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เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 
            โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) 

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง-ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
 
1.  ความเป็นมาของโครงการ  
 
  เกาะลันตาอยู่ในทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบี่ ระหว่างทะเลกระบี่กับทะเลตรัง ห่างจากกระบี่ไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร อ าเภอเกาะลันตา ประกอบด้วย 5 ต าบล คือ ต าบลคลองยาง ต าบลเกาะกลาง 
ต าบลเกาะลันตาน้อย ต าบลศาลาด่าน และต าบลเกาะลันตาใหญ่ โดยที่ตั้งของที่ท าการอ าเภอเกาะลันตาอยู่ที่
ต าบลเกาะลันตาน้อย นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายหลายเกาะ ศูนย์กลางความเจริญ และศูนย์กลางธุรกิจ
ท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่เกาะลันตา เป็นเกาะใหญ่ ปลายสุดด้านทิศใต้
ของเกาะลันตาใหญ่ เป็นที่ตั้งของที่ท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาและประภาคารสัญลักษณ์ของเกาะลันตา 
ด้วยความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะลันตาท าให้นักท่องเที่ยวติดใจ จึงท าให้ชื่อเสียงของเกาะลันตาเป็นที่
รู้จักในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเวลาอันรวดเร็ว  
  ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหิน ซึ่งเป็นจุดลง 
แพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาน้อย ลงแพขนานยนต์ 1 คร้ัง คือ บ้านหัวหิน-เกาะลันตาน้อย โดยมีสะพานสิริลันตา
เชื่อมเกาะะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชนและการค้า และตรงต่อไปยังหาดต่างๆ จนไป
สุดถนนที่ท้ายเกาะบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งการใช้แพขนานยนต์ในปัจจุบันนั้น แม้จะเป็น
ระยะทางสั้นเพียง 1.53 กิโลเมตร แต่เนื่องจากแพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย ปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้ คือ 
ปัญหาเร่ืองของความล่าช้า ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมารอแพขนานยนต์เป็นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง หรือบางครั้งก็นาน
กว่านั้น ท าให้การจราจรติดขัด ขบวนรถติดยาวเหยียด/จากปัญหาดังกล่าวจึงสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า สาเหตุมาจาก
ในขณะนี้เป็นช่วง High Season (เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจ านวนมาก และ
มีปัญหาเร่ืองของระดับน้ าทะเล ที่ขึ้นลงโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคของแพขนานยนต์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
  กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจ าเป็นของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมระหว่าง
บ้านหัวหิน ต าบลเกาะกลาง กับเกาะลันตาน้อย ต าบลเกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง-ต าบลเกาะลันตาน้อย 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังแสดงในรูปที่ 1-1 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก 
และสนับสนุนการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 

2) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนเกาะลันตา เพื่อการศึกษา
และการรักษาพยาบาล 

3) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคม และ
การขนส่ง แก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
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รูปที่ 1-1  โครงข่ายถนนสายหลักระหว่างเกาะกลางกับเกาะลนัตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
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EPS  SPAN  PDC -3- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

  4) เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวงและแก้ไขปัญหาการจราจรที่ล่าช้า  บริเวณท่าแพ
ขนานยนต์ บริเวณทางเชื่อมเกาะ ระหว่างต าบลเกาะกลาง และต าบลเกาะลนัตาน้อย จังหวัดกระบี ่
 

3.  วัตถุประสงค์การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 2 และใหญ่คร้ังที่ 3 
 
  1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกแนวสายทาง
และรูปแบบโครงการ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
  2) เพื่อน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไชผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  3) เพื่อน าเสนอผลการศึกษาของโครงการทุกด้าน (ด้านวิศวกรรม จราจร เศรษฐศาสตร์  สิ่งแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ได้รับ
ทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อคิดเห็นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะ 
  4) เพื่อน าเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้าน
การจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผลการด าเนินงาน ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ 
 
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบข้อมูลสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น  
 2) ที่ปรึกษาได้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจและด าเนินการโครงการ 
 3) กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจผลการศึกษาของโครงการ และร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทในการ

พัฒนาโครงการในอนาคต 
 
5.  ลักษณะโครงการ 
 
5.1  แนวเส้นทางโครงการ 
  
  โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา 
ต าบลเกาะกลาง - ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 4206 
ประมาณ กม.ที่ 26+620 ผ่านบริเวณเกาะปลิง ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงชนบทหมายเลข 
กบ.5035 แสดงดังรูปที่ 5-1  
 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -4- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

 

รูป
ที่ 

5-1
  แ

นว
เส้น

ทา
งโค

รงก
าร

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -5- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

5.2  สภาพพ้ืนที่โครงการในปัจจุบัน 
   
  โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา 
ต าบลเกาะกลาง - ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  
  ผลการส ารวจพื้นที่ต าบลเกาะกลาง ในบริเวณภูเขาจะมีสภาพเป็นป่าไม้ลักษณะเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่
ส าคัญ เช่น หลุมพอ ตะเคียน ไม้ยาง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน เช่น ไม้แสม ไม้โกงกาง เป็นต้น บริเวณเชิงเขาส่วน
ใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนมะพร้าว และในบริเวณที่ราบและที่เนิน
ใช้ประโยชน์ทางด้านที่อยู ่อาศัย เกษตรกรรมและการประมง  ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวน
มะพร้าว ที่นา ประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านเป็นต้น 

ผลการส ารวจพื้นที่ในต าบลเกาะลันตาน้อย ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ ที่มีลักษณะที่คล้ายกับฝั่งต าบล
เกาะกลาง โดยในบริเวณภูเขาจะมีสภาพเป็นป่าไม้ลักษณะเป็นป่าดิบชื้นพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น หลุมพอ ตะเคียน ไม้
ยาง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนเช่นไม้แสม ไม้โกงกาง เป็นต้น บริเวณเชิงเขาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เ กษตรกรรม 
ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนมะพร้าว และในบริเวณที่ราบและที่เนินใช้ประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัย 
เกษตรกรรมและการประมง ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนมะพร้าว ที่นา ประมงชายฝั่งและประมง
พื้นบ้านเป็นต้น และพบแนวของสายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พาดผ่านมาจาก
เกาะปลิง เพื่อขึ้นสู่เกาะลันตาน้อยบริเวณถนนสาย กบ.5035 ช่วง กม.3+400 ถึง กม.3+500 ที่อยู่ในแนวศึกษา
โครงการฯ และยังพบต าแหน่งของแนวท่อร้อยสายไฟใต้น้ าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้ามมาจากต าบลเกาะกลาง
มาขึ้นฝั่งที่บริเวณเดียวกัน และยังมีแนวของสายสื่อสาร CAT TOT TUC และ กฟภ. ที่บริเวณหน้ากูโบร์ทุ่งหยุม 
หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะลันตาน้อย แสดงดังรูปที่ 5-2 
 
6.  รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
 
6.1  รูปแบบสะพานโครงการ 
 
  รูปแบบการพัฒนาโครงการเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง - ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลัน
ตา จ.กระบี่ ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเล และทางระดับดิน โดยจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 4206 ผ่าน
บริเวณเกาะปลิง ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดพื้นที่ศึกษา ทางหลวงชนบทหมายเลข กบ.5035 ความยาวสะพานรวมเชิง
ลาดประมาณ 2,200 เมตร (รูปที่ 6-1) โดยจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจร รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืน เช่น 
สภาพภูมิประเทศลักษณะการใช้ที่ดิน โครงข่ายถนนในพื้นที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้ออกแบบ
สะพานโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (รูปที่ 6-2) ดังนี้  
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รูปที่ 5-2 สภาพปัจจุบันพื้นที่ศึกษาโครงการ 
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6.1.1 ส่วนที่ 1-1 (Section 1-1)  
  ส าหรับสะพานบกมีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับเหนือพื้นดิน ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความกว้าง
ช่องจราจร 3.75 เมตร มีไหล่ทางความกว้าง 2.50 เมตร และทางเดินเข้าจุดชมวิวความกว้าง 1.75 เมตร แสดงดัง
รูปที่ 6-3 

 

 
 

รูปที่ 6-3  ลักษณะของสะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร ส่วนที่ 1-1 
 

6.1.2 ส่วนที่ 2-2 (Section 2-2) รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) 
  รูปแบบสะพานคานขึง เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสะพานคอนกรีตอัดแรงและสะพานขึง โครงสร้าง
สะพานแบบขึงสายเคเบิ้ลแบบระนาบคู่ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความกว้างช่องจราจร 3.75 เมตร มีไหล่ทาง
ความกว้าง 2.50 เมตร และทางเดินเข้าจุดชมวิวความกว้าง 1.75 เมตร มีระยะทางรวม 460 เมตร (รูปที่ 6-4) 
โดยมีรูปแบบฐานรากตอม่อ แสดงดังรูปที่ 6-5 
 
 

 
 

รูปที่ 6-4  รูปตัดสะพานบริเวณคานขึง
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รูปที่ 6-5  ลักษณะของสะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร ส่วนที่ 2-2 
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6.1.3 ส่วนที่  3-3 และส่วนที่  4 -4 (Section 3-3 & Section 4-4) รูปแบบสะพานคานยื่น สมดุ ล 
(Balanced Cantilever Bridge) 
  รูปแบบสะพานคานยื่นสมดุล เป็นรูปแบบสะพานที่พบเห็นได้ทั่วไป สะพานมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่มีการ
ติดตั้งเคเบิล ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความกว้างช่องจราจร 3.75 เมตร และมีไหล่ทางความกว้าง 2.50 เมตร 
มีระยะทางรวม 1,740 เมตร (รูปที่ 6-6) โดยมีรูปแบบฐานรากตอม่อ แสดงดังรูปที่ 6-7 

