


EPS  SPAN  PDC ก เอกสารประกอบการประชุมสรปุแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลอืกที่เหมาะสม 
โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอยีด (EIA) 

เสน้ทางเชือ่มเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง-ตําบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

สารบัญ ก 
สารบัญรูป ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ค 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ -1- 
2. วตัถุประสงค์ของโครงการ -1- 
3. วตัถุประสงค์การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 -3- 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -3- 
5. พื้นที่ศึกษาโครงการ -3- 
6. สภาพพื้นทีโ่ครงการในปัจจุบัน -5- 
7. พื้นที่ออ่นไหวทางด้านส่ิงแวดล้อมที่สําคัญในพื้นที่ศึกษาโครงการ -5- 
 7.1 พื้นที่อนุรักษ ์ -5- 
 7.2 พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ -7- 
 7.3 พื้นที่ปา่ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี -7- 
 7.4 พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม -7- 
 7.5 พื้นที่ออ่นไหวทางส่ิงแวดล้อม -11- 
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบที่เหมาะสม -13- 
 8.1 การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม -13- 
  8.1.1 การกาํหนดแนวเส้นทาง -13- 
  8.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทาง -14- 
  8.1.3 สรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม -14- 
 8.2 การคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม -15- 
  8.2.1 การศึกษารูปแบบของการพัฒนาโครงการ -15- 
  8.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบโครงการ -18- 
  8.2.3 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม -18- 
9. การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -23- 
 9.1 แผนการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -23- 
 9.2 ผลการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา -23- 
  9.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ -23- 
  9.2.2 การประชุมกลุ่มยอ่ยครั้งที่ 1 ของโครงการ -23- 
  9.2.3 ผลการประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา -33- 
10. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม -35- 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขัน้รายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเช่ือมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลนัตาน้อย อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 
 

EPS  SPAN  PDC ข เอกสารประกอบการประชุมสรปุแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

สารบัญรูป 
 
รูปที่ หน้า 
 

1-1    ที่ตั้งโครงการ -2- 
5-1 พื้นที่ศึกษาโครงการ -4- 
7-1 พื้นที่อนุรักษ์บรเิวณพื้นที่ศึกษาโครงการ -6- 
7-2    พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติบรเิวณพื้นที่ศึกษาโครงการ -8- 
7-3 พื้นที่ปา่ชายเลนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ -9- 
7-4 แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก  
 อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี -10- 
7-5 พื้นที่ออ่นไหวบริเวณโครงการ -12- 
8-1 รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ -16- 
8-2 รูปแบบโครงการที่เหมาะสม รูปแบบสะพานคานขึง (Extradozed Bridge) -19- 
8-3 แนวคิดรูปตดัโครงสร้างสะพานแบบ 2 ช่องจราจร โครงสร้างสะพานกว้าง 14.50 ม. -20- 
8-4 จุดที่ 1 ประติมากรรม ท่องทะเลลันตา -21- 
8-5 จุดที่ 2 ประติมากรรม รักลันตา -21- 
8-6 จุดที่ 3 ประติมากรรม เพิ่มพูนพฤกษา ปา่ชายเลน -22- 
8-7 จุดที่ 4 ประติมากรรม รักษ์ป่าชายเลน -22- 
9-1 แนวทางการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -24- 
9-2 การดําเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา -34- 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขัน้รายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเช่ือมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลนัตาน้อย อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 
 

EPS  SPAN  PDC ค เอกสารประกอบการประชุมสรปุแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน้า 
 
7-1 พื้นที่ออ่นไหวต่อการได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 1 -11- 
7-2 พื้นที่ออ่นไหวต่อการได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 2 -11- 
7-3 พื้นที่ออ่นไหวต่อการได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 3 -11- 
8-1 ปจัจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบและเกณฑ์การให้คะแนน -14- 
8-2 สรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ -15- 
8-3 สรุปขอ้ดี/ข้อด้อยรูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ ทั้ง 5 รูปแบบ -17- 
8-4 ปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบรูปแบบและเกณฑ์การให้คะแนน -18- 
8-5 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ -19- 
9-1 แผนการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน -25- 
9-2 สรุปประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มยอ่ย ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 1) -30- 
9-3 สรุปประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มยอ่ย ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 2) -32- 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ หน้า 
 
9-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มยอ่ย ครั้งที่ 1   
 (วันเสาร์ที ่19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.) -28- 
9-2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มยอ่ย ครั้งที่ 1   
 (วนัอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.) -29- 
 
 



EPS  SPAN  PDC -1- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 
            โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในข้ันรายละเอียด (EIA) 

เส'นทางเช่ือมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง-ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
 
1.  ความเป�นมาของโครงการ  
 
  เกาะลันตาอยูในทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบี่ ระหวางทะเลกระบี่กับทะเลตรัง หางจากกระบี่ไปทาง
ทิศใต� ประมาณ 80 กิโลเมตร อําเภอเกาะลันตา ประกอบด�วย 5 ตําบล คือ ตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง 
ตําบลเกาะลันตาน�อย ตําบลศาลาดาน และตําบลเกาะลันตาใหญ โดยที่ตั้งของที่ทําการอําเภอเกาะลันตาอยูที่
ตําบลเกาะลันตาน�อย นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายหลายเกาะ ศูนย.กลางความเจริญ และศูนย.กลางธุรกิจ
ทองเที่ยวอยูที่เกาะลันตาใหญ ซ่ึงเป3นเกาะที่อยูทางด�านทิศใต�ของหมูเกาะลันตา เป3นเกาะใหญ ปลายสุดด�านทิศใต�
ของเกาะลันตาใหญ เป3นที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาและประภาคารสัญลักษณ.ของเกาะลันตา 
ด�วยความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะลันตาทําให�นักทองเที่ยวติดใจ จึงทําให�ชื่อเสียงของเกาะลันตาเป3นที่
รู�จักในหมูของนักทองเที่ยวตางชาติในเวลาอันรวดเร็ว  
  ป7จจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต�องผานทางหลวงหมายเลข 4206 สูบ�านหัวหิน ซ่ึงเป3นจุดลง 
แพขนานยนต.ไปยังเกาะลันตาน�อย ลงแพขนานยนต. 1 คร้ัง คือ บ�านหัวหิน-เกาะลันตาน�อย โดยมีสะพานสิริลันตา
เชื่อมเกาะะลันตาน�อย-เกาะลันตาใหญ จึงจะถึงตัวเมือง ยานชุมชนและการค�า และตรงตอไปยังหาดตางๆ จนไป
สุดถนนที่ท�ายเกาะบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา ซ่ึงการใช�แพขนานยนต.ในป7จจุบันนั้น แม�จะเป3น
ระยะทางสั้นเพียง 1.53 กิโลเมตร แตเนื่องจากแพขนานยนต.บรรทุกรถได�น�อย ป7ญหาที่ประสบอยูในขณะนี้ คือ 
ป7ญหาเร่ืองของความลาช�า ซ่ึงผู�โดยสารจะต�องมารอแพขนานยนต.เป3นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง หรือบางคร้ังก็นาน
กวานั้น ทําให�การจราจรติดขัด ขบวนรถติดยาวเหยียด/จากป7ญหาดังกลาวจึงสรุปข�อเท็จจริงได�วา สาเหตุมาจาก
ในขณะนี้เป3นชวง High Season (เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน) มีนักทองเที่ยวเดินทางเป3นจํานวนมาก และ
มีป7ญหาเร่ืองของระดับน้ําทะเล ที่ข้ึนลงโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป3นอุปสรรคของแพขนานยนต.ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได�  
  กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจําเป3นของการกอสร�างเส�นทางคมนาคมขนสงทางบกเชื่อมระหวาง
บ�านหัวหิน ตําบลเกาะกลาง กับเกาะลันตาน�อย ตําบลเกาะลันตาน�อย อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังกลาว 
จึงได�ดําเนินการจัดจ�างที่ปรึกษาเพื่อให�บริการงานศึกษาความเหมาะสมทางด�านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร.การลงทุน 
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) เส�นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง-ตําบลเกาะลันตาน�อย 
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังแสดงในรูปที่ 1-1 เป3นการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านคมนาคมขนสงทางบก 
และสนับสนุนการแขงขันภาคการทองเที่ยวของประเทศอีกด�วย 
 
2.  วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญสูท�องถ่ินและภูมิภาค สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกด�านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

2) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนเกาะลันตา เพื่อการศึกษา
และการรักษาพยาบาล 

3) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงตอเติมโครงขายการคมนาคม และ
การขนสง แก�ไขป7ญหาจราจรด�วยการสร�างทางเชื่อม (Missing Link) ให�สมบูรณ.ยิ่งข้ึน 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -2- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

รูปที่ 1-1   ที่ตั้งโครงการ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -3- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

4) เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวงและแก�ไขป7ญหาการจราจรที่ลาช�า บริเวณทาแพ
ขนานยนต. บริเวณทางเชื่อมเกาะ ระหวางตําบลเกาะกลาง และตําบลเกาะลันตาน�อย จังหวัดกระบี่ 

 
3.  วัตถุประสงค�การประชุมสัมมนา คร้ังที่ 2 
 
  1) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ.ข�อมูลขาวสารของโครงการ ให�ผู�มีสวนได�สวนเสียจากโครงการได�
รับทราบข�อมูลที่เก่ียวข�องกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบเส�นทางเชื่อมเกาะ
ลันตา (ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน�อย) ให�กลุมเปYาหมายได�รับทราบ 
  2) เพื่อรับฟ7งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในประเด็นตางๆ เก่ียวกับโครงการ เพื่อนําไปใช�ประกอบ
การศึกษาให�มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
4.  ประโยชน�ที่คาดว%าจะได(รับ 
 

