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ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร 
เขยีนโดย รศ.ดร. สถาพร เขยีววมิล 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการขดุคอคอดกระ วฒุิสภา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยตุิธรรม และ สทิธิมนษุยชน วฒุิสภา 
 

คลองไทยเกดิขึน้เมือ่ใดจะเป็นคลองเดินเรือหลกัของโลก 
คลองไทยจะเป็นธงน าเศรษฐกจิของประเทศทีม่ัน่คง 

 

           ประเทศไทยตัง้อยู่บนทวีปเอเชียอาคเนย์ อยู่ระหว่างกลางของประเทศต่างๆ ท่ีมี
ประชากรมากท่ีสดุ  ทวีปเอเชียมีประชากรมากถึง 2 ใน 3 ของโลก จากประชากรทัง้โลกมีประมาณ 
6,200 ล้านคน   
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.1 แผนท่ีโลกแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้ของคลองไทย 
 

โดยท าเลท่ีตัง้ของประเทศไทยมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ตัง้อยู่บนแนวเส้นทางเดินเรือของโลก 
เรือขนส่งสินค้าตา่งๆ ท่ีมาจากทางทิศตะวนัตกทางฝ่ังอนัดามนั เป็นเรือจากประเทศในทวีปยโุรป และ
ประเทศทางตะวนัออกกลางท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศทางทิศตะวนัออกทางด้านฝ่ังอ่าวไทย  เช่น 
ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี และ
ประเทศไต้หวนั หากมีคลองไทย เรือเหล่านีจ้ะไม่ต้องแล่นเรืออ้อมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา และยงัสามารถย่นระยะทางได้ 1,000 - 1,400 กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้ 2-3 
วนั ดงันัน้ ถ้าหากประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศ คลอง
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ไทยจะเป็นเส้นทางลดัของการเดนิเรือจากทัว่โลก จะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือทัง้หมดท่ีมา
ผา่นคลองไทยแตล่ะปีหลายแสนล้านบาท ผลดีเม่ือเรือมาใช้เส้นทางเดินเรือผ่านคลองไทย จะเป็นการ
ช่วยลดการใช้น า้มนัส ารองของโลกลงได้หลายหม่ืนล้านบาร์เรลต่อปี นอกจากนี ้ ยงัเป็นการช่วยลด
มลภาวะอากาศเสียของโลกลงได้อย่างมาก เป็นผลดีต่อการลดภัยพิบตัิทางธรรมชาติจากปัญหา
สภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)    

ความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีอยู่บนท าเลทองของโลก  เม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีขนาดเล็กแล้ว ประเทศไทยยงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหนือกว่า
ประเทศสิงคโปร์มาก จากความได้เปรียบของประเทศไทยท่ีอยูใ่นแนวเส้นทางเดินเรือของโลก ท าให้เรือ
ท่ีผ่านคลองไทยย่นระยะเวลาได้ถึง 2 - 3 วนั ในแตล่ะเท่ียวซึ่งมีคา่มาก เพราะจะลดคา่ใช้จ่ายลง (เรือ
ขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 5,000 TEU จะเสียคา่ใช้จ่ายไม่ต ่ากว่า 20 ล้านบาทตอ่วนั) ประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กมีพืน้ท่ีประมาณ  670 ตารางกิโลเมตร ขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ต มี
ทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ของทุกอย่างแพงมากแม้แต่น า้ด่ืมน า้ใช้ก็ยังต้องซือ้มาจากประเทศ
มาเลเซีย แตด้่วยความชาญฉลาดของประเทศสิงคโปร์ และมีผู้น าท่ีเสียสละ  มีความสามารถท าให้
ประเทศสิงคโปร์ร ่ารวยได้จากการใช้ท าเลท่ีตัง้ของประเทศสร้างผลประโยชน์  เม่ือเรือผ่านช่องแคบมะ
ละกา จะต้องแวะใช้บริการท่ีท่าเรือของประเทศสิงคโปร์  สร้างความร ่ารวยมากมายให้กับประเทศ
สิงคโปร์อยูใ่นทกุวนันี ้ปัจจบุนัคนสิงคโปร์ 1 คนมีรายได้เทา่กบัคนไทย 10 คน  