 

 
 

รูปที่ 6-6  รูปตัดสะพานบริเวณคานย่ืนสมดุล 
 

 
 

รูปที่ 6-7  ลักษณะของสะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร ส่วนที่ 3-3 และ ส่วนที่ 4-4 
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6.1.4 จุดชมวิว 
  แสดงจุดชมวิวพร้อมประติมากรรมที่จุดชมวิวในต าแหน่งเสาสูงของสะพานคานขึงทั้งในทิศทางการ
เดินทางของการจราจรไปเกาะลันตาน้อย (จุดชมวิวที่ 1 และจุดชมวิวที่ 2) และทิศทางการจราจรกลับออกมาจาก
เกาะลันตาน้อย (จุดชมวิวที่ 3 และจุดชมวิวที่ 4) ซึ่งมีความหมายของ ประติมากรรม ในแต่ละจุดชมวิวดังนี้ 
 

  จุดชมวิวที่ 1 ประติมากรรมท่องทะเลอันดามัน น าเสนอประติมากรรมเรือหัวโทงและเกรียวคลื่นสีฟ้าของ
น้ าทะเลอันดามัน เพื่อสื่อถึงวิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลันตา ที่อยู่กับทะเลอันดามันมาแต่บรรพชน 
แสดงดังรูปที่ 6-8 
 

  จุดชมวิวที่ 2 ประติมากรรมรักลันตา น าเสนอความรักของชาวลันตาที่เห็นคุณค่าแห่งงดงามตาม
ธรรมชาติของลันตา พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านมาเป็นแขกเยือนลันตาด้วยความยินดียิ่ง แสดงดังรูปที่ 6-9 
 

  จุดชมวิวที่ 3 ประติมากรรมเพิ่มพูนพฤกษาป่าชายเลน เนื่องจากการเดินทางกลับจากเกาะลันตา มุ่งสู่
ต าบลเกาะกลาง จะเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลน ที่มีคุณค่าสมควรแก่การช่วยกันเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของป่าชายเลน จึง
เชิญชวนให้ผู้มาเยือน ที่มีโอกาส ได้มาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งการปลูกไว้ในใจท่าน และการลงมือปลูกในพื้นที่
จริง ตามสมควรแก่โอกาส แสดงดังรูปที่ 6-10 
 

  จุดชมวิวที่ 4 ประติมากรรมรักษ์ป่าชายเลน น าเสนอความส าคญัของป่าชายเลน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์ต่ออนุชนในรุ่นต่อๆไป สมควรที่จะได้รับการพิทักษ์รักษาสืบไป แสดงดังรูป
ที่ 6-11 
 

6.2  การจราจรและขนส่ง 
  ผลการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง ผลการคาดการณ์พบว่า การเดินทางบนเส้นทางโครงการ ในปีที่
คาดว่าจะเปิดให้บริการ โดยปี พ.ศ. 2568 ช่วง High Season มีปริมาณจราจรมากกว่า ช่วง Low Season ร้อย
ละ 17.39 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในทุกๆ 5 ปีในช่วงการประเมิน ดังนี้ พ.ศ. 2573 ร้อยละ 18.92 ,พ.ศ. 2578 ร้อยละ 
20.09 ,พ.ศ. 2583 ร้อยละ 21.01 ,พ.ศ. 2588 ร้อยละ 21.80 ,พ.ศ. 2593 ร้อยละ 22.51 และ พ.ศ. 2598 ร้อย
ละ 23.11 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 6-1 
 

ตารางที่ 6-1  ผลคาดการณ์ปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการ 

กรณี ในดูกาลท่องเที่ยวHigh Season และกรณี นอกฤดูกาลท่องเที่ยวLow Season 
 

พ.ศ. ปริมาณจราจร (pcu/วัน) 
ช่วง High Season ช่วง Low Season 

2568 6,005 4,961 
2573 6,987 5,665 
2578 7,969 6,368 
2583 8,940 7,062 
2588 9,892 7,736 
2593 10,816 8,381 
2598 11,739 9,026 

PCU :  Passenger Car Unit (ปริมาณจราจรเทียบเป็นจ านวนค้นของรถยนต์โดยสาร 4 ล้อ)  
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เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -14- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

การวิเคราะห์สภาพการจราจรของแนวเส้นทางโครงการ  
  วิเคราะห์ได้จากข้อมูลปริมาณจราจร ข้อมูลทางกายภาพของเส้นทาง ท าให้ทราบถึงระดับการให้บริการ 
(Level of Service: LOS) ซึ่งสามารถน าไปใช้ ในการออกแบบจ านวนช่องจราจรของถนนโครงการ เพื่อให้ได้ค่ า
ระดับการให้บริการของเส้นทางอยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม โดยระดับการให้บริการแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ 
 
  - ระดับการให้บริการ A คือ กระแสจราจรมีสภาพอิสระ มีความเร็วสูง ปริมาณการจราจรน้อย ผู้ขับขี่
สามารถเลือกใช้ความเร็วได้อิสระ ไม่มีการติดขัด 
  - ระดับการให้บริการ B คือ กระแสจราจรมีสภาพอยู่ตัว ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามสมควร 
  - ระดับการให้บริการ C คือ กระแสจราจรอยู่ในสภาพอยู่ตัว ผู้ขับขี่เลือกใช้ความเร็วได้จ ากัด การ
เปลี่ยนช่องทางจราจรและการแซงถูกจ ากัดในระดับพอสมควร 
  - ระดับการให้บริการ D คือ กระแสจราจรใกล้สภาพไม่อยู่ตัว ผู้ขับขี่จ าเป็นต้องขับรถตามรถคันหน้า
ไปด้วย ความเร็วต่ า 
  - ระดับการให้บริการ E คือ กระแสจราจรมีสภาพไม่อยู่ตัว ผู้ขับขี่ไม่สามารถใช้ความเร็วตามต้องการ 
เพราะการจราจรเริ่มมีการติดขัด 
  - ระดับการให้บริการ F คือ กระแสจราจรมีสภาพถูกบีบ ผู้ขับขี่ต้องใช้ความเร็วต่ ามาก เพราะ
การจราจรมีการติดขัดเป็นแถวยาว เคลื่อนตัวได้ช้า 
 
  ในการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนเส้นทางโครงการ พบว่า หากท าการออกแบบ
จ านวนช่องจราจรเป็นขนาด 2 ช่องจราจร ยังสามารถรองรับปริมาณจราจรในปีอนาคตได้ โดยในปี พ.ศ. 2598 มี
ระดับการให้บริการในช่วง D ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ AASHTO แนะน าส าหรับการออกแบบ แสดงดังตารางที่ 6-2 
 

ตารางที ่6-2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัการใหบ้ริการบนเส้นทางโครงการ 
 

พ.ศ. 
ระดับการให้บริการบนเส้นทางโครงการ 

High Season Low Season 

2568 C B 

2573 C B 

2578 C C 

2583 D C 

2588 D C 

2593 D D 

2598 D D 

ที่มา:  วิเคราะหโ์ดยที่ปรึกษา 
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สรุปประมาณการเบื้องต้นในการลงทุนโครงการ 
 
  วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนโครงการ ซึ่งสรุปได้ดงัตารางที่ 6-3 
 

ตารางที่ 6-3  สรุปประมาณการลงทุนโครงการ 
 

 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
 

 
 
  จากผลการวิเคราะห์โครงการข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การลงทุนด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจกล่าวคือ โครงการให้อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มากกว่าอัตราค่าเสียโอกาส
ของโครงการที่ร้อยละ 12 ให้ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าการลงทุน (B/C) ที่มากกว่า 1.0 รวมทั้งให้ค่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่มากกว่า 0 (ศูนย์) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การลงทุนโครงการฯให้ผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจที่มีต่อสังคม โดยส่วนรวมคุ้มค่ากับต้นทุนของทรัพยากรที่ได้ถูกน ามาใช้ในการลงทุนของโครงการ 
 
7.  การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้พิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ครอบคลุม
ทรัพยากรหลัก ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ผลจากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นผลกระทบหลักของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 7-1 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศ 
- กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างบนพื้นท่ีราบ

ไม่จ าเป็น ต้องดัดแปลงลักษณะภูมิสัณฐาน
ของพื้นท่ี ไม่มีการท าลายรูปลักษณะทาง
สัณฐานของพื้นท่ีให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
อาณาเขตท่ีกว้างขวาง 

- การเจาะฐานราก/ตอม่อจะท าให้เกิด ดินท้ิง
จากการเจาะ 

ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด 
- จัดท าฐานราก เพื่ อรองรับ โครงสร้างแนว

เส้นทางและสะพานโดยก าหนดจ านวนเสาเข็ม
รองรับน้ าหนักของโครงสร้างเป็นการถ่ายเท
น้ าหนักกดของโครงสร้างท่ีอยู่เหนือดิน รวมท้ัง
น้ าหนักของยานพาหนะท่ีสัญจรผ่าน ลงสู่ชั้น
ดินรองรับน้ าหนักจากระดับพื้น จนถึงดินชั้น
ล่างท่ีจุดสิ้นสุดระยะความลึกของเสาเข็มเป็น
การรองรับน้ าหนักในแนวดิ่ง สามารถป้องกัน
การเลื่อนไหลหรือการทรุดตัวของพื้นท่ีข้างเคียง 

- ด าเนินการติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
เก าะกลาง  เพื่ อ จั ดห า ท่ี รอ งรับพ ร้อ ม ใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่น
ละอองและมลสาร 
- กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พบว่า มีค่า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อสร้างเท่าน้ัน จึงจัดเป็นผลกระทบใน
ระดับต่ า โดยฝุ่นละอองส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การก่อสร้างเปิดหน้าดิน  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ฉีดพรมน้ าเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในกิจกรรม

