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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของ โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

กรอบการพิจารณา แนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ)
ความคิดในเรื่ องของการขุดคลอง เพื่อเชื่อมสองฝั่ งทะเลของไทย ระหว่างฝั่ งอันดามันกับฝั่ งอ่าวไทย มีมา
นานกว่า 300 ปี โดยวัตถุประสงค์หลักของการขุดคลอง คือต้ องการ ย่นระยะทาง ของการเดินเรื อของทังสองฝั
้
่ง
ทะเล ด้ วยกาลเวลาผ่านไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทาให้ เหตุ และผล ของการพิจารณา แนวคลองต่างๆ ที่จะขุดมี
ความเหมาะสมกับสถานการต่างๆดังกล่าวก็จา ต้ องปรับเปลี่ยนไปด้ วย จนกว่าจะได้ มีการขุดไปแล้ ว ข้ อยุติในเรื่ อง
นี ้ก็จะหมดไป
เมื่อ 300ปี สมัยกรุงศรี อยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหตุผลหลักที่สาคัณ คือ
ต้ องการขุดคลอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ต่อการเคลื่อนกองทัพเรื อจากฝั่ งอ่าวไทย ไปฝั่ งทะเลอันดามัน เป็ นการ
ขยายความเข็มแข็ง ของราชอานาจักรในยุคสมัยนัน้ และ เพื่อให้ การค้ ากับต่างประเทศ ที่ได้ เริ่มเปิ ดประเทศ
ติดต่อกับชาติยโุ รปที่จะมาทางฝั่ งอันดามันไม่ต้องเสียเวลาเดินเรื อ อ้ อมไปผ่านที่ ช่องแคบมะละกา สามารถ ตัด
ตรง จากฝั่ งอันดามัน มายังอ่าวไทยมุง่ ไปกรุงศรี อยุธยาได้ สะดวก และแนวคลองที่เห็นว่าเหมาะสม ในสมัยนัน้ ก็ได้
พิจารณาแนวคลองที่จะขุด ที่เราทราบกันมานานแล้ ว คือแนวคอคอดกระ จังหวัด ระนอง เหตุที่เลือกแนวคลองนี ้ก็
เพราะเป็ นส่วนที่แคบที่สดุ ของประเทศที่สามารถทาการขุดก่อสร้ างได้ ง่าย
เหตุ และผล เมื่อ 150 ปี ต่อมา อาจจะมองเห็นว่าการขุดคลอง จะเป็ นอันตรายต่อประเทศ ที่จะทาให้
ประเทศ มหาอานาจในยุโรปต่างๆในระยะนันบ้
้ าอานาจไร่ลา่ ขยายอาณานิคม เพื่อ ยึดครองหรื อ แบ่งแยกประเทศ
ต่างๆ ในย่านเอเชีย ที่ออ่ นแอในยุคสมัยนัน้
พอมาถึงปั จจุบนั เหตุผล และ สถานการณ์ ต่างๆได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เหตุผลด้ านความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศมีความสาคัณที่สดุ ยิ่งการแข่งขันที่รุนแร็งด้ านเศรษฐกิจของสังคมโลกในยุคปั จจุบนั กลับ
กลายเป็ นความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศบงบอก ชี ้นา ถึงความมัน่ คงแทนทางทหารเสียอีก ทาให้ ความคิด
ในการที่จะขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางด้ านเศรษฐ กิจเป็ นบทบาทที่ท้าทายของประเทศไทยต่อไป ความ คิดในการ
ที่จะขุดคลอง ก็จะยังมีอยู่ตลอด เวลาจากอดีต จนถึงปั จจุบนั ความคิดในเส้ นทาง แนวขุดคลอง ก็มีการนา เสนอ
ขึ ้นมาใหม่ และปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มาจนถีง ณ เวลานี ้ มีอยู่ด้วยกัน 12 แนวคลองที่จะขุด (ภาพ ที่ 1) เพื่อให้
กรอบแนวคิดที่จะกาหนดแนวขุดคลอง เกิดเป็ นผลดีที่สดุ ควรจะมีการพิจารณา องค์ ประ กอบ ที่สาคัญต่างๆที่
ควรจะต้ องนามาพิจารณาร่วมกันมีดงั นี ้:-

1.
2.
3.
4.
5.

