
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 

วันจันทร ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ช้ัน 4  

----------------------- 
ผูมาประชุม 

๑. นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายไพบูลย       ชมทวี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายแกว            ทุยะนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายประสงค เงินแกว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายธวัชชัย ทองเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายจันที           สีมาลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นายธณัท  บํารุงราษฎร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายประสพสุข   บุดดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นางเบญจวรรณ   ใจสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางทิพยวรรณ    บุญศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายใจเพชร        สวางเรืองศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายวิทยา  การะเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นางวาสนา        จิรารัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายชัยพฤกษ      ฉายพุทธ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผูไมมาประชุม 
    1. นายณัฐกิตติ์       เทียนอินทร รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2. นายพรมมา         นอยเสนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 3. นางสมใจ  คําสัตย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
                           
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง  แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. รอยตรี กําจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ หมอนภักดี                   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล  จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ           เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๘. นายมานพ  หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายเฉลิมเกียรติ   ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
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๑๑. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๒. นายชุมพล  สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
๑๓. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายสุรศักดิ์  สมภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๕. น.ส.องคอร  วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๖. น.ส.วนิดา  แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๗. นางเกษร  ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๘. นางปลายออ ปญจะโรทัย  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๙. นางลภัส    ชดิชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๐. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๑. นางละออ  จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๒. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๓. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๔. นางนริศรา  ปานดี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๕. จ.อ.คงเดช  สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๖. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๒๗. น.ส.รุงทิพย  พุทธจันทร  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๒๘. นายวัชรินทร เมธีกุล   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๙. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๓๐. นายทสพล  ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันชํานาญงาน 
๓๑. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๒. นายวรวุธ  อวบสันเทียะ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๓. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๔. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์           ผช.เจาพนักงานธุรการ 
๓๕. น.ส.วราภรณ         พฤทธิสาริกร                ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๖. นายกฤษดา           มัชฌิมาภิโร                 ผช.วิศวกรโครงการ(วศส.8)–การรถไฟฯ 
๓๗. นายถาวร             เตาสุวรรณ                  พนักงานเทคนคิ 8 – การรถไฟฯ 
๓๘. นายณัฐวัฒน          แกวดี                        วิศวกรโครงการ – กลุมบริษัทท่ีปรึกษา 
๓๙. นายสุรชัย             ลีลพนัง                      ผูประสานงานโครงการ – กลุมบริษัทท่ี

 ปรึกษา 
๔๐. นายสุทัศน            อนิวัฒนานนท              ผูอํานวยการโครงการ –กิจการรวมคาฯ 
๔๑. นายวีรวิทย           ศรีงาม                       ท่ีปรึกษา – กิจการรวมคาไอทีดี – อารที 
๔๒. นายชนพัฒน         กิตติโชติเจริญกิจ           ผูชวยผูจัดการโครงการกิจการรวมคาฯ

   
เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 

นายชยัพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้ เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
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นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประธานสภาฯ   ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  

๑3.30 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  4 วาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ขอเรียนเชิญทานเลขาสภาฯ อานประกาศจังหวัดสระบุรีคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัย 
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 ดวยเทศบาลเมืองทับกวางมีความ

ประสงคท่ีจะเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2561 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2561 ตามความใน
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 เพ่ือนําเสนอญัตติเก่ียวกับการบริหารงานของ
เทศบาล เรื่อง ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ในการดําเนินโครงการ
กอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 และเรื่อง
อ่ืน ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ใหสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
พิจารณาใหความเห็นชอบ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ประจําป 2561 มีกําหนด 15 วัน นับตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2561 
เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 20 เมษายน 
พ.ศ. 2561   นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 

นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ 
ประธานสภาฯ     

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ   
    สมัยแรก ครั้งท่ี 2  ประจาํป 2561 วันจันทรท่ี 5 มีนาคม  2561  
    เวลา 10.00 น.  
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2  ประจําป 2561 วันจันทรท่ี 