ประเทศไทยขุดคลองไทยได้ส ำเร็จเมื่อใด กจ็ะสร้ำงผลประโยชน์ในทำงเศรษฐกจิต่อประเทศได้
อย่ำงมหำศำล  ถึงแม้น า้มนัของโลกจะหมดไปก็ตาม แตก่ารขนส่งสินค้าทางเรือก็จะยงัคงความส าคญั  
ตอ่การขนส่งสินค้าของทุกประเทศทัว่โลก การขนส่งสินค้าทางเรือยงัมีต้นทนุต ่าท่ีสดุส าหรับการขนส่ง
สินค้าจ านวนมากๆ เรือเดินทะเลระหว่างประเทศขนาดใหญ่แล่นผ่านแวะประเทศใดก็ตาม  ก็จะ
ก่อให้เกิดผลทางธุรกิจตามมามากมาย  ดงันัน้ หากคลองไทยเกิดขึน้บริเวณพืน้ท่ีบนสองฝ่ังคลองไทยก็
จะกลาย เป็นเมืองเศรษฐกิจบนเส้นทางเดินเรือของโลก กระแสการเงินจากเงินตราตา่งๆ  จากประเทศ
ทัว่โลก จะหมนุเวียนสะพดัและไหลเข้าประเทศไทยมากมาย เช่นเดียวกบัเมืองท่าท่ีส าคญัตา่งๆ ของ
โลก คลองไทยจะเปล่ียนแปลงโฉมหน้าทางภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมหาศาล  ทนัทีท่ี
ประเทศไทยสร้างคลองไทยได้ส าเร็จ จะมีการสร้างงานท่ียัง่ยืนตามมามากกว่า 2 ถึง 3 ล้านงานได้
อยา่งถาวร จะก่อผลประโยชน์มากมายถึงลกูถึงหลานของไทยนานเทา่นานตลอดไป  

ความเป็นไปได้นีจ้ะส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับคนไทยทัง้ประเทศท่ีจะต้องช่วยกัน
ผลกัดนั ด้วยพละก าลงั ความสามารถ ความฉลาด และท่ีส าคญัยิ่งจะต้องมีผู้น าของประเทศท่ีเสียสละ
จริงๆ เพ่ือประเทศชาติ ร่วมกนัผลกัดนัอย่างจริงจงั ท่ีจะท าให้คลองไทยเกิดขึน้ คลองไทยจะเป็นธงน า
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะน าความมัง่คัง่สร้างความเจริญมาสูป่ระเทศไทยได้อยา่งมัน่คงยัง่ยืน 
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ภาพท่ี 7.1.2 กลุม่ประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ จะได้รับผลประโยขน์จากคลองไทย 
 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากคลองไทย  จากแผนท่ีสงัเกต
แนวเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศเกือบทกุประเทศจะผ่านแนวคลองไทย  เพราะว่าประเทศไทย
ตัง้อยู่ระหว่างกลางสองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก หากมีคลองไทยเกิดขึน้จะท าให้
ประเทศตา่ง ๆทัง้สองฝ่ังทะเลของประเทศไทยได้มีเส้นทางลดัเดินเรือทะเลระหว่างประเทศท่ีสามารถ
ย่นระยะทางได้ 2,000 - 2,500 กิโลเมตรตอ่เท่ียว ในการขนส่งสินค้าต่างๆ ไปมาในระหว่างกลุ่ม
ประเทศในเอเชียอาคเนย์ด้วยกนัเอง นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยดัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
แล้ว ยงัปลอดภยัจากปัญหาโจรสลดั เพราะไม่ต้องอ้อมผ่านเข้าช่องแคบมะละกา ตวัอย่างเช่น  เรือขน
สินค้าจากประเทศอินเดียถ้าจะส่งสินค้าไปยงัประเทศจีน สามารถไปถึงประเทศจีนได้โดยไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา และยงัย่นระยะเวลาเดินเรือได้ถึง 4 - 5 วนั ถ้าใช้เรือขนาดใหญ่ขนาดแสนตนัขนส่ง
สินค้าแตล่ะเท่ียวจะประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มากกว่า 100 ล้านบาทตอ่เท่ียว ดงันัน้ คลองไทยนอกจากจะ
น าความเจริญมาสู่ประเทศไทยแล้ว ยงัจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้กบักลุ่มประเทศตา่งๆ ในภูมิภาค
เอเชียท่ีอยู่ทัง้สองฝ่ังทะเลของประเทศไทย โดยท่ีคลองไทยก็จะกลายเป็นเส้นทางเดินเรือหลกัของ
ประเทศในยา่นเอเชียอาคเนย์โดยปริยาย นอกจากเรือในกลุม่ประเทศเอเชียอาคเนย์ ก็จะยงัมีเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศจากทวีปยโุรป ทวีปอเมริกา กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และจากทัว่โลก ก็
ต้องการมาใช้คลองไทยด้วยเพ่ือประหยดัคา่ขนสง่ โดยเฉพาะทางด้านการทอ่งเท่ียว คลองไทยจะขยาย
เส้นทางการท่องเท่ียวทางทะเลไปยงัเมืองท่าส าคญัของหลายประเทศ  โดยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมผ่าน
ประเทศสิงคโปร์เหมือนปัจจบุนั และจะปลอดภยัจากปัญหาโจรสลดับริเวณช่องแคบมะละกา จะท าให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวทางเรือจากทั่วโลกสนใจมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยและประเทศต่างๆ  ในย่าน
เอเชียนีม้ากขึน้ ตามเส้นทางเดนิเรือท่ีจะผา่นมีเมืองส าคญัในทางประวตัิศาสตร์หลายแห่งในภูมิภาคนี  ้
ซึง่จะเป็นเส้นทางท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวมากกวา่เส้นทางเดนิเรือท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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ความส าคญัของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากข้อมูลของสถาบนัทางการเงินของ
โลก ได้แสดงถึงความส าคญัของการขนสง่ทางทะเลวา่ มีบทบาทส าคญัตอ่เศรษฐกิจโลกอย่างมากเป็น
ต้นทนุของการขนส่งทัง้ระบบทัว่โลกโดยตรง ดงันัน้ ตวัเลขสถิติปริมาณการขนส่งสินค้าตา่งๆ ทางเรือ
จึงเพิ่มสูงขึน้ทุกปี ตามภาวะการขยายตวัของการค้าเสรีระหว่างประเทศมากขึน้ในปัจจุบนัและใน
อนาคต ปัจจบุนัมีจ านวนเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตา่งๆ มากกว่าคร่ึงหนึ่งของโลก  ท่ี
แล่นไปมาทางตอนใต้ของประเทศไทย และจ านวนเรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ในแตล่ะปี  การขนส่งทาง
ทะเลมากขึน้เป็นผลท าให้ในบริเวณชอ่งแคบมะละกามีจ านวนเรือหนาแน่นมาก ท าให้เกิดอบุตัิเหตทุาง
ทะเลสงูมาก (เฉล่ีย 2-3 ครัง้ตอ่เดือน) โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเดนิเรือท่ีผ่านประเทศสิงคโปร์ มีความ
กว้างประมาณ 1.5 ไมล์ และปัญหาท่ีหวัน่วิตกกนัมากของเรือสินค้าตา่งๆ ท่ีแล่นเรือผ่านช่องแคบมะ
ละกา คือ ปัญหาผู้ก่อการร้ายและโจรสลดั จะมีการปล้นหรือเรียกค่าคุ้มครองเกือบทกุวนั จากข้อมูล
ตา่งๆ คงพอจะชีใ้ห้เห็นวา่ หากประเทศไทยสร้างคลองไทยได้ส าเร็จจริงจะท าให้ประเทศไทยมีบทบาท
มากตอ่สงัคมโลก และธุรกิจการเดนิเรือทัว่โลก 