ภาพที่ 1 แนวคลองที่จะขุดจากอดีต จนถึงปั จจุบนั มี 12 แนวคลองที่จะขุด
ทางด้ านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ
ทางด้ านเศรษฐกิจ ของประเทศ
ทางด้ านยุทธ์ศาสตร์ ทางทหาร
ทางด้ านสังคม และ สิ่งแวดล้ อม
ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์

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
HOU SAI South of
TRANG
NAKORN SRI THAMMARAT
Note : Length started in the table refers distance on land

120

1. ทางด้ านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ ความอิสระในการบริหารคลอง ในที่นี ้ก็คือ เมื่อมี
เรื อเดินทะเลจะมาใช้ บริการผ่าน แนวคลองไทยที่จะขุดจะต้ องผ่านน่านน ้าของ ประเทศ เพื่อนบ้ าน จะมีโอกาส
สร้ างปั ญหาในเรื่ องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื่อไม่ต้องการให้ ประเทศไทย ไม่ต้องมีปัญปั ญหา
ทางด้ านน่านน ้าสากลกับ ประเทศเพื่อนบ้ าน ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านทะเลฝั่ งอันดามัน ที่ มีทะเลร่วมติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย หรื อประเทศพม่า และทาง ด้ านทะเล อ่าวไทย ที่มีประเทศกัมพูชา และ ประเทศเวียตนาม ดังนันควร
้
ให้
แนวคลองที่เรื อต่างๆที่จะมาใช้ บริการ ควรจะต้ องห่างน่านน ้าเพื่อนบ้ าน ประมาณ 200 ไมล์ทะเล หรื อ 400
กิโลเมตร
2. ทางด้ านเศรษฐกิจ ของประเทศ เส้ นทางคมนาคมไม่วา่ จะเป็ นทางบก หรื อทางน ้า ไปตัดผ่านที่ใหนก็จะ
นาความเจริณไปสูท่ ี่นนั่ การเกิดธุระกิจชุมชนน้ อยใหญ่จะตามมา หากเป็ นเส้ นทางที่อยูใ่ นเส้ นทางของการขนส่ง
ทางน ้าของโลกมันไม่ใช่เรื่ องธรรมดา ผลประโยชน์มหาศาลจะตามมาเพราะฉนัน้ สองฝั่ งคลองจะต้ องมีพื ้นที่ ขนาด
ใหญ่รองรับพอที่จะมีเมืองขนาดใหญ่ที่ จะเกิดใน อนา คตได้ มีแหล่งน ้าจืดพอเพียง อยูใ่ นภูมิศาสตร์ ที่ดีในการที่จะ
เป็ นผังเมืองแห่งอนาคตได้

ภาพที่ 2 แนวคลองที่จะขุดต้ องสอดคร้ องกับทางด้ านยุทธ์ศาสตร์ ทางทหาร
3. ทางด้ านยุทธ์ ศาสตร์ ทางทหารแนวคลองที่จะขุดหากแนวคลองขุดที่ตดั ผ่าน ประชิดด้ านใดด้ านหนึง่
เกินไป จะทาให้ การดาเนินงานใดๆในทางทหารมีข้อจากัด โดยเฉพาะการจัดกาลังทัพของกองทัพบกทางภาค

พื ้นดินของประเทศ จาเป็ นต้ องมีพื ้นที่ดาเนินการได้ สะดวก จะต้ องประสานสอดคล้ องกับแนวคลองขุด ที่จะเป็ น
การเพิ่มศักย์ภาพให้ กบั กองทัพเรื อ ดียิ่งขึ ้น ในการเคลื่อน ย้ ายกาลังกองทัพเรื อทังสองฝั
้
่ งทะเลไทย
4. ทางด้ านสังคม และ สิ่งแวดล้ อมตามสองฝั่ ง แนวคลองที่จะขุด จะต้ องใช้ พื ้นที่มากประมาณ ความกว้ าง
ตลอด 4 กิโลเมตร (รวมสารองพื ้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ในอนาคต) ความยาว ของคลอง ประ มาณ 120 กิโลเมตร
จะต้ องมีผลกระทบต่อ แหล่งทามาหากินของประชาชน

