


โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -1- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 
โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) 

ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสนิธุ ์
จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 
1.  ความเป็นมาของโครงการ 
 
  ปัจจุบันการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลามีปริมาณยานพาหนะท่ีเดินทางระหว่าง 
2 จังหวัด เป็นจำนวนมาก ตลอดแนวทะเลสาบสงขลา มีสะพานเช่ือมระหว่างจังหวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 
สะพานชะแล้ เช่ือมต่อตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่และมีความยาวไม่มากนัก โดยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
ส่วนอีกหน่ึงสะพานเป็นที่รู้จักของผู้คนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี น่ันคือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 เชื่อมต่อพื้นที่ ตำบลน้ำขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลพนางตุง อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง และการเดินทางจะใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 
ต้องใช้เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งอำเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ได้เรียกร้องให้สร้างสะพานข้ามทะเลสาบ
สงขลา เพ่ือเช่ือมระหว่างพ้ืนที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับพ้ืนท่ีอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา 
ท้ังนี้หากการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการ
เดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ช่ัวโมง และยังใช้เป็นเส้นทาง
อพยพประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ 

ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา 
ท้ังจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา รองรับโครงการก่อสร้างถนนพ้ืนท่ีริมทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง ตาม
โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงจากรัฐบาลที่ผ่านมา และเป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัดให้เพ่ิมขึ้น และที่
สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวบริเวณพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลา ทั้งจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 
ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสำคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูง 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา – ตำบล
จองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -2- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

2.2  วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 
 
1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะแนวคิดในการคัดเลือก

แนวเส้นทางและรูปแบบ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบสะพานท่ีเหมาะสมให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

2) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย และนำความคิดเห็น 
รวมท้ังขอ้เสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ 

 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1) เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ลดระยะทางการเดินทาง ระหว่างจังหวัดพัทลุงเเละจังหวัดสงขลา 

2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพ่ือเช่ือมโยง ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคม
และขนส่ง แก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางเช่ือม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

3) เพ่ือบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวงและแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก 
ทางลัด (By Pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด เเละพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  

4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง 
การบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

5) เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
สามารถอพยพประชาชนในพื้นท่ี ได้รวดเร็วทันการ 

6) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเเละการบริการโลจิสติกส์ในพ้ืนท่ี 
 
4.  พื้นท่ีศึกษาโครงการ 
 

พ้ืนท่ีศึกษาโครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 
 
5.  การคัดเลือกแนวเส้นทาง 
 
5.1  แนวคิดในการกำหนดจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ 
    
  การกำหนดจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาแนวทางเลือก ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการกำหนดแนวเส้นทางเลือกที่เป็นไปได้ของโครงการและต่อเน่ืองไปจนถึงการศึกษาวิเคราะห์
โครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือให้ผลการศึกษาโครงการก่อให้เกิด 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -3- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

ผลประโยชน์โดยรวมสูงสุดโดยใช้ต้นทุนต่ำ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือกของโครงการ เพ่ือนำมากำหนดจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์
ในเบ้ืองต้นดังนี้ 

1) จะต้องสามารถเช่ือมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณพ้ืนที่โครงการให้เกิดเป็นโครงข่าย
ท่ีมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน 

2) เอ้ือต่อการกำหนดแนวทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะทำให้แนวเส้นทางโครงการมี
ความปลอดภัย มูลค่าลงทุนต่ำท่ีสุด และเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

3) สามารถพัฒนาโครงการในอนาคตได้ โดยกระทบกับสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น้อย
ท่ีสุด ทั้งน้ีจะต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนจากการโยกย้ายเวนคืนท่ีไม่จำเป็น โดยพิจารณาจาก
สภาพการใช้ท่ีดิน 
 
