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กรอบการพิจารณา แนวขดุคลองไทย (คอคอดกระ) 
 ความคดิในเร่ืองของการขดุคลอง เพ่ือเช่ือมสองฝ่ังทะเลของไทย ระหวา่งฝ่ังอนัดามนักบัฝ่ังอา่วไทย มีมา
นานกว่า 300 ปี โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการขดุคลอง คือต้องการ ย่นระยะทาง ของการเดนิเรือของทัง้สองฝ่ัง
ทะเล ด้วยกาลเวลาผา่นไปในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ท าให้เหต ุ และผล ของการพิจารณา แนวคลองตา่งๆ ท่ีจะขดุมี
ความเหมาะสมกบัสถานการตา่งๆดงักล่าวก็จ า ต้องปรับเปล่ียนไปด้วย จนกวา่จะได้มีการขดุไปแล้ว ข้อยตุิในเร่ือง
นีก็้จะหมดไป 

เม่ือ 300ปี สมยักรุงศรีอยธุยา  ในรัชสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  เหตผุลหลกัท่ีส าคณั คือ
ต้องการขดุคลอง  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ตอ่การเคล่ือนกองทพัเรือจากฝ่ังอา่วไทย ไปฝ่ังทะเลอนัดามนั เป็นการ
ขยายความเข็มแข็ง ของราชอานาจกัรในยคุสมยันัน้ และ เพ่ือให้ การค้ากบัตา่งประเทศ ท่ีได้เร่ิมเปิดประเทศ 
ตดิตอ่กบัชาตยิโุรปท่ีจะมาทางฝ่ังอนัดามนัไม่ต้องเสียเวลาเดนิเรือ อ้อมไปผ่านท่ี ช่องแคบมะละกา สามารถ ตดั
ตรง จากฝ่ังอนัดามนั มายงัอ่าวไทยมุง่ไปกรุงศรีอยธุยาได้สะดวก และแนวคลองท่ีเห็นวา่เหมาะสม ในสมยันัน้ ก็ได้
พิจารณาแนวคลองท่ีจะขดุ ท่ีเราทราบกนัมานานแล้ว คือแนวคอคอดกระ จงัหวดั ระนอง เหตท่ีุเลือกแนวคลองนีก็้
เพราะเป็นสว่นท่ีแคบท่ีสดุของประเทศท่ีสามารถท าการขดุก่อสร้างได้ง่าย 

เหต ุ และผล เม่ือ 150 ปีตอ่มา อาจจะมองเห็นว่าการขดุคลอง จะเป็นอนัตรายตอ่ประเทศ ท่ีจะท าให้
ประเทศ มหาอ านาจในยโุรปตา่งๆในระยะนัน้บ้าอ านาจไร่ลา่ขยายอาณานิคม เพ่ือ ยึดครองหรือ แบง่แยกประเทศ 
ตา่งๆ ในยา่นเอเชีย ท่ีออ่นแอในยคุสมยันัน้ 

พอมาถึงปัจจบุนั เหตผุล และ สถานการณ์ ตา่งๆได้เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เหตผุลด้านความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศมีความส าคณัท่ีสดุ ยิ่งการแขง่ขนัท่ีรุนแร็งด้านเศรษฐกิจของสงัคมโลกในยคุปัจจบุนั  กลบั
กลายเป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศบงบอก ชีน้ า ถึงความมัน่คงแทนทางทหารเสียอีก ท าให้ความคิด
ในการท่ีจะขดุคลองเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐ กิจเป็นบทบาทท่ีท้าทายของประเทศไทยตอ่ไป ความ คิดในการ
ท่ีจะขดุคลอง ก็จะยงัมีอยู่ตลอด เวลาจากอดีต จนถึงปัจจบุนั ความคิดในเส้นทาง แนวขดุคลอง ก็มีการน า เสนอ 
ขึน้มาใหม ่และปรับเปล่ียนตลอดเวลา มาจนถีง ณ เวลานี ้ มีอยู่ด้วยกนั 12 แนวคลองท่ีจะขดุ (ภาพ ท่ี 1) เพ่ือให้
กรอบแนวคดิท่ีจะก าหนดแนวขดุคลอง เกิดเป็นผลดีท่ีสดุ ควรจะมีการพิจารณา องค์ ประ กอบ ท่ีส าคญัตา่งๆท่ี
ควรจะต้องน ามาพิจารณาร่วมกนัมีดงันี:้-  



