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อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวสิามัญศกึษาความเป็นไปได้โครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) วุฒสิภา  
 

 

ชมรมคลองไทยแห่งชาติ 



เรือผ่าน 38ล าต่อวัน
คลองยาว 80 Km 

เรือผ่าน 87ล าต่อวัน
คลองยาว 190 Km 

คลองยาว 80 Km 
คลองยาว 130 Km 



คลองไทย THAI CANAL 

เ รือขนส่ งสิน ค้าระหว่ าง
ประเทศผ่านทางตอนใต้
ของประเทศไทยประมาณ 
ก ว่ า ค ร่ึ ง ห นึ่ ง ข อ ง โ ล ก 
540,000 ล าตอ่ปี 

SUEZ CANAL 







          EMMA MAERSK เป็นเรือขนสินค้าขนาดใหญ่สดุในปัจจบุนัขนContainers ได้ 11,000 ตู้ (11,000 TEU) 
ความยาวของเรือ 397 เมตรกว้าง 56 เมตรกินน า้ลกึ 30 เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล 14 สบูขนาด 80,000 Kw. ความ  
เร็ว 25.5 knots (47.23 กิโลเมตร ตอ่ ช.ม.) ใช้คนควบคมุการเดินเรือเพียง 13 คน และพนกังานบริการ 30 คน 
เท่านัน้ กินน า้มนัมากกว่า 2.5 ตนั หรือประมาณ 3 แสนบาท ตอ่ชัว่โมง 

เรือขนสินค้าขนาด11,000 ตู้ (TEU) ค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 ล้านบาทต่อวนั 



คลองไทยกบัเศรษฐกจิและความมั่นคงของชาติ 



คลองไทยเพิม่อ านาจเศรษฐกจิและความมั่นคงของประเทศ 

700 กิโลเมตร 
2,500 กิโลเมตร มาเลเซีย 

เวียดนาม 



คลองไทย Thai Canal 

คลองไทยท าให้กองทัพเคลือ่นย้ายก าลงัได้อย่างอสิระ 

ประเทศเวยีดนาม 

ประเทศมาเลเซีย 

400  กโิลเมตร      

กมัพชูา 

คลองไทย Thai Canal 
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Malaysia 

คลองไทย 

ประเทศไทย 

Burma  

คลองไทยจะสร้างให้ยุทธ์ภูมิทางทหารสูงขึน้ เมือ่เทยีบกับประเทศทีม่ชีายแดนติดกบัประเทศไทย 

700 กิโลเมตร 
2500 กิโลเมตร 

Burma  

เวียดนาม  



1.                  คลองไทยจะสร้างงานจ านวนมหาศาล   คลองไทยจะสร้างความเจริญจากภายนอกสู่ 
3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม คลองไทยจะสร้างงานจ านวนมหาศาล ประชาชนใน
พืน้ที่มีงานท าที่ ม่ันคง เม่ือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ความรักชาติสูงขึน้ ความคิดในการ
แบ่งแยก กจ็ะลดลง   

2.                 กองทพัประชาชน คลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่  สร้างงานให้ประชาชนคนไทยทั่ว
ทัง้ประ เทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน จะหล่ังไหลเข้ามาท ามาหากิน เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ
ประชาชนที่ทรงพลังเข้มแข็ง พลังมหาศาลนี ้ จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้อย่างถาวร โดย
จะไม่มีอ านาจมืดหรืออทิธิพลใดๆ ที่จะมายับยัง้ได้  

3.                 คลองไทยจะลดรายจ่ายสร้างรายได้มหาศาล  คลองไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าที่อ้อมผ่านประเทศสิงคโปร์มากกว่า 3 แสนล้านแต่ละปี คลองไทยจะสร้างโอกาสให้
ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นล้านล้านต่อปี คลองไทยจะเพิ่มรายได้ชาวประมง อีก
มหาศาล จะท าให้ประเทศมีเงนิมาพฒันาประเทศ ความเป็นอยู่ของคนไทยทัง้ประเทศจะดีขึน้ 

 

คลองไทยจะแก้ปัญหา 3 จังหวดัภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม   



คลองไทย 

คลองไทย 

ชายแดนไทย
มาเลเซีย 

ชายแดนไทย
มาเลเซีย 

ชายแดนไทย
มาเลเซีย 

ปัตตานี 
สงขลา 

นราธิวาส 
ยะลา 

      คลองไทย จะสร้างงานจ า 
นวนมหาศาล น าความเจริญสู่ 3 
จงัหวดัภาคใตเ้ป็นการแกปั้ญหา  
ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัอยา่งย ัง่ยนื 