การก่อสร้างถนนระดับดินบริเวณต าบลเกาะ
กลาง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและช่วง
บ่าย)  

- ผู้รับจ้างก่อสร้างประสานงานกับต าบลเกาะ
ก ล าง  แ ล ะ ต าบ ล เก าะ ลั น ต า น้ อ ย  เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงานก่อสร้างให้
การก่อสร้าง และท าการติดป้ายประชาสัมพันธ์ 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่ อ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบ ได้แก่ สถานี บ้านร้อยปี หมู่ท่ี 8 
บ้านหัวหิน 

- ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ความเร็วลมและทิศทางลม 
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ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การแผ้วถางปรับพื้นท่ี และการตัดถมดิน 
ดังน้ันจึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะ
ก่อให้เกิด 

รายละเอียดโครงการ และแจ้งแผนงานให้
ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- จัดให้มีผ้าใบคลุมหลังรถบรรทุกดินและรถขนส่ง
วัสดุก่อสร้างทุกคัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจายและการร่วงหล่นของดินหรือวัสดุต่างๆ 

- ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ 
ท่ีใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดการระบายมลพิษ
ทางอากาศตามคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

- ท าความสะอาดล้อของยานพาหนะทุกชนิด
ก่อนท่ีจะออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง โดยจัดสถานท่ี
ส าหรับล้างล้อและตัวรถพร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ฉีดท่ี
มีความดันสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินท่ีติดกับ
ล้อรถตกหล่นบริเวณถนน  

- จัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (Mask) ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
และคนงานก่อสร้าง ในช่วงด าเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้าง เปิดหน้าดิน รื้อย้ายและแผ้วถาง ขุด
ถม ตอกหรือเจาะเสาเข็ม 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดกวาดดิน หิน 
และทราย ท่ีตกหล่นอยู่บนผิวจราจรอยู่ เป็น
ประจ า เพื่อป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกดินไม่ให้เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผ่านพื้นท่ีแหล่งชุมชน 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 วันต่อเน่ือง 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
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ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
- มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะจะมี

ปริมาณน้อยลง เน่ืองจากมีการสะสมของ
มลพิษมีน้อยลง ซ่ึงเป็นผลจากการจราจรท่ี
คล่องตัวขึ้น จึงช่วยลดมลพิษทางอากาศใน
พื้นท่ีโดยรวมโดยเฉพาะการสะสมตัวของ
มลพิษทางอากาศในชั่วโมงเร่งด่วน ดังน้ัน 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจึงเป็น 

ระยะด าเนินการ 
- เก็บขยะมูลฝอยและท าความสะอาดฝุ่นละออง

บนสะพานโครงการอย่างสม่ าเสมอ  

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.3 ระดับเสียง 
  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของระดับเสียง 
- กิจกรรมก่อสร้างถนนล าลอง/ระดับดิน ซ่ึง

การประเมินผลกระทบด้านระดับเสียง จาก
การท างานของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใน
กิ จก รรมก่ อ สร้ างถนนล าลอ ง โดย ใช้
แบบจ าลอง พบว่าการก่อสร้างโครงการมีค่า
เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด (ไม่เกิน 70 เดซิ
เบล(เอ)) ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่อนไหว 1 
แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านร้อยปี 

- กิจกรรมก่อสร้าง การตอกและขุดเจาะฐาน
รากสะพาน ระดับเสียง จากการท างานของ
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในกิจกรรม 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ก่อนท าการติดต้ังก าแพงกันเสียงชั่วคราวในช่วง

ท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างถนนล าลอง การตอกและ
ขุดเจาะฐานรากสะพาน ก าหนดให้มีการส ารวจ
ความคิดเห็นเรื่องการยินยอมให้ติดตั้งหรือไม่อีก
ครั้ง 

- ก าแพงกันเสียงชั่วคราว แผ่นเมทัลชีทสูง 1 .8 
เมตร ตั้งบนแบริเออร์คอนกรีตสูง 0.7 เมตร 
(แผ่นเมทัลชีท+แบริเออร์คอนกรีตสูงรวม 2 .5 
เมตร) บริเวณพื้นท่ี ท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างถนน
ล าลอง การตอกและขุดเจาะฐานรากสะพาน 

- การก่อสร้างฐานรากสะพาน ท่ีอยู่ติดกับบ้าน
ร้อยปี และท่าเรือบ้านหัวหิน ให้ท าการก่อสร้าง
ฐานรากตอม่อสะพานแบบเจาะเสาเข็ม 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่ อ

ตรวจวัดระดับเสียง โดยเป็นสถานีเดียวสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

- ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq24) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับ
เสียง L90 และระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

- ด าเนินการตรวจวัดเสียง 3 วันต่อเน่ือง จ านวน 2 
ครั้ ง/ปี  ในช่ วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -19- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การตอกและขุดเจาะฐานรากสะพาน โดยใช้
แบบจ าลอง พบว่าการก่อสร้างโครงการมีค่า
เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด (ไม่เกิน 70 เดซิ
เบล(เอ)) ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่อนไหว 1 
แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านร้อยปี 

- ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างท่ีมีเสียงดังสูง ท่ี
อยู่ติดกับบ้านร้อยปี  และท่าเรือบ้านหัวหิน 
ในช่วงกลางวัน เวลาท าการ 8.00 - 17.00 น. 
เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีและชุมชน
ใกล้เคียงพื้นท่ี แต่หากต้องท างานหลังเวลา 
17.00 น. ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
และต้องท าการก่อสร้างไม่ให้เกินเวลา 22.00 น. 

 

 ระยะด าเนินการ 
- ก ารค ม น าค ม บ น ถ น น ข อ งโค ร งก า ร 

เน่ืองจากปริมาณการจราจรมีปริมาณไม่มาก 
ผลกระทบจากเสียงรบกวนจากยานพาหนะ 
กิจกรรมสัญจรไป-มา  

ระยะด าเนินการ 
- ติดตั้งป้ายก าหนดควบคุมความเร็วของ

ยานพาหนะ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

1.4 ความส่ันสะเทือน ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผ ลกระท บ ต่ อ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งค ว าม
สั่นสะเทือน 
- กิจกรรมก่อสร้างถนนล าลอง/ระดับดิน อาจ

สร้างความร าคาญต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย
ใกล้แนวเส้นทางโครงการ 

- กิจกรรมก่อสร้าง การตอกและขุดเจาะฐาน
รากสะพาน ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่อนไหว 
1 แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านร้อยปี มีค่าเกินค่า
มาตรฐานท่ีก าหนด (ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร
ต่อวินาที)  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ให้ท าการขุดร่องดินลึก 2 เมตร บริเวณแนว

ก่อสร้างถนนล าลอง ท่ีอยู่ติดกับบ้านร้อยปี 
- การก่อสร้างฐานรากสะพาน ท่ีอยู่ติดกับบ้าน

ร้อยปี และท่าเรือบ้านหัวหิน ให้ท าการก่อสร้าง
ฐานรากตอม่อสะพานแบบเจาะเสาเข็ม 

- กิจกรรมก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสูง 
ให้ด าเนินการในช่ วงเวลากลางวัน เท่า น้ัน 
(08:00–18.00 น.) 

- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรท่ีท าให้เกิด
แรงกระแทกน้อยท่ีสุด  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่ อ

ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยเป็นสถานีเดียว
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

- ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด คือ ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
(PPV) และความถี่คล่ืนความสั่นสะเทือน 

- ด าเนินการตรวจวัดเสียง 3 วันต่อเน่ือง จ านวน 2 
ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -20- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  - ควบคุมยานพาหนะท่ีขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  

- จ ากัดน้ าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด (รวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน)  

- ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วในการขับขี่ของรถ
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการไม่ให้
เกิน  30 กิ โลเมตร/ชั่ วโมง และแถบชะลอ
ความเร็ว (Rumble) 

- ก าหนดระยะ เวลาการก่ อสร้ าง ท่ี มี ความ
สั่นสะเทือนสูง ท่ีอยู่ติดกับบ้านร้อยปี  และ
ท่าเรือบ้านหัวหิน ในช่วงกลางวัน เวลาท าการ 
8.00 - 17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ท่ีอาศัยอยู่
ในพื้นท่ีและชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ี แต่หากต้อง
ท า งานห ลั ง เวล า  17 .0 0  น . ต้ อ งแ จ้ ง ให้
ประชาชนทราบล่ วงหน้าและต้องท าการ
ก่อสร้างไม่ให้เกินเวลา 22.00 น 

 

1.5 คุณภาพน้ าทะเล ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบการฟุ้งกระจายของตะกอน 
- กิจกรรมขุดดินเพื่อลงฐานราก งานขุดดิน

เพื่อก่อสร้างถนนพื้นราบ และงานถมดิน
เพื่อก่อสร้างถนนพื้นราบ จะผลกระทบต่อ
การกระจายของตะกอนและความขุ่นใน
แหล่งน้ า 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ต้องด าเนินกิจกรรมการท่ีมีการเปิดหน้าดิน การ

เจาะเสาเข็ม และการก่อสร้างฐานรากสะพาน 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 13-15 เดือน เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมการก่อสร้างใน วิถีวิกฤติ (Critical 
Path Activity) ท่ี อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ
ระยะ เวลาก่ อสร้ างของท้ั งโครงการ และ
จ าเป็นต้องจ ากัดระยะเวลาท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ ระบบนิเวศวิทยาทางน้ าด้วย 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่ อ

ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จ านวน 3 สถานี ตาม
ความยาวสะพาน 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - กิจกรรมเจาะเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก 
ตอม่อ และพื้นสะพาน มีพื้นท่ีก่อสร้างอยู่
บริเวณริมตลิ่งและกลางล าน้ า ติดตั้งโป๊ะ
ปั้นจั่นในล าน้ าเพื่อเจาะเสาเข็ม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ าจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอนและความขุ่นใน
แหล่งน้ า  