 
ภาพท่ี 1 แนวคลองท่ีจะขดุจากอดีต จนถึงปัจจบุนั มี 12 แนวคลองท่ีจะขดุ 

1. ทางด้านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ 
2. ทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ 
3. ทางด้านยทุธ์ศาสตร์ทางทหาร 
4. ทางด้านสงัคม และ สิ่งแวดล้อม 
5. ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

เปรียบเทียบความยาวแนวคลอง  PROPOSED CANAL ROUTES 
ROUTE 

NO. 
BEGINNING  POINT 

WEST    COAST 
FINISHING POINT 

EAST COAST 
LENGTH 

(Kilometers) 
 

1. RANONG CHUMPORN 130 

2. A Little South of 
RANONG 

North  of LUNGSUAN 
CHUMPORN 

90 

2A BAN RACHAGROON 
South of RANONG 

LUNGSUAN 
CHUMPORN 

90 
 

3. TAI MUANG 
PANG-NGA 

PHUNPIN 
SURATHANEE 

160 

3C HUB POOK 
PANG -GNA 

PHUNPIN 
SURATHANEE 

168 
 

3A/4 SIGAU 
TRANG 

North of PAKPANUNG 
NAKCRN SRI THAMMRAT 

156 



5 SATOOL A Little North of 
SONGKLA 

108 

5A 30 Km.North of 
SATOOL 

North of 
SONGKLA 

102 

6 South of SATOOL 
IN MALAYASIA 

JANA 
SONGKLA 

102 

7A A Little South of GUNTANG 
TRANG 

PATTALUNG - 
SONGKLA 

110 

9A SIGNG 
TRANG 

HOU SAI South of 
NAKORN SRI THAMMARAT 

120 

Note : Length started in the table refers distance on land 
 

1. ทางด้านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ ความอิสระในการบริหารคลอง ในท่ีนีก็้คือ เม่ือมี
เรือเดนิทะเลจะมาใช้บริการผา่น แนวคลองไทยท่ีจะขดุจะต้องผา่นน่านน า้ของ ประเทศ เพ่ือนบ้าน จะมีโอกาส
สร้างปัญหาในเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือไม่ต้องการให้ ประเทศไทย ไมต้่องมีปัญปัญหา 
ทางด้านน่านน า้สากลกบั ประเทศเพ่ือนบ้าน ไมว่า่จะเป็นทางด้านทะเลฝ่ังอนัดามนั ท่ีมีทะเลร่วมตดิตอ่กบัประเทศ
มาเลเซีย หรือประเทศพมา่ และทาง ด้านทะเล อา่วไทย ท่ีมีประเทศกมัพชูา และ ประเทศเวียตนาม ดงันัน้ควร ให้
แนวคลองท่ีเรือตา่งๆท่ีจะมาใช้บริการ ควรจะต้องห่างน่านน า้เพ่ือนบ้าน ประมาณ 200 ไมล์ทะเล หรือ 400 
กิโลเมตร               

2. ทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ เส้นทางคมนาคมไมว่า่จะเป็นทางบก หรือทางน า้ ไปตดัผา่นท่ีใหนก็จะ
น าความเจริณไปสูท่ี่นัน่ การเกิดธุระกิจชมุชนน้อยใหญ่จะตามมา หากเป็นเส้นทางท่ีอยูใ่นเส้นทางของการขนส่ง
ทางน า้ของโลกมนัไมใ่ชเ่ร่ืองธรรมดา ผลประโยชน์มหาศาลจะตามมาเพราะฉนัน้ สองฝ่ังคลองจะต้องมีพืน้ท่ี ขนาด
ใหญ่รองรับพอท่ีจะมีเมืองขนาดใหญ่ท่ี จะเกิดใน อนา คตได้ มีแหลง่น า้จืดพอเพียง อยูใ่นภมูิศาสตร์ท่ีดีในการท่ีจะ
เป็นผงัเมืองแหง่อนาคตได้ 