      คลองไทยจะแก ้
ปัญหา 3 จงัหวดัภาค 
ใตอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   



เขตอุตสาหกรรม 
1 

กลุ่มธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน 2 

เขตอุตสาหกรรม 
6 

กลุ่มธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน 7 

เขตอุตสาหกรรม 
3 

เขตอุตสาหกรรม 
5 

เขตอุตสาหกรรม 
4 

คนไทยทัว่ประเทศ 3-4 ล้านคน จะหลั่งไหลเข้ามาท ามาหากนิ บริเวณคลองไทย                                                                               
จะเป็นเสมอืนกองทพัประชาชนทีม่พีลงัมหาศาล จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดนิไทย 

. คลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่  ประชาชนคน
ไทยทั่วทั้ งประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน จะ
หลั่งไหลเข้ามาท ามาหากิน เป็นเสมือนกองทัพ
ประชาชนท่ีมีพลังเข้มแข็ง มหาศาล จะปกป้อง
คุม้ครองแผ่นดินไทยไดอ้ย่างถาวรตลอดไป โดย
จะไม่มีอ านาจมืดหรืออิทธิพลใดๆ ท่ีจะมายบัย ั้งได ้

คลองไทย 

คลองไทย 



คลองไทยจะลดต้นทุนระบบการขนส่งทางทะเล (Logistics) 
ของประเทศกว่าห้าแสนล้านบาทต่อปี 

 ค่าใช้จ่ายในระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทย 
สูงถึง25%  -  30%  ของมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวม  (GDP)  ของ 
ประเทศ หรือประมาณกว่า  2-3  ล้าน ล้านบาทต่อปี ในขณะ ที่
ของ ประเทศจีน  20 % ประเทศญีปุ่่ น 11%  สหรัฐอเมริกา   10%  
และ ในกลุ่มยุโรป 7%  จากผลส ารวจทัว่โลก   ของกระทรวง
เศรษฐกจิ    ของประเทศญีปุ่่ น (METI) 

คลองไทยกบัการประหยดัพลงังาน 



คลองไทย  

คลองไทย  

เวยีดนาม 

มาเลเซีย 

400  กโิลเมตร      

กมัพชูา 

ประหยดัเวลาและค่าขนส่งทางทะเลได้มากมหาศาลในแต่ละปี 
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Malaysia 

คลองไทย 

    

700 กิโลเมตร 
2,500 กิโลเมตร 

คลองไทยประหยดัเงนิค่าการขนส่งน า้มันของประเทศมากกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี 
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700 กิโลเมตร 
2,500 กิโลเมตร 

ประหยดัค่าขนส่งสินค้ามากกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี 



2,500 กิโลเมตร 
700 กิโลเมตร 



ลดปัญหา Green House Effect 
คลองไทยจะช่วยลดความร้อนโลก 



    การละลายของน า้แข็งท่ีขัว้โลกเหนือสง่ผลตอ่วงจรการหาอาหารของหมีขัว้โลก 
เน่ืองจากปริมาณน า้แข็งท่ีลดลง ท าให้แมวน า้ซึง่เป็นอาหารหลกัของหมีขัว้โลก 
หายากขึน้ทกุที  

       สมทุรปราการเป็นจงัหวดัที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงที่สดุในประเทศไทย 
โดยในระยะเวลา ๓๘ ปีทีผ่่านมา มีพืน้ที่ถกูกดัเซาะหายไป ๑๑,๑๐๔ ไร่ ทัง้นีห้น่วยศกึษาพิบตัิภยัและ
ข้อสนเทศเชิงพืน้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาฯ ระบวุา่พืน้ที่ชายฝ่ังสมทุรปราการจะถกูกดัเซาะอีกประมาณ 
๓๗,๖๕๗ ไร่ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ในภาพคือวดัขนุสมทุราวาส อ. พระสมทุรเจดีย์ ซึง่ได้รับผลกระทบจาก
การกดัเซาะของน า้ทะเล  

หิมะบนยอดเขาคิลิมนัจาโรในปี พ.ศ. 2513 หิมะบนยอดเขาคิลิมนัจาโรในปี พ.ศ. 2543 





G8 Summit in 

Heiligendamm, 

Germany, agreed to 
"seriously consider" 

halving global 

greenhouse gas 
emissions by 2050.  