5.2  การกำหนดแนวเส้นทางโครงการ 
 
  ผลการสำรวจสภาพพ้ืนที่โครงการร่วมกับผู้นำชุมชนในพ้ืนท่ี พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะ
กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นโครงการและจุดส้ินสุดโครงการ เพ่ือต่อเช่ือมกับสพานข้ามทะเลสาบสงขลาบริเวณน้ี 
อยู่บนถนนสายหลักในพื้นที่เพียงถนนเดียว พท.4004 (ฝั่งจังหวัดพัทลุง)และถนนรอบเกาะใหญ่ (ฝั่งจังหวัด
สงขลา) ซึ่งมีสภาพการใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา ท่ีรกร้าง มีชุมชนเบาบาง มีข้อได้เปรียบในเรื่อง
การใช้ที่ดิน สภาพการเดินทาง สภาพถนนเดิม และเป็นบริเวณที่ได้รับคำแนะนำจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ 
ท่ีปรึกษาได้ทำการกำหนดแนวเส้นทางเลือกของโครงการ ไว้ 3 ตำแหน่งดังแสดงในรูปท่ี 5-1 ประกอบด้วย 
    1) แนวเส้นทางเลือกที่ 1 : มีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบท พท. 4004 ประมาณ กม.ท่ี 3+300 
มีความยาวบนฝั่งจากถนนถึงริมทะเลสาบสงขลาประมาณ 120 เมตร ในพ้ืนที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง สภาพทั่วไปบริเวณน้ีเป็นท่ีรกร้าง มีสิ่งปลูกสร้างอาคารไม่หนาแน่นจากน้ันแนวจะเลี้ยวขวาไป
ทางทิศตะวันออกข้ามทะเลสาบสงขลาไปบรรจบกับถนนอบจ.สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) ในพ้ืนท่ีหมู่ 8 
บ้านแหลมคูลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีความยาวบนฝั่งจากริมทะเลสาบ
สงขลาถึงตัวถนนประมาณ 150 เมตร สภาพท่ัวไปบริเวณน้ีมีสิ่งปลูกสร้าง อาคารร้านค้า ไม่หนาแน่น อยู่ห่าง
จากโรงเรียนวัดอ่าวบัวและวัดอ่าวบัว ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมประมาณ 2,000 เมตร ความยาว
สะพานประมาณ 7,000 เมตร ความยาวรวมประมาณ 7,300 เมตร 
  2) แนวเส้นทางเลือกที่ 2 : มีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบท พท. 4004 ประมาณ กม.ท่ี 3+300 
มีความยาวบนฝั่งจากถนนถึงริมทะเลสาบสงขลาประมาณ 120 เมตร ในพ้ืนท่ีตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง สภาพทั่วไปบริเวณน้ีเป็นท่ีรกร้าง มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ไม่หนาแน่นจากน้ันแนวจะเลี้ยวขวา
ไปทางทิศตะวันออกข้ามทะเลสาบสงขลาไปบรรจบกับถนน อบจ. สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 
บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีความยาวบนฝั่งจากริมทะเลสาบสงขลา
ถึงตัวถนนประมาณ 200 เมตร สภาพทั่วไปบ่อเลี้ยงกุ้ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พักอาศัย ไม่หนาแน่น 
อยู่ห่างจากโรงเรียนวัดอ่าวบัวและวัดอ่าวบัว ซึ่งเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมประมาณ 1,500 เมตร 
ความยาวสะพานประมาณ 6,600 เมตร ความยาวรวมประมาณ 7,000 เมตร 
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รูปท่ี 5-1   แนวทางเลือกของโครงการ 
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  3) พ้ืนท่ีศึกษาแนวเส้นทางเลือกที่ 3 : มีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบท พท. 4004 ประมาณ 
กม.ท่ี 3+300 มีความยาวบนฝ่ังจากถนนถึงริมทะเลสาบสงขลาประมาณ 120 เมตร ในพ้ืนท่ีตำบลจองถนน 
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สภาพท่ัวไปบริเวณนี้เป็นท่ีรกร้าง มีสิ่งปลูกสร้างอาคาร ไม่หนาแน่น จากนั้น
แนวจะเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกข้ามทะเลสาบสงขลาไปบรรจบกับถนน อบจ. สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) 
ในพ้ืนท่ีหมู่ 3 บ้านไร่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีความยาวบนฝ่ังจากริมทะเลสาบ
สงขลาถึงตัวถนนประมาณ 1,000 เมตร สภาพท่ัวไป เป็นสวนยางพารา สลับพ้ืนท่ีรกร้าง ไม่มีอาคารท่ีพัก
อาศัย อยู่ห่างจากโรงเรียนวัดอ่าวบัวและวัดอ่าวบัวประมาณ 500 เมตร  ความยาวสะพานประมาณ 6,500 
เมตร ความยาวรวมประมาณ 7,500 เมตร 
  ทั้งน้ี สามารถสรุปลักษณะข้อดี/ข้อด้อยของแต่ละแนวทางเลือกได้ดังน้ี 
 