 
ภาพท่ี 2 แนวคลองท่ีจะขดุต้องสอดคร้องกบัทางด้านยทุธ์ศาสตร์ทางทหาร 

 

3. ทางด้านยทุธ์ศาสตร์ทางทหารแนวคลองท่ีจะขดุหากแนวคลองขดุท่ีตดัผา่น ประชิดด้านใดด้านหนึง่
เกินไป จะท าให้การด าเนินงานใดๆในทางทหารมีข้อจ ากดั โดยเฉพาะการจดัก าลงัทพัของกองทพับกทางภาค 



พืน้ดนิของประเทศ จ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีด าเนินการได้สะดวก จะต้องประสานสอดคล้องกบัแนวคลองขดุ ท่ีจะเป็น
การเพิ่มศกัย์ภาพให้กบักองทพัเรือ ดียิ่งขึน้ ในการเคล่ือน ย้ายก าลงักองทพัเรือทัง้สองฝ่ังทะเลไทย 

4. ทางด้านสงัคม และ สิ่งแวดล้อมตามสองฝ่ัง แนวคลองท่ีจะขดุ จะต้องใช้พืน้ท่ีมากประมาณ ความกว้าง
ตลอด 4 กิโลเมตร (รวมส ารองพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต) ความยาว ของคลอง ประ มาณ 120 กิโลเมตร 
จะต้องมีผลกระทบตอ่ แหลง่ท ามาหากินของประชาชน 

 
ภาพท่ี 3 แนวคลองควรหลีกเล่ียงชมุชนหนาแนน่ และ แหลง่ธรรมชาตท่ีิส าคณัใว้ 

 

การโยกย้าย และเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนจากสงัคมชนบท มาเป็นสงัคมเมืองใหมท่ี่จะมีประชาชน
หลากหลายทัว่ประเทศ จะมารวมเป็นสงัคมเมืองใหญ่ ตลอดจน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ และทางวฒันะธรรม
ตา่งๆ จะมีการปรับเปล่ียนไป ดงันัน้แนวคลองท่ีจะขดุควรหลีกเล่ียงความหนาแนน่ของชมุชน และแหลง่ธรรมชาติ
ท่ีส าคณัไว้ให้มาก 

5. ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การพิจารณาแนวคลอง ท่ีจะขดุ ต้องมีข้อ มลู ทางธรณีวิทยา ทางด้านอทุก
ศาสตร์ และ วิศกรรมทางทะเล (Marine Engineering) มีข้อมลูการเคล่ือนย้ายของชัน้ดนิทรายใต้ท้องทะเลวา่
เป็นอยางไร มีแนวหินโสโครกเป็นอยา่งไรหรือ ภเูขาท่ีอยู่ใต้ท้องทะเล อยูบ่ริเวรใดบ้าง เพ่ือจะก าหนดแนวขดุ ให้อยู่
ในทิศทางท่ีถกูต้อง เหมาะสมกบัความต้อง การของเรือขนาดใหญ่ ท่ีจะมาใช้บริการ เพ่ือเตรียมในการวางแผน
จดัการด้านระบบการจราจรการเดนิเรือ ส ารวจ แนวร่องน า้ท่ีอญู่ใตท้่องทะเล จะต้องรองรับเรือขนาดใหญ่ มีความ
ลกึมากพอท่ีจะให้เรือตา่งๆ สามารถเดินเรือเข้าออกได้ปลอดภยั ทัง้ในกรณีน า้ขึน้หรือน า้ลง ทัง้ฝ่ังทะเล อนัดามนั 
และฝ่ังอา่วไทยจาก 5 องค์ ประ กอบ ท่ีส าคญั ดงักล่าว ยกเว้นองค์ประกอบทางด้านวิศวกรรมเทา่นัน้ ท่ีเรายงัไมมี่
ข้อมลูท่ีมากพอท่ีจะสรุปได้ แตส่ าหรับในองค์ประกอบอ่ืนๆ เราคงจะเร่ิมมองภาพออกวา่   