1) กลุมเปYาหมายในพื้นที่ศึกษาได�รับทราบข�อมูลที่เก่ียวข�องกับโครงการ ได�แก ความเป3นมาของ
โครงการ วัตถุประสงค.ของการศึกษา สรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบโครงการ 

2) ที่ปรึกษาได�ทราบความคิดเห็น ข�อเสนอแนะและข�อมูลที่เป3นประโยชน.ตอผลการพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมและสามารถนําข�อเสนอแนะจากการรับฟ7งความคิดเห็นมาใช�ประกอบการศึกษาและการจัดทํา
รายงานฯ ให�ครบถ�วน 
 
5.  พ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 
  โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล�อมในข้ันรายละเอียด (EIA) เส�นทางเชื่อมเกาะลันตา 
ตําบลเกาะกลาง - ตําบลเกาะลันตาน�อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยจุดเร่ิมต�นบนทางหลวงหมายเลข 4206 
ประมาณ กม.ที่ 25+550 กม.ที่ 26+050 และ กม.ที่ 26+620 โดยมีสามแนวทางเลือกตามลําดับ ซ่ึงมีความ
เหมาะสมแตกตางกันในแตละแนวทางเลือก ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.6022 
ในแนวทางเลือกที่ 1 และทางหลวงหมายเลข กบ.5035 ในแนวทางเลือกที่ 2 และ 3 ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ 
ประกอบด�วย 3 แนวทางเลือก แสดงดังรูปที่ 5-1 ได�แก 

1) พื้นที่ศึกษาแนวทางเลือกที่ 1 : มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุด
พื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.6022 ความยาวสะพานประมาณ 2,155 เมตร ความยาวรวมประมาณ 3,175 เมตร 

2) พื้นที่ศึกษาแนวทางเลือกที่ 2 : มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุด
พื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.5035 ความยาวสะพานประมาณ 1,945 เมตร ความยาวรวมประมาณ 2,550 เมตร 

3) พื้นที่ศึกษาแนวทางเลือกที่ 3 : มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุด
พื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.5035 ความยาวสะพานประมาณ 1,920 เมตร ความยาวรวมประมาณ 2,200 เมตร 
 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -4- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 
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โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -5- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

6.  สภาพพ้ืนที่โครงการในป4จจุบัน 
   
  โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล�อมในข้ันรายละเอียด (EIA) เส�นทางเชื่อมเกาะลันตา 
ตําบลเกาะกลาง - ตําบลเกาะลันตาน�อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  
  ผลการสํารวจพื้นที่ตําบลเกาะกลางในเบื้องต�น ในบริเวณภูเขาจะมีสภาพเป3นป`าไม�ลักษณะเป3นป`าดิบชื้น 
พันธุ.ไม�ที่สําคัญ เชน หลุมพอ ตะเคียน ไม�ยาง นอกจากนี้ยังมีป`าชายเลน เชน ไม�แสม ไม�โกงกาง เป3นต�น บริเวณ
เชิงเขาสวนใหญจะเป3นพื้นที่เกษตรกรรม ได�แก สวนยางพารา สวนปาล.มน้ํามัน สวนมะพร�าว และในบริเวณที่ราบ
และที่เนินใช�ประโยชน.ทางด�านที่อยูอาศัย เกษตรกรรมและการประมง ได�แก สวนยางพารา สวนปาล.มน้ํามัน 
สวนมะพร�าว ที่นา ประมงชายฝ7bงและประมงพื้นบ�านเป3นต�น 

ผลการสํารวจพื้นที่ในตําบลเกาะลันตาน�อยในเบื้องต�น ที่อยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ ที่มีลักษณะที่คล�าย
กับฝ7bงตําบลเกาะกลาง โดยในบริเวณภูเขาจะมีสภาพเป3นป`าไม�ลักษณะเป3นป`าดิบชื้นพันธุ.ไม�ที่สําคัญ เชน หลุมพอ 
ตะเคียน ไม�ยาง นอกจากนี้ยังมีป`าชายเลนเชนไม�แสม ไม�โกงกาง เป3นต�น บริเวณเชิงเขาสวนใหญจะเป3นพื้นที่
เกษตรกรรม ได�แก สวนยางพารา สวนปาล.มน้ํามัน สวนมะพร�าว และในบริเวณที่ราบและที่เนินใช�ประโยชน.
ทางด�านที่อยูอาศัย เกษตรกรรมและการประมง ได�แก สวนยางพารา สวนปาล.มน้ํามัน สวนมะพร�าว ที่นา ประมง
ชายฝ7bงและประมงพื้นบ�านเป3นต�น และพบแนวของสายระบบจําหนายไฟฟYา 33 kV ของการไฟฟYาสวนภูมิภาค 
ที่พาดผานมาจากเกาะปลิง เพื่อข้ึนสูเกาะลันตาน�อยบริเวณถนนสาย กบ.5035 ชวง กม.3+400 ถึง กม.3+500 
ที่อยูในแนวศึกษาโครงการฯ และยังพบตําแหนงของแนวทอร�อยสายไฟใต�น้ําของการไฟฟYาสวนภูมิภาค ข�ามมา
จากตําบลเกาะกลางมาข้ึนฝ7bงที่บริเวณเดียวกัน และยังมีแนวของสายสื่อสาร CAT TOT TUC และ กฟภ. ที่บริเวณ
หน�ากูโบร.ทุงหยุม หมูที่ 2 ตําบลเกาะลันตาน�อย 
 
7.  พ้ืนที่อ%อนไหวทางด(านสิ่งแวดล(อมที่สําคัญในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 
  พื้นที่ออนไหวทางด�านสิ่งแวดล�อมที่สําคัญในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได�แก พื้นที่ป`าอนุรักษ. พื้นที่
ป`าสงวนแหงชาติ พื้นที่ป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่คุ�มครองสิ่งแวดล�อม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา แหลง
โบราณสถาน และพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดล�อม โดยมีรายละเอียดแสดงดังนี้ 
 
7.1  พ้ืนที่อนุรักษ� 
 
  จากการรวบรวมข�อมูลพื้นที่อนุรักษ.ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว.ป`า และพันธุ.พืช แสดงดังรูปที่ 7-1 
ผลการตรวจสอบพื้นที่ตามแนวเส�นทางโครงการในรัศมี 500 เมตร พบวา 

- แนวทางเลือกที่ 1 :  อยูในพื้นที่เขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 1,240 ไร 
        ผานเขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 1,943 เมตร 

- แนวทางเลือกที่ 2 :  อยูในพื้นที่เขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 1,185 ไร 
      ผานเขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 2,069 เมตร 
- แนวทางเลือกที่ 3 :  อยูในพื้นที่เขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 605 ไร 
      ผานเขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล 690 เมตร 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -6- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 
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โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -7- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

7.2  พ้ืนที่ป>าสงวนแห%งชาต ิ
 
  จากการรวบรวมข�อมูลพื้นที่ป`าสงวนแหงชาติของกรมป`าไม� แสดงดังรูปที่ 7-2 ผลการตรวจสอบพื้นที่
ตามแนวเส�นทางโครงการในรัศมี 500 เมตร พบวา 
 
แนวทางเลือกที่ 1 - อยูในพื้นที่ป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 696 ไร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 

963 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,659 ไร  
 - ผานป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 1,128 เมตร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 

1,423 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 2,551 เมตร 
แนวทางเลือกที่ 2 - อยูในพื้นที่ป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 546 ไร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 

1,338 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,884 ไร 
 - ผานป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 967 เมตร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 

1,780 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 2,747 เมตร 
แนวทางเลือกที่ 3 
 

- อยูในพื้นที่ป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 272 ไร ป`าเลนคลองราปู แปลงที่หนึ่ง แปลง
ที่สอง 67 ไร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 438 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 777 ไร 

 - ผานป`าสงวนแหงชาติป`าเกาะกลาง 398 เมตร และป`าหลังสอด ป`าควนบากันเกาะ 
508 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 906 เมตร 

 
7.3  พ้ืนที่ป>าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
  จากการรวบรวมข�อมูลพื้นที่ป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี แสดงดังรูปที่ 7-3 ผลการตรวจสอบพื้นที่
ตามแนวเส�นทางโครงการในรัศมี 500 เมตร พบวา 

- แนวทางเลือกที่ 1 :  อยูในพื้นที่ป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 708 ไร 
        ผานป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 1,202 เมตร 

- แนวทางเลือกที่ 2 :  อยูในพื้นที่ป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 531 ไร 
        ผานป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 802 เมตร 

- แนวทางเลือกที่ 3 :  อยูในพื้นที่ป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 425 ไร 
        ผานป`าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 128 เมตร 
 
7.4  พ้ืนที่คุ(มครองสิ่งแวดล(อม 
 
  บริเวณพื้นที่โครงการอยูในเขตพื้นที่คุ�มครองสิ่งแวดล�อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ในท�องที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ดังรูปที่ 7-4 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ได�ประกาศให�พื้นที่ที่ได�มีการกําหนดให�เป3นเขตอนุรักษ.และเขตควบคุมอาคารของ
จังหวัดกระบี่ เป3น “พื้นที่คุ�มครองสิ่งแวดล�อม” โดยแนวทางเลือกโครงการทั้ง 3 แนว ผานพื้นที่ดังนี้ 
  บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ.และฟjkนฟูทรัพยากรป`าชายเลน 
  บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ�มครองทรัพยากรป`าไม� ได�แก เขตห�ามลาสัตว.ป`าทุงทะเล และพื้นที่ป`า 
     ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว�ให�เป3นป`าเพื่อการอนุรักษ.และป`าไม�ถาวร 
  บริเวณที่ 3 เขตนานน้ําเพื่อคุ�มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝ7bง 
  บริเวณที่ 4 เขตการจัดการชายฝ7bงทะเลและเกาะ 
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7.5  พ้ืนที่อ%อนไหวทางสิ่งแวดล(อม 
 