ภาพที่ 3 แนวคลองควรหลีกเลี่ยงชุมชนหนาแน่น และ แหล่งธรรมชาติที่สาคัณใว้
การโยกย้ าย และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนจากสังคมชนบท มาเป็ นสังคมเมืองใหม่ที่จะมีประชาชน
หลากหลายทัว่ ประเทศ จะมารวมเป็ นสังคมเมืองใหญ่ ตลอดจน สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนะธรรม
ต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยนไป ดังนันแนวคลองที
้
่จะขุดควรหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของชุมชน และแหล่งธรรมชาติ
ที่สาคัณไว้ ให้ มาก
5. ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ การพิจารณาแนวคลอง ที่จะขุด ต้ องมีข้อ มูล ทางธรณีวิทยา ทางด้ านอุทก
ศาสตร์ และ วิศกรรมทางทะเล (Marine Engineering) มีข้อมูลการเคลื่อนย้ ายของชันดิ
้ นทรายใต้ ท้องทะเลว่า
เป็ นอยางไร มีแนวหินโสโครกเป็ นอย่างไรหรื อ ภูเขาที่อยู่ใต้ ท้องทะเล อยูบ่ ริเวรใดบ้ าง เพื่อจะกาหนดแนวขุด ให้ อยู่
ในทิศทางที่ถกู ต้ อง เหมาะสมกับความต้ อง การของเรื อขนาดใหญ่ ที่จะมาใช้ บริการ เพื่ อเตรี ยมในการวางแผน
จัดการด้ านระบบการจราจรการเดินเรื อ สารวจ แนวร่องน ้าที่อญู่ใต่ท้องทะเล จะต้ องรองรับเรื อขนาดใหญ่ มีความ
ลึกมากพอที่จะให้ เรื อต่างๆ สามารถเดินเรื อเข้ าออกได้ ปลอดภัย ทังในกรณี
้
น ้าขึ ้นหรื อน ้าลง ทังฝั
้ ่ งทะเล อันดามัน
และฝั่ งอ่าวไทยจาก 5 องค์ ประ กอบ ที่สาคัญ ดังกล่าว ยกเว้ นองค์ประกอบทางด้ านวิศวกรรมเท่านัน้ ที่เรายังไม่มี
ข้ อมูลที่มากพอที่จะสรุปได้ แต่สาหรับในองค์ประกอบอื่นๆ เราคงจะเริ่มมองภาพออกว่า

ภาพที่ 4 แนวคลองที่จะขุด 12 แนวลดเหลือ 4 แนวในการพิจารณาชัดเจนขึ ้น
แนวคลองที่ควรจะขุดควรเป็ น แนวใด จากแนวคลองทังหมด
้
12 แนวที่ได้ มีการกล่าวถึง และเพื่อให้ ชดั เจน
ในการพิจารณา เราลดเหลือ 4 แนวคลองจากทัง้ 4 แนวคลองที่คาดว่าจะขุด คงจะพิจารณาเปรี ยบเทียบ ข้ อดี
ข้ อเสียระหว่างกันได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

การเปรียบเทียบข้ อดีข้อเสียของเส้ นทางคลองไทย (THAI-CANAL)
เส้ นทาง 2A เส้ นทาง 5A เส้ นทาง 7A เส้ นทาง 9A
เส้ นทาง 2A คลองเริ่มจากบ้ านราชกรู ด – อาเภอหลังสวน จังหวัดชุ มพร
ข้ อดี
1. เป็ นแนวคิดคลองเดิมเมื่อ 325 ปี มาแล้ ว ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2. มีพื ้นที่ตดิ คลองบนบกสันเพี
้ ยง 90 กิโลเมตร
3. เป็ นเส้ นทางเดินเรื อที่ใกล้ กรุงเทพมากที่สดุ (ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 600 กิโลเมตร)
ข้ อเสี ย
1. อยูใ่ กล้ ชายแดนพม่า (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากชายแดน) อาจจะมีปัญหาด้ านความมัน่ คง
และการเมืองในภาวะไม่ปกติ เนื่องจากปั ญหากรรมสิทธิ์บางเกาะในทะเลระหว่างเขตแดนไทย – พม่า ยังไม่ชดั เจน
2. อยูน่ อกเส้ นทางเดินเรื อสากล ต้ องอ้ อมแหลมญวนไกลเพิ่มขึ ้น
3. พม่าสามารพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แข่งขันกับไทย โดยพม่าจะได้ เปรี ยบเพราะค่าแรง งานต่า และ
การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็ นแรงจูงใจให้ ตา่ งชาติไปลงทุนในพม่าแทนการลงทุนในประเทศไทย
4. ปั ญหาทางธรณีวิทยามีรอยเลื่อนของเปลือกโลก มีแผ่นดินไหวบ่อยครัง้ อาจเป็ นอัน ตรายต่อคลองใน
อนาคต
5. ระดับน ้าทัง้ 2 ฝั่ ง ต่างกันประมาณ 2-3 เมตร อาจต้ องทาประตูน ้า
6. เส้ น ทางผ่า นแนวภูเ ขาสูง ชัน และเป็ นช่อ งเขาแคบ ท าให้ ไ ม่เ หมาะในการพัฒ นาท่า เรื อ พื น้ ที่
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและเขตเศรษฐกิจพิเศษมีที่กว้ างพอ

