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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) 

ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์  
จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 
1.  ความเป็นมาของโครงการ 
 
  ปัจจุบันการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลามีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 
2 จังหวัด เป็นจ านวนมาก โดยใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ต้องใช้
เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชั่วโมง หรือโดยใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้า รวมทั้งกีดขวางการเดินเรือ
บริเวณปากน้ าทะเลสาบ ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้รับการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ทะเลสาบสงขลา เชื่อมพ้ืนที่ระหว่าง ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง หากก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวจะมี
ระยะทางเพียง 6 กิโลเมตร สามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการเดินทางของ
ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางมายังจังหวัด
พัทลุงได้รวดเร็วขึ้น หากเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ด้านพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้งจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัด 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 
2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบล
จองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 
2.2  วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
1) เพื่อน าเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น ทั้งทางด้านวิศวกรรม แนว

และรูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผลการด าเนินงานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

2) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย และน าความคิดเห็น 
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ลดระยะทางการเดินทาง ระหว่างจังหวัดพัทลุงเเละจังหวัดสงขลา 

2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพ่ือเชื่อมโยง ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคม
และขนส่ง แก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3) เพ่ือบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวงและแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก 
ทางลัด (By Pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอ าเภอ จังหวัด เเละพัฒนาพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  

4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง  
การบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

5) เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
สามารถอพยพประชาชนในพื้นท่ี ได้รวดเร็วทันการ 

6) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเเละการบริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ 
 
4.  พื้นที่ศึกษาโครงการ 
 
  พ้ืนที่ศึกษาโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา  โดยแนว
สะพานเชื่อมต่อจากต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปยังต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธ์ 
จังหวัดสงขลา 
 
5.  แนวและรูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
  
5.1  แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
 
  แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเริ่มต้นโดยแยกออกจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข พท.4004 
ที่ประมาณ กม. 3+300 ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุด
โครงการที่ถนน อบจ.สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) ในพ้ืนที่หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7.00 กิโลเมตร โดยมีช่วงข้ามทะเลสาบยาวประมาณ 
6.6 กิโลเมตร (รูปที่ 5-1) 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
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รูปที่ 5-1   แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
 
5.2  รูปแบบทางแยกของโครงการและถนนต่อเชื่อมโครงการ  
 
  ก าหนดเป็นทางแยกระดับพ้ืน ทั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ถนนท้องถิ่น  
ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนโครงการทั้งสองฝั่งมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป 1 ช่องจราจร กลับ 1 ช่องจราจร)  
ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยการใช้เส้นสีจราจร 
(รูปที่ 5-2) 
  1) บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4004 ของจังหวัดพัทลุง 
มีเขตทาง 30 เมตร (รูปที่ 5-3) 
  2) บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมต่อกับถนน อบจ.สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) มีเขตทาง 15 เมตร 
(รูปที่ 5-4) 
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ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -4- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

 
 

รูปที่ 5-2  รูปตัดทั่วไปถนนเชื่อมต่อโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 5-3  รูปแบบทางแยกของโครงการ ฝั่งจังหวัดพัทลงุ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -5- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

 
 

รูปที่ 5-4  รูปแบบทางแยกของโครงการฝั่งจังหวัดสงขลา 
 
จากรูปแบบของแต่ละองค์ประกอบของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และถนนเชื่อมต่อของโครงการ

สามารถสรุปแนวเส้นทางและองค์ประกอบของโครงการได้ดังแสดงในรูปที่ 5-5 
 
5.3  รูปตัดสะพานข้ามทะเลสาบ  
 
  ก าหนดให้ผิวจราจรบนสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป 1 ช่องจราจร และกลับ 1 ช่อง จราจร ) 
โดยมีขนาดช่องจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 2.50 เมตร ความกว้างของโครงสร้างสะพาน
รวมทั้งหมด 14.50 เมตร แสดงดังในรูปที่ 5-6 ซึ่งสามารถจัดช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร (ไป 2 ช่อง
จราจร กลับ 2 ช่องจราจร) ได้ในอนาคต โดยการตีเส้นจราจรขนาดช่องจราจรละ 3.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างด้านละ 0.50 เมตร แสดงดังในรูปที ่5-7 