 

การเปรียบเทยีบเส้นทางเดินเรือ คลองไทย กบัเส้นทางปัจจุบัน 
 

 ปัจจุบนัเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีมาทางฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทย  จะเป็นเรือต่างๆ 
ท่ีมาจากยโุรปหรือตะวนัออกกลาง และจะไปยงัด้านฝ่ังอ่าวไทย  มุ่งหน้าไปประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศเกาหลี ฯลฯ ปัจจบุนัมีเส้นทางเดินเรือ 3 เส้นทางหลกั คือ (1) เส้นทางผ่านช่องแคบมะละกา 
(Malacca)  (2) เส้นทางผ่านช่องแคบซุนด้า (Sunda) และ (3) เส้นทางผ่านช่องแคบลอมบ็อค 
(Lombok) จากเส้นทางเดินเรือดงักล่าวจะมีเรือผ่านไปมา ประมาณกว่า  1,200 - 1,400 ล าตอ่วนั 
(ประมาณ 520,000 ล าตอ่ปี) และมีเรือท่ีแวะใช้บริการท่าเรือ ท่ีท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณกว่า 
600 ล าต่อวนั ซึ่งหนาแน่นมาก ในปัจจบุนัมีอบุตัิเหตเุฉล่ีย 2-3 ครัง้ตอ่เดือน และยงัมีเรืออีกจ านวน
มากท่ีไมส่ามารถใช้เส้นทางผา่นท่ีชอ่งแคบมะละกา ก็เน่ืองจากความลึกของร่องน า้บริเวณช่องแคบมะ
ละกาตืน้ โดยเฉพาะบริเวณท่ีจะผ่านประเทศสิงคโปร์มีความลึกเพียง 20 เมตร และยงัมีซากเรือท่ีจม
หรือสิ่งของต่างๆ ทบัถมจมขวางอยู่ใต้ร่องน า้ท้องทะเลท่ีเรือผ่าน เรือขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านได้  
ต้องแล่นเรืออ้อมเข้าผ่านเส้นทางช่องแคบซุนด้าและเส้นทางช่องแคบลอมบ็อค  จากแผนท่ีโลกจะเห็น
ว่า เส้นทางท่ีผ่านช่องแคบมะละกาจะเป็นเส้นทางท่ีมีระยะสัน้ท่ีสดุส าหรับเส้นทางเดินเรือในปัจจบุนั  
เม่ือเทียบกบัส้นทางชอ่งแคบซุนด้าและเส้นทางชอ่งแคบลอมบอ็ค 
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ภาพท่ี 7.1.3  แผนท่ีโลกแสดงเส้นทางเดนิเรือโลกท่ีผ่านทางตอนใต้ประเทศไทย 
 