  พื้นที่ออนไหวทางสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ผลการ
ตรวจสอบข�อมูลพื้นที่ออนไหวตอการได�รับผลกระทบในการพัฒนาโครงการ ในฐานข�อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร. พบวา ตลอดแนวเส�นทางโครงการรัศมี 500 เมตร ของแนวเส�นทางเลือกของโครงการทั้ง 3 แนว
ทางเลือก แสดงดังรูปที่ 7-5 ดังนี้ 

- แนวทางเลือกที่ 1 : ทางหลวงหมายเลข 4206 บริเวณ กม.25+550 – ทางหลวงหมายเลข กบ. 6022 
มีจํานวน 4 แหง แสดงดังตารางที่ 7-1 

- แนวทางเลือกที่ 2 : ทางหลวงหมายเลข 4206 บริเวณ กม.26+050 – ทางหลวงหมายเลข กบ. 6022 
มีจํานวน 3 แหง แสดงดังตารางที่ 7-2 

- แนวทางเลือกที่ 3 : ทางหลวงหมายเลข 4206 บริเวณ กม.26+620 – ทางหลวงหมายเลข กบ. 5035 
มีจํานวน 1 แหง แสดงดังตารางที่ 7-3 
 
ตารางที่ 7-1  พ้ืนที่อ%อนไหวต%อการได(รับผลกระทบสิ่งแวดล(อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 1 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีอ%อนไหวต%อผลกระทบส่ิงแวดล(อม ประเภท 
ระยะห%างจากแนว 

เส(นทางโครงการ (เมตร) 
1 มัสยิดดารุสซุนนะฮ. ศาสนสถาน 253 
2 ชุมชนหมู 8 บ�านหัวหิน 1 ชุมชน 73 
3 หมู 2 บ�านคลองหมาก ชุมชน 104 
4 มัสยิดสามัคคีมัสยิด ศาสนสถาน 449 

 
ตารางที่ 7-2  พ้ืนที่อ%อนไหวต%อการได(รับผลกระทบสิ่งแวดล(อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 2 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีอ%อนไหวต%อผลกระทบส่ิงแวดล(อม ประเภท 
ระยะห%างจากแนว 

เส(นทางโครงการ (เมตร) 
1 ชุมชนหมู 8 บ�านหัวหิน 1 ชุมชน 465 
2 ชุมชนหมู 8 บ�านหัวหิน 2 ชุมชน 215 
3 มัสยิดสามัคคีมัสยิด ศาสนสถาน 217 

 
ตารางที่ 7-3  พ้ืนที่อ%อนไหวต%อการได(รับผลกระทบสิ่งแวดล(อมในรัศมี 500 เมตร ของแนวทางเลือกที่ 3 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีอ%อนไหวต%อผลกระทบส่ิงแวดล(อม ประเภท 
ระยะห%างจากแนว 

เส(นทางโครงการ (เมตร) 
1 ชุมชนหมู 8 บ�านหัวหิน 2 ชุมชน 167 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -12- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 
  

รูป
ที่ 

7-
5 

 พื้
นท

ี่อ%อ
นไ

หว
บริ

เว
ณ

โค
รง

กา
ร 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -13- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

8.  หลักเกณฑ�การคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบที่เหมาะสม 
 
8.1  การคัดเลือกแนวเส(นทางที่เหมาะสม 
 
8.1.1 การกําหนดแนวเส(นทาง 
 
  การกําหนดจุดเริ่มต�นโครงการและทางเลือกจุดสิ้นสุดโครงการข�างต�น โดยกําหนดแนวเส�นทางได� 3 
แนวทางเลือก โดยมีสภาพภูมิประเทศและแนวเส�นทางเลือกของโครงการรายละเอียดดังนี้ 
  1) แนวทางเลือกที่ 1 มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ที่ประมาณ กม. 25+550 ไปบรรจบกับ
จุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.6022 ความยาวสะพานประมาณ 2,155 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 3,175 เมตร มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเป3นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
อยูระหวาง 0-44 ม.รทก. เป3นแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทางด�านวิศวกรรม เนื่องจากเป3นแนวที่คอนข�างตรง 
แตผานพื้นที่ซ่ึงมีผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมมากที่สุด 
  2) แนวทางเลือกที่ 2 มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ที่ประมาณ กม. 26+050 ไปบรรจบกับ
จุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.5035 ความยาวสะพานประมาณ 1,945 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 2,550 เมตร มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเป3นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 
0-31 ม.รทก. เป3นแนวทางเลือกที่เหมาะสมน�อยที่สุดทางด�านวิศวกรรม และมีผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมรองลงมา
จากแนวทางเลือกที่ 1 
  3) แนวทางเลือกที่ 3 มีจุดเร่ิมต�นจากทางหลวงหมายเลข 4206 ที่ประมาณ กม. 26+620 ไปบรรจบกับ
จุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงหมายเลข กบ.5035 ความยาวสะพานประมาณ 1,920 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 2,200 เมตร มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเป3นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 
0-41 ม.รทก. เป3นแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทางด�านวิศวกรรมรองลงมาจากแนวทางเลือกที่ 1 แตมีผลกระทบ
ด�านสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด 
 

สรุปลักษณะข(อดี/ข(อด(อยของแต%ละแนวทางเลือก 
 

แนวเส(นทาง แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 
ความยาวสะพานท่ีทําการ
กอสร�างในทะเลและพ้ืนท่ี 
ป̀าชายเลน  

2.16 กม.   
ยาวมากท่ีสุด 

1.95 กม. 
ยาวคอนข�างน�อย 1 

1.92 กม.  
ยาวน�อยท่ีสุด 1 

ความยุงยากในการกอสร�าง งานกอสร�างสะพานในป̀าชายเลน 
1,200 ม. ยุงยากมากท่ีสุด 

งานกอสร�างสะพานในป̀า 
ชายเลน 730 ม. ยุงยากมาก 

งานกอสร�างสะพานในป̀าชายเลน 
90 ม. ยุงยากน�อยท่ีสุด 1 

ความสามารถในการพัฒนา
โครงการฯ 

เน�นพัฒนาเฉพาะด�านตะวันตก
ของเกาะลันตาน�อย 

เน�นพัฒนาเฉพาะด�าน
ตะวันตกของเกาะลันตาน�อย 

พัฒนาท้ังพ้ืนท่ีฝ7bงตะวันออกและ
ตะวันตกของเกาะลันตาน�อย 1 

คากอสร�าง  แพง แพง ถูกท่ีสุด 1 
คาบํารุงรักษา แพง แพง ถูกท่ีสุด 1 
หมายเหตุ : 1 ข�อดีของแนวทางเลือก 
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8.1.2 หลักเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกแนวเส(นทาง 
 
  ในการกําหนดหลักเกณฑ.การคัดเลือกแนวเส�นทาง ได�กําหนดป7จจัยในการคัดเลือกให�ครอบคลุมป7จจัยตางๆ 
คือ ด�านวิศวกรรมและการจราจร ด�านเศรษฐกิจและการลงทุน และด�านผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยหลักเกณฑ.
ในการพิจารณาเปรียบเทียบจะพิจารณาวิเคราะห.ประเมินผลจากคะแนนทุกด�านรวมกัน โดยมีคะแนนรวม 
100 คะแนน ซ่ึงพิจารณาจัดสรรให�คะแนนแตละด�านตามระดับความสําคัญ สําหรับน้ําหนักคะแนนของป7จจัยหลัก
แตละด�านมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8-1 
 
ตารางที่ 8-1  ป4จจัยที่ใช(ในการเปรียบเทียบและเกณฑ�การให(คะแนน 
 

ป4จจัยหลัก ป4จจัยย%อยท่ีใช(ในการเปรียบเทียบ 
คะแนนรวม 
ในแต%ละด(าน 

ด(านวิศวกรรมและการจราจร 

- ระยะทางโครงการ 10 
- ความยุงยากในการกอสร�าง  10 
- การพัฒนาโครงการท่ีเกี่ยวข�องในอนาคต 10 

รวมคะแนน 30 

ด(านเศรษฐกิจและการลงทุน 

- มูลคาการกอสร�าง 20 
- มูลคากรรมสิทธ์ิท่ีดิน  5 
- มูลคาในการบํารุงรักษา 5 

รวมคะแนน 30 

ด(านผลกระทบส่ิงแวดล(อม 

- พ้ืนท่ีป̀าชายเลนตามมติ ครม.และพ้ืนท่ีป̀าชายเลนท่ีซ�อนทับป̀าสงวนแหงชาติ 8 
- พ้ืนท่ีเขตห�ามลาสัตว.ป̀า 8 
- พ้ืนท่ีป̀าสงวนแหงชาติ  6 
- ผลกระทบด�านการโยกย�ายเวนคืน  6 
- ผลกระทบด�านการคมนาคมทางบกและทางนํ้า  6 
- ผลกระทบด�านอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน  6 

 รวมคะแนน 40 
 
8.1.3 สรุปผลการคัดเลือกแนวเส(นทางที่เหมาะสม 
 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกแนวเส�นทางที่เหมาะสมได�สรุปวา แนวเส�นทางเลือกที่ 3 เป3นแนวเส�นทางที่มี
คะแนนรวมเป3นลําดับที่ 1 ประกอบด�วย คะแนนด�านวิศวกรรม 22.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนด�านการลงทุนได� 27.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) และด�านสิ่งแวดล�อมได� 29.00 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยมีคะแนนทั้งสิ้น 78.50 คะแนน ในขณะที่แนวเส�นทางที่ 2 ได�คะแนนรวม 
55.60 คะแนน มาเป3นลําดับที่ 2 และแนวเส�นทางเลือกที่ 1 ได�คะแนนรวม 46.84 คะแนน เป3นลําดับที่ 3 
รายละเอียดของการประเมินคะแนนในการคัดเลือกแนวเส�นทางที่เหมาะสม สรุปไว�ในตารางที่ 8-2  
  โดยแนวเส�นทางเลือกที่ 3 เป3นแนวเส�นทางที่มีคะแนนรวมเป3นลําดับที่ 1 เนื่องจากเป3นแนวเส�นทางที่งาย
ตอการกอสร�าง มีราคาคากอสร�างและการบํารุงรักษาที่ต่ํากวาแนวเส�นทางอ่ืน และมีผลกระทบตอป`าชายเลนและ
ระบบนิเวศน�อยที่สุด 
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ตารางที่ 8-2 สรุปผลการคัดเลือกแนวเส(นทางที่เหมาะสมของโครงการ 
 