ปัญหาโลกร้อนกบัประเทศ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจทั้ง 8 
ก าหนดแผนลดปัญหาเรือน

กระจกใหน้อ้ยลงคร่ึงหน่ึงของ
พ.ศ.2551 ในปี พ.ศ.2593 

We must fight global warming in earnest - the G8 
Summit kicks off (July 7, 2008) 



1.              คลองไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชมุชน                       

2.             จดัระบบนิคมอตุสาหกรรมเป็นเขตเศรษกิจพิเศษใหม ่                   

3.             แก้ปัญหาน า้ท้วมจงัหวดัสองฝ่ังคลองไทยในภาคใต้        

คลองไทยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 



คลองไทย
Thai Canal 

คลองไทย
Thai Canal 

คลองไทยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 

ประเทศเวียดนาม 

ประเทศมาเลเซีย 

400  กิโลเมตร      

กมัพชูา 

มายังฝ่ังอ่าวไทยจะท าให้     
น า้สกปรกที่เกิดจากแม่น า้ 4 
สายที่มา ปลอยบริเวณ

ปากอ่าวไทยสะอาดขึน้ และ
จะขยายพันธ์คลองไทยช่วย
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภาค 

อุตสาหกรรม ให้เป็นสัดส่วน
ของประเทศ คลองไทยจะ
น าพาน า้ทะเลไหลเวียน         

จากฝ่ังอันดามันสัตว์น า้ทะเล
เพิ่มขึน้ 
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คลองไทยจะช่วยรองรับในการวางแผน                   
จดัระเบียบอตุสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบต่อสภาพ 
แวดล้อมเพ่ือลดความขดัแย้งระหว่างภาคอตุสาห                

กรรมกบัภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คลองไทย 

คลองไทย 

จัดระบบนิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษใหม่ 



      บริเวณพ้ืนท่ีหลายจงัหวดัท่ีอยูใ่กล้
แนวคลองไทยจะช่วยป้องกนัและระบาย
น ้ าทว้มไดร้วดเร็ว ในยามปรกติตามแนว
คลองไทยชาวบา้นเพ่ิมโอกาสในดา้นการ
ประมงเล้ียงปลากุง้หรือการท ารีสอร์ต 

          ประเทศสิงคโปร์  ซ้ือน ้ าจากประเทศมาเลเซียคิว
ละ30บาท ขายใหเ้รือคิวละ1000บาท   แต่ละปีประเทศ 
ไทยปล่อยน ้ าท้ิงกวา่700 ลา้นคิวต่อปีบริเวณแนวคลอง
ไทย 

คลองไทย 

คลองไทย 

แก้ปัญหาน า้ท้วมจังหวดัสองฝ่ังคลองไทยในภาคใต้ 



คลองไทยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล 



WORLD'S LARGEST CRUISE SHIP 

this is the Solstice, the first of five in a line of "solstice-class" cruise-ships. It can 

hold 4,350 people and is over 1,000 feet long. At 134,000 tons it's amazing that it 

can move through the water at 28 mph. 



คลองไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกบัเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเซียใต้ (AEC) 

สิงคโปร์ 

บรูไน 
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ศรีลงักา 

อินเดีย 

พม่า 

เขมร 

เวียดนาม 

ฮอ้งกง 

จีน 

ไทย 

ญ่ีปุ่น 

ใตห้วนั 

เกาหลีใต ้

คลองไทย 

สิงคโปร์ 
พืน้ที่ปัญหาโจรสลดั 

      คลองไทย จะขยายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ (AEC) เพิ่มบทบาทให้ประเทศ
ไทยสูงข้ึน และจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหค้นไทย ทั้งประเทศ  จะ
เป็นแหล่งดึงดูดเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่จากประเทศต่างๆทัว่โลก อเมริกา ยโุรป 
เอเซียและตะวนัออกกลาง ซ่ึงจะเป็นการน าเงินตราต่างประเทศเขา้ไดม้หาศาล 

ท่าเรือทวาย 

ลาว 

มาเลเซีย 

ฟิลิบปินส์ 

อินโดนีเซีย 

จีน 

บรูไน 
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คลองไทย Thai Canal 

หวัหิน 

พทัยา 

ภเูก็ต สมยุ 

คลองไทย Thai Canal 

คลองไทยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศทางทะเลระดับโลก 



คลองไทยจะเป็นสัญญาลกัษณ์         
และเป็นเส้นทางท่องเทีย่วทีส่วยทีสุ่ด
แห่งหน่ึงของโลกจะสร้างรายได้เข้า

ประเทศมหาศาล 



คลองไทยปลอดปัญหาโจรสลดั 

คลองไทย 

คลองไทย 
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คลองไทยจะท าให้เรือประมงกว่า 50,000 ล า ทั้งฝ่ัง            
อ่าวไทยและฝ่ังอนัดามัน จะได้รับผลประโยชน์มากมาย 