5 มีนาคม  2561 สมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมฯ  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 
วันจันทรท่ี 5 มีนาคม  2561  เชิญลงมติคะ  
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ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งท่ี 2  ประจําป 2561 วันจันทรท่ี 5 มีนาคม  2561
 จํานวน  ๑3  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่องขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาฯเพ่ือดําเนินการโครงการ

กอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมชนทางถนนจิระ ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
นายกฯ ปา เพ่ือดําเนินการโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทาง
 ถนนจิระ ของการรถไฟแหงประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
 วันท่ี 27 กันยายน 2559 อนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนินการ
 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา –  ชุมทางถนนจิระ ในกรอบ
 วงเงิน 29,449.31 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 ) ซ่ึงการจะเขา
 ทําประโยชนในเขตปาฯ กับกรมปาไม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
 อนุญาตดวย ดังนั้นการรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะหบรรจุ
 วาระ เรื่องขอความเห็นชอบขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา เพ่ือ
 ดําเนินการโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
 เขาท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมือง       
 ทับกวางอนุมัติ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหประชาชนสามารถ
 ใชประโยชนจากการสัญจรและขนสงสินคาทางรถไฟผานโครงการรถไฟ  
 ทางคูฯ ซ่ึงจะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีและชวย
 พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทย ขอโปรดนําเสนอตอท่ีประชุม
 สภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทานสมาชิกทบทวนเอกสารท่ีอยูในมือ 
ประธานสภาฯ  ของทานนะคะ ชุดท่ี 1 จากการรถไฟถึงนายกฯ ชุดท่ี 2 คําขออนุญาตเขา
  ทําประโยชนในเขตปาฯ ชุดท่ี 3 ขอใชพ้ืนท่ีของสวนราชการ ชุดท่ี 4 แบบ
   แปลน ชุดท่ี 5 รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA  และชุดท่ี 6 
  พระราชกฤษฎีกา ทุกทานไดรับเรียบรอยแลวนะคะ  ตอไปขอเรียนเชิญ
   ตัวแทนจากการรถไฟชี้แจงใหกับทานสมาชิกสภาฯ และบุคลากรใหทราบ
  เรียนเชิญคะ 
 
นายสุรชัย      ลีลพนัง  เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ  และทานสมาชิกสภาทุกทาน                        
ผูประสานงานโครงการฯ  ตลอดจนถึงผูเขารวมประชุม ผมในนามของตัวแทนการรถไฟแหงประเทศ
  ไทย ตองขอขอบพระคุณท่ีทางสภาฯ ไดใหเกียรติทางรถไฟฯ เปดสมัย 
  วิสามัญ เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีการรถไฟฯ ขอใชพ้ืนท่ีปาในเขตทับกวาง ใน
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  ลําดับเบื้องตนทางกระผมจะขอนําเสนอโครงการท่ีการรถไฟฯ ผานมาให
  พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง ขอเรียนวาโครงการ นี้เปนโครงการกอสราง
  รถไฟทางคูชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ซ่ึงในสวนนี้เปนสวนของ 
  สัญญาท่ีสาม ซ่ึงจะมีการกอสรางอุโมงครถไฟ ลําดับตอไปผมจะขอนําเสนอ
  ความเปนมาของโครงการ  
   - ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 27 ก.ย.2559 อนุมัติให รฟท. ดําเนินโครงการ 
  กอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และคณะกรรมการ
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ไดเห็นชอบรายงาน EIA เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค.
 2558  
  - รฟท. ไดวาจางกิจการรวมคา ไอทีดี-อารที เปนผูรับจาง  สัญญา 3 งาน 
  อุโมงครถไฟ เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 ปจจุบัน รฟท. ยังไมสามารถแจง ให
  ผูรับจางเริ่มงานไดเนื่องจากพ้ืนท่ีของงานอุโมงคสวนใหญอยูในพ้ืนท่ี กรมปา
  ไม จากภาพท่ีใหเห็นแนวเสนสีแดงเริ่มจาก  
  อุโมงคท่ี 1 กม.136+000 ถึง กม.141+850 (5.85 Km.)  
 อุโมงคท่ี 2 กม.144+400 ถึง กม.145+050 (0.65 Km.)  
 อุโมงคท่ี 3 กม.198+200 ถึง กม.199+600 (1.40 Km.) 
  อุโมงคท่ีเก่ียวของกับทับกวาง เปนอุโมงคสวนท่ี 1 เทานั้น อุโมงคเริ่มตนจะ
 อยูท่ีทับกวาง และไปสิ้นสุดท่ีมวกเหล็ก อุโมงคท้ัง 3ท่ีจะตองผานพ้ืนท่ีปา
 จะตองไดรับการอนุญาตจากกรมปาไม ในการดําเนินการขออนุญาตกรม   
 ปาไม จะตองมีหลักฐานเอกสาร เพ่ือท่ีจะใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาต ใน
 สวนหนึ่ง ท่ีมารบกวนทางเทศบาล เอกสารสวนหนึ่งจะตองไดรับมติเห็นชอบ
 จากสภาฯ ของพ้ืนท่ีท่ีมีปา คือปาทับกวาง เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการ
 ของรัฐบาลจะตองดําเนินการกอสรางเรงดวน ข้ันตอนท่ีจะขออนุญาต ผมจะ
 ขอเรียนเชิญคุณวีรวิทย ศรีงาม ชวยมานําเสนอชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ 
นายวีรวิทย      ศรีงาม สวัสดีครับผมนายวีรวิทย  ศรีงาม เรื่องการขอเขาเขตพ้ืนท่ีปา การรถไฟไดมี 
ท่ีปรึกษา –กิจการรวมคาไอทีดีฯ หนังสือถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี5 สระบุรี ขอความอนุเคราะห