 
ภาพท่ี 4 แนวคลองท่ีจะขดุ 12 แนวลดเหลือ 4 แนวในการพิจารณาชดัเจนขึน้ 

 

แนวคลองท่ีควรจะขดุควรเป็น แนวใด จากแนวคลองทัง้หมด 12 แนวท่ีได้มีการกลา่วถึง และเพ่ือให้ชดัเจน
ในการพิจารณา เราลดเหลือ 4 แนวคลองจากทัง้ 4 แนวคลองท่ีคาดว่าจะขดุ คงจะพิจารณาเปรียบเทียบ ข้อดี 
ข้อเสียระหว่างกนัได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

การเปรียบเทียบข้อดข้ีอเสียของเส้นทางคลองไทย (THAI-CANAL) 
เส้นทาง 2A เส้นทาง 5A เส้นทาง 7A เส้นทาง 9A 

  
เส้นทาง 2A คลองเร่ิมจากบ้านราชกรูด – อ าเภอหลงัสวน จังหวดัชุมพร 

ข้อดี 
1.  เป็นแนวคดิคลองเดมิเม่ือ 325 ปี มาแล้ว ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
2.  มีพืน้ท่ีตดิคลองบนบกสัน้เพียง 90 กิโลเมตร 
3.  เป็นเส้นทางเดนิเรือท่ีใกล้กรุงเทพมากท่ีสดุ (หา่งจากกรุงเทพฯประมาณ 600 กิโลเมตร) 

ข้อเสีย 
1.  อยูใ่กล้ชายแดนพมา่ (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากชายแดน) อาจจะมีปัญหาด้านความมัน่คง

และการเมืองในภาวะไมป่กต ิเน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิบางเกาะในทะเลระหวา่งเขตแดนไทย – พมา่ ยงัไมช่ดัเจน 
2.  อยูน่อกเส้นทางเดนิเรือสากล ต้องอ้อมแหลมญวนไกลเพิ่มขึน้ 
3. พมา่สามารพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง แขง่ขนักบัไทย โดยพม่าจะได้เปรียบเพราะคา่แรง งานต ่า และ

การลงทนุในการพฒันาอตุสาหกรรม เป็นแรงจงูใจให้ตา่งชาตไิปลงทนุในพมา่แทนการลงทนุในประเทศไทย 
4.  ปัญหาทางธรณีวิทยามีรอยเล่ือนของเปลือกโลก มีแผ่นดินไหวบอ่ยครัง้ อาจเป็นอนั ตรายตอ่คลองใน

อนาคต 
5.  ระดบัน า้ทัง้ 2 ฝ่ัง ตา่งกนัประมาณ 2-3 เมตร อาจต้องท าประตนู า้ 
6. เส้นทางผ่านแนวภูเขาสูงชันและเป็นช่องเขาแคบ ท าให้ไม่เหมาะในการพัฒนาท่าเรือ พืน้ท่ี

อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษมีท่ีกว้างพอ 



7. การขดุคลองผ่านพืน้ท่ีภูเขาสงูชนัมีหินแกรนิตเป็นระยะทางยาวกว่า  60 กิโลเมตร ท าให้คลองสัน้แต่
ราคาคา่ขดุคลองจะสงู 

8. การขุดคลองมิได้หวงัเพียงให้เรือเดินทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ แต่ต้องการให้เป็นน่านน า้สา กลจาก
ตะวันออกกลาง สู่อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลี ยิ่งขึน้สูงท าให้เส้นทางเดินเรือต้องอ้อมแหลมญวน ไม่ท าให้ประหยัด
ระยะทางหรือเป็นคลองลดัจริง 
  

เส้นทาง 5A เส้นทางจากจังหวดัสตูล – จังหวดัสงขลา 
ข้อดี 

1.  ปริมาณดนิท่ีขดุน้อยท่ีสดุ ท าให้คา่ใช้จา่ยในสว่นเฉพาะการขดุคลองต ่าท่ีสดุ 
2.  ระดบัน า้ทิง้ 2 ฝ่ัง ตา่งกนัประมาณ 0.5 เมตร 
3.  ไมต้่องตดัผา่นภเูขา เน่ืองจากแนวคลองจะอยูใ่นชอ่งเขา 
4.  อยูใ่นแนวเส้นทางการเดนิเรือสากล 

