
สรุปขาวประจําในวันท่ี  30 กรกฎาคม 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

- คอลัมนบุคคลแนวหนา.. “กรมควบคุมมลพิษ ลุยตรวจโรงงานเอกอุทัย  (แนวหนา  30 ก.ค. 64  หนา 4) 

สื่อออนไลน  

- จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึงฯ สูยโสธรโมเดล  (สยามรัฐ  29 ก.ค. 64)  
https://siamrath.co.th/n/266252 
- จนท.เขาตรวจสอบถ้ําคลัง หลังแกงคลั่งไสยศาสตรลอบทําพิธีเรียกเหล็กไหล  (บานเมือง  29 ก.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/244073 
- คอลัมบุคคลแนวหนาไมหนาสาม... “กรมควบคุมมลพิษ ลุยตรวจโรงงานเอกอุทัย  (แนวหนา  30 ก.ค. 64) 
https://www.naewna.com/politic/columnist/48525 
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วนัที 29 ก.ค.64นายวศนิ  สิรเิกียรติกลุ คณะกรรมาธิการปอ้งกนับรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติและสาธารณ

ภยั สภาผูแ้ทนราษฎร นายนิวฒัน ์วฒันยมนาพร กรรมการทีปรกึษาหนว่ยอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

ศิลปกรรมทอ้งถินจงัหวดักระบ ีสมาชิกชมรมคนรกัถาํกระบี เจา้หนา้ทีป่าไมก้ระบี เจา้หนา้ทีองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลอา่วลึกนอ้ย อาํเภออา่วลกึ ลงพนืที ตรวจภายในถาํคลงั หลงัจากไดร้บัการรอ้งเรียนจาก ไกคน์าํเทียวถาํว่า 

บรเิวณรอบๆ สระนาํ มีรอ่งรอย การจดุเทียน บนกอ้นหินยอ้ย เป็นจาํนวนมาก เป็นการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มภายในถาํ ซงึพบเห็นไดบ้อ่ยครงั เป็นการกระทาํของกลุ่ม ผูที้มีความเชือดา้นไสยศาสตร ์ เชือว่า

ภายในถาํคลงัแหง่นีมีเหล็กไหล จึงไดล้กัลอบเขา้มาทาํพิธี เรียกเหล็กไหล  นอกจากนีไดมี้การ ก่อสรา้งพระพทุธรูป 

สรา้งพญานาคภายในถาํ ทาํใหเ้สียหายตอ่ความสวยงามของถาํดว้ย  เบืองตน้ตรวจสอบพบว่า ภายในถาํมีความ

สวยงาม หินงอกหินยอ้ย จาํนวนมาก หอ้งโถงถาํขนาดใหญ่แบง่เป็น  3 ชนั  มีสระนาํ  มีรอ่งรอยการ จดุเทียน ปัก

ไวต้าม ก่อนหิน รอบๆ สระนาํ ภายในถาํ ซงึไดมี้การเก็บ ออกไปทงัหมดแลว้  

 

 

 

 

 

 



 

 

 นายนิวฒัน ์วฒันยมนาพร กรรมการทีปรกึษาหน่วยอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถิน

จงัหวดักระบี  เปิดเผยว่า ถาํคลงั เป็นสถานทีท่องเทียวทีสวยงาม การดาํนาํในถาํ ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ

เอเชีย  เป็นทีรูจ้กัและชืนชอบของนกัเทียวถาํและดาํนาํภายในถาํ  จงึขอให ้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เขม้งวดกบั

มาตรการปอ้งกนั การลกัลอบ เขา้มา ประกอบพิธี ปลกุเสก ตดัเหล็กไหล ภายในถาํแหง่นี ซงึเป็นการทาํลาย

ธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มภายในถาํ  

 นายวศนิ  สิรเิกียรติกลุ คณะกรรมาธิการปอ้งกันบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติและสาธารณภยั 

สภาผูแ้ทนราษฎร เปิดเผยว่า หลงัจากนี จะไดใ้หท้าง อบต.อ่าวลกึนอ้ย ทาํหนงัสือไปยงักรมป่าไม ้เพือขอใชพื้นที

เขาและถาํคลงัในการปรบัปรุงเป็นป่าชมุชนและสามารถเขา้มาจดัการดแูลไดอ้ยา่งเต็มที พฒันาเป็นสถานที

ทอ่งเทียวดาํนาํในถาํ ทีสาํคญั ของ จงัหวดักระบีตอ่ไป  

 

 



 

“กรมควบคมุมลพิษ” ลยุตรวจ “โรงงานเอกอทุยั อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงงานเจา้ของรางวลัเหรียญทอง

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม” พบว่า ยงัคงทา้ทายกฎหมายแมจ้ะถกูดาํเนินคดี แต่กลบันาํรถขนถ่ายขยะพิษไปทิง

ไวร้อบพืนทีโรงงาน ซงึบางส่วนเป็น “พืนทีกรมป่าไม”้ โดยเจา้หนา้ทีพบว่ามีการขดุดินเพือฝังกลบกาก

อตุสาหกรรมลึกลงไปใตด้นิ ซงึล่าสดุผลการตรวจพบวา่เป็นโลหะหนกัหลายชนิดปนเปือนอยูใ่นชนัดินและนาํใตด้ิน 

ชาวบา้นทีอยู่บริเวณใกลเ้คียงไดร้บัความเดือดรอ้นเป็นอยา่งมาก เพราะมีกลินเหม็นส่งผลตอ่สขุภาพอยา่งรา้ยแรง 

กรณีนี “ประกอบ วิวิธจินดา” อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมใหส้มัภาษณว์่า ...โรงงานเอกอทุยัไดร้บัใบอนญุาต

ตลอดชีพไม่ตอ้งตอ่อายตุราบใดทียงัดาํเนินกิจการอยู่ ส่วนการลกัลอบทิงกากอตุสาหกรรม กรอ.ดาํเนินการ

ควบคมุอยูแ่ลว้ในพืนทีโรงงาน หากทาํผิดวิธีการก็จะตกัเตือนใหโ้รงงานแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง สาํหรบักรณีนีพบว่ามีการ

ลกัลอบทิงกากฯนอกพืนที เราไมส่ามารถทาํอะไรได ้“ไมห้นา้สาม” เศรา้ใจสาํหรบัวิธีการบริหารจดัการของกรอ. 

และอธิบดีประกอบทีบรหิารแบบไมต่อ้งบรหิาร ไมรู่ส้กึรูส้าอะไรเลยหรือวา่โรงงานเอกอทุยันี คณุเป็นผูม้อบ 

“รางวลัเหรียญทอง” ใหก้บัโรงงานนีสามญัสาํนึกในมาตรฐาน กรอ. มีบา้งไหม???... 