ตรวจสอบรับรองพ้ืนท่ีโครงการกอสรางรถไฟทางคู วาอยูในปาประเภท
ใดบาง เนื่องจากในการขอเขาพ้ืนท่ีปาจะแบงออกเปนสองสวนคือ ถาเปนปา
สงวนแหงชาติตองขออนุญาตท่ีสํานักจัดการทรัพยากรแหงชาติและ
สิ่งแวดลอม ถาเปนปา พรบ. เปนของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 
สระบุรี ตองใหตรวจสอบรับรองกอนวาอยูในปาประเภทใดบาง ซ่ึงทางสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 สระบุรี ไดมีหนังสือลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 
วาไดตรวจสอบแลว ปรากฏวามีท้ังอยูในและนอกเขตปาสงวนแหงชาติ ปา
ทับกวาง และปามวกเหล็ก แปลงท่ี1 ทองท่ีตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย 
และตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซ่ึงหากพ้ืนท่ีใดยังมิได
มีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินดังกลาวมีสถานะตาม
กฎหมายเปน “ปา” ตาม พรบ.ปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) 
หลังจากท่ี 
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 เราไดหนังสือรับรองจากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 สระบุรีแลว เรา
ตองมาเริ่มกระบวนการยื่นคําขอ แตท้ังนี้ในการยื่นคําขอ เขาพ้ืนท่ีปาการขอ
ใชพ้ืนท่ีของสวนราชการ หรือองคการของรัฐในเขตปาสงวนแหงชาติ มาตรา 
13 ทวิ แหง พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2547 นี้ เอกสารสําคัญท่ีจะตอง
แนบ 1 อยางคือหลักฐานท่ีไดรับการเห็นชอบจากสภาตําบล หรือองคการ
บริหารสวนตําบลทองท่ี ท่ีปาไมตั้งอยู และเชนเดียวกัน ในการยื่นคําขอ
อนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา มาตรา 54 พรบ.ปาไม พุทธศักราช 
2484 เอกสารท่ีตองแนบประกอบก็คือ หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให
ความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปาไมตั้งอยู ซ่ึงสวนของ
อุโมงคท่ี 1 มีท้ังปาทับกวาง และปามวกเหล็กในการขอความเห็นชอบจาก 
อบต.มวกเหล็ก ก็ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยไปแลวเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2561 ทาง อบต.มวกเหล็ก ก็ใหความเห็นชอบ แลวมาขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  หลังจากไดรับการเหน็ชอบแลวก็จะไปยื่นคํา
ขอแลวถึงจะมีกระบวนการตรวจสอบพ้ืนท่ีปาตามระเบียบของกรมปาไม
ตอไป ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย      ลีลพนัง  ในการนําเสนอ สักครูจะนําเสนอรายละเอียดในสวนการกอสรางอุโมงคเปน 
ผูประสานงานโครงการฯ รูปแบบไหน อยางไร   
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอขอบคุณตัวแทนของการรถไฟคะ สมาชิกมีขอสงสัยประการใดหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ                     เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกหลายทานสงสัยวาเนื่องจากพ้ืนท่ี 
สมาชิกสภาฯ ตําบลทับกวางของเราจะมีผาเสด็จเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทางเราเคารพนับถือ  

ตรงจุดนี้จะมีผลกระทบ อะไรหรือไมเก่ียวกับการกอสรางไหมครับ  
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  สมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยไหมคะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสงค  เงินแกว คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค  เงินแกว ขอบคุณทานประธานสภาฯ  จริงๆแลวเราก็เห็นชอบนะครับการทําราง 
สมาชิกสภาฯ รถไฟทางคู ก็เปนประโยชนกับประเทศชาติ ผมตั้งขอสังเกตวาโครงการของ

ทานท่ีผานในพ้ืนท่ี ท่ีทางสํานักงานจัดการทรัพยากรฯไดชี้แจง แตยังไม
อนุญาตจึงอยากนําเรียนใหกับทางรถไฟไดทราบวาพ้ืนท่ีท่ีทานทําอุโมงค กม. 
136 เปนเขตปาสงวนแหงชาติ  เปนปา 2507 และเปนปา  2484 ดวย 
ผมกําลังจะบอกวาข้ันตอนท่ีเขาไปดําเนินการในปา 2507 คือปาสงวน
แหงชาตินี้ ก็สามารถพึงกระทําได อยางท่ีทานทราบสํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี 5 สระบุรี เขาแจงมาวาเปนปาทับกวางและปามวกเหล็กแปลงท่ี 1 
ซ่ึงหมายความวาไดรับราชโองการประกาศวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 เปน
เขตอุทยานแหงชาติ ในสวนโครงการท่ีจะขุดลอกสัญญา 3 ทําอุโมงค ทานมี
มาตรการทําอยางไร เพราะวาสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมยังไมอนุญาต
เพียงแตแจงมาวามีพ้ืนท่ีท้ังนอก และในเขตปาสงวนแหงชาติเกือบ 6 
กิโลเมตรในเขตตําบลทับกวาง  ซ่ึงคณะนายกรัฐมนตรีเม่ือป 19 เม่ือจะเขา
ไปใชในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติทําทางความกวางของถนนถาไมมีเสนทาง
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อ่ืนท่ีหลีกเลี่ยงได ใหใชแค 20 เมตรเทานั้น ผมมีคําถามสองคําถาม 1.ความ
กวางของอุโมงคเทาไร และการดําเนินการในเขตปาสงวนแหงชาติสภา
ทองถ่ินท่ีจะอนุมัติจะมีความผิดไหมครับ เพราะวาเขาไปเห็นชอบในเรื่อง
กฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีเขาไมอนุญาต ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ ขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีของการรถไฟให 
ประธานสภาฯ  ดําเนินการนําเสนอเรื่องอุโมงควาเปนอยางไรและตอบคําถามทานสมาชิก
  สภาฯ ขอบคุณคะ เรียนเชิญคะ 
นายสุทัศน   อนิวัฒนานนท  เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมขอตอบคําถามแรกกอน พ้ืนท่ีๆ กอสราง 
ผูอํานวยการโครงการ ฯ บริเวณใกลเคียงบริเวณผาเสด็จแนวจะเปนอยางไร ตามท่ีผมข้ึนบนกระดาน 
 ถาดูตามโคงเสนท่ีเปนทางรถไฟเกาจะเปนเสนเล็กๆ บางๆ สีดําโคงทาง 
 ไหลเขา สวนเสนทางท่ีเปนรางคูออกแบบทางข้ึนมาใหมจะเปนตามเสนสีมวง
 คือตรงมาบกะเบาและตัดผานใตเขาไป และรอดใตทางรถไฟเดิม ออกไปโผล
 ท่ีผาเสด็จ ตรงบริเวณวงกลมท่ีสองเปนบริเวณใกลเคียงกับผาเสด็จ ตรงนี้ผม
 ขยายเสนทางกอสรางตัดผานผาเสด็จ ตรงโคงขางบนเปนทางรถไฟปจจุบัน 
 และสวนท่ีเปนผาเสด็จก็จะเปนจุดเล็กๆอยูบริเวณนี้ ทางรถไฟทางคูท่ีจะ
 กอสรางใหมจะเปนทางเสนสีน้ําเงิน  ถาสังเกตดูเราก็ตระหนักดีวา ผาเสด็จ
 เปนท่ีเคารพสักการะ เดิมทางรถไฟทางคูจะเฉียดกวานี้ ปจจุบันเราออกแบบ
 ใหหางออกไปอีก ตรงนี้เปนผาเสด็จ ตรงนี้เปนรถไฟทางคูท่ีกอสรางใหม จะ
 เห็นวาหางกันพอสมควรไมมีผลกระทบกับผาเสด็จแตอยางใด  สวนความ
 กวางอุโมงคท่ีทานสมาชิกไดเรียนถามมา  อุโมงค 1 ท่ีเราจะกอสรางปาก
 อุโมงคจุดท่ีเริ่มก็จะหางกันประมาณ 24.5 เมตร สําหรับอุโมงคข้ึน และ
 อุโมงคลง อุโมงคฝงซายและขวาหางกันประมาณ 24.5 เมตร สวนขนาด
 อุโมงคประมาณ 7x9 เมตร  โดยประมาณ 
     