- ห้ามกองวัสดุดินหรือวัสดุก่อสร้างบริเวณริมตลิ่ง 
เพื่อป้องกันการชะล้างเศษดินหรือวัสดุก่อสร้าง
ลงสู่แหล่งน้ า 

- ต้องใช้สารโพลิเมอร์แทนสารเบนโทไนท์ใน
กิจกรรมการเจาะเสาเข็ม 

- ก่อนการเทคอนกรีต เพื่อหล่อฐานราก/ตอม่อ
สะพาน และพื้นสะพาน ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมของวิศวกรและตรวจสอบแบบหล่อ
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคอนกรีตลงสู่
แหล่งน้ า 

- ห้ามท้ิงขยะและล้างท าความสะอาดอุปกรณ์/
เครื่องมือ/เครื่องจักรก่อสร้างในล าน้ าธรรมชาติ 

- หมั่นท าความสะอาดสะพานเหล็กชั่วคราว 
จัดท าวัสดุดูดซับ/แอ่งรองรับน้ ามันและฝุ่น
ละอองจากเครื่องจักร และห้ามไม่ให้เศษวัสดุ 
ไหลลงสู่ทะเล 

- ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจวัด คือ อุณหภูมิน้ า ความ
โปร่งแสง ความขุ่น ความน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-

ด่าง บีโอดี น้ ามันและไขมัน ออกซิเจนละลาย 
ปริมาณสารแขวนลอย ความเค็ม ตะกั่ว ปรอทรวม 
สารหนู แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จ านวน 2 
ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้างโครงการ 

 ระยะด าเนินการ 
- น้ าท้ิงท่ีไหลมาจากสะพานโครงการจะไหล

ลงสู่ทะเล ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่น
ละออง และคราบน้ ามันท่ีอยู่บนผิวจราจร  

ระยะด าเนินการ 
- เก็บขยะมูลฝอยและท าความสะอาดฝุ่นละออง

บนสะพานโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะด าเนินการ 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่ อ

ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จ านวน 3 สถานี ตาม
ความยาวสะพาน 

- ดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ น้ า ความเป็นกรด-

ด่าง ตะกอนแขวนลอย และไขมันและน้ ามัน โดย
ด าเนินการติดตามตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง ในปีท่ี 1 , 
2, 3 และ 5 ของการด าเนินงาน 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -22- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.6 สมุทรศาสตร์และการกัดเซาะ ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบการกีดขวางการไหลของน้ า และ
ผลกระทบต่อกระแสน้ าและระดับน้ า 
- กิจกรรมการก่อสร้าง กลุ่มเสาเข็มและฐาน

รากตอม่อ จะมีผลท าให้ความเร็วกระแสน้ า
ช่วงท่ีไหลผ่านตอม่อสูงขึ้น และระดับน้ า
ด้านเหนือน้ าของตอม่อสูงขึ้นกว่าเดิม  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ก่อสร้างตอม่อ ตับท่ี 1-4 ใช้วิธีการเจาะ โดยใช้

โป๊ะปั้นจั่นขุดเจาะเสาเข็ม มีการติดตั้งปลอก
ตอกเสาเข็มจนถึงชั้นหินผุ ติดตั้งหัวเจาะขุด
เจาะภายในปลอกเหล็กจนถึงชั้นหินแข็งตามท่ี
ก าหนด 

- ก่อสร้างต่อม่อ ตับท่ี 5-13 ตอกเสาเข็มตอม่อ มี
การติดตั้งม่านดักตะกอนรอบตอม่อประกอบ
ด้วย ทุ่นลอย ตัวม่านดักตะกอน (Geotextile) 
แ ล ะ ชุ ด น้ า ห นั ก ถ่ ว ง  เพื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร
แพร่กระจายของตะกอนท้องน้ า 

- ท าการตอกเสาเข็มเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ตอม่อ 
ท้ังน้ี เพื่ อลดพื้ น ท่ีห น้าตัดในการก่อสร้าง ท่ี
ขวางทางน้ า 

- จัดสร้างช่องเทียบเรือขนส่งเฉพาะโครงการ 
บริเวณท่าเรือบ้านหัวหินส าหรับการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะ และท าการกั้นรั้ว
ป้องบุคคลภายนอกเข้าพื้นท่ี 

- ท าการติดตั้งม่านดักตะกอนล้อมรอบพื้นท่ี
ก่อสร้างฐานราก /ตอม่อ แบบตอกเสาเข็ม 
(ตอม่อในน้ าตอม่อตับท่ี 5) ซ่ึงประกอบด้วย ทุ่น
ลอย ตัวม่านดักตะกอน (Geotextile) และชุด
น้ าหนักถ่วง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
ต ะ ก อ น ท้ อ ง น้ า แ ล ะ เศ ษ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง
แพร่กระจายออกสู่แหล่งน้ า 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -23- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
- จากการวิเคราะห์ความเร็วกระแสน้ าสูงสุด

ห ลั งจ ากมี โค รงก ารแล้ วพ บ ว่ าระดั บ
ความเร็วของกระแสน้ าท่ีเพิ่มขึ้นมีค่าต่ ากว่า 
Critical Sheer Stress ของตะกอนท่ีจะท า
ให้เกิดการกัดเซาะ จึงท าให้โครงสร้างฐาน
รากสะพานโครงการไม่ก่อให้เกิดการกัด
เซาะพื้นท้องน้ า 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

2. ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน 
- กิจกรรมตัด รื้อย้ายต้นไม้เพื่อเตรียมพื้นท่ี

โครงการ โดยท าให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่า
ชาย เลน ท่ีอยู่ ใน เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ 
ประมาณ 1.01 ไร่ และพื้นท่ีป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีประมาณ 0.15 ไร่  ซ่ึง
สถานภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง  
- การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ให้ด าเนินการ

เฉพาะในเขตทางของถนนและสะพาน รวมท้ัง
ลานจอดรถของโครงการเท่าน้ัน เพื่อป้องกัน
การรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่าชายเลน 

- ไม่อนุญาตให้คนงานพักค้างในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างและเข้าไปในพื้นท่ีป่าไม้โดยเด็ดขาด 

- มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ
คนงานท่ีลักลอบตัดไม ้

- ปลูกป่าเพื่อทดแทนพื้นท่ีป่าชายเลนจ านวน 
21ไร่หรือ 20 เท่าของพื้นท่ี เพื่อรักษาระบบ
นิเวศของพื้นท่ีป่า โดยกรมทางหลวงชนบท 
จัดตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและกรมป่าไม้เป็นผู้ด าเนินการ
ปลูกป่าทดแทน 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -24- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  - ต้องมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
ประชาชน เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และหยุดยั้งการ
บุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าชายเลน 

 

 ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรป่าไม้ในระบบนิเวศเพิ่มขึ้นแต่
อย่างใด  

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

2.2  ทรัพยากรสัตว์ป่า 
  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการท าลายที่อยู่อาศัย/การ
ท าลายประชากร/การปรับตัวของสัตว์ 
- กิจกรรมการตัดไม้ การก่อสร้างโครงการ

อาจท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งหากิน 
แหล่งหลบภัย ก่อให้เกิดการอพยพโยกย้าย
ของสัตว์ป่าท่ีเคยอยู่อาศัยแต่อย่างไรก็ตาม 
ลักษณะป่าชายเลนในเส้นทางโครงการตัด
ผ่านอยู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรม สัตว์ในระบบ
นิเวศจึงจะอาศัยอยู่ไม่มาก รวมถึงสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ 
โดยจากข้อมูลของพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทุ่งทะเล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ประเภท
นกไม่น้อยกว่า 97 ชนิด รองลงมา กลุ่มสัตว์
เ ลี้ ย ง ลู ก ด้ ว ย น ม  2 1  ช นิ ด  ก ลุ่ ม
สัตว์เลื้อยคลาน 16 ชนิด และสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก พบไม่น้อยกว่า 7 ชนิด  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าท่ี

อุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอย่างใกล้ชิดใน
การตรวจตราดูแลการรุกเข้าไปในพื้นท่ีป่า
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต และป้องกันการ
ล่าสัตว์ป่าในพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง 

- ก าหนดไม่ให้คนงานเข้าไปในพื้นท่ีเกาะปลิง 
และมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดส าหรับเจ้าหน้าท่ี
และคนงานท่ีลักลอบล่าสัตว์ป่า 

- ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช 
และก่อสร้างแนวถนนและสะพาน หากพบ
เห็นสัตว์ป่า เช่น ลิง บริเวณเกาะลันตาน้อย 
ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้
หลบเลี่ยงออกไปจากพื้นท่ีได้อย่างปลอดภัย 
หรือช่วยเหลือและน าไปปล่อยในพื้นท่ีห่าง
ออกไปจากพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ติดตามส ารวจชนิดพันธุ์การแพร่-กระจายของ

ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยท าการติดตามตรวจสอบ
จ านวน 2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -25- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - เครื่องจักรและคนงานเข้าไปในพื้นท่ี ส่งผล
ให้โอกาสท่ีสัตว์ป่าจะถูกรบกวนจากเสียง 
ความสั่นสะเทือน และถูกล่ามีมากขึ้น 

- ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องท าการตัดฟันต้นไม้/
แผ้วถางและน าไม้ออกจากพื้นท่ีเขตทาง ให้
ด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีเขตทางเท่าน้ัน และ
จัดท ารั้วเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ในพื้นท่ี 