  1) แนวเส้นทางเลือกท่ี 1 
   (1) ด้านวิศวกรรม เป็นแนวเส้นทางเลือกท่ีมีระยะทางการก่อสร้างโครงการปานกลาง มีงาน
ก่อสร้างสะพานในทางโค้งท่ีทำให้งานก่อสร้างมีความยุ่งยากปานกลาง จุดสิ้นสุดโครงการสามารถเดินทาง
ไปยังถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 408 มีระยะทางมากท่ีสุด มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต
ปานกลาง 
        (2) ด้านการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีความยาวสะพานมาก
ท่ีสุด มีความยาวสะพานมากที่สุดซึ่งส่งผลทำให้ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงตามไปด้วย มีมูลค่าที่ดินท่ีใช้
ก่อสร้างปานกลาง 
        (3) ด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็นแนวเส้นทางเลือกที่ ห่างจากที่อยู่อาศัยมาก ดังน้ัน
ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองท่ีจะส่งผลกระทบกับประชาชนท่ีอยู่ใกล้โครงการจึง
น้อยท่ีสุด มีจำนวนพ้ืนที่การเวนคืนที่ดินปานกลาง แต่มีผลกระทบด้านการระบายน้ำ การควบคุมน้ำท่วม
และคุณภาพน้ำ รวมถึงการสูญเสียดินจากการก่อสร้างฐานรากค่อนข้างสูงเนื่องจากมีจำนวนตอม่อใน
ทะเลสาบมากท่ีสุด  
 
  2) แนวเส้นทางเลือกท่ี 2 
   (1) ด้านวิศวกรรม เป็นแนวเส้นทางเลือกท่ีมีระยะทางการก่อสร้างโครงการส้ันที่สุด มีงาน
ก่อสร้างสะพานในทางโค้งที่ทำให้งานก่อสร้างมีความยุ่งยากสั้นท่ีสุด จุดสิ้นสุดโครงการสามารถเดินทางไป
ยังถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 408 มีระยะทางปานกลาง มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตมาก 
        (2) ด้านการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างค่อนข้างต่ำ เน่ืองจากมีความยาวสะพานสั้น
ท่ีสุด ซึ่งส่งผลทำให้ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำตามไปด้วย มีมูลค่าท่ีดินท่ีใช้ก่อสร้างน้อยที่สุด 
        (3) ด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางเลือกท่ีห่างจากที่อยู่อาศัยปานกลาง ดังนั้น
ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองท่ีจะส่งผลกระทบกับประชาชนท่ีอยู่ใกล้โครงการจึงมี
ปานกลาง มีจำนวนพ้ืนท่ีการเวนคืนท่ีดินน้อยที่สุด มีผลกระทบด้านการระบายน้ำ การควบคุมน้ำท่วมและ
คุณภาพน้ำ รวมถึงการสูญเสียดินจากการก่อสร้างฐานรากต่ำที่สุด เน่ืองจากมีจำนวนตอม่อในทะเลสาบ
น้อยที่สุด  
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  3) แนวเส้นทางเลือกที่ 3 
   (1) ด้านวิศวกรรม เป็นแนวเส้นทางเลือกที่มีระยะทางการก่อสร้างโครงการยาวที่สุด มีงาน
ก่อสร้างสะพานในทางโค้งที่ทำให้งานก่อสร้างมีความยุ่งยากปานกลาง จุดสิ้นสุดโครงการสามารถเดินทาง
ไปยังถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 408 มีระยะทางน้อยที่สุด มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตสูง 
        (2) ด้านการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูง เน่ืองจากมีความยาวโครงการมากท่ีสุด ซึ่ง
ส่งผลทำให้ค่าบำรุงรักษาสูงมากที่สุดตามไปด้วย เน่ืองด้วยถนน อบจ.สงขลาที่แนวเส้นทางโครงการไป
ต่อเช่ือมอยู่ห่างจากฝั่งค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้ที่ดินเพ่ืองานก่อสร้างมีมูลค่าสูงมาก 
        (3) ด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็นแนวเส้นทางเลือกที่ห่างจากที่อยู่อาศัยปานกลาง ดังน้ัน
ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการจึงมี
ปานกลาง มีจำนวนพ้ืนที่การเวนคืนที่ดินมากที่สุดมีผู้ได้รับผลระทบมากที่สุด แต่มีผลกระทบด้านการ
ระบายน้ำ การควบคุมน้ำท่วมและคุณภาพน้ำ รวมถึงการสูญเสียดินจากการก่อสร้างฐานรากค่อนข้างต่ำ
เนื่องจากมีจำนวนตอม่อในทะเลสาบปานกลาง 
 