นายสุรชัย      ลีลพนัง  ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ จริงๆผมอยากใหทาง 
ผูประสานงานโครงการฯ  เจาหนาท่ีเราไดนําเสนอในสวนการกอสรางอุโมงคตั้งแตเริ่มจนถึงจบ และ
  หลังจาก นั้นมีทานใดท่ีจะสอบถามก็ยินดีท่ีจะตอบคําถาม เพราะวาบางสวน
  ถาทานมี การนําเสนอไปแลวแตเบื้องตน หลายๆทานจะเขาใจมากข้ึน  
  อาจจะไมมีคําถามก็ได ถาเปนไปไดจะขอใหเจาหนาท่ีของเราไดนําเสนอใน
  สวนกอสรางกอนดีไหมครับ 
นายสุทัศน   อนิวัฒนานนท  สําหรับรายละเอียดในการกอสรางอุโมงคท่ีโชวบนกระดานนี้ จะเปนลักษณะ
ผูอํานวยการโครงการ ฯ  รูปตามยาว ตรงนี้คือปากอุโมงคของจริง เลยตรงนี้ลักษณะเปนผาหรือ 
 เชิงเขาท่ีเราคัดออกมา สวนจากปากอุโมงคไลมาถึงจุดท่ีเริ่มบรรจบกับ 
 ทางปจจุบัน เราจะใชวิธีขุดออกสวนท่ีตื้นๆเราจะขุดเอา บดอัดมีการเสริม
  กําลังความแข็งแรงเราจะใชแกนเหล็กเจาะทะลุลงไปผนังอุโมงค และฉาบ
  ดวยคอนกรีตอัดดวยคอนกรีต รั้งไวไมใหสโลปไมให สไลดได  สวนชวงท่ีมี
 หินแข็ง หรือมีความลึกไดท่ีแลว  มีความเพียงพอแลว ตามขอมูลเราจะเจอ
 ชั้นหิน ตรงนี้จะใชวิธีเจาะระเบิด หลังจากระเบิดหินจะลวงลงมาเปนขนาด



๘ 

 