- ผู้ รับ จ้ างก่ อสร้ างต้ อ งประชาสั มพั นธ์ ให้
พนักงานของโครงการเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือระมัดระวังผลกระทบท่ีอาจคาดไม่
ถึง เช่น การท้ิงสารเคมี น้ ามัน หรือขยะต่างๆ 
ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องจัดถังขยะให้เพียงพอ 
และน าไปก าจัดนอกพื้นท่ีเป็นประจ าทุกวัน 

- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ/ดูแล เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพดี
และจะต้องจัดหาและด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ลดระดับเสียงจากการท างานของเครื่องจักร 

- การก่อสร้างฐานรากโครงสร้างให้ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างเลือกใช้เสาเข็มชนิดเจาะ เพื่อลด
ผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อ
สัตว์ป่าในระบบนิเวศ 

- ส ะพ าน เห ล็ ก ชั่ ว ค ร าวต้ อ งก่ อ ส ร้ า งฝั่ ง
ตะวันออกของตับตอม่อ 

 

 ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรป่าไม้ในระบบนิเวศแต่อย่างใด 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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2.3 ระบบนิเวศวิทยาทางน้ า ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ าจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณตะกอนและความขุ่นใน
แหล่งน้ า 
- กิจกรรมขุดดินเพื่อลงฐานราก งานขุดดิน

เพื่อก่อสร้างถนนพื้นราบ และงานถมดิน
เพื่อก่อสร้างถนนพื้นราบ  

- กิจกรรมเจาะเสาเข็ม  
- กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก/ตอม่อ และ

พื้นสะพาน มีพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่บริเวณริมตลิ่ง
และกลางล าน้ า  

- กิจกรรมติดตั้งโป๊ะปั้นจั่นในล าน้ าเพื่อเจาะ
เสาเข็ม  

 
 
 
 
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ าจากการ
ปนเป้ือนน้ าท้ิงของโครงการ 
- น้ าเสียท่ีเกิดจากพื้นท่ีส านักงานควบคุมงาน

และบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ  
- การปนเปื้ อนน้ าเสียจากพื้ น ท่ีบ้ านพั ก

คนงานและหน่วยงานก่อสร้างต่อทะเล 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ต้องด าเนินกิจกรรมการท่ีมีการเปิดหน้าดิน 

การเจาะเสาเข็ม และการก่อสร้างฐานราก
สะพาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 13-15 เดือน 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมการก่อสร้างใน วิถีวิกฤติ 
(Critical Path Activity) ท่ีอาจส่งผลกระทบ
กับระยะเวลาก่อสร้างของท้ังโครงการ  และ
จ าเป็นต้องจ ากัดระยะเวลาท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ ระบบนิเวศวิทยาทางน้ าด้วย 

-  ก่อสร้างตอม่อ ตับท่ี 1-4 ใช้วิธีการเจาะ โดย
ใช้โป๊ะปั้นจั่นขุดเจาะเสาเข็ม มีการติดตั้ ง
ปลอกตอกเสาเข็มจนถึงชั้นหินผุ ติดต้ังหัวเจาะ
ขุดเจาะภายในปลอกเหล็กจนถึงชั้นหินแข็ง
ตามท่ีก าหนด 

- ก่อสร้างต่อม่อ ตับท่ี 5-13 ตอกเสาเข็มตอม่อ 
มีการติดตั้งม่านดักตะกอนรอบตอม่อประกอบ
ด้วย ทุ่นลอย ตัวม่านดักตะกอน (Geotextile) 
แ ล ะ ชุ ด น้ า ห นั ก ถ่ ว ง  เพื่ อ ป้ อ งกั น ก า ร
แพร่กระจายของตะกอนท้องน้ า 

- ท าการตอกเสาเข็มเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ตอม่อ 
ท้ังน้ี เพื่ อลดพื้นท่ีหน้าตัดในการก่อสร้างท่ี
ขวางทางน้ า 

- จัดสร้างช่องเทียบเรือขนส่งเฉพาะโครงการ 
บริเวณท่าเรือบ้านหัวหินส าหรับการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะ และท าการกั้นรั้ว 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- สถานีติดตามตรวจสอบจ านวน 3 สถานี  
- พารามิเตอร์ จ านวน 5 ดัชนี 
  แพลงตอนพืช 
  แพลงตอนสัตว์ 
  สัตว์หน้าดิน 
  ปลา 
  พรรณไม้น้ า 
- ระยะเวลาและความถี่ด าเนินการเก็บตัวอย่าง

ระบบนิเวศวิทยาทางน้ า 2 ครั้ง/ปี ได้แก่ ตัวแทน
ฤดูฝนและตัวแทนฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 2 ปี 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกรมทางหลวงชนบทตั้ง
งบประมาณ เพื่ อจัดจ้ างบุคคล ท่ีสาม (Third 
Party) ในการติดตามตรวจสอบ 
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  ป้องบุคคลภายนอกเข้าพื้นท่ี 
- ห้ามกองวัสดุดินหรือวัสดุก่อสร้างบริเวณริม

ตลิ่ง เพื่อป้องกันการชะล้างเศษดินหรือวัสดุ
ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ า 

- ต้องใช้สารโพลิเมอร์แทนสารเบนโทไนท์ใน
กิจกรรมการเจาะเสาเข็ม 

- ก่อนการเทคอนกรีต เพื่อหล่อฐานราก/ตอม่อ
สะพาน และพื้นสะพาน ควรด าเนินการภายใต้
การควบคุมของวิศวกรและตรวจสอบแบบ
หล่อ ทุกครั้ ง เพื่ อป้องกันการรั่ วไหลของ
คอนกรีตลงสู่แหล่งน้ า 

- ห้ามท้ิงขยะและล้างท าความสะอาดอุปกรณ์/
เค รื่ อ งมื อ / เค รื่ อ งจั ก รก่ อส ร้ า งในล า น้ า
ธรรมชาติ 

- ห้ามท้ิงขยะและล้างท าความสะอาดอุปกรณ์/
เครื่องมือ/เครื่องจักรก่อสร้างในล าน้ าธรรมชาต ิ

- พื้นท่ีส านักงานควบคุมงานและบ้านคนงานของ
โครงการ ต้องอยู่ห่างจากล าน้ าธรรมชาติไม่น้อย
กว่า 200 เมตร 

- บริเวณพื้นท่ีส านักงานควบคุมงานและบ้านพัก
คนงานของโครงการ ต้องติดต้ังระบบบ าบัดน้ า
เสียส าเร็จรูปให้มีขนาดรองรับปริมาณน้ าเสียท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และควบคุมดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
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  - ท าการเทพื้นคอนกรีตบริ เวณพื้ นท่ี โรงเก็บ
เครื่องจักรกลและโรงซ่อมบ ารุง เน่ืองจาก
กิจกรรมในพื้นท่ีดังกล่าว อาจเกิดการรั่วไหล
ของน้ ามัน โดยท าเป็นพื้นคอนกรีตยกขอบมีราง
ระบายน้ าคอนกรีตโดยรอบ เพื่อรวบรวมน้ าเสีย
ท่ีปนเปื้อนคราบน้ ามันลงสู่ภาชนะรองรับ และ
น าไปก าจัดอย่างเหมาะสม 

- เมื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้รื้อ
ย้ายถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปออกพร้อมปรับ
สภาพพื้นท่ีคืนให้เรียบร้อย ท้ังน้ีให้ประสานงาน
กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูดส่ิง
ปฏิกูล 

- หมั่นท าความสะอาดสะพานเหล็กชั่ วคราว 
จัดท าวัสดุดูดซับ/แอ่งรองรับน้ ามันและฝุ่น
ละอองจากเครื่องจักรและห้ามไม่ให้เศษวัสดุ
ไหลลงสู่ทะเล 

 

 ระยะด าเนินการ 
- น้ าท้ิงท่ีไหลมาจากสะพานโครงการจะไหล

ลงสู่ทะเล ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่น
ละออง และคราบน้ ามันท่ีอยู่บนผิวจราจร 

ระยะด าเนินการ 
- เก็บขยะมูลฝอยและท าความสะอาดฝุ่นละออง

บนสะพานโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะด าเนินการ 
- กรมทางหลวงชนบทว่าจ้างบุคคลท่ีสาม เพื่อ

ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จ านวน 3 สถานี ตาม
ความยาวสะพาน 

- ดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่  อุณหภูมิ น้ า ความเป็น
กรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย และไขมันและน้ ามัน 
โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง ในปี
ท่ี 1, 2, 3 และ 5 ของการด าเนินงาน 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การคมนาคมขนส่ง 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการกีดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการสัญจร การจราจร รวมถึงโครงข่าย
คมนาคมในท้องถิ่นทั้งทางบกและทางน้ า 
- กิ จ ก ร ร ม ก า ร รื้ อ ย้ า ย สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 

สาธารณูปโภค ตัดฟันต้นไม้ การขุดตอและ
การน าไม้ออกจากพื้ น ท่ี  งานก่อสร้ าง
โครงสร้างและเชิงลาดสะพาน งานระบาย
น้ า การขนย้ายดิน หินและวัสดุ ชิ้นส่วนงาน
ก่อสร้าง วัสดุท่ีเหลือออกจากงานก่อสร้าง 
และขนย้ายเครื่องจักร 

 
ผลกระทบต่อการช ารุดเสียหายของผิว
จราจร 
- กิจกรรมการขนย้ายดิน/หินและวัสดุ /

ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง/วัสดุท่ีเหลือออกจาก
งานก่อสร้าง/เครื่องจักร 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนบริเวณโครงการทราบถึงแผนการ
ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยระบุ
ชื่ อ โครงการ ระยะ เวลา สถาน ท่ีก่ อสร้ าง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อนายช่างโครงการ 
พร้อมเบอร์ติดต่อ เป็นต้น ท้ังน้ีให้ติดตั้งไว้ก่อน
ถึงบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบ
และสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ 

- ต้องวางแผนการใช้เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ด้านการจราจรติดขัด และเป็นอุปสรรคต่อการ
สัญจรไป-มาของผู้ใช้ทาง 