5.3  สรุปผลการคดัเลือกแนวเสน้ทางที่เหมาะสม 
 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางตามปัจจัย ด้านวิศวกรรม ด้านการลงทุน และด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่า แนวทางเลือกที่ 2 (รูปที่ 5-2) มีความเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแนวเส้นทางที่สั้น
ที่สุด มีราคาค่าก่อสร้างและการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าแนวเส้นทางอ่ืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 

 
 

รูปที่ 5-2   แนวเส้นทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของโครงการ 
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6.  การคัดเลือกรูปแบบสะพาน 
 
6.1  การกำหนดรูปแบบสะพาน 
 
  เน่ืองจากสะพานช่วงหลักข้ามทะเลสาบสงขลาจะเป็นสะพานที่มีความยาวช่วงสะพานค่อนข้างมาก 
ที่ปรึกษาจึงแยกพิจารณาเป็นสะพานช่วงหลักและสะพานช่วงต่อเนื่องโดยได้กำหนด รูปแบบทางเลือกของ
สะพานที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในโครงการ 3 รูปแบบดังน้ี  
  
   1) รูปแบบสะพานคานย่ืน (Balanced Cantilever Bridge) 
   รูปแบบสะพานคานยื่น เป็นรูปแบบสะพานที่พบเห็นได้ทั่วไป สะพานมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่มี
การติดต้ังเคเบิล แต่มีข้อจำกัดที่ความหนาของคานสะพานที่จะหนามากเมื่อความยาวช่วงเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวอย่างสะพานคานย่ืนแสดงในรูปที่ 6-1 
 

 
 

รูปที่ 6-1  ตัวอย่างสะพานคานยืน่ (Stolma Bridge) (รูปจาก www.bridgeinfo.net) 
 
  2) รูปแบบสะพานคานขงึ (Extradosed Bridge) 
   รูปแบบสะพานคานขึง เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสะพานคอนกรีตอัดแรงและสะพานขึง
ได้จัดพิจารณารูปแบบย่อย เป็นแบบขึงสายเคเบิ้ลระนาบเด่ียว และแบบขึงสายเคเบิ้ลแบบระนาบคู่หลังจาก
พิจารณามูลค่าการลงทุนก่อสร้างสะพานแบบคานขึงทั้ง 2 รูปแบบย่อยดังกล่าว พบว่า รูปแบบสะพานคาน
ขึงสายเคเบ้ิลระนาบคู่ จะมีมูลค่าการก่อสร้างที่ถูกกว่าในการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ
สำหรับกรณีสะพานคานขึง จึงนำรูปแบบคานขึงสายเคเบิ้ลระนาบคู่มาใช้ในการคัดเลือก ตัวอย่างสะพาน
คานขึงแสดงในรูปที่ 6-2 
 

 
 