 ชองท่ีเราออกแบบไว ชองท่ีเราเจาะระเบิดไปเราก็จะ ฉาบเสริมความ
 แข็งแรงตามไปเรื่อยตามความยาวท่ี เราเจาะได  ในชวงระยะหนึ่งเราก็ทําซํ้า
 กัน เราก็เจาะฝงท่ีระเบิดลงมา ขนหินท่ีทําการระเบิดลงมาและทําการฉาบ
 อุโมงค ไลเขาไปเรื่อยๆจนทะลุอีกฝงหนึ่ง วิธีการกอสรางอุโมงคโดยสรุป
 คราวๆประมาณนี้ครับ  
 
นายสุรชัย      ลีลพนัง  ในสวนของอุโมงคก็ไดอธิบายในการกอสรางไปเรียบรอยแลวนะครับ ไม
ประสานงานโครงการฯ  ทราบวามีสมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมครับ ทางทีมงานเรายินดีท่ีจะ
  ตอบครับ   
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  จากท่ีเจาหนาท่ีของการรถไฟไดนําเสนอนะคะ ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมี 
ประธานสภาฯ ขอสงสัยประการใดหรือไมคะ ถาไมมีขอความเห็นชอบ เรื่องขออนุญาตเขา

ทําประโยชนในเขตปาฯ เพ่ือดําเนินการโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง
มาบกะเบา – ชุมชนทางถนนจิระ ของการรถไฟแหงประเทศไทย สมาชิก
ทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ  

ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ เรื่องขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาฯ เพ่ือดําเนินการ
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมชนทางถนนจิระ ของการ
รถไฟแหงประเทศไทย จํานวน 13 เสียง 

                       
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ                     
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท. แกว ทุยะนา คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว   ทุยะนา  ขอบคุณทานประธานสภาฯ และคณะทานผูบริหารครับ เรื่องติดตามผลงาน 
สมาชิกสภาฯ  ท่ีเคยฝากทานผูบริหารไปเรื่องถนนเทศบาล 4 รถปูนท่ีเขาไปจอดตรงเยื้องๆ

 บาน ส.ท.ประพัฒนฯ ตอนนี้เขาหนาฝนแลว จะมีดินออกมาจากลอรถสิบลอ
 ออกมากองถนน ประชาชนสัญจรไป มา ทําใหลื่นลม อยากวิงวอนใหเขาไป
 ทําคอนกรีตเขาไปสัก 5 - 10 เมตร จากถนนออกมาจากตีนเขา ขณะนี้ไปดู
 ไดมีน้ําขังอยู  รถสิบลอออกมาน้ําก็ข้ึนถนน มีดินติดออกมาดวย ถนนเปน 

  หลุมเปนบอ ถนนเปนคลื่น จะทําอยางไร ตองแกปญหาดวน ขอบคุณครับ
    

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานส.ท.แกว ฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ เม่ืออาทิตยท่ีผานมาผมก็ใหเทศกิจไปดูมา มอบ  ส.ท.เบญวรรณ ฯ ไปแจง 
นายกฯ    ผูรับเหมา ถาไมทํา ผมจะไมใหรถวิ่งแลวนะครับเสนนั้น รถผมผานไปผมก็ดู
    มันมีปญหาจริงๆ  ผมดูใหครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนทานนายกฯคะ เทศบาล 6ก็มีปญหาเชนเดียวกันดวย เรียนเชิญทาน 
ประธานสภาฯ   ส.ท.ประพัฒนฯ คะ  
 
   



๙ 

 

นายประพัฒน  เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอเสริม ส.ท.แกวฯ  อยาไปเทแค 
สมาชิกสภาฯ นิดเดียวนะครับ เทก็เทใหหมดไปเลย เนื่องจากวาถาเกิดฤดูแลง  ฝุนมันจะ

เยอะ ฝุนเกาะบนตนไมดูไมไดเลยครับ ผมอยากใหเทใหหมดไปเลย ขอบคุณ
ครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประพัฒน ฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขออนุญาตปดประชุมคะ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  14.20 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 