- หากมีความจ าเป็นต้องปิดเส้นทางเพื่อท าการ
ก่อสร้าง ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือกอง
วัสดุก่อสร้างบนผิวทาง ต้องจัดท าทางเบี่ยงและ
มี เจ้ าห น้ า ท่ี คอยอ าน วยความสะดวกแก่
ยานพาหนะท่ีสัญจรไป-มาบนแนวเส้นทางหากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างช่วงเวลา
กลางคืน ต้องติดต้ังแผงกั้นเขตก่อสร้าง สัญญาณ
เตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างท่ีสามารถ
มองเห็นพื้นท่ีเขตการก่อสร้างได้ชัดเจน 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- สถานีติดตามตรวจสอบด าเนินการติดตาม

ตรวจสอบบนถนนท่ี เป็น เส้นทางขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง  

- พารามิเตอร์ จ านวน 3 ดัชนี 
  สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการจราจร 
  สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 
  ตรวจสอบสภาพการช ารุด เสียหายของ

 เส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
- ระยะเวลาและความถี่รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิด

อุบัติเหตุและตรวจสภาพการช ารุดเสียหายของ
แนวเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างราย 6 
เดือน จ านวน 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 2 ปี 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกรมทางหลวงชนบทตั้ง
งบประมาณ เพื่ อจัดจ้ างบุคคล ท่ีส าม (Third 
Party) ในการติดตามตรวจสอบ 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -30- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  - ต้องควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกขนส่งให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ระยะด าเนินการ 
ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรของโครงการ 
พบว่า ในปี พ.ศ.2568–2598 โครงการทาง
เชื่อมเกาะลันตาจะช่วยให้การสัญจรสะดวก
มากขึ้น  และประหยัดค่าเดินทาง  โดยมี
กิจกรรมท่ีส่งผลผลกระทบต่อการกีดขวาง
หรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
- กิจกรรมงานบ ารุงรักษาประจ าปี (ปกติ)/

ตามก าหนดเวลา และงานบ ารุงรักษาพิเศษ 
งานบูรณะ และงานฉุกเฉินงาน 

 

ระยะด าเนินการ 
- ห ากมี ค วามจ า เป็ น ต้ อ งปิ ด เส้ นท างขณ ะ

ตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงโครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลรักษา ต้องจัดท าทางเบี่ยงและมี
เจ้ า ห น้ า ท่ี ค อ ย อ าน วย ค วาม ส ะ ด วก แ ก่
ยานพาหนะท่ีสัญจรไป -มาบนแนวเส้นทาง
โครงการ 

- ต้องตรวจสอบ/ซ่อมแซมสภาพพื้นผิวจราจร ให้
สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเสมอ 

- ควบคุมความเร็วและน้ าหนักของยานพาหนะให้
อยู่ในระดับท่ีกฎหมายก าหนดและตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภค 
เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา สายโทรศัพท์  
- ปัจจุบันต าบลเกาะกลางบริเวณใกล้ท่าเทียบ

เรือบ้านหัวหิน พบว่ามีแนวของสายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 33 kV ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท่ีเป็นเสาโครงเหล็กสูงพาดผ่าน
ข้ามไปยังเกาะปลิงท่ีอยู่ในคลองช่องลาดเข้า
สู่เกาะลันตาน้อยบริเวณถนนสาย กบ.5035  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

กระบี่  เพื่อ เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบางส่วนใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- ประสานงานขอใช้ ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกระบี่  เพื่อใช้ ในบริเวณ ท่ีตั้ ง
ส านักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -31- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ช่วง กม.3+400 ถึง กม. 3+500 พื้นท่ีใน
ต าบลเกาะลันตาน้อย พบแนวของสาย
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 kV ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ท่ีพาดผ่านมาจากเกาะปลิง 
เพื่อขึ้นสู่เกาะลันตาน้อยบริเวณถนนสาย 
กบ.5035 ช่วง กม 3+400 ถึง กม.3+500 
ท่ีอยู่ในแนวศึกษาโครงการฯ และยังพบ
ต าแหน่งของแนวท่อร้อยสายไฟใต้น้ าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้ามมาจากต าบล
เกาะกลางมาขึ้นฝั่งท่ีบริเวณเดียวกัน และ
ยังมีแนวของสายสื่อสาร CAT  TOT  TUC 
และ กฟภ. ท่ีบริเวณหน้ากูโบร์ทุ่งหยุม หมู่
ท่ี  2  ต .เก าะลั นตาน้อย  ซ่ึ งห ากมี ก าร
ก่ อ ส ร้ า งถ น น แ ล ะ ส ะ พ าน โค ร งก า ร
จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค
ดังกล่าว 

- ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กระบี่ เพื่อเคลื่อนย้ายท่อส่งน้ าประปาบางส่วน
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- ประสานงานขอใช้น้ าประปากับการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกระบี่  เพื่อใช้ ในบริเวณ ท่ีตั้ ง
ส านักงานโครงการและท่ีพักคนงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานโทรคมนาคม เพื่อ
เคลื่อนย้ายสายสื่อสาร และจัดเตรียมสายใหม่
เพื่อทดแทนสายเดิมท่ีสูญเสียไป 

 

 ระยะด าเนินการ 
- ปั ญ ห า ข ย ะ ท่ี เกิ ด จ า ก ชุ ม ช น  แ ล ะ

นักท่องเท่ียว ท่ีเข้ามาในเกาะ 
- ปริมาณการใช้น้ าท่ีจะเกิดเพ่ิมสูงขึ้น 
- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะด าเนินการ 
- ประสานงานกับ อบจ.กระบี่ ในการจัดการ

ขยะในพื้นท่ีเกาะลันตาน้อย-ลันตาใหญ่ เพื่อ
ก าจัดบนแผ่นดินใหญ่ในสถานท่ีเฉพาะ ท่ี
อ าเภอคลองท่อม 

- ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่ เพื่อออกแบบร่วมกัน โดยใช้
โครงสร้างสะพานโครงการในการเดินท่อ
ประปา ไปฝ่ังเกาะลันตา 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -32- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง 
  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากสภาพปัจจุบัน 

- พื้นท่ีตามแนวก่อสร้างโครงการ จะมีการ
เปลี่ยน-แปลงเพื่อใช้พื้นท่ีดังกล่าวในการ
เตรียมการก่อสร้าง และก่อสร้างโครงการ 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ประโยชน์
พื้นท่ี 

- พื้นท่ีก่อสร้าง และระยะก่อสร้างกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ งานเปิดหน้าดิน งานเตรียม
พื้นท่ี และงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ 
กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการอยู่ ในพื้น ท่ี 
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือ
ก า ร ป ลู ก ส ร้ า งอ าค า ร เพื่ อ อ ยู่ อ า ศั ย  
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมได้ เกิดความ
ไม่ ส ะ ด ว ก ใน ก าร ใช้ ส าธ ารณู ป โภ ค 
สาธารณูปการ เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
และการขนส่งในพื้นท่ีและการคมนาคม
ขนส่งระหว่างต าบลเกาะกลางและต าบล
เกาะลันตาน้อย 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ก าหนดและปฏิบัติตามแผนงานก่อสร้างอย่าง

เคร่งครัด และใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตทาง 

ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังส าหรับเป็นพื้นท่ี
กองเก็บวัสดุ  เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ต่ างๆ 
รวมท้ังส านักงานชั่วคราวให้มีความเหมาะสม 
และมีการติดต้ังป้ายบอกให้ใช้ความระมัดระวัง
ในบริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -33- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะด าเนินการ 
- เป็ นการ เพิ่ มประสิท ธิภ าพ ของระบบ

คมนาคมขนส่งท่ีรวดเร็วขึ้น  พื้นท่ีบริเวณน้ี
จ ะมี ก าร เป ลี่ ย น -แ ปล งกิ จ ก รรมท าง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน ท่ี
หลากหลายมากขึ้น  

- เมื่อมีการพัฒนาโครงการคาดว่าจะมีการ
ขยายตัวของท่ีอยู่ อ าศัย ประเภทบ้ าน
จัดสรร อาคารพาณิชย์ ซ่ึงพื้นท่ีภายในเกาะ
ลันตาจะถูกเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์
ท่ีดินมาเป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น  

ระยะด าเนินการ 
- ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อ

ควบคุมให้การขยายตัวของชุมชน ท่ีอยู่อาศัยให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้การ
พัฒนาโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง 

- บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง โดย
ปรับปรุงและเพิ่มเส้นทางสายหลักและสายย่อย 

ให้เข้าถึงทุกพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทาง
สังคม ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
รวมท้ังควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

3.4 การระบายน้ าและการควบคุมน้ า
ท่วม 
   

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการกีดขวางการไหลของน้ า
หรือลดประสิทธิภาพ การระบายน้ าตาม
สภาพธรรมชาติ 
- กิจกรรมการเจาะเสาเข็มของโครงการ มี

พื้นท่ีก่อสร้างอยู่บริเวณริมตลิ่งของชายฝั่ง
ท้ัง 2 ด้าน ซ่ึงการเจาะเสาเข็มบริเวณริม
ตลิ่งอาจท าให้ตะกอนดินร่วงหล่นลงสู่ทะเล
ได้ง่าย เช่นเดียวกับการกองดินท่ีขุดเจาะได้
ไว้บ ริ เวณ ริมตลิ่ ง ในกรณี ท่ี ฝนตกหรือ
ด าเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนอาจเกิดการ
ชะล้างและพัดพาตะกอนดินลงสู่ทะเล ซ่ึง
เป็ น ส า เห ตุ ให้ ท ะ เล ตื้ น เขิ น ห รื อ ล ด
ประสิทธิภาพ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ติดตั้ง Sheet Pile ก่อนด าเนินการเจาะหรือ