รูปที่ 6-2  ตัวอย่างสะพานคานขึง (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี) 
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   3)   รูปแบบสะพานขึง (Cable-Stayed Bridge) 
   รูปแบบสะพานขึง เป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่มีหน่ึงหอคอยหรือมากกว่า ซึ่งมีสายเคเบิลในการ
พยุงพ้ืนสะพาน ตัวอย่างสะพานคานขึงแสดงในรูปที่ 6-3 
 

 
 

รูปที่ 6-3   ตัวอย่างสะพานขึง (สะพานกาญจนาภิเษกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร) 
 
  ทั้งน้ี สามารถสรุปข้อดีข้อด้อยของแต่ละรูปแบบทางเลือกโครงสร้างสะพานช่วงหลักได้ดังน้ี 
 
  1) รูปแบบทางเลือกที่ 1 สะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) 
   มีผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลาค่อนข้างน้อยเน่ืองจากมีขนาดฐานรากเล็ก เป็นรูปแบบที่ไม่
โดดเด่น มีวิธีก่อสร้างง่าย ใช้เวลาก่อสร้างน้อย มูลค่าการก่อสร้างและบำรุงรักษาต่ำที่สุด เป็นรูปแบบที่ใช้
ออกแบบและก่อสร้างทั่วไป ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมในการออกแบบ
โครงสร้างสะพานในรูปแบบใหม่ๆของประเทศ 
 
  2) รูปแบบทางเลือกที่ 2 สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) 
   มีผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลาปานกลาง เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างโดดเด่นสวยงาม ความ
ยุ่งยากในการก่อสร้างปานกลาง ใช้เวลาก่อสร้างน้อยใกล้เคียงกับสะพานคอนกรีตอัดแรง  มูลค่าการ
ก่อสร้างและบำรุงรักษาปานกลาง เป็นรูปแบบที่ต้องออกแบบพิเศษทำให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ด้านวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานในรูปแบบใหม่ๆของประเทศ 
 
  3) รูปแบบทางเลือกที่ 3 สะพานขึง (Cable-Stayed Bridge) 
   มีผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลาค่อนข้างมากเนื่องจากฐานรากมีขนาดใหญ่ เป็นรูปแบบที่ทำให้
โดดเด่นสวยงามมากที่สุด มีความยุ่งยากในการก่อสร้างมาก ใช้เวลาก่อสร้างมากที่สุด มูลค่าการก่อสร้าง
และบำรุงรักษาสูงที่สุด เป็นรูปแบบที่ต้องออกแบบพิเศษทำให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้าน
วิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานในรูปแบบใหม่ๆของประเทศ  
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6.2  สรุปผลการคดัเลือกรูปแบบสะพานท่ีเหมาะสม 
 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบโครงการท่ีเหมาะสมได้สรุปว่า รูปแบบสะพานคานขึง (Extradozed 
Bridge) เป็นแนวเส้นทางที่มีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 1 เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่มีข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบอยู่
ตรงกลางระหว่างอีก 2 รูปแบบ แต่จะมีข้อได้เปรียบโดดเด่นในเรื่องความม่ันคงแข็งแรงต่อการรับแรงพายุ
และมคีวามพร้อมที่จะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสะพาน เพ่ือให้มีทัศนียภาพที่งดงามได้ โดยมีแนวความคิด
ในการออกแบบเป็นการเลือกท่ารำมโนราห์ ซึ่งเป็นเป็นศิลปะเก่าแก่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดสงขลาที่มีความต่อเนื่องของศิลปะมาอย่างยาวนาน ควรค่าแก่การสืบทอดเจตนรมณ์ของ
บรรพชนต่อไป โดยได้ถูกอุปมารังสรรค์ให้เป็นรูปแบบของเสาสะพาน (pylon) คู่ของโครงการเพ่ือให้สะพาน
แห่งน้ีเป็นสะพานแห่งตำนานศิลปกรรมมโนราห์และเป็นจุดหมายตาของการท่องเที่ยวสู่ดินแดนถิ่นจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดสงขลา ดังแสดงดังรูปที่ 6-4 ถึงรูปที่ 6-5   
 

 
 