 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -6-  เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็ 

                   
รูปที่ 5-5  แนวเส้นทางและองค์ประกอบโครงการ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -7- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 รูปที่ 5-6  รูปตัดทั่วไปสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กรณีปรับเป็นขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
รูปที่ 5-7   รูปตัดสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กรณีปรับเปน็ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลบั) 

  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -8- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

5.4  รูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
 
  โครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย ส่วนของสะพานช่วงหลักและส่วนของสะพานช่วงต่อ ดังนี้ 
  1) ส่วนของสะพานช่วงหลัก (Main Span) ที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษ มีความกว้าง
ช่องลอดสุทธิเพื่อการเดินเรือไม่น้อยกว่า 120 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร เหนือระดับ   
น้ าทะเลสูงสุด โดยรูปแบบของสะพานช่วงหลัก คือ สะพานคานขึง (Extra Road Bridge) รูปแบบเสาใช้
แนวคิดจากท่าร าโนราห์ 
  2)  ส่วนของสะพานช่วงต่อทั้งสองข้างของสะพานช่วงหลัก (Side Span) ซึ่งจะเป็นโครงสร้าง
ส่วนใหญ่ของสายทาง มีความยาวช่วงสะพานที่สั้นกว่า ซึ่งมีรูปแบบเป็นสะพานคานคอนกรีตรูปกล่อง
ความหนาคงที ่(Segmental Bridge) ช่วงสะพาน 40 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 5-8 
 

 
รูปทัศนียภาพสะพานช่วงหลัก 

 
รูปทัศนียภาพสะพาน 

 
รูปที่ 5-8 รูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -9- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

5.5  การออกแบบภูมิทัศน์ 
 
  การจัดภูมิทัศน์ของโครงการ จะก าหนดให้มีไว้ตามแนวถนนต่อเชื่อมจากเชิงลาดสะพานข้าม
ทะเลสาบสงขลาถึงทางแยกที่เชื่อมต่อกับถนนเดิม ทั้งบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ดังแสดงใน
รูปที่ 5-9 ตามล าดับ โดยจะเป็นการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า จัดให้มีศาลาที่พักริมทางภายในเขตทางของ
โครงการ และงานประติมากรรมโนราห์อยู่บริเวณทางแยก  
 

 
รูปแบบการจัดภูมิทัศน์บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  

 

 
รูปแบบการจัดภูมิทัศน์บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 
รูปที่ 5-9 รูปแบบการจัดภูมิทัศน์ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -10- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

6.  การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
  แนวก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) 
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้พิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ 
ครอบคลุมทรัพยากรหลัก ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นผลกระทบหลักของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ดังตารางท่ี 6-1 
 
7.  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  กรมทางหลวงชนบท ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดการศึกษาโครงการ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิด
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดระยะทางการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 
ตรงตามความต้องการของประชาชน และก่อผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมี
แผนการด าเนินงาน ดังตารางท่ี 7-1  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -11- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -23- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1  แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
1. การรับฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 1  

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการ

ประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
3) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนท่ัวไป  

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากโครงการ 
- พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
- ขอบเขตและขั้นตอนการ ศึกษา 
- สถานท่ีติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  

ด าเนินการในวันท่ี 30-31 
กรกฎาคม 2563  

 

กลุ่มที่ 1 (จังหวัดพัทลุง) 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล 
โฮเท็ล ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 

กลุ่มที่ 2 (จังหวัดสงขลา) 
วันศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 
ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด 
เวเคชั่น ราชมังคลา ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -24- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
2. การรับฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 2  
 

1) หน่วยงานราชการ 
 - หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้น าชุมชนในพื้นท่ี (ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน) 
2) ผู้ได้รับผลกระทบ 
 - พื้นท่ีอ่อนไหว 

(สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน 
และสถานพยาบาลในพื้นท่ี) 

 - ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสอง
ข้างทางของแนวสายทาง 

 - หน่วยงานภาคเอกชนบริเวณ
สองข้างทางของแนวสายทาง 

3) ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 - หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
4) ประชาชนท่ัวไป 
 - ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและมี

ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- วัตถุประสงค์ของการประชุม 

กลุ่มย่อย 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

โครงการ 
- พื้นท่ีศึกษา 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทาง

และรูปแบบท่ีเหมาะสม 
- การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชนท่ีผ่านมา 
- สถานท่ีติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ด าเนินการในช่วงวันท่ี 11-15  
ตุลาคม 2563 

 

กลุ่ม 1 พื้นท่ี ต.เกาะใหญ่  
อ.กระแสสินธุ ์จ.สงขลา 

กลุ่ม 2 พื้นท่ี ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ 
ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ และพื้นท่ี  
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 
กลุ่ม 3 พื้นท่ี ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -25- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
   กลุ่ม 4 พื้นท่ี ต.เขาชัยสน ต.โคกม่วง 

ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และพื้นท่ี  
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

 
   กลุ่ม 5 พื้นท่ี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 

จ.พัทลุง 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -26- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
3. การรับฟัง 

ความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 3  
 

  

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
3) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนท่ัวไป 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากโครงการ 
- พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
- สรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบ

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
- สถานท่ีติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ด าเนินการในช่วงวันท่ี 25-29  
พฤศจิกายน 2563 
กลุ่ม 1 พื้นท่ี ต.เกาะใหญ่  
อ.กระแสสินธุ ์จ.สงขลา 

 

กลุ่ม 2 พื้นท่ี ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ 
ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ และพื้นท่ี  
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

 

   กลุ่ม 3 พื้นท่ี ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -27- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
   กลุ่ม 4 พื้นท่ี ต.เขาชัยสน ต.โคกม่วง 

ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และพื้นท่ี  
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

 

   กลุ่ม 5 พื้นท่ี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

 

   กลุ่ม 6 หน่วยงานราชการในจังหวัด
สงขลา 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -28- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

ตารางท่ี 7-1   แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลท่ีน าเสนอ ช่วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
   กลุ่ม 7 หน่วยงานราชการในจังหวัด

พัทลุง 

 

4. การรับฟัง 
ความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 4 และ 

 ครั้งท่ี 5  
 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ 
2) ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
3) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สถาบัน 
การศึกษาและนักวิชาการอิสระ 

6) สื่อมวลชน 
7) ประชาชนท่ัวไป 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
- พื้นท่ีศึกษา 
- สรุปแนวและรูปแบบสะพานข้าม

ทะเลสาบสงขลา 
- สรุปผลการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชนท่ีผ่านมา 
- สถานท่ีติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ด าเนินการในช่วงวันท่ี 26-27 
มกราคม 2564 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -29- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 
  ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท เป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาฯ ประกอบด้วย 

1) บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 
2) บริษัท สแปน จ ากัด 
3) บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
9.  ช่องทางติดต่อ 
 

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

   
 
 
 
  4) ส านักส ารวจและออกแบบ 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 หมู่ 6 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
 โทรศัพท์  : 074-240071 
 โทรสาร   : 074-240070 
 อีเมล์ (E-mail) : songkhla@drr.go.th 
 

  

http://www.ska-lake-bridge.com/
mailto:design@drr.go.th
mailto:songkhla@drr.go.th


โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
ต าบลเกาะใหญ ่อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง  
 

EPS ⚫  SPAN ⚫  PDC -30- เอกสารประกอบการประชุมรบัฟังความคิดเห็น  

6) แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
 เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแร่-ควนกุฎ ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 โทรศัพท์  : 074-840446 
 โทรสาร   : 074-840446 
 อีเมล์ (E-mail) : Phatthalung@drr.go.th 
 
7) บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 
 เลขที่ 335 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง  
 จังหวัดนนทบุรี 11110 
 โทรศัพท์  : 0-2571-2760,0-2920-9930 
 โทรสาร   : 0-2571-2766 
 อีเมล์ (E-mail) : document@epsilon.co.th 
 
8) บริษัท สแปน จ ากัด 
 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 ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 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 
 
 

mailto:Phatthalung@drr.go.th
mailto:document@epsilon.co.th
mailto:span@spancompany.com