ตอกเสาเข็ม บริเวณพื้นท่ีริมชายฝั่ง เพื่อปอ้งกัน
การพังทลายของดิน และการร่วงหล่นของดินลง
สู่ล าน้ า 

- ห้ามกองวัสดุดินหรือวัสดุก่อสร้างบริเวณริมตลิ่ง 
เพื่อป้องกันการชะล้างเศษดินหรือวัสดุก่อสร้าง
ลงสู่แหล่งน้ า 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดการ
กีดขวางล าน้ าในช่วงฤดูฝน 

- ห้ามท้ิงขยะหรือเศษวัสดุก่ อสร้างลงในล าน้ า
บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกล้เคียง รวมท้ัง
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้กีด
ขวางล าน้ า 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพระบบการระบาย

น้ าในพื้นท่ี เพื่อป้องกันปัญหาการท่วมขังจากการ
ก่อสร้าง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

- ติดตามตรวจสอบระบบระบายน้ า ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนและกลางฤดูฝน ส่วนการ
ตรวจสอบสภาพน้ าท่วมขัง ด าเนินการในช่วงฤดู
ฝน 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การระบายน้ าตามสภาพธรรมชาติน้ าได้ 
โดยผลกระทบท่ีเกิดมีเฉพาะช่วงกิจกรรม
การเจาะเสาเข็มและช่วงฝนตกเท่าน้ัน 

- กิจกรรมติดตั้งโป๊ะปั้นจั่นในล าน้ าเพื่อเจาะ
เสาเข็ม การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลของน้ าหรือ
ลดประสิทธิภาพการระบายน้ าตามสภาพ
ธรรมชาติเพียงเล็กน้อยและชั่วคราวเท่าน้ัน 

- กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก/ตอม่อ และ
พื้นสะพาน มีพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่บริเวณริมตลิ่ง
และกลางล าน้ า กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอุทกวิทยาน้ าผิวดินเพียงเล็กน้อย 

  

 ระยะด าเนินการ 
- อาคารระบายน้ าอาจเกิดการอุดตันจาก

ตะกอนดิน 

ระยะด าเนินการ 
- ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษา ปรับปรุง

แก้ไขท่อระบบระบายน้ าบนแนวสะพานและ
ถนนเชื่อมต่อตลอดแนว 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 การโยกย้ายและการเวนคืน 
 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อที่ดินของประชาชน 
- การสร้างถนนเชื่อมต่อสะพานโครงการ 

พื้นท่ีฝั่งเกาะกลางใช้พ้ืนท่ีแนวทางหลวงและ
ท่าเรือบ้านหัวหินท้ังหมด ส่วนฝั่งเกาะลันตา
น้อย ถนนเชื่อมต่อ ใช้ท่ีดินเอกชน 1-0-38 
ไร่ มีผู้ได้รับผลกระทบ 5 ราย 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- กรมทางหลวงชนบท จะด าเนินการให้ได้มาซ่ึง

ท่ีดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ ตามแนวทางท่ี
กฎหมายก าหนด 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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ตารางที่ 7-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ประเภทสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.2 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้มองเห็น 
- ในช่วงการก่อสร้างโครงการ อาจจะส่งผล
กระทบต่อสุนทรียภาพในการมองเห็นของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีผ่านพื้ น ท่ี
ก่อสร้างระดับต่ า เนื่องจากมีการขุดเปิดหน้า
ดิน การกองดินและวัสดุก่อสร้าง ความ
สกปรก เลอะเทอะ ท่ีเกิดจากเศษดินโคลนท่ี
ติดมากับล้อรถ ออกสู่พื้นท่ีภายนอกเขต
ก่อสร้าง เป็นต้น ซ่ึงพื้นท่ีก่อสร้างที่คาดว่าจะ
กระทบต่อสุนทรียภาพในการมองเห็น ได้แก่ 
บริเวณจุดเริ่มต้นในแต่ละแนวทางเลือกบน
ทางหลวงหมายเลข 4206  

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- จั ด ใ ห้ มี แ น ว กั น ส า ย ต า  ( Visual 

Screens/Barriers) เช่น  แผงกั้น ทึบชั่ วคราว 
เป็นต้น เพื่อปิดบังพื้นท่ีก่อสร้างลดการรบกวน
สายตา โดยเฉพาะบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการท่ี
เป็นทางผ่านไปท่าเรือบ้านหัวหิน 

- เก็บกองวัสดุก่อสร้างและจอดรถให้เป็นระเบียบ
หลังเลิกใช้งานในแต่ละวัน 

- รักษาความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้าง เช่น จัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ท าความสะอาดและเก็บกวาดเศษ
ดินท่ีตกหล่นบนทางหลวงหมายเลข 4206 
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ ซ่ึงเป็นทางเข้า-ออก
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ รวมท้ังเส้นทางขนส่ง
วัสดุก่อสร้างโครงการ เป็นต้น 

ระยะก่อนการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 ระยะด าเนินการ 
- โครงสร้างสะพานมีการออกแบบให้มีความ
สวยงาม จุดชมวิวท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีมีแรง
บันดาลใจมาจากท้องถิ่นของอ าเภอเกาะลัน
ตา 

ระยะด าเนินการ 
- ดูแลบ ารุงรักษาจุดชมวิวและประติมากรรม

ตามท่ีออกแบบ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย
และสวยงาม 

ระยะด าเนินการ 
- ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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8.  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
8.1  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา 
 
  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
โครงการ ผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ได้แก่ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และการ
ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงในตารางที่ 8-1 และสรุปการ
ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงในรูปที่ 8-1 
  ผลการด าเนนิงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้กับโครงการ โดยสามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่โครงการสามารถด าเนนิการได้ (ตารางที่ 
8-2) และประเด็นทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ ดังตารางที่ 8-3 

 
 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชุมสรุปแนวทางเลอืกที่เหมาะสม (ประชุมใหญ่ 2) 
  การด าเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมใหญ่ 2 ) ของเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา (ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน้อย) ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เพื่อน าไปใช้ประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของ
ทุกภาคส่วน โดยด าเนินการจัดประชุม จ านวน 2 กลุ่ม ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม  รายละเอียดการด าเนินการจัด
ประชุมดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 ณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอเกาะ
ลันตาต าบลเกาะลันตา อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มจี านวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 206 คน 
กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 99 คน 

 
8.2  ผลการประชาสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมา 
 
  การประชาสัมพันธ์โครงการเป็นการสื่อสารระหว่างโครงการกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่
โครงการและสาธารณชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนในการ
ด าเนินโครงการ เพื่อให้การศึกษาของโครงการด าเนินไปด้วยดี จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยด าเนินการควบคู่
ไปพร้อมกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ แสดงดังรูปที่ 8-2 ประกอบด้วย 

 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -37- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 8-1  สรุปการด าเนินงานด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 
 

กิจกรรม ภาพการด าเนินงาน 

1.  ประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
 เวทีท่ี 1 พื้นทีจ่ังหวัดกระบี่  

(อ าเภอเกาะลันตา) 
วันอั งคาร ท่ี  25 ส .ค . 2563 เวลา 
09.00-12.30 และ 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมเซาท์เทิร์น โรงแรม
เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา 
จั งห วัดกระบี่  มี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม 
จ านวน 231 คน 

  

2.  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
 เวทีท่ี 1 พื้นทีจ่ังหวัดกระบี่  

(ต าบลคลองยาง ต าบลเกาะกลาง 
และต าบลเกาะลันตาน้อย) 
วันท่ี 19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 
– 12 .00  น . ณ  อ าค ารก ลุ่ ม ส ต รี 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 160 คน 

 
 

 เวทีท่ี 2 พื้นทีจ่ังหวัดกระบี่ 
(ต าบลศาลาด่าน และต าบลเกาะลัน
ตาใหญ่) 
ว ัน ที ่ 2 0  ก ัน ย าย น  2 56 3  เวล า 
08.30 – 12.00 น. ณ อาคารกลุ ่ม
สตรี โรงเรียนบ้านทุ่งว ิทยพัฒน์ มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 99 คน 

  

3.  การประชุมสรุปแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม (การประชุมใหญ ่ครั้งที่ 2) 
 เวทีท่ี 1 พื้นทีจ่ังหวัดกระบี่  

(ต าบลศาลาด่าน ต าบลเกาะลันตา
ใหญ ่และต าบลเกาะลันตาน้อย) 
วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 
12.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 
ท่ีว่าการอ าเภอเกาะลันตา มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 206 คน 

  

 เวทีท่ี 2 พื้นทีจ่ังหวัดกระบี่  
(ต าบลคลองยาง และต าบลเกาะ
กลาง) 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 
1 2 .3 0  น .  ณ  อ า ค า ร โ ร ง ยิ ม
เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะกลาง มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 90 คน 

  



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -38- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

รูปที่ 8-1  สรุปการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และขอบเขต 

การศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล 

ของโครงการ เพื่อน ามาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
(วันท่ี 25 ส.ค. 2563) 

การประชุมสรุปแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

น าเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนวและรูปแบบโครงการ 
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เพื่อน ามาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ 
(วันท่ี 20-21 ต.ค. 2563) 
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การประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศโครงการ 
 

เพื่อน าเสนอแนวสายทางและรูปแบบโครงการ  
พร้อมผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน  

แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เพื่อน าเสนอผลการศึกษาของโครงการในทุกประเด็น  

ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
(วันท่ี 27-28 ม.ค. 2564) 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  
 

เพื่อน าเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

เพื่อน ามาใช้ประกอบการศึกษาโครงการ 
(วันท่ี 19-20 ก.ย. 2563) 