รูปที่ 6-4   รูปแบบโครงสร้างสะพานช่วงหลกัข้ามทะเลสาบสงขลา 
(รูปทัศนียภาพสะพานระดับสูง) 

 

 
 

รูปที่ 6-5   รูปแบบโครงสร้างสะพานช่วงหลกัข้ามทะเลสาบสงขลา 
(รูปทัศนียภาพสะพานระดับสูง) 
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7.  สรุปรปูแบบของโครงการ 
   
  แนวเส้นทางโครงการเร่ิมต้นโดยแยกออกจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4004 ที่ประมาณ 
กม.3+300 บริเวณหมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นถนนขนาด 2 
ช่องจราจร (ไป - กลับ) ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทาง
จราจรด้วยเส้นสี แสดงดังในรูปที่ 7-1 แนวเส้นทางวางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) พร้อมไหล่ทางทั้งสองฝั่ง  รวมความกว้างโครงสร้างสะพาน 14.50 
เมตร แสดงดังในรูปที่ 7-2 โครงสร้างสะพานช่วงหลักเป็น โครงสร้างสะพานแบบคานขึง (Extradosed 
Prestress Concrete) ยาว 140 เมตร บริเวณกลางสะพาน และสะพานช่วงต่อเนื่องเป็นสะพานแบบ
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบหนาคงที่ช่วงสะพานยาว 40 เมตร ความยาวสะพานรวม 6.60 กิโลเมตร 
โดยจัดให้มีจุดพักรถบนสะพานจำนวน 2 แห่ง เข้าบรรจบกับถนน อบต.สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณ
หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.0 
กิโลเมตร รูปแบบโครงการเบ้ืองต้นแสดงดังในรูปที่ 7-3 
 

 
 

รูปที่ 7-1  รูปตัดทั่วไปถนนเชื่อมต่อโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 7-2  รูปตัดทั่วไปสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -11- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  

รูป
ที่ 

7-
3 

 รู
ปแ

บบ
โค

รง
กา

รเบ
ื้อง

ต้น
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -12- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

8.  พื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
8.1  พื้นท่ีอนุรักษ์ 
 
  แนวก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 
8.2  พื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
  ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร จากแนวสะพานของโครงการ ส่วนใหญ่มีสภาพเป้นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ยางพารา บ่อเลี้ยงกุ้ง ไม้ผลผสม มีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่เบาบาง และอยู่ห่างจากพ้ืนท่ี
อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวัดอ่าวบัวและวัดอ่าวบัว) ประมาณ 1,500 เมตร 
 
8.3  แหล่งโบราณสถาน 
 
  ผลการตรวจสอบไม่พบแหล่งโบราณสถานที่มีอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวเส้นทางโครงการ 
โดยในระยะที่ห่างออกไปพบแหล่งโบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่ วัดเขียนบางแก้ว ในพ้ืนที่ตำบลจองถนน 
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และวัดสูงเกาะใหญ่ ในพ้ืนที่ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัด
สงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากแนวเส้นทางโครงการมากกว่า 3 กิโลเมตร 
 
9.  สภาพพื้นท่ีโครงการในปัจจุบัน 
 
  สำหรับแนวเส้นทางโครงการท่ีอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีน้ำของ
ทะเลสาบสงขลา ส่วนบริเวณที่เป็นพื้นที่บนฝั่งหรือพื้นที่บนบกจะอยู่นอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 
โดยพ้ืนที่บนบกของทั้งสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งจังหวัดพัทลุงและฝั่งจังหวัดสงขลา อยู่นอกเขตพ้ืนท่ีห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลหลวง และมีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยประชาชน สำหรับสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันประชาชน
ใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เช่น การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลผสม ทำบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น 
 
10.  การดำเนินงานด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 
  กรมทางหลวงชนบท ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดการศึกษาโครงการ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังน้ี เพ่ือให้การดำเนินโครงการสามารถเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิด
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ลดระยะทางการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 
ตรงตามความต้องการของประชาชน และก่อผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยมี
แผนการดำเนินงานดังรูปท่ี 10-1 และตารางที่ 10-1  
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การรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 (ปฐมนิเทศ)  

