
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  24 มีนาคม 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
-  แกงรถวิบากแขงในถ้ําโบราณกระบี่  (ไทยโพสต  24 ม.ีค. 64  หนา 1,2) 
-  คอลัมน CONSERVATION… Hunt on for bikers who damaged cave  (Bang Post 24 March 2021 
P.2) 

สื่อออนไลน 
-  รูแลวเปนใคร! จัดแขงรถวิวากในถ้ํา นักแตงรถคนดัง  (ขาวสด  23 มี.ค. 64) 
-  25 ม.ีค. นี้ศาลฎีกานัดฟงคําสั่งรับคด ี“ปารีณา” ฝาฝนจริยธรรม  (เนชั่น22 23 ม.ีค. 64) 
-  ปารีณา เศรา  ปารีณาพักกอน ลุนศาลฎีกาฯ ชี้ชะตาพนเกาอี้ ส.ส.  (สยามรัฐ  24 มี.ค. 64) 
  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 
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แขงรถในถ้ํา! ปาไมและอําเภอเขาตรวจสอบ เตรียมประสานกรมศิลปกร รับทราบเพื่อแจงดําเนินคดีกับนัก
บิดทั้งหมด เผยรูตัวคนจัดแลว เปนนักแตงรถคนดังในพื้นที่อาวลึก 
 
จากกรณีมีแกงรถจยย.วิบาก เขาไปขี่แขงกันในถํ้าโตะหลวง หมู 2 ต.คลองหิน อ.อาวลึก จ.กระบี่ และทางนัก
โบราณคดี รวมถึงกลุมอนุรักษถ้ําในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ออกมาเรียกรองใหมีการตรวจสอบ เพราะเขาขายความผิด
ตาม พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธพัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ตามที่เสนอขาวไปแลวนั้น 
ลาสุดวันที่ 23 ม.ีค.64 นายบัญชา ธนูอินทร นายอําเภออาวลึก จ.กระบี่ นายวิรัตน อยูเปนสุข หัวหนาหนวย
ปองกันรักษาปาที่ กบ.5 ปลายพระยา พรอมดวยผูนําในทองถิ่น ไดเขาไปตรวจสอบยังถํ้าโตะหลวง ซึ่งพบวาภายใน
ซึ่งเปนภูเขาขนาดใหญ มีถ้ํา 3 ชั้น โดยชั้นที่ 2 ตองเดินขึ้นมีความชันสูงประมาณ 5 เมตร พบรองรอยการข่ีรถ 
จยย.ขึ้นมาเปนทางเลาะตามหินงอกหินยอยภายในถํ้า และออกไปทางดานหลัง สวนชัน้ลาง ซึ่งมีภาพเขียนสีอยูนั้น 
ก็มีรอยลอรถวิบากขับขี่ไปมาในถ้ําเห็นไดชัด และขี่เขาไปในปา ซึ่งเปนเสนทางท่ีใชในการแขงขันวิบากดังกลาวดวย 
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นายวิรัตน ระบุวา พื้นที่ดังกลาวนี้อยูในเขตปาไม พ.ศ.2484 ซึ่งจะรายงานใหทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 
สาขากระบี่ รับทราบและจะไดนําปายมาติดตั้งหามนํารถเขามาในถ้ํา สวนความผิดอื่นนั้น จากการตรวจสอบไมพบ
รองรอยความเสียหายในสวนของตนไม ดาน นายบัญชา นายอําเภออาวลึก กลาววา ไดเขามาตรวจสอบแลวพบวา
พ้ืนที่ดังกลาวไดมีการข้ึนทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุของกรมศิลปากรไวแลว หลังจากนี้ก็จะไดมีการประสาน
ผูเก่ียวของทั้งวัฒนธรรม และกรมศลิปากร เพ่ือเขามาตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูเก่ียวของดังกลาว 
สวนการเขามานั้นจากการสืบสวนในเบื้องตนพบวา ผูจัดเปนคนในพ้ืนที่อําเภออาวลึก และเปนนักแตงรถคนดัง 
สวนผูท่ีมาแขงนั้นมาจากตางจังหวัด เบื้องตนจะทําปายเขามาแจงเตือนไวไมใหมีเหตุลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีก 
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วันนี้(23 มี.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา ศาลฎีกาไดนัดฟงคําสั่งในคดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ของ น.ส.ปารีณา ไกรคปุต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ปาสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเปนการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม ในวันที่ 25 มีนาคมนี ้
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สําหรับข้ันตอนหากองคคณะพิจารณาพิพากษามีคําสั่งในชั้นรับคํารองแลวใหรับคํารอง จึงจะสงสํานวนคํารองของ 
ป.ป.ช.ใหผูคัดคานทราบ รวมทั้งทําหนังสือแจงคําสั่งรับคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และกําหนดวันนัด
พิจารณาครั้งแรกเพ่ือสอบถามผูคัดคาน โดยจะตองกําหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกนี้ใหคูความทราบไมนอยกวา 5 
วันกอนจะมีการนัดพรอมเพ่ือตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจึงจะกําหนดนัดวันไตสวน 
โดยขอ 12 วรรคสอง แหงระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง พ.ศ.2561 บัญญัติไวดวยวา เม่ือศาลมีคําสั่งรับคํารองแลวผู
คัดคานจะตองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคาํพิพากษา เวนแตศาลจะมีคาํสั่งเปนอยางอ่ืน และใหศาลแจงคาํสั่งให
หนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
ทั้งนี้มีรายงานวา น.ส.ปารีณา ผูคัดคานไดยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหผูคัดคานไมตองยุติการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งคาดวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งในคาํรองในวันที่ 25 มี.ค.ซึ่งเปนวันอานคําสั่งในชั้นรับคํารองของ ปปช. 
ผูสื่อขาวรายงานวาคดีนี้ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลเรื่องดังกลาว 9 เสียง เห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต
สวนวาการกระทําของผูคัดคานเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงโดยกระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันถือวา
มีลักษณะรายแรงและกระทําการท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอันถือวามีลักษณะ
รายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ รวมท้ังผูวา
การตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ.2561 ขอ 11 และขอ 
17 ประกอบขอ 3 และขอ 27 วรรคสอง 
โดยทายคํารอง ป.ป.ช.ขอใหศาลฎีกามีคําสั่ง 1.ใหผูคัดคานหยุดปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่ศาลฎีกาประทับรับฟอง
จนกวาจะมีคําพิพากษา 2.ใหผูคัดคานพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผูคัดคานและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกิน 10 ป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 



 

 

หลังจากที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาวินิจฉัยการ
กระทําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนใน จ.ราชบุร ี

ทั้งนี้ ศาลฎีกาไดนัดฟงคําสั่งดังกลาวในวันที่ 25 มี.ค.นี้ โดยขั้นตอนหากองคคณะพิจารณาพิพากษามีคําสั่งในชั้น
รับคํารองแลวใหรับคํารอง จึงจะสงสํานวนคํารองของ ป.ป.ช.ใหผูคัดคานทราบ รวมท้ังทําหนังสือแจงคําสั่งรับคํา
รองใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ และกําหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบถามผูคัดคาน โดยจะตองกําหนดวัน
นัดพิจารณาครั้งแรกใหคูความทราบไมนอยกวา 5 วัน กอนจะมีการนัดพรอมเพ่ือตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจึง
จะกําหนดนัดวันไตสวน 
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