2,500 กิโลเมตร 
700 กิโลเมตร 

คลองไทยจะท าให้เรือประมงกว่า 50,000 ล าทั้งฝ่ังอ่าว
ไทยและฝ่ังอนัดามันจะได้รับผลประโยชน์มากมาย 
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คลองไทย
Thai Canal 

คลองไทย
Thai Canal 

คลองไทยขยายโอกาสประมงสร้างประโยชน์พืน้ทะเล กว่า 350,000 ตารางกโิลเมตร 

ประเทศเวยีดนาม 

ประเทศมาเลเซีย 

400  กโิลเมตร      

กมัพชูา 
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ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) กว่า 350,000 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นกว่าคร่ึงหน่ึงของอาณาเขตทางบกที่มีอยู่
ประมาณ 513,000 ตารางกโิลเมตร ความยาวของชายฝ่ังทะเลรวมฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามันกว่า 2,815 กโิลเมตร ใน 23 จงัหวดั  
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.siamscubadiving.com/content/upload/11039468723.jpg&imgrefurl=http://www.siamscubadiving.com/content/view.php%3Fid%3D44%26cat%3Darticle&h=314&w=450&sz=14&tbnid=fkO_8E2xdNf51M:&tbnh=89&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&usg=__fshEJAFUniF6ASJPoMMQwLuZ8pg=&sa=X&ei=oi_rTYPtHsqqrAeEjqXgBQ&ved=0CCoQ9QEwAw




กันพืน้ที่กว้าง 4 กิโลเมตร 
ตลอดแนวคลอง 130 กิโลเมตร 









แหล่งเงนิทุนทีจ่ะน ามาใช้ในการก่อสร้างคลองไทย 

1. รัฐบาลออกพนัธ์บัติกู้เงินจากคนไทยทั้งประเทศ 

2. เปิดพืน้ทีส่องฝ่ังคลองไทยให้เช่าระยะยาว 30ปี ประมาณกว่า 2 แสนไร่ 

3. ขายแร่ธาตุทีอ่ยู่ในดินกว่า 4,000 ล้าน ลูกบาตร์เมตรทีขุ่ดจากคลอง 

4. ค่าเวณคนืทีด่นิจากเอกชนบางส่วนอาจจ่ายในรูปของหุ้นส่วนของคลอง 



การเปรียบเทยีบความคุ้มทุน                   
ระหว่างแลนบริดจ์กบัคลองไทย 
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คลองไทย 
แลนด์บริดจ์ 

แลนด์บริดจ์ 
คลองไทย 

400 กิโลเมตร 

มาเลเซีย 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

การเปรียบเทยีบความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิระหว่างแลนด์บริดจ์กบัคลองไทย 
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แลนด์บริดจ์ 

คลองไทย 
ระยะทาง 130 ก.ม. 

ระยะทาง 130 ก.ม. 

การเปรียบเทยีบความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ ระหว่างแลนด์บริดจ์กบัคลองไทย 

 1) แลนด์บริดจ์เพิม่ปัญหาโลกร้อนและ
มลภาวะ เพิม่ความเสียหายของสินค้า
และเวลาในการขนย้ายถึง 3 ท่าเรือซ่ึง
จะเสียมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบนั                               
2) คลองไทยจะลดปัญหาและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัมหาศาล 



  ข้อเสียของโครงการคลองไทย  

1. พืน้ที่ธรรมชาติกว่า 500 ตารางกโิลเมตร จะถูกแปลสภาพเป็นทีร่าบ และแนวคลอง 

2. กระแสน า้ทะเลสองฝ่ังทะเล อ่าวไทย และอนัดามัน มีผลกระทบ ท าให้มีการเปลีย่น 
แปลงทางนิเวศน์วทิยาทางทะเล 

 
  
 

5. ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาสภาพส่ิงแวดร้อมจะตามมาอย่างหลกี เลีย่งไม่ได้  

4. สังคมเมอืง และวฒัณะธรรมของประชาชนในพืน้ที่รอบๆกว่า 500 ตารางกโิลเมตร 
จะมีผลกระทบจากปัญหาของสังคม และวฒัณะธรรมต่างๆที่ไม่เคยเกดิกจ็ะเกดิ และ
มีผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

3. ประชาชนในพืน้ที่กว่า 500 ตารางกโิลเมตรจะถูกโยกย้ายแหล่งท ามาหากนิ 