เพ่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และขอบเขต 
การศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล 
ของโครงการ เพ่ือนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

(ดำเนินการวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563) 
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การรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 3 (สัมมนาโครงการ) 

เพ่ือนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบสะพาน 
ข้ามทะเลสาบสงขลา ใหก้ลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนรับฟัง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ของโครงการ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563) 

การรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 4 (กลุ่มย่อย คร้ังที่ 2)  

เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางและรูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
พร้อมผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน  

แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ประมาณเดือนธันวาคม 2563) 

 

การรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (กลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1)  

เพ่ือนำเสนอหลกัเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบทางเลือก 
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  

เพ่ือนำมาใช้ประกอบการศึกษาโครงการ 
(ดำเนินการวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2563) 

การรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 5 (ปัจฉิมนิเทศ)  

เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาของโครงการในทุกประเด็น ให้กลุม่เป้าหมาย 
ได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(ประมาณเดือนกมุภาพันธ ์2564) 

รูปท่ี 10-1   แนวทางการดำเนนิงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -14- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

ตารางที่ 10-1 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่นำเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
1. การรบัฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศ) 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ที่รับผดิชอบจัดทำรายงานการ

ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับตา่งๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิง่แวดลอ้ม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไป  

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากโครงการ 
- พื้นที่ศึกษาของโครงการ 
- ขอบเขตและขั้นตอนการ ศึกษา 
- สถานที่ตดิต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  

ดำเนินการในวันที่ 30-31 
กรกฎาคม 2563  

 

กลุ่มที่ 1 (จังหวัดพัทลุง) 
วันพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 
แกรนด์บอลรมู โรงแรมศิวา รอยัล 
โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลงุ จงัหวดัพัทลุง 

 

กลุ่มที่ 2 (จังหวัดสงขลา) 
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 
ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด 
เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง 
อำเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา 

 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -15- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

ตารางที่ 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่นำเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
2. การรบัฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 2  
(กลุ่มย่อย  
ครั้งที่ 2) 

1) หน่วยงานราชการ 
 - หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้นำชุมชนในพื้นที่ (กำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน) 
2) ผู้ได้รับผลกระทบ 
 - พื้นที่อ่อนไหว 

(สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน 
และสถานพยาบาลในพื้นที่) 

 - ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสอง
ข้างทางของแนวสายทาง 

 - หน่วยงานภาคเอกชนบริเวณ
สองข้างทางของแนวสายทาง 

3) ผู้ที่รับผดิชอบจดัทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - หน่วยงานเจา้ของโครงการ 
4) ประชาชนทั่วไป 
 - ประชาชนทั่วไปทีส่นใจและมี

ความตอ้งการเข้ามามสี่วนรว่ม 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- วัตถุประสงค์ของการประชุม 

กลุ่มย่อย 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

โครงการ 
- พื้นที่ศึกษา 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทาง

และรูปแบบที่เหมาะสม 
- การดำเนินงานดา้นการมสี่วนร่วม

ของประชาชนที่ผา่นมา 
- สถานที่ตดิต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ดำเนินการในช่วงวันที่ 11-15  
ตุลาคม 2563 

 

กลุ่ม1 พื้นที่ ต.เกาะใหญ่  
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 

 
กลุม่ 2 พื้นที ่ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ 
ต.โรง อ.กระแสสนิธุ์ และพื้นที่  
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 
กลุม่ 3 พื้นที ่ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

 
กลุ่ม 4 พื้นที่ ต.เขาชัยสน ต.โคกม่วง 
ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และพื้นที่  
อ.บางแก้ว จ.พัทลงุ 

 
  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -16- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

ตารางที่ 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่นำเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
   กลุม่ 5 พื้นที ่ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 

จ.พัทลุง 

 
3. การรบัฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 3  
(สัมมนาโครงการ) 

  

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ที่รับผดิชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับตา่งๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิง่แวดลอ้ม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไป 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากโครงการ 
- พื้นที่ศึกษาของโครงการ 
- สรปุผลการคัดเลือกแนวและรปูแบบ