ข้อเสีย 
1.  อยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซีย ท าให้มาเลเซียสามารถพฒันาอตุสาหกรรม โดยไม่ต้องลงทนุขดุคลอง และ

มาเลเซียจะได้ประโยชน์มากกว่าประเทศไทย เพราะแนวคลองอยู่ใกล้เม่ืองอลอสตาร์ และท่าเรือกลาง ของ
ประเทศมาเลเซีย (Port Kelang) 

2.  ปัจจบุนัมีความหนาแนน่ของประชากรสงูมาก อาจจะมีปัญหาในเร่ืองคา่ขนย้ายและคา่รือ้ย้ายมาก 
            3. แนวคลองพาดผ่านทะเลสาปสงขลา (ทะเลสาปสงขลาตอนล่าง) อาจจะเกิดกระแสการต่อต้านสูง 
ดงัเชน่ในกรณีเดียวกบัการวางทอ่ก๊าซไทย-มาเลเซีย 
            4. จากการส ารวจข้อมลูด้านธรณีวิทยา พบโพรงหินขนาดใหญ่ประมาณ 11 แหง่ บริเวณจงัหวดัสตลู 

5. ทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณพืน้ท่ี ใต้แนวคลองเป็นเขต ประชากรไทยมสุลิมหนาแน่นมาก กว่า ร้อยละ08
หากมีการแทรกแซงจากภายนอกอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแบง่แยกดนิแดนและด้านความมัน่คงในอนาคตได้    

6. แนวคลองอยูใ่กล้ชอ่งแคบมะละกา ท าให้ไมไ่ด้ร่นระยะทางการเดนิเรือ 
7. ไมมี่พืน้ท่ีเพียงพอส าหรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

 

เส้นทาง  7A  เส้นทางจาก จังหวดัตรัง -  สงขลา 
ข้อดี 

1. ระยะทางสัน้ขุด ผ่านแผ่นดินประมาณ 08   กิโลเมตร ใช้ร่องน า้จากกันตงัถึงตรัง   08 กิโลเมตร  ท่ีอ า 
เภอ ย่านตาขาว แล้วขดุทะเลสาบสงขลาในส่วนทะเลหลวงท่ีพทัลงุ -สงขลาประมาณ 28 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทัง้หมดประมาณ 118  กิโลเมตร 

2. ขดุผา่นภเูขาประมาณ 9  กิโลเมตร จะได้ใช้หินเพ่ือก่อสร้าง 
3. ผา่นสงขลาบนบกเพียง 5  กิโลเมตร ก็ทะลอุอกอา่วไทยมีทา่เรือน า้ลกึท่ีสงขลาอยูแ่ล้ว 
4. ใช้ทะเลสาปสงขลาเป็นทา่เรือหลบมรสมุได้ 

ข้อเสีย 
1. เส้นทางทบัล าน า้ธรรมชาติเดิมจากกนัตงัถึงย่านตาขาวมีผลกระทบกบัประชาชนริมน า้ เป็นระยะทาง

เกือบ 08  กิโลเมตร 



2. คณะสมาชิกวฒุิสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนจงัหวดัสงขลา และ ชมรมอนรัุกษ์ทะเลสาปสงขลาหลาย
ชมรมและ ประชาชนสงขลาคดัค้านท่ีจะให้คลองผา่นทะเลสาปสงขลา 

3. พืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาซึง่มีประชาชนอาศยัหนาแนน่  ท่ีดนิราคาแพง ท าให้มีผลกระทบด้านสงัคมมากเพราt
ประชากรมสุลิมหนาแนน่กวา่แนวคลอง 9A 

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและแหล่งท่องเท่ียว ส าคัญของประเทศตลอด
เส้นทางท่ีคลองตดัผา่น 