แนวเส(นทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
รายการ รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนน คะแนน คะแนน 

1 ด�านวิศวกรรม 30.000 22.50 18.40 22.50 
2 ด�านการลงทุน 30.000 21.34 25.70 27.00 
3 ด�านผลกระทบส่ิงแวดล�อม 40.000 3.00 11.50 29.00 

รวมคะแนนท้ังหมด 100.000 46.84 55.60 78.50 
ลําดับท่ีในการคัดเลือก 3 2 1 

 
8.2  การคัดเลือกรูปแบบโครงการทีเ่หมาะสม 
 
8.2.1 การศึกษารูปแบบของการพัฒนาโครงการ 
 
  ทางเลือกของการพัฒนารูปแบบโครงการ มี 5 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 8-1 รายละเอียดดังนี้   
  1) รูปแบบอุโมงค�ท%อใต(นํ้า (Immersed Tube Tunnel)  
   รูปแบบอุโมงค.ทอใต�น้ํา คือ อุโมงค.ที่กอสร�างโดยการนําชิ้นสวนอุโมงค.ที่ประกอบหรือข้ึนรูปบนฝ7bงใน
พื้นที่ที่เตรียมไว� (Dry docks or casting basin for fabrication) แล�วนําไปติดตั้งในตําแหนงที่ต�องการ การขนสง
ชิ้นสวนจากพื้นที่ประกอบข้ึนรูปจะใช�เรือขนสงขนาดใหญ (Barge or pontoon) ลากจูงชิ้นสวนลอยน้ําไปยัง
ตําแหนงติดตั้ง จากนั้นจมชิ้นสวนลงไปประกอบใต�น้ําโดยวางลงบนท�องน้ําที่มีการขุดลอกและปรับปรุงสภาพดิน
ฐานรากไว�แล�ว อุโมงค.แบบทอใต�น้ําจะประกอบไปด�วย ชิ้นสวนหลอสําเร็จของอุโมงค.หลายๆชิ้น ซ่ึงโดยทั่วไป 
แตละชิ้นจะมีความยาว ระหวาง 100 ถึง 300 เมตร โดยประมาณ เทคนิคในการกอสร�างอุโมงค.แบบทอใต�น้ํา คือ 
การใช�น้ําชวยในการกอสร�างให�มากที่สุด ชิ้นสวนแตละชิ้น ซ่ึงถูกหลอในบอหลอซ่ึงแห�งจะถูกลอยน้ํา และลากจูงไป
บริเวณกอสร�างและจมลง ณ ตําแหนงถาวรของ แตละชิ้นสวน จากเหตุผลดังกลาวจึงต�องออกแบบชิ้นสวนอุโมงค.
ให�สามารถลอยน้ําได�ในระหวางการกอสร�าง และต�องการน้ําหนักกดเพิ่ม (Ballast) ที่น�อยที่สุด เพื่อให�มีความ
ปลอดภัยตอแรงลอยตัวที่ยอมรับได�ตลอด ระยะเวลาใช�งาน ชิ้นสวนแตละชิ้นจะถูกทําให�จมลงและเชื่อมตอกันใน
รองที่ขุดไว� ประกอบกันแนวของอุโมงค. โดยทั่วไประดับความลึกนับจากหลังคาอุโมงค.จะอยูต่ํากวาท�องน้ําไมเกิน 
2 เมตร โดยประมาณ จากนั้นถมกลับป{ดด�วยวัสดุที่เหมาะสม  
 
  2) รูปแบบสะพานคานย่ืน (Balanced Cantilever Bridge) 
   รูปแบบสะพานคานยื่น เป3นรูปแบบสะพานที่พบเห็นได�ทั่วไป สะพานมีรูปแบบเรียบงาย ไมมีการ
ติดตั้งเคเบิล แตมีข�อจํากัดที่ความหนาของคานสะพานที่จะหนามากเม่ือความยาวชวงเพิ่มมากข้ึน  
 
  3) รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) 
   รูปแบบสะพานคานขึง เป3นรูปแบบผสมผสานระหวางสะพานคอนกรีตอัดแรงและสะพานขึง ได�จัด
พิจารณารูปแบบยอย เป3นแบบขึงสายเคเบิ้ลระนาบเดี่ยว ที่โครงสร�างสะพานจะต�องมีความกว�าง 20.00 เมตร 
และแบบขึงสายเคเบิ้ลแบบระนาบคู ซ่ึงมีความกว�างโครงสร�างสะพาน 16.00 เมตร หลังจากพิจารณามูลคาการ
ลงทุนกอสร�างสะพานแบบคานขึงทั้ง 2 รูปแบบยอยดังกลาว พบวา รูปแบบสะพานคานขึงสายเคเบิ้ลระนาบคู จะ
มีมูลคาการกอสร�างที่ถูกกวา ในการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการสําหรับกรณีสะพานคานขึง จึงนํา
รูปแบบคานขึงสายเคเบิ้ลระนาบคู มาใช�ในการคัดเลือก  
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รูปที่ 8-1  รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ 
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 4) รูปแบบสะพานขึง (Cable-Stayed Bridge) 
   รูปแบบสะพานขึง เป3นสะพานรูปแบบหนึ่งที่มีหนึ่งหอคอยหรือมากกวา ซ่ึงมีสายเคเบิลในการพยุง
พื้นสะพาน  

 
  5) รูปแบบสะพานแขวน (Suspension Bridge) 
   รูปแบบสะพานแขวน เป3นรูปแบบของสะพานแบบหนึ่ง ซ่ึงพื้นสะพานถูกแขวนด�วยสายเคเบิลใน
แนวตั้ง สะพานแขวนมีสายเคเบิลแขวนระหวางเสาหรือหอคอย (Tower) และมีสายแขวนในแนวตั้ง ซ่ึงห้ิวน้ําหนัก
ของพื้นสะพานด�านลางและมีการจราจรอยูด�านบนพื้นสะพานด�วย โดยการกอสร�างสะพานรูปแบบนี้ สายเคเบิล
หลักต�องถูกยึดติดที่แตละด�านและปลายสุดของสะพาน น้ําหนักถวงของพื้นสะพาน จะเปลี่ยนเป3นแรงตึงของสาย
เคเบิลหลักๆ สายเคเบิลจะดึงหอคอยทั้งสองด�านไปจนถึงการรับน้ําหนักบนพื้นด�านลาง ในบางคร้ังหอคอยอาจจะ
ตั้งอยูบนขอบตลิ่งกว�างหรือ หุบเขาที่ถนนสามารถเข�าถึงได�โดยตรง หรืออาจจะใช�สะพานที่มีเสาคํ้า (Truss 
bridge) ในการเชื่อมตอกับสะพานแขวน  
 
   ทั้งนี้ สามารถสรุปข�อดี/ข�อด�อย รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ ทั้ง 5 รูปแบบ ได�ดัง
ตารางที่ 8-3 
 
ตารางที่ 8-3  สรุปข(อดี/ข(อด(อยรูปแบบทางเลือกของการพัฒนาโครงการ ทั้ง 5 รูปแบบ 
 

รูปแบบ 
อุโมงค�ท%อใต(น้ํา 
(Immersed  

Tube Tunnel) 

สะพานคานยื่น 
(balanced 

Cantilever Bridge) 

สะพานคานขึง 
(Extradosed 

Bridge) 

สะพานขึง 
(Cable Stayed 

Bridge) 

สะพานแขวน 
(Suspension 

Bridge) 
ป4จจัย ข(อดี/ข(อด(อย 

ความยุงยากในการ
กอสร�าง 

ยุงยากมาก งาย งาย งาย ยุงยาก 

ความทนทานตอ 
การเกินสนิม 

ดีมาก ดีมาก ดี ปานกลาง ปานกลาง 

ความม่ันคงแข็งแรง 
ตอการรับแรงลมพายุ 

ดีมาก ดี ดี น�อย น�อย 

ความสวยงามโดดเดน ไมมีความโดดเดน ไมมีความโดดเดน มีความโดดเดน มีความโดดเดนมาก มีความโดดเดนมาก 
ราคากอสร�าง แพงท่ีสุด ถูกท่ีสุด ถูก ปานกลาง แพง 
คาบํารุงรักษาตอป~ แพงท่ีสุด ถูกท่ีสุด ถูก ปานกลาง แพง 
ผลกระทบตอ 
การสูญเสียดิน 

มากท่ีสุด น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง ปานกลาง 

ผลกระทบตอการ 
กีดขวางลํานํ้า 

น�อยท่ีสุด มากท่ีสุด ปานกลาง น�อย น�อย 

ผลกระทบตอระบบ 
นิเวศวิทยาทางนํ้า 

มากท่ีสุด น�อย น�อย น�อยท่ีสุด น�อยท่ีสุด 

ผลกระทบตอ
ทัศนียภาพ 

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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8.2.2 หลักเกณฑ�การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบโครงการ 
 