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
- สถานที่ตดิต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ดำเนินการในช่วงวันที่ 25-29  
พฤศจิกายน 2563 

 

4. การรบัฟัง 
ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 4  
(กลุ่มย่อย  
ครั้งที่ 3) 

1) หน่วยงานราชการ 
 - หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้นำชุมชนในพื้นที่ (กำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน) 
2) ผู้ได้รับผลกระทบ 
 - พื้นที่อ่อนไหว (สถาบันการ 

ศึกษา/ศาสนสถาน และ
สถานพยาบาลในพื้นที่) 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- วัตถุประสงค์ของการประชุม 

กลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 
- ผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบ

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
- มาตรการป้องกัน แก้ไขและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 
2563 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -17- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

ตารางที่ 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่นำเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
   - ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ 

สองข้างทางของแนวสายทาง 
 -  หน่วยงานภาคเอกชนบริเวณ 

   สองข้างทางของแนวสายทาง 

- การดำเนินงานดา้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชนที่ผา่นมา 

- สถานที่ตดิต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

  

3) ผู้ที่รับผดิชอบจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - หน่วยงานเจา้ของโครงการ 
4) ประชาชนทั่วไป 
 - ประชาชนทั่วไปที่สนใจและมี

ความตอ้งการเข้ามามสี่วนรว่ม 

   

5. การรบัฟัง 
ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 5  
(ปัจฉิมนิเทศ) 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ที่รับผดิชอบจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับตา่งๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิง่แวดลอ้ม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนทั่วไป 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
- พื้นที่ศึกษา 
- แนวสายทางและรปูแบบสะพาน

ข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการ
คัดเลือก 

- สรุปผลการศึกษาด้านตา่งๆ ของ
โครงการ ทั้งทางดา้นวิศวกรรม  
ด้านการจราจรและขนส่ง ด้าน 
การ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- การดำเนินงานดา้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชนที่ผา่นมา 

- สถานที่ตดิต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -18- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท เป็นผู้ดำเนินการ
ศึกษาฯ ประกอบด้วย 

1) บริษัท เอพซิลอน จำกัด 
2) บริษัท สแปน จำกัด 
3) บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท ์จำกัด 

 
9.  ช่องทางติดต่อ 
 

1) เว็บไซต์โครงการ 
 www.ska-lake-bridge.com 
 
2) Facebook : โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
 
3) Line :   
 

   
 
 
 
  4) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 โทรศัพท์  : 0-2551-5419 
 โทรสาร   : 0-2551-5416 
 อีเมล์ (E-mail) : design@drr.go.th 
 
5) แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
 เลขที่ 102 หมู ่6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 
 โทรศัพท์  : 074-240071 
 โทรสาร   : 074-240070 
 อีเมล์ (E-mail) : songkhla@drr.go.th 
 

  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานขา้มทะเลสาบสงขลา  
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 

EPS   SPAN   PDC -19- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
  ครั้งที่ 3 

6) แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
 เลขที่ 173 หมูท่ี่ 1 ถนนบ้านแร่-ควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 โทรศัพท์  : 074-840446 
 โทรสาร   : 074-840446 
 อีเมล์ (E-mail) : Phatthalung@drr.go.th 
 
7) บริษัท เอพซิลอน จำกัด 
 เลขที่ 335 หมู ่3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  
 จังหวัดนนทบุรี 11110 
 โทรศัพท์  : 0-2571-2760,0-2920-9930 
 โทรสาร   : 0-2571-2766 
 อีเมล์ (E-mail) : document@epsilon.co.th 
 
8) บริษัท สแปน จำกัด 
 เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท์  : 0-2718--7304  
 โทรสาร   : 0-2718-7303 
 อีเมล์ (E-mail) : span@spancompany.com 
 
9) บริษัท พรี ดเีวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
 โทรศัพท์  : 0-2948-6014-8 
 โทรสาร   : 0-2948-6013 

   อีเมล์ (E-mail) : pdc_con@yahoo.com 
 
 