7. การขุดคลองผ่านพื ้นที่ภูเขาสูงชันมีหินแกรนิตเป็ นระยะทางยาวกว่า 60 กิโลเมตร ทาให้ คลองสันแต่
้
ราคาค่าขุดคลองจะสูง
8. การขุดคลองมิได้ หวังเพียงให้ เรื อเดินทางเข้ าท่าเรื อกรุ งเทพฯ แต่ต้องการให้ เป็ นน่านน ้าสา กลจาก
ตะวันออกกลาง สู่อินเดีย ญี่ ปุ่น เกาหลี ยิ่งขึน้ สูงทาให้ เส้ นทางเดินเรื อต้ องอ้ อมแหลมญวน ไม่ทาให้ ประหยัด
ระยะทางหรื อเป็ นคลองลัดจริง
เส้ นทาง 5A เส้ นทางจากจังหวัดสตูล – จังหวัดสงขลา
ข้ อดี
1.
2.
3.
4.

ปริมาณดินที่ขดุ น้ อยที่สดุ ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในส่วนเฉพาะการขุดคลองต่าที่สดุ
ระดับน ้าทิ ้ง 2 ฝั่ ง ต่างกันประมาณ 0.5 เมตร
ไม่ต้องตัดผ่านภูเขา เนื่องจากแนวคลองจะอยูใ่ นช่องเขา
อยูใ่ นแนวเส้ นทางการเดินเรื อสากล

ข้ อเสี ย
1. อยู่ใกล้ ชายแดนมาเลเซี ย ทาให้ มาเลเซียสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องลงทุนขุดคลอง และ
มาเลเซี ยจะได้ ประโยชน์ ม ากกว่าประเทศไทย เพราะแนวคลองอยู่ใกล้ เมื่ องอลอสตาร์ และท่าเรื อกลาง ของ
ประเทศมาเลเซีย (Port Kelang)
2. ปั จจุบนั มีความหนาแน่นของประชากรสูงมาก อาจจะมีปัญหาในเรื่ องค่าขนย้ ายและค่ารื อ้ ย้ ายมาก
3. แนวคลองพาดผ่านทะเลสาปสงขลา (ทะเลสาปสงขลาตอนล่าง) อาจจะเกิดกระแสการต่อต้ านสูง
ดังเช่นในกรณีเดียวกับการวางท่อก๊ าซไทย-มาเลเซีย
4. จากการสารวจข้ อมูลด้ านธรณีวิทยา พบโพรงหินขนาดใหญ่ประมาณ 11แห่ง บริเวณจังหวัดสตูล
5. ทางภูมิรัฐศาสตร์ บริ เวณพื ้นที่ ใต้ แนวคลองเป็ นเขต ประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นมาก กว่า ร้ อยละ08
หากมีการแทรกแซงจากภายนอกอาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านการแบ่งแยกดินแดนและด้ านความมัน่ คงในอนาคตได้
6. แนวคลองอยูใ่ กล้ ชอ่ งแคบมะละกา ทาให้ ไม่ได้ ร่นระยะทางการเดินเรื อ
7. ไม่มีพื ้นที่เพียงพอสาหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เส้ นทาง 7A เส้ นทางจาก จังหวัดตรัง - สงขลา
ข้ อดี
1. ระยะทางสันขุ
้ ด ผ่านแผ่นดินประมาณ 08 กิโลเมตร ใช้ ร่องน ้าจากกันตังถึงตรัง 08 กิโลเมตร ที่อา
เภอ ย่านตาขาว แล้ วขุดทะเลสาบสงขลาในส่วนทะเลหลวงที่ พทั ลุง -สงขลาประมาณ 28 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทังหมดประมาณ
้
118 กิโลเมตร
2. ขุดผ่านภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร จะได้ ใช้ หินเพื่อก่อสร้ าง
3. ผ่านสงขลาบนบกเพียง 5 กิโลเมตร ก็ทะลุออกอ่าวไทยมีทา่ เรื อน ้าลึกที่สงขลาอยูแ่ ล้ ว
4. ใช้ ทะเลสาปสงขลาเป็ นท่าเรื อหลบมรสุมได้
ข้ อเสี ย
1. เส้ นทางทับลาน ้าธรรมชาติเดิมจากกันตังถึงย่านตาขาวมีผลกระทบกับประชาชนริ มน ้า เป็ นระยะทาง
เกือบ 08 กิโลเมตร

2. คณะสมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสงขลา และ ชมรมอนุรักษ์ ทะเลสาปสงขลาหลาย
ชมรมและ ประชาชนสงขลาคัดค้ านที่จะให้ คลองผ่านทะเลสาปสงขลา
3. พื ้นที่จงั หวัดสงขลาซึง่ มีประชาชนอาศัยหนาแน่น ที่ดนิ ราคาแพง ทาให้ มีผลกระทบด้ านสังคมมากเพราt
ประชากรมุสลิมหนาแน่นกว่าแนวคลอง 9A
4. ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมเป็ นแหล่งชุม ชนหนาแน่นและแหล่ง ท่องเที่ยว สาคัญของประเทศตลอด
เส้ นทางที่คลองตัดผ่าน
5. ใกล้ กบั ชายแดนไทย - มาเลเซีย มากกว่าเส้ นทาง 9A
6. ภูเขาที่ตดั ผ่านบริเวณจังหวัดตรังเป็ นพืดเขาสูงชันมาก สูงถึง 10288 เมตร ระยะทาง 9 -18 กิโลเมตร มี
อยูช่ อ่ งเดียวคือช่องเขาพับผ้ าซึง่ แคบเกินไปที่จะขุดคลอง
7. ไม่มีพื ้นที่กว้ างพอสาหรับการพัฒนาท่าเรื อ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เส้ นทาง 9A เส้ นทางจากจังหวัดกระบี่ - ตรัง - พัทลุง - นครศรีธรรมราช
ข้ อดี
1. ตาแหน่งที่ตงเป็
ั ้ นศูนย์กลางของภาคใต้ อยู่ระหว่างกลางประเทศพม่าปลายแหลมมลายู และประเทศ
สิงค์โปร์ ไม่มีปัญหาด้ านความมัน่ คง ) ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ 088 กิโลเมตร และห่างจากประเทศ
สิงคโปร์ ประมาณ 088 กิโลเมตร
2. ทางภูมิ รั ฐ ศาสตร์ บ ริ เ วณคลองเป็ นชาวไทยพุท ธร้ อยละ 95 และรวมพื น้ ที่ ใ ต้ แ นวคลองทัง้ หมด
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นไทยพุทธหากมีการแทรกแซงจากภายนอกที่จะก่อให้ เกิดปั ญหาการแบ่งแยกดินแดนจะทา
ได้ ยาก
3. อยูใ่ นเส้ นทางการเดินเรื อสากลและสามารถพัฒนาท่าเรื อหลบมรสุมได้ ทงั ้ 2 ฝั่ งทะเล
4. ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานมีความพร้ อม อาทิเช่น โรงงานปูนซิเมนต์ท่งุ สง กาลังผลิต 0 ล้ านตัน/ปี และ
ศูนย์ กลางการคมนาคมทางบก มีทางหลัก 4 สาย รถไฟ 2 สาย และทางอากาศมีสนามบินใกล้ ถึง 0 สนามบิน
5. มีแหล่งน ้าจืดที่ใช้ ในกิจการของคลองและสนับสนุนอุตสาหกรรมเพียงพอโดยกรมชลประทานเป็ นผู้
วางแผน สนับสนุนเรื่ องน ้าอย่างเต็มที่
6. มีศกั ยภาพในการพัฒนาพื ้นที่สาหรับเมืองใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษและที่จะสามารถพัฒนาได้ กว้ าง
ใหญ่ถึง 0 ที่ คือที่ปากคลองทังสองฝั
้
่ งทะเลและบริเวณกลางคลอง
7. มีความหนาแน่นของประชากรน้ อย ทาให้ ลดค่าขนย้ าย และค่ารื อ้ ย้ าย
8. ระดับน ้าทัง้ 2 ฝั่ งทะเลต่างกันประมาณ 8.5 เมตร
9. ประชาชนในแนวคลอง ทัง้ 20 อ.บ.ต สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวคลองเองตลอดแนว
คลอง 9A ได้ มีการประชุมกัน 15 ครัง้
ข้ อเสี ย
1. แนว 9A ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร แนวที่ 2 ยาว 92 กิโลเมตร แนวที่ 5A ยาว 182 กิโลเมตร
และแนวที่ 7A ยาว 185 กิโลเมตร
2. มีเส้ นทางพาดผ่านพื ้นที่เนินเขาประมาณ 18 กิโลเมตร บริเวณเทือกเขานครศรี ธรรมราช

3. แนวคลองพาดผ่านพื ้นที่บางส่วนเลี ้ยวของพรุควนเคร็ ง ถ้ าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจจะทาให้ เกิด
ปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมได้
4. ไม่สามารถสร้ างท่าเรื อริมทะเลได้ ต้องพัฒนาพรุควนเคร็ งบางส่วนเป็ นท่าเรื อเคร็ ง (Port of Kreng) เพื่อ
หลบมารสุมด้ านอ่าวไทย
------------------------------------------------www.thai-canal.org