  ในการกําหนดหลักเกณฑ.การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม ที่ปรึกษาได�กําหนดป7จจัยในการ
คัดเลือกให�ครอบคลุมป7จจัยตางๆ คือ วิศวกรรม การจราจร เศรษฐกิจการลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดย
ในสวนของหลักเกณฑ.การพิจารณาด�านสิ่งแวดล�อม จะนําประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่คาดวาจะมีนัยสําคัญ
จากการคัดกรองป7จจัยด�านสิ่งแวดล�อมซ่ึงเป3นผลมาจากการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมมาพิจารณารวมด�วย โดยป7จจัย
ในการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม ดังตารางที่ 8-4 
 
ตารางที่ 8-4  ป4จจัยที่ใช(ในการเปรียบเทียบรูปแบบและเกณฑ�การให(คะแนน 
 

ป4จจัยหลัก ป4จจัยย%อยท่ีใช(ในการเปรียบเทียบ 
คะแนนรวม 
ในแต%ละด(าน 

ด(านวิศวกรรม 
และสถาป4ตยกรรม 

- ความยุงยากในการกอสร�าง  7.5 
- ความทนทานตอการเกิดสนิมในโครงสร�างสําคัญ 7.5 

- ความมีเสถียรภาพสูงของโครงสร�างตอกระแสลมพายุ 7.5 

- ความโดดเดนทางด�านสถาป7ตยกรรมโครงสร�าง 7.5 

รวมคะแนน 30 

ด(านการลงทุน 
- มูลคาการกอสร�าง 25 
- มูลคาในการบํารุงรักษา 5 

รวมคะแนน 30 

ด(านผลกระทบส่ิงแวดล(อม 

- การสูญเสียดินในการกอสร�างฐานราก 10 
- การกีดขวางลํานํ้า 10 
- ผลกระทบด�านนิเวศวิทยาทางนํ้า  13 
- ผลกระทบด�านทัศนียภาพ 7 

รวมคะแนน 40 
 
8.2.3 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสม 
 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสมได�สรุปวา รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed 
Bridge) เป3นแนวเส�นทางที่มีคะแนนรวมเป3นลําดับที่ 1 ประกอบด�วย คะแนนด�านวิศวกรรม 23.44 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) คะแนนด�านการลงทุนได� 27.30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) และด�าน
สิ่งแวดล�อมได� 28.25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยมีคะแนนทั้งสิ้น 78.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ลําดับที่ 2 รูปแบบสะพานคานยื่นสมดุล ได�คะแนนรวม 75.09 คะแนน ลําดับที่ 3 รูปแบบสะพาน
ขึง ได�คะแนนรวม 70.06 คะแนน ลําดับที่ 4 รูปแบบสะพานแขวน ได�คะแนนรวม 60.49 คะแนน และลําดับที่ 5 
อุโมงค.ทอใต�น้ํา ได�คะแนนรวม 39.91 คะแนน รายละเอียดของการประเมินคะแนนในการคัดเลือกแนวเส�นทางที่
เหมาะสม สรุปไว�ในตารางที่ 8-5  
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ตารางที่ 8-5  สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ 
 

รูปแบบ 
อุโมงค�ท%อ

ใต(น้ํา 
สะพาน
คานยื่น 

สะพาน
คานขึง 

สะพานขึง สะพานแขวน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
ด�านวิศวกรรมและสถาป7ตยกรรม 30.000 17.81 21.09 23.44 20.16 15.47 
ด�านเศรษฐกิจและการลงทุน 30.000 5.10 29.00 27.30 18.40 13.52 
ด�านผลกระทบส่ิงแวดล�อม 40.000 17.00 25.00 28.25 31.50 31.50 

รวมคะแนนท้ังหมด 100.000 39.91 75.09 78.99 70.06 60.49 
ลําดับท่ีในการคัดเลือก 5 2 1 3 4 

 
  โดยรูปแบบโครงการที่เหมาะสม รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) เป3นรูปแบบที่มีคะแนนรวม
เป3นลําดับที่ 1 เนื่องจากมีความเหมาะสมด�านวิศวกรรมและสถาป7ตยกรรมมากที่สุด มีความเหมาะสมด�าน
เศรษฐกิจและการลงทุนมาก มีความเหมาะสมด�านสิ่งแวดล�อมมาก มีจํานวนชองจราจร 1 ชองจราจรตอทิศทาง 
รวม 2 ชองจราจร ผิวทางกว�าง 14.50 เมตร ดังรูปที่ 8-2 และรูปที่ 8-3 
  แนวคิดจุดชมวิว คือ สามารถนําจักรยานข้ึนมายังจุดชมวิว และเที่ยวชมบริเวณ ประติมากรรม ณ จุดชมวิว
แตละแหง ดังนี้ 

 จุดที่ 1 ประติมากรรม ท%องทะเลลันตา เลาถึงวิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลันตา อยูกับ
ทะเลอันดามันมาแตบรรพชน ดังรูปที่ 8-4 

 จุดที่ 2 ประติมากรรม รักลันตา ทําให�คนลันตา มีความรักในความเป3นชาวลันตา และเห็นคุณคา
แหงความงดงามตามธรรมชาติของลันตา ที่เชิญทุกทานมาเป3นแขกเยือนด�วยความยินดี ดังรูปที่ 8-5 

 จุดที่ 3 ประติมากรรม เพ่ิมพูนพฤกษา ป>าชายเลน (เชิญชวนกันมาปลูกป`าชายเลน) เดินทางกลับจาก
เกาะลันตา สูผืนป`าชายเลน ที่มีคุณคาสมควรแกการชวยกันเพิ่มพูนความสมบูรณ.ของป`าชายเลน จึงเชิญชวนให� 
ผู�มาเยือน ที่มีโอกาส ได�มารวมกันปลูกป`าชายเลน ทั้งการปลูกไว�ในใจทาน และการลงมือปลูกในพื้นที่จริง ตาม
สมควรแกโอกาส ดังรูปที่ 8-6 

 จุดที่ 4 ประติมากรรม รักษ�ป>าชายเลน สะท�อนความตระหนักในความสําคัญของป`าชายเลนที่จะ
กอให�เกิดประโยชน.ตอทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน.ตออนุชนในรุนตอๆ ไป ดังรูปที่ 8-7 
 

 
 

รูปที่ 8-2  รูปแบบโครงการที่เหมาะสม รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -20- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

 
 

รูปที่ 8-3  แนวคิดรูปตัดโครงสร(างสะพานแบบ 2 ช%องจราจร โครงสร(างสะพานกว(าง 14.50 ม. 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -21- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

รูปที่ 8-4  จุดที่ 1 ประติมากรรม ท%องทะเลลันตา 
 
 

 
 

รูปที่ 8-5  จุดที่ 2 ประติมากรรม รักลันตา 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -22- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

รูปที่ 8-6  จุดที่ 3 ประติมากรรม เพ่ิมพูนพฤกษา ป>าชายเลน 
 
 

 
 

รูปที่ 8-7  จุดที่ 4 ประติมากรรม รักษ�ป>าชายเลน 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -23- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

9.  การดําเนินงานด(านการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 
9.1  แผนการดําเนินงานด(านการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 
  การจัดประชุมการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบด�วย การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ได�
ดําเนินการไปแล�ว) การจัดประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (ได�ดําเนินการไปแล�ว) การประชุมสรุปแนวทางเลือกที่
เหมาะสม การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 และการจัดประชุมป7จฉิมนิเทศโครงการ แสดงดังรูปที่ 9-1 และ
ตารางที่ 9-1 
 
9.2 ผลการดําเนินการด(านการมีส%วนร%วมของประชาชนที่ผ%านมา  
 
9.2.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
 
  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนําเสนอความเป3นมาของโครงการ วัตถุประสงค.ของโครงการ 
ระยะเวลาการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษาและข้ันตอนการศึกษาโครงการให�ผู�เข�ารวมประชุม
ได�รับทราบพร�อมทั้งรับฟ7งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ เพื่อนําไปใช�ประกอบการศึกษาของโครงการให�มีความ
เหมาะสมและเป3นที่ยอมรับของทุกภาคสวน ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. และเวลา 
13.30 – 16.30 น. ณ ห�องประชุมเซาท.เทิร.น โรงแรมเซาท.เทิร.น ลันตา รีสอร.ท แอนด. สปา ตําบลศาลาดาน อําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยได�รับเกียรติจาก นายอภิชัย วชิระปราการพงษ. ผู�อํานวยการสํานักกอสร�างสะพาน 
กรมทางหลวงชนบท เป3นประธานเป{ดการประชุม มีผู�เข�ารวมประชุม จํานวน 231 คน  
 
9.2.2 การประชุมกลุ%มย%อยคร้ังที่ 1 ของโครงการ 
 
  การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 ของโครงการ เพื่อนําเสนอหลักเกณฑ.และรูปแบบทางเลือกเบื้องต�น ให�
กลุมเปYาหมายที่เก่ียวข�องได�ทราบ พร�อมทั้งรับฟ7งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ โดยเฉพาะความคิดเห็นตอ
รูปแบบทางเลือกและหลักเกณฑ.การคัดเลือกของโครงการจากกลุมเปYาหมายที่เก่ียวข�อง เพื่อนําไปใช�ประกอบ
การศึกษาของโครงการให�มีความเหมาะสมและเป3นที่ยอมรับของทุกภาคสวน โดยดําเนินการจัดประชุม จํานวน 2 
กลุม ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 (ภาพที่ 9-1 ถึงภาพที่ 9-2) และสามารถสรุปประเด็นข�อคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะดังแสดงตารางที่ 9-2 ถึงตารางที่ 9-3 รายละเอียดการดําเนินการจัดประชุมดังนี้ 

1) กลุ%มที่ 1 วันเสาร.ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารกลุมสตรี โรงเรียนบ�านทุง
วิทยพัฒน. ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง และตําบลเกาะลันตาน�อย มีผู�เข�ารวมประชุม จํานวน 
160 คน 