5. ใกล้กบัชายแดนไทย -  มาเลเซีย มากกวา่เส้นทาง 9A  
6. ภเูขาท่ีตดัผา่นบริเวณจงัหวดัตรังเป็นพืดเขาสงูชนัมาก สงูถึง 10288  เมตร ระยะทาง 9 -18  กิโลเมตร   มี

อยูช่อ่งเดียวคือชอ่งเขาพบัผ้าซึง่แคบเกินไปท่ีจะขดุคลอง 
7. ไมมี่พืน้ท่ีกว้างพอส าหรับการพฒันาทา่เรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

 

เส้นทาง 9A  เส้นทางจากจังหวดักระบี่  - ตรัง  - พทัลุง  - นครศรีธรรมราช 
ข้อดี 

1. ต าแหน่งท่ีตัง้เป็นศนูย์กลางของภาคใต้  อยู่ระหว่างกลางประเทศพม่าปลายแหลมมลาย ูและประเทศ
สิงค์โปร์  ไม่มีปัญหาด้านความมัน่คง  ) ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ 088 กิโลเมตร และห่างจากประเทศ
สิงคโปร์ ประมาณ 088  กิโลเมตร 

2. ทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณคลองเป็นชาวไทยพุทธร้อยละ 95    และรวมพืน้ท่ีใต้แนวคลองทัง้หมด
ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพทุธหากมีการแทรกแซงจากภายนอกท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาการแบง่แยกดินแดนจะท า
ได้ยาก 

3. อยูใ่นเส้นทางการเดนิเรือสากลและสามารถพฒันาทา่เรือหลบมรสมุได้ทัง้ 2  ฝ่ังทะเล 
4. ระบบโครงสร้างพืน้ฐานมีความพร้อม อาทิเช่น โรงงานปนูซิเมนต์ทุ่งสง ก าลงัผลิต 0   ล้านตนั /ปี  และ

ศนูย์ กลางการคมนาคมทางบก   มีทางหลกั 4  สาย รถไฟ 2  สาย  และทางอากาศมีสนามบนิใกล้ถึง 0  สนามบนิ 
        5. มีแหล่งน า้จืดท่ีใช้ในกิจการของคลองและสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพียงพอโดยกรมชลประทานเป็นผู้

วางแผน สนบัสนนุเร่ืองน า้อยา่งเตม็ท่ี 
        6. มีศกัยภาพในการพฒันาพืน้ท่ีส าหรับเมืองใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่ีจะสามารถพฒันาได้กว้าง

ใหญ่ถึง 0 ท่ี คือท่ีปากคลองทัง้สองฝ่ังทะเลและบริเวณกลางคลอง 
        7. มีความหนาแนน่ของประชากรน้อย ท าให้ลดคา่ขนย้าย และคา่รือ้ย้าย 
        8. ระดบัน า้ทัง้ 2  ฝ่ังทะเลตา่งกนัประมาณ 8.5 เมตร 
        9. ประชาชนในแนวคลอง ทัง้ 20   อ.บ.ต สนบัสนนุและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวคลองเองตลอดแนว

คลอง 9A  ได้มีการประชมุกนั 15  ครัง้ 
 

ข้อเสีย 
       1.  แนว 9A ระยะทางประมาณ 128   กิโลเมตร แนวท่ี 2   ยาว 92 กิโลเมตร แนวท่ี 5A ยาว 182 กิโลเมตร  
และแนวท่ี  7A ยาว  185   กิโลเมตร 

2. มีเส้นทางพาดผา่นพืน้ท่ีเนินเขาประมาณ 18  กิโลเมตร บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช 



3. แนวคลองพาดผ่านพืน้ท่ีบางส่วนเลีย้วของพรุควนเคร็ง ถ้าไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสมอาจจะท าให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

4. ไมส่ามารถสร้างทา่เรือริมทะเลได้ต้องพฒันาพรุควนเคร็งบางส่วนเป็นท่าเรือเคร็ง  (Port of Kreng) เพ่ือ
หลบมารสมุด้านอา่วไทย 

------------------------------------------------- 
www.thai-canal.org 

 
 

 
 