การเตรียมความพร้อมชุมชน 
เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการ แผนการด าเนินงานให้กับ
ผู้น าชุมชน และบุคคลส าคัญในพื้นท่ีได้รับรู้และเกิดความเข้าใจในขั้นตอน

การด าเนินงานของโครงการ (ก.ค. - ส.ค. 63) 
 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่
 

EPS  SPAN  PDC -39- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉมินิเทศ 

ตารางที่ 8.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมทีโ่ครงการสามารถด าเนินการได้  
 

ประเด็นค าถามและข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ การชี้แจง / การน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม  

- ต้องการให้สะพานเป็นจุดชมวิว เพื่อสามารถเป็นจุด
ถ่ายรูปส าหรับประชาชน เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของ
เกาะลันตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะลันตา 

- การออกแบบได้เสนอแนวคิดประติมากรรมบริเวณจุดชมวิวทั้ง 4 
จุด ในต าแหน่งเสาสูงของสะพานคานขึง 

- มีความกังวลกับปริมาณตอม่อของสะพานในน้ าที่มี
ปริมาณมาก 

- การออกแบบระยะห่างของเสาตอม่อโดยค านึงถึงหลักการกีด
ขวางการจราจรทางน้ า มีจ านวนเสาตอม่อในน้ าทั้งหมด 15 เสา 
ประกอบไปด้วย 4 เสา ในบริเวณร่องน้ าลึก (ความยาวช่วง
สะพาน 130 และ 200 เมตร) และ 11 เสา ในบริเวณร่องน้ าตื้น 
(ความยาวช่วงสะพาน 75 เมตร) 

- ในการออกแบบแนวเส้นทางต้องการให้ที่ปรึกษา
ระมัดระวังกูโบบริเวณบ้านทุ่งโต๊ะหยุม 

- การออกแบบโครงการไม่มีผลกระทบเข้าในพ้ืนที่กุโบร์บ้านทุ่มโต๊ะ
หยุม และได้มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับโต๊ะอีหม่าน 
กรรมการมัสยิดทุ่งโต๊ะหยุม ผู้ใหญ่บ้านทุ่มโต๊ะหยุม และก านัน
เกาะลันตาน้อย เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการให้ออกแบบโครงสร้าง
สะพานส าหรับสายไฟแรงสูงและการประปาส่วน
ภูมิภาคต้องการให้ออกแบบโครงสร้างสะพานส าหรับ
เดินท่อประปา เพ่ือเดินระบบควบคู่ไปกับสะพาน 

- กรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนใน
อ าเภอเกาะลันตา จึงได้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงท่ีสุด 

- ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการ เพราะล าบากในการ
เดินทาง การส่งตัวผู้ป่วย มีค่าใช้จ่ายสูง มีช่วงเวลา
เดินทางจ ากัด และเมื่อหมดเวลาการเดินต้องเหมา
เท่านั้น เมื่อมีสะพานจะเดินทางขนส่งได้สะดวก ลด
ค่าใช้จ่าย 

- กรมทางหลวงชนบท เล็งเห็นความจ าเป็นของการก่อสร้าง จึง
ท าการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโครงการอย่างเร่งด่วน และ
น าผลการศึกษาอนุมัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ก่อสร้างสะพาน โดยเร็วที่สุด 

- ต้องการทราบก าหนดการในการสร้างสะพานเช่ือม
เกาะลันตา โดยประมาณ 

- ปี 63 การศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น
รายละเอียด (EIA) ปี 64 การส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
เมื่อด าเนินการเสร็จจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการ
พิจารณาอนุมัติก่อสร้างโครงการ ซึ่งคาดว่าได้เร็วที่สุดในปี พ.ศ. 
2565 

- เมื่อมีการก่อสร้างสะพานเช่ือมเกาะลันตาแล้วเสร็จ 
จ านวนคนในพื้นที่จะเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิด
อาชญากรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้มีจุดตรวจ
คัดกรองหากลุ่มเสี่ยง COVID-19 และการป้องกัน
อาชญากรรม 

- กรมทางหลวงชนบท ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งด่านจุด
ตรวจคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เข้าเข้าสู่
พื้นที่เกาะลันตา บริเวณต าบลเกาะลันตาน้อย 



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต าบลเกาะกลาง – ต าบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

EPS  SPAN  PDC -40- เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ 

ตารางที่ 8-2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมที่โครงการสามารถด าเนินการได้ (ต่อ) 
 

 
ตารางที่ 8-3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมที่โครงการไม่สามารถด าเนินการได้  

 

ประเด็นค าถามและข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ การชี้แจง / การน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

- ขอให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหา 
และก าหนดมาตรการลดผลกระทบส าหรับชาวบ้านที่มี
เรือหัวโทงในพื้นที่หมู่ 8 ต าบลเกาะกลาง 

- ที่ปรึกษาได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อหารือชาวบ้านที่มีเรือหัวโทงในพื้นที่
หมู่ 8 ต าบลเกาะกลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และได้มี
การก าหนดมาตรการจัดหาสถานที่จอดเรือให้ชาวบ้านในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- ขอให้ที่ปรึกษาน ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของสะพานสิริลันตามาเป็นบรรทัด
ฐานในการท างาน 

- กรมทางหลวงชนบท ให้ความส าคัญกับการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้ผล
การศึกษามีความถูกต้องและครบถ้วน 

- ขอให้ที่ปรึกษาให้ความส าคัญกับประเด็นการกัดเซาะ
ชายฝั่ง การเกิดตะกอน การเกิดดินงอก แนวปะการัง 
และระบบนิเวศป่าชายเลน 

- ที่ปรึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเดน็สิ่งแวดลอ้ม โดยที่ปรึกษา
มีกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ ในการ
ประเมินผลกระทบและก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

- ขอทราบขอบ เขตรัศมี ในการศึ กษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ศึกษาอย่างน้อยในระยะ 
500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง โดยศึกษาทุกประเด็นท่ีกระทบ
ตามแนวทางของ สผ. 

- กั งวลการจัดการขยะในพื้ นที่ เกาะลันตา เมื่ อมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

- ผลการประสานงานกับ อบจ.กระบี่ ทราบว่ามีแนวทางการจัดการ
ขยะในพื้นที่ เกาะลันตาน้อย -ลันตาใหญ่  โดยน าไปก าจัดบน
แผ่นดินใหญ่ ในสถานท่ีออกแบบมาเฉพาะ ท่ีอ าเภอคลองท่อม 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมครั้ง
ถัดไปด้วยรถแห่ให้ทั่วพื้นที่ 

- การจัดประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศโครงการ ได้จัดรถ
ขยายเสียงเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมให้ประชาชน
ในพื้นที่โครงการได้รับทราบ 

ประเด็นค าถามและข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ การชี้แจง / การน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม  

- ขอให้มีการจัดสรรพื้นที่ เพื่อจอดรถบริเวณทางขึ้น
สะพานทั้ ง 2 ฝั่ ง และมีการส่ งเสริมรายได้ของ
ประชาชนจากการขายของฝาก 

- การออกแบบของโครงการ ถนนเชิงลาดสะพานจะอยู่ในแนวถนน
เดิม เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินให้มากที่สุด จึงใช้พื้นที่
เท่าที่จ าเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจอดรถใต้เชิงลาดของ
โครงสร้างสะพานโครงการ แต่ไม่มีการออกแบบที่จอดรถและ
ร้านค้าในโครงการ 

- ขอให้สร้างจุดพักรถบนสะพานส าหรับนักท่องเที่ยว
เพื่อใช้ในการชมวิวบนสะทาน 

- การออกแบบสะพานโครงการที่มีความยาว 2.2 กิโลเมตร ได้
ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้สะพานอย่างสูงสุด การ
ออกแบบจุดจอดรถชมวิวบนสะพาน เป็นการก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการเข้าออกของรถบริเวณจุดชมวิว แต่ได้ออกแบบ
เป็นทางเท้าฝั่งเกาะกลางเพื่อเดินไปชมวิวและประติมากรรม
บริเวณสะพาน 
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website ของโครงการ : www.เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา.com 
 

 

 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณ 
1.  แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 
2.  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 
3.  ท่ีว่าการอ าเภอเกาะลันตา 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง  
5.  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย 
6.  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ 
7.  ท่ีท าการเทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ 
8.  ท่ีท าการเทศบาลต าบลศาลาด่าน 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยาง 

 
เอกสารประกอบการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม  

(ประชุมใหญ่ 2) 

 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 

 

 
บอร์ดนิทรรศการประชุมสรุปแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม (ประชุมใหญ่ 2) 
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9.  สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
  

ส านักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท 

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทรศัพท์ 0-2551-5545    โทรสาร 0-2551-5534 
 
บริษัท เอพซิลอน จ ากัด 
335 หมู่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพัฒนา  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทรศัพท์ 0-2920-9930-4 โทรสาร 0-2570-2767, 0-2571-2776  
ด้านวิศวกรรม 
ติดต่อ คุณทอง หวังสันติวงศา   โทรศัพท์มือถือ 081-622-1608 
 
บริษัท สแปน จ ากัด 
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130  
โทรศัพท์  02-718-7304-6  โทรสาร  02-718-7303    
ด้านการออกแบบ 

ติดต่อ  คุณจงรักษ์ พรหมคนซื่อ  โทรศัพท์มือถือ 081-350-8849 
  คุณฐิติกรณ์ อภิบุญสุวรรณ  โทรศัพท์มือถือ 081-987-9284  
 
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท์ 0-2948-6014-8   โทรสาร 0-2948-6013  
ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ติดต่อ คุณพรรณนพ ลิ่มหุ่น    โทรศัพท์มือถือ 095-749-6667 

 
เว็บไซต์โครงการ www.เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา.com    Line official ของโครงการ 
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