2) กลุ%มที่ 2 วันอาทิตย.ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารกลุมสตรี โรงเรียนบ�านทุง
วิทยพัฒน. ครอบคลุมพื้นที่ตําบลศาลาดาน และตําบลเกาะลันตาใหญ มีผู�เข�ารวมประชุม จํานวน 99 คน 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -24- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

รูปที่ 9-1  แนวทางการดําเนินงานด(านการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ.ข�อมูลขาวสารของโครงการ และขอบเขต 

การศึกษา ให�กลุมเปYาหมายท่ีเกี่ยวข�องได�มีโอกาสรับทราบข�อมูล 
ของโครงการ เพ่ือนํามาใช�พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

(วันท่ี 25 ส.ค. 2563) 
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การประชุมสรุปแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

นําเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบโครงการ 
ให�กลุมเปYาหมายได�รับทราบ ตลอดจนรับฟ7งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

เพ่ือนํามาใช�พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ 
(วันท่ี 20-21 ต.ค. 2563) 

การประชุมป4จฉิมนิเทศโครงการ 
 

เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาของโครงการในทุกประเด็น  
ให�กลุมเปYาหมายได�รับทราบ 

 

การประชุมกลุ%มย%อย ครั้งท่ี 2  
 

เพ่ือนําเสนอแนวสายทางและรูปแบบโครงการ  
พร�อมผลการศึกษาด�านส่ิงแวดล�อม และมาตรการปYองกัน  

แก�ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
 

การประชุมกลุ%มย%อย ครั้งท่ี 1  
 

เพ่ือนําเสนอหลักเกณฑ.และรูปแบบทางเลือกให�กลุมเปYาหมาย 
ได�รับทราบ ตลอดจนรับฟ7งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ  

เพ่ือนํามาใช�ประกอบการศึกษาโครงการ 
(วันท่ี 19-20 ก.ย. 2563) 

การเตรียมความพร(อมชุมชน 
เพ่ือช้ีแจงข�อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการ แผนการดําเนินงานให�กับ
ผู�นําชุมชน และบุคคลสําคัญในพ้ืนท่ีได�รับรู�และเกิดความเข�าใจในขั้นตอน

การดําเนินงานของโครงการ (ก.ค. - ส.ค. 63) 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

 

EPS  SPAN  PDC -25- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-1  แผนการจัดประชุมการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 

แผนงาน กลุ%มเปgาหมาย ข(อมูลท่ีนําเสนอ การดําเนินงาน กิจกรรมการประชุม 
1. การประชุม

ปฐมนิเทศ
โครงการ 
(ดําเนินการ
แล�ว) 

1) ผู�ได�รับผลกระทบ 
2)  ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
3)  ผู�ท่ีทําหน�าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล�อม  
4)  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 
5)  องค.กรพัฒนาเอกชนด�านการคุ�มครองส่ิงแวดล�อม 

สถาบันการ ศึกษาและนักวิชาการอิสระ 
6)  ส่ือมวลชน 
7)  ประชาชนท่ัวไป 

1) ความเป3นมาของโครงการ  
2) วัตถุประสงค.ของการศึกษา  
3) ประโยชน.ท่ีคาดวาจะได�รับจาก

โครงการ 
4) พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 
5) ขอบเขตการศึกษาและการ

ประเมินทางเลือกโครงการ  
6) แผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 
7) สถานท่ีติดตอขอข�อมูลเพ่ิมเติม   

ดําเนินการในวันอังคารท่ี 25 ส.ค. 
2563 เวลา 09.00-12.30 และ 
13.30-16.30 น. ณ ห�องประชุมเซาท.
เทิร.น โรงแรมเซาท.เทิร.น ลันตา รี
สอร.ท แอนด. สปา ตําบลศาลาดาน 
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  
มีผู�เข�ารวมประชุม จาํนวน 231 
คน 
 

 

 
2. การประชุม 

กลุมยอย  
ครั้งท่ี 1 

 
 

1) หนวยงานราชการ 
 -  หนวยงานราชการระดับอําเภอ 
 -  องค.กรปกครองสวนท�องถิ่น 
 -  ผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ี (กํานัน/ผู�ใหญบ�าน) 
2) ผู�ได�รับผลกระทบ 
 -  พ้ืนท่ีออนไหว (สถาบันการ ศึกษา/ 

ศาสนสถาน และสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี) 
 -  ประชาชนผู�อยูอาศัยบริเวณสองข�างทางของแนวสาย

ทาง  
 -  หนวยงานภาคเอกชนบริเวณสองข�างทางของแนวสาย

ทาง 

1) ความเป3นมาของโครงการ 
2) วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
3) วัตถุประสงค.ของการประชุมกลุม

ยอย  
4) ประโยชน.ท่ีคาดวาจะได�รับจาก

โครงการ 
5) พ้ืนท่ีศึกษา 
6) ขอบเขตการศึกษา 
7) สภาพพ้ืนท่ีโครงการในป7จจุบัน 
8) หลักเกณฑ.การคัดเลือกแนวสาย

ทางและรูปแบบท่ีเหมาะสม 
9) การดําเนินงานด�านการมีสวน

รวมของประชาชนท่ีผานมา 

ดําเนินการในวันท่ี 19 - 20 ก.ย. 
2563  
กลุ%มท่ี 1  
วันท่ี 19 กันยายน 2563  
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ อาคารกลุมสตรี โรงเรียนบ�านทุง
วิทยพัฒน. มีผู�เข�ารวมประชุม 
จํานวน 160 คน 
กลุ%มท่ี 2  
วันท่ี 20 กันยายน 2563  
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ อาคารกลุมสตรี โรงเรียนบ�านทุง
วิทยพัฒน. มีผู�เข�ารวมประชุม 
จํานวน 99 คน 

 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -26- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-1 แผนการจัดประชุมการมีส%วนร%วมของประชาชน (ต%อ) 
 

แผนงาน กลุ%มเปgาหมาย ข(อมูลท่ีนําเสนอ ช%วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
 3) ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการ 

 ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
 -  หนวยงานเจ�าของโครงการ 
4) ประชาชนท่ัวไป   
 - ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและมีความต�องการ

เข�ามามีสวนรวม 

10)  แผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 
11)  สถานท่ีติดตอสอบถามขอข�อมูล

เพ่ิมเติม 
 

  

3. การประชุมสรุป
แนวทางเลือกท่ี
เหมาะสม 
 

1)  ผู�ได�รับผลกระทบ 
2)  ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล�อม 
3)  ผู�ท่ีทําหน�าท่ีพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม  
4)  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 
5)  องค.กรพัฒนาเอกชนด�านการคุ�มครอง

ส่ิงแวดล�อม สถาบันการ ศึกษาและ
นักวิชาการอิสระ 

6)  ส่ือมวลชน 
7)  ประชาชนท่ัวไป 

1) ความเป3นมาของโครงการ  
2) วัตถุประสงค.ของการศึกษา  
3) ประโยชน.ท่ีคาดวาจะได�รับจาก

โครงการ 
4) พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 
5) สรุปผลการคัดเลือกแนว 

และรูปแบบเส�นทางเช่ือมเกาะลันตา 
(ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน�อย) 

6) แผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 
7) สถานท่ีติดตอขอข�อมูลเพ่ิมเติม 

ดําเนินการในวันท่ี 21 - 22 ตุลาคม 2563 
กลุ%มท่ี 1  
วันท่ี 21 ตุลาคม  2563  
เวลา 09.00 – 12.30 น.  
ณ อาคารเอนกประสงค. ท่ีวาการอําเภอ
เกาะลันตา อําเภอเกาะลันตาน�อย 
จังหวัดกระบ่ี 
กลุ%มท่ี 2  
วันท่ี 22 ตุลาคม 2563  
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ โรงยิมอาคารเอนกประสงค. องค.การ
บริหารสวนตําบลเกาะกลาง ตําบลเกาะ
กลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 

 

4. การประชุม 
กลุมยอย  

   ครั้งท่ี 2 

1) หนวยงานราชการ 
 -  หนวยงานราชการระดับอําเภอ 
 -  องค.กรปกครองสวนท�องถิ่น 
 -  ผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ี (กํานัน/ผู�ใหญบ�าน) 

1) ความเป3นมาของโครงการ 
2) วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
3) วัตถุประสงค.ของการประชุมกลุมยอย 

ครั้งท่ี 2 
4) ผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบ

เส�นทางเช่ือมเกาะลันตา  

คาดวา ดําเนินการในชวงเดือนธันวาคม 
2563 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -27- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-1 แผนการจัดประชุมการมีส%วนร%วมของประชาชน (ต%อ) 
 

แผนงาน กลุ%มเปgาหมาย ข(อมูลท่ีนําเสนอ ช%วงเวลา กิจกรรมการประชุม 
 2) ผู�ได�รับผลกระทบ 

 -  พ้ืนท่ีออนไหว (สถาบันการศึกษา/ 
ศาสนสถาน และสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี) 

 -  ประชาชนผู�อยูอาศัยบริเวณสองข�างทาง
ของแนวสายทาง  

 -  หนวยงานภาคเอกชนบริเวณสองข�างทาง
ของแนวสายทาง 

3) ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

 -  หนวยงานเจ�าของโครงการ 
4) ประชาชนท่ัวไป  
 -  ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและมีความ

ต�องการเข�ามามีสวนรวม  

5) มาตรการปYองกัน แก�ไข และลด
ผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

6) การดําเนินงานด�านการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีผานมา 

7) แผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 
8) สถานท่ีติดตอสอบถามขอข�อมูล

เพ่ิมเติม 

  

5. การประชุมป7จฉิม
นิเทศ 

1) ผู�ได�รับผลกระทบ 
2)  ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
3)  ผู�ท่ีทําหน�าท่ีพิจารณารายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล�อม  
4)  หนวยงานราชการในระดับตางๆ 
5)  องค.กรพัฒนาเอกชนด�านการคุ�มครอง

ส่ิงแวดล�อม สถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการอิสระ 

6)  ส่ือมวลชน 
7)  ประชาชนท่ัวไป 

1) ความเป3นมาของโครงการ 
2) วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
3) ประโยชน.ท่ีคาดวาจะได�รับจากโครงการ 
4) พ้ืนท่ีศึกษา 
5) แนวสายทางและรูปแบบโครงการท่ี

ได�รับการคัดเลือก 
6) สรุปผลการศึกษาด�านตางๆ ของ

โครงการ ท้ังทางด�านวิศวกรรม ด�าน
การจราจรและขนสง  

 ด�านการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล�อม  
7) การดําเนินงานด�านการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
8) สถานท่ีติดตอสอบถามขอข�อมูลเพ่ิมเติม 

คาดวา ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม 
2564 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

 

EPS  SPAN  PDC -28- เอกสารประกอบการประชุมกลุ9มย9อย ครั้งที่ 1 

 

  
ผู(เข(าร%วมประชุมศึกษาบอร�ดนิทรรศการ ท่ีปรึกษานําเสนอข(อมูลโครงการและตอบข(อซักถาม 

 
 

ผู(เข(าร%วมประชุมรับฟ4งรายละเอียดโครงการ ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น 

  
ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น 

 
 

ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น 
ภาพท่ี 9-1  บรรยากาศการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังท่ี 1 (วันเสาร�ท่ี 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.) 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -29- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

  
ผู(เข(าร%วมประชุมศึกษาบอร�ดนิทรรศการ นายกวิน  สายประเสริฐกิจ 

วิศวกรโยธาชํานาญการ สกส. 
กล%าวรายงาน 

  
นายสมบูรณ� เต็มชื่น 
นายอําเภอเกาะลันตา 
กล%าวเปjดการประชุม 

ท่ีปรึกษานําเสนอข(อมูลโครงการและตอบข(อซักถาม 

  
ผู(เข(าร%วมประชุมรับฟ4งรายละเอียดโครงการ ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น 

  
ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น ผู(เข(าร%วมประชุมร%วมซักถามและให(ความคิดเห็น 

 
ภาพท่ี 9-2  บรรยากาศการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังท่ี 1 (วันอาทิตย�ท่ี 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.) 
  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -30- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-2  สรุปประเด็นคําถามและข(อเสนอแนะจากการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังที่ 1 (กลุ%มที่ 1) 
 

ประเด็นคําถามและข(อคิดเห็น / ข(อเสนอแนะ การชี้แจง / การนํามาใช(ประโยชน�ในการศึกษา 
ด(านวิศวกรรม  
- เห็นด�วยกับผลการคัดเลือกแนวเส�นทางในแนวทางเลือกท่ี 3 

เน่ืองจากแนวเส�นทางผานเกาะปลิง สามารถสร�างตอมอได�งาย
และมีตอมอในลํานํ้าน�อย สงผลกระทบตอส่ิงแวดล�อม 
ชุมชนและการจราจรน�อยท่ีสุด นอกจากน้ีชวยสงเสริมการ
ทองเท่ียวในตําบลเกาะลันตาน�อยให�มากขึ้นด�วย 

- ในการกําหนดแนวเส�นทางจะใช�หลักเกณฑ.การพิจารณา
คัดเลือกแนวเส�นทาง ได�กําหนดป7จจัยในการคัดเลือกให�
ครอบคลุมป7จจัยตางๆ คือ ด�านวิศวกรรมและการจราจร ด�าน
เศรษฐกิจและการลงทุน และด�านผลกระทบส่ิงแวดล�อม โดย
หลักเกณฑ.ในการพิจารณาเปรียบเทียบจะพิจารณาวิเคราะห.
ประเมินผลจากคะแนนทุกด�านรวมกัน เพ่ือคัดเลือกแนวเส�นทาง
ท่ีเหมาะสม 

- เห็นด�วยกับรูปแบบการพัฒนาโครงการในรูปแบบท่ี 3 แบบ
สะพานคานขึง (Extradosed Bridge with double plane 
cable) เน่ืองจากมีความแข็งแรง ม่ันคงและเป3นรูปแบบท่ีมี
ความแปลกใหม สวยงาม สามารถเป3นเอกลักษณ.ของเกาะ
ลันตาได�อีกด�วย 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
 
 
 

- ขอทราบหลักเกณฑ.หรือตัวช้ีวัดความคุ�มคาของโครงการ  
ซ่ึงมีการนําคาเสียเวลาและคานํ้ามันระหวางรอข�ามแพ 
ขนานยนต.ด�วยหรือไม 

- การวิเคราะห.ความเหมาะสมทางด�านเศรษฐกิจของโครงการ
จะเป3นการนําต�นทุนโครงการและคาใช�จายตางๆ ท้ังหมดกับ
ผลประโยชน.ตอบแทนท่ีได�รับจากโครงการตลอดชวงอายุการ
ใช�งานหรือวิเคราะห.โครงการมาเปรียบเทียบกัน โดยผลการ
วิเคราะห.จะแสดงด�วยคาดัชนีช้ีวัดทางด�านเศรษฐกิจ ได�แก
มูลคาเงินป7จจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนทางด�านเศรษฐกิจ 
(EIRR) และอัตราสวนผลประโยชน.ตอต�นทุน (Benefit/Cost 
Ratio: B/C) 

- มีความกังวลด�านความปลอดภัยบนท�องถนน เน่ืองจากใน
อนาคตจะมีปริมาณการจราจรเพ่ิมมากขึ้น ทําให�ถนนไม
สามารถรองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมขึ้นอาจทําให�เกิดอุบัติเหตุได� 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
 
 

- ขอให�ออกแบบรูปแบบสะพานมีจุดพักรถบนสะพาน เพ่ือให�
นักทองเท่ียวชมวิว 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
แตอยางไรก็ดีในการออกแบบรูปแบบสะพานให�มีจุดพักรถ
จะต�องคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน  

- ประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะลันตามีความต�องการสะพานเช่ือม
เกาะลันตาเป3นอยางมาก และขอให�มีการกอสร�างสะพานให�
เร็วท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

- กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจําเป3นของการกอสร�าง
เส�นทางคมนาคมขนสงทางบกท่ีเช่ือมระหวางตําบลเกาะกลาง
ไปยังตําบลเกาะลันตาน�อย จึงได�ดําเนินการจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือ 
ให�บริการศึกษาความเหมาะสมทางด�านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร.
การลงทุน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม (EIA) ของ
โครงการฯ 

- ขอทราบระยะเวลาในการเริ่มกอสร�างสะพาน - โครงการน้ีป7จจุบันอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เพ่ือเตรียมความพร�อม
สําหรับการสํารวจและออกแบบ เม่ือดําเนินการเสร็จจะขึ้นอยู
กับนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาอนุมัติกอสร�างโครงการ 
ซ่ึงคาดวาเริ่มกอสร�างสะพานได�เร็วท่ีสุดในป~ พ.ศ. 2565 

- แนะนําให�จํากัดความเร็วรถทุกชนิดท่ีขึ้นสะพาน และขอเสนอ
แนวคิดให�สะพานมีเสียงดนตรี 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -31- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-2  สรุปประเด็นคําถามและข(อเสนอแนะจากการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังที่ 1 (กลุ%มที่ 1) 
 

ประเด็นคําถามและข(อคิดเห็น / ข(อเสนอแนะ การชี้แจง / การนํามาใช(ประโยชน�ในการศึกษา 
ด(านส่ิงแวดล(อม  
- การเข�าสํารวจพ้ืนท่ีโครงการท่ีอยูในเขตห�ามลาสัตว.ป̀าทุงทะเล 

สามารถเข�าสํารวจได�หรือไม เน่ืองจากมีความกังวลวาจะ
สงผลตอการพัฒนาโครงการลาช�า 

- เขตห�ามลาสัตว.ป̀าทุงทะเลอยูในพ้ืนท่ีภายใต�การกํากับดูแล
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว.ป̀าและพันธุ.พืช จึงได�ดําเนินการ
ขออนุญาตเข�าทําการศึกษาและวิจัยทางวิชาการในพ้ืนท่ี 
ป̀าอนุรักษ. ท่ีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว.ป̀าและพันธุ.พืชกําหนด 
ซ่ึงป7จจุบันอยูในขั้นตอนพิจารณาให�ความเห็นชอบตอโครงการ 

- ขอให�หนวยงานหรือองค.กรการทองทองเท่ียวตางๆ มา
ชวยเหลือสนับสนุนการทองเท่ียวในตําบลเกาะลันตาน�อย 
ให�ควบคูไปกับตําบลเกาะลันตาใหญ 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะเพ่ือประสานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวข�องตอไป 

- ควรให�ความสําคัญทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับความเป3นอยู
ของประชาชน 

- โครงการพร�อมรับฟ7งและให�ความสําคัญกับความคิดเห็นของ
ประชาชน แตอยางไรก็ตามผลกระทบส่ิงแวดล�อมท่ีเกิดจากการ
พัฒนาโครงการจะต�องมีมาตรการปYองกันและแก�ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมควบคูกันไป 

ด(านการมีส%วนร%วมของประชาชน  
- ขอให�เพ่ิมตําบลคลองยาง และตําบลเกาะกลางซ่ึงเป3นตําบล

ท่ีอยูในอําเภอเกาะลันตา และแก�ไขท่ีต้ังของท่ีวาการอําเภอ
เกาะลันตาให�เป3นป7จจุบัน ของหัวข�อความเป3นมาโครงการ
ในเอกสารประกอบการประชุม 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไขตอไป 

- ขอให�สงแบบสอบถามให�แกประชาชนท่ีไมได�เข�ารวมประชุม 
ได�มีสวนในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 
ซ่ึงทางผู�นําชุมชนเป3นผู�รวบรวมสงให�แกท่ีปรึกษาในการ
ประชุมครั้งตอไป 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปดําเนินการตอไป แตอยางไร 
ก็ตาม ทางท่ีปรึกษาจะมีการลงสํารวจด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
เป3นการสํารวจความคิดเห็นทางสังคมเชิงลึก โดยเป3นการ 
สุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือนในแตละหมูบ�านและตําบล 

 
- ขอเสนอแนะให�ติดปYายประชาสัมพันธ.เชิญเข�ารวมประชุม

ของโครงการ บริเวณทางแยกหรือสถานท่ีท่ีสามารถมองเห็น
ได�ชัดเจน 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปดําเนินการในการจัดประชุม
ครั้งตอไป 

  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -32- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-3  สรุปประเด็นคําถามและข(อเสนอแนะจากการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังที่ 1 (กลุ%มที่ 2) 
 

ประเด็นคําถามและข(อคิดเห็น / ข(อเสนอแนะ การชี้แจง / การนํามาใช(ประโยชน�ในการศึกษา 
ด(านวิศวกรรม  
- เห็นด�วยกับผลการคัดเลือกแนวเส�นทางในแนวทางเลือกท่ี 3 

ท่ีมีความเหมาะสม และขอให�ออกแบบหลีกเล่ียงกุโบร.และ
มัสยิดบริเวณพ้ืนท่ีจุดส้ินสุดโครงการ ตําบลเกาะลันตาน�อย 

- ในการกําหนดแนวเส�นทางจะใช�หลักเกณฑ.การพิจารณา
คัดเลือกแนวเส�นทาง เพ่ือคัดเลือกแนวเส�นทางท่ีเหมาะสม 
และมีการออกแบบจุดส้ินสุดโครงการเพ่ือหลีกเล่ียงพ้ืนท่ี
ออนไหว อยางเชน กุโบร. มัสยิด และขยายเขตทางให�น�อย
ท่ีสุดเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน 

- เห็นด�วยกับรูปแบบการพัฒนาโครงการในรูปแบบท่ี 3 แบบ
สะพานคานขึง (Extradosed Bridge with double plane 
cable) สามารถเป3นเอกลักษณ.ของเกาะลันตาได� 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 

- กังวลเกี่ยวกับถนนในพ้ืนท่ีเกาะลันตา เน่ืองจากในอนาคต
จะมีปริมาณการจราจรเพ่ิมมากขึ้นหลังจากการกอสร�าง
สะพานแล�วเสร็จ จะทําให�มีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นถนนไม
สามารถรองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมขึ้นได� 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
และประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวข�องตอไป 

- เม่ือมีการกอสร�างสะพานเช่ือมเกาะลันตาแล�วเสร็จ จํานวน
คนในพ้ืนท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นอาจสงผลให�เกิดอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงขอเสนอให�มีจุดตรวจคัดกรองหากลุมเส่ียง 
COVID-19 และการปYองกันอาชญากรรม 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
และประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวข�องตอไป 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะลันตามีความต�องการสะพานเช่ือม
เกาะลันตาเป3นอยางมาก และขอให�มีการกอสร�างสะพานให�
เร็วท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

- กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจําเป3นของการกอสร�าง
เส�นทางคมนาคมขนสงทางบกท่ีเช่ือมระหวางตําบลเกาะกลาง
ไปยังตําบลเกาะลันตาน�อย จึงได�ดําเนินการจัดจ�างท่ีปรึกษา
เพ่ือให�บริการศึกษาความเหมาะสมทางด�านวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร.การลงทุน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 
(EIA) ของโครงการฯ 

- ขอให�ออกแบบรูปแบบสะพานมีจุดพักรถบนสะพาน เพ่ือให�
นักทองเท่ียวชมวิว 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบ 
แตอยางไรก็ดีในการออกแบบรูปแบบสะพานให�มีจุดพักรถ
จะต�องคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน  

- ขอทราบระยะเวลาในการเริ่มกอสร�างสะพาน - โครงการน้ีป7จจุบันอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบส่ิงแวดล�อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เพ่ือเตรียม
ความพร�อมสําหรับการสํารวจและออกแบบ เม่ือดําเนินการ
เสร็จจะขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาอนุมัติ
กอสร�างโครงการ ซ่ึงคาดวาเริ่มกอสร�างสะพานได�เร็วท่ีสุดใน 
ป~ พ.ศ. 2565 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -33- เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

ตารางที่ 9-3  สรุปประเด็นคําถามและข(อเสนอแนะจากการประชุมกลุ%มย%อย คร้ังที่ 1 (กลุ%มที่ 2) (ต%อ) 
 

ประเด็นคําถามและข(อคิดเห็น / ข(อเสนอแนะ การชี้แจง / การนํามาใช(ประโยชน�ในการศึกษา 
 ด(านส่ิงแวดล(อม  
- ขอให�ผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ีได�มีสวนรวมเป3นคณะกรรมการ

ตรวจรับสะพานด�วย 
- สามารถเข�ารวมประชุมการมีสวนรวมภาคประชาชน ช้ีแจง

รายละเอียดกอนการกอสร�าง พร�อมลงนาม MOU เพ่ือให�
ประชาชนได�รับทราบข�อมูลขาวสารรายละเอียดโครงการ 
รวมถึงการรับฟ7งข�อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือทําให� 
การกอสร�างเป3นไปอยางรวดเร็วมีคุณภาพตามนโยบายของ
กรมทางหลวงชนบท 

- กังวลการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะลันตา เม่ือมีนักทองเท่ียว
เพ่ิมมากขึ้น 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะเพ่ือประสานกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวข�องตอไป แตอยางไรก็ดีการจัดการขยะท่ีเกิดจาก 
การพัฒนาโครงการจะต�องมีมาตรการปYองกันและแก�ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล�อมควบคูกันไป 

ด(านการมีส%วนร%วมของประชาชน  
- ขอเสนอแนะให�จัดประชุมแยกตามพ้ืนท่ี เน่ืองจากประชาชน

ไมต�องเสียคาเวลาและคาใช�จายในการเดินทางข�ามแพ
ขนานยนต. 

- ท่ีปรึกษาขอรับข�อเสนอแนะไปดําเนินการในการจัดประชุม
ครั้งตอไป 

 
9.2.3 ผลการประชาสัมพันธ�โครงการที่ผ%านมา 
 
  การประชาสัมพันธ.โครงการเป3นการสื่อสารระหวางโครงการกับกลุมประชาชนที่เก่ียวข�องทั้งในพื้นที่
โครงการและสาธารณชนทั่วไป ให�มีความรู�ความเข�าใจ เสริมสร�างความเชื่อถือ และได�รับการสนับสนุนในการ
ดําเนินโครงการ เพื่อให�การศึกษาของโครงการดําเนินไปด�วยดี จึงจัดให�มีการประชาสัมพันธ. โดยดําเนินการควบคู
ไปพร�อมกับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการ โดยการประชาสัมพันธ.ผานชองทาง
ตางๆ แสดงดังรูปที่ 9-2 ประกอบด�วย 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
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website ของโครงการ : www.เส(นทางเชื่อมเกาะลันตา.com 
 

 
 
ติดปgายประชาสัมพันธ�โครงการบริเวณ 
1.  แขวงทางหลวงชนบทกระบ่ี 
2.  ประชาสัมพันธ.จังหวัดกระบ่ี 
3.  ท่ีวาการอําเภอเกาะลันตา 
4.  องค.การบริหารสวนตําบลเกาะกลาง  
5.  องค.การบริหารสวนตําบลเกาะลันตาน�อย 
6.  องค.การบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ 
7.  ท่ีทําการเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ 
8.  ท่ีทําการเทศบาลตําบลศาลาดาน 
9. องค.การบริหารสวนตําบลคลองยาง 
 

 
เอกสารประกอบการประชุมกลุ%มย%อย ครั้งท่ี 1 

 
เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดท่ี 2 

 

 
บอร�ดนิทรรศการประชุมกลุ%มย%อย ครั้งท่ี 1 

 
รูปที่ 9-2 การดําเนินงานประชาสัมพันธ�โครงการที่ผ%านมา  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล'อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
เส'นทางเชื่อมเกาะลันตา ตําบลเกาะกลาง – ตําบลเกาะลันตาน'อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
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10.  สถานที่ติดต%อสอบถามข(อมูลเพ่ิมเติม 
  

สํานักก%อสร(างสะพาน กรมทางหลวงชนบท 
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย. เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทรศัพท. 0-2551-5545    โทรสาร 0-2551-5534 
 
บริษัท เอพซิลอน จํากัด 
335 หมู 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน�อย ตําบลบางรักพัฒนา  
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทรศัพท. 0-2920-9930-4 โทรสาร 0-2570-2767, 0-2571-2776  
ด�านวิศวกรรม 
ติดตอ คุณทอง หวังสันติวงศา   โทรศัพท.มือถือ 081-622-1608 
 
บริษัท สแปน จํากัด 
เลขที่ 378 ซอยลาดพร�าว 94 ถนนลาดพร�าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130  
โทรศัพท.  02-718-7304-6  โทรสาร  02-718-7303    
ด�านการออกแบบ 
ติดตอ  คุณจงรักษ. พรหมคนซ่ือ  โทรศัพท.มือถือ 081-350-8849 
  คุณฐิติกรณ. อภิบุญสุวรรณ  โทรศัพท.มือถือ 081-987-9284  
 
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท� คอนซัลแตนท� จํากัด 
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร. 98 ถนนนวมินทร. แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท. 0-2948-6014-8   โทรสาร 0-2948-6013  
ด�านสิ่งแวดล�อม และการมีสวนรวมของประชาชน 
ติดตอ คุณพรรณนพ ลิ่มหุน    โทรศัพท.มือถือ 095-749-6667 

 
เว็บไซต�โครงการ www.เส(นทางเชื่อมเกาะลันตา.com    Line official ของโครงการ 

        