 หากประเทศไทยสร้างโครงการคลองไทย ได้ส าเร็จจะท าให้เกิดเส้นทางเดินเรือโลกใหม่ เรือ
ตา่งๆ จากประเทศในทวีปยโุรปและจากทางประเทศตะวนัออกกลางจะแล่นตรงมายงัฝ่ังอนัดามนั ข้าม
คลองไทยมายงัฝ่ังอา่วไทยท่ีจะไปยงัประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไต้หวนั  ประเทศเกาหลีใต้ ฯลฯ 
ได้โดยไมต้่องอ้อมไปยงัชอ่งแคบทัง้ 3 ดงักลา่ว 
 การเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาของเส้นทางทัง้  4 เส้นทาง คือเส้นทาง 1.ผ่านคลอง
ไทย 2.เส้นทางมะละกา 3.เส้นทางซุนด้า และ 4.เส้นทางลอมบ็อค เปรียบเทียบได้ดงันี ้เส้นทางคลอง
ไทย เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นทางช่องแคบมะละกา (ผ่านประเทศสิงคโปร์) จะย่นระยะทางได้มากถึง
1,200-1,400 กิโลเมตร และย่นระยะเวลาได้  2 - 3 วนั ส าหรับเส้นทางคลองไทย เม่ือเปรียบเทียบกบั
เส้นทางเดินเรือท่ีต้องแล่นผ่านช่องแคบซุนด้า จะย่นระยะทางได้  2,500 - 3,000 กิโลเมตร หรือย่น
ระยะเวลาได้ 4 - 5 วนั   และเปรียบเทียบเส้นทางคลองไทยกบัเส้นทางท่ีแล่นผ่านช่องแคบลอมบ็อค 
จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กิโลเมตร หรือย่นระยะเวลาได้ 5 - 7 วนั (ความเร็วมาตราฐานสากล
ก าหนดให้เรือทะเลใช้ความเร็วท่ีแล่นผ่านช่องแคบหรือคลองจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน  12 ไมล์ทะเลตอ่
ชัว่โมง หรือประมาณ 20 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง)  
 จากการท่ีคลองไทยเกิดขึน้ จะชว่ยเรือขนสง่สินค้าตา่งๆ ประหยดัคา่ใช้จ่าย จากท่ีย่นระยะทาง

และเวลาของเรือขนสง่สินค้าแตล่ะล าแตล่ะเท่ียวหลายล้านบาทตอ่ล าตอ่เท่ียว  ค่าใช้จ่ายของเรือขนส่ง

สินค้าขนาดใหญ่แต่ละวันสูงมากกว่าที่คิด ยิ่งหลังเหตุการณ์วินาศกรรมถล่มตึกเวิร์ลเทรด ใน
สหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2545 ปรากฏว่าคา่ประกนัการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มสงูอีก 50 
เปอร์เซ็นต ์  
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 คา่ใช้จ่ายเดินเรือขนสินค้าขนาด 8,000 TEU (ขนาดความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต) 
ไม่ใช่ 10 หรือ 20 ล้านบาทตอ่วนั ซึ่งในความเข้าใจของพวกเราก็อาจจะรู้สึกว่าแพงมากแล้ว ผมได้มี
โอกาสพดูคยุกบักรรมการผู้จดัการบริษัทเดินเรือของบริษัทญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย  บอกว่าคา่ใช้จ่าย
ของเรือขนสง่สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ยกตวัอยา่งเชน่ เรือ Panamax เป็นเรือขนส่งบรรทกุตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 8,000 TEU ประมาณคา่ใช้จ่ายทกุอย่างของเรือ Panamax ประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
240 ล้านบาทตอ่วนั (ผมสงสยัว่าท าไมถึงแพงมาก) ผู้จดัการของบริษัทเดินเรือญ่ีปุ่ น ให้ข้อสงัเกตว่า 
เรือขