน 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,9) 

- ใช ฮ.บินดับไฟปา ใกลร.ร.จปร.-ตท. (ไทยรัฐ 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,2) 

- คอลัมน ทางคนทางขาว (มติชน 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 7) 

- 'ท็อป'ถกแกหมอกควันฝุนเหนือ ภูกระดึงไฟปะทุจากดานลางอีก (มติชน 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 10) 

- ผูวาฯทั่วปท.เขาคอรสสูภัยแลง รวบผูตองหามือจุดไฟปา (มติชน 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,9) 

- คอลัมน ขาวภูมิภาค: 'วราวุธ'คุมเขมงดเผาลดปญหาหมอกควัน (แนวหนา 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 9) 

- คอลัมน ขาวสั้น: ทส.เรงผลักแกหมอกควันเปนวาระแหงชาติ (ไทยโพสต 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 10) 

- อวสาน 'ลาแม' รุกเขาตะเกียบ (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 15) 

- คอลัมน เดลินิวสกอนขึ้นแทน: ยกอุทธรณรานซีฟูดดัง (เดลินิวส 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 11) 

- ถอดบทเรียน"รีสอรตรุกปา"จาก"ภูทับเบิก"ถึง"ดอยมอนแจม" (ผูจัดการสุดสัปดาห 360o  

  22-28 กุมภาพันธ 2563 หนา 10,11) 

- ภาพขาว: คอลัมน บุคคลแนวหนา: ออมกอดแหงขุนเขา (แนวหนา 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 4) 

- คอลัมน วิถีชีวิต: 'เติมย้ิมใหชีวิต' พ้ืนที่บางกะเจา (เดลินิวส 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 17) 

- ภาพขาว: คอลัมน เรียงคนมาเปนขาว: แถลงขาว (มติชน 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 4) 

- ทส.เปานกหวีดปลอยตัวนักว่ิงเบียดชิง-เกาอ้ี'33ผอ.สํานักฯ' (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 1,14) 

- คอลัมน สารพันปญหาสาระนารู? (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 6) 

- ส.ป.ก.โบย รร.รุกดอยเปนเรื่องทองถิ่น (ไทยรัฐ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 11) 

- จุดผานแดนภูดูเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (เดลินิวส 23 กุมภาพันธ 2563 หนา 4) 

- ลักตัดไมปาแมสลิด-ปาโปงแดง (มติชน 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 15) 



- โจมตีอบจ.พังงาใชรถหลวงรุกปา (สยามรัฐ 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 12) 

- 'ประภัตร'ติวปศุสัตวภาคเหนือตอนลาง เรงขับเคลื่อน (สยามธุรกิจ 22-28 กุมภาพันธ 2563 หนา 9) 

- คอลัมน คุณแหนกอสซิป (แนวหนา 24 กุมภาพันธ 2563 หนา 13) 

- คอลัมน เก็บมาฝาก: ภารกิจพิทักษปาตนนํ้า (กรุงเทพธุรกิจ 22 กุมภาพันธ 2563 หนา 2) 

 












































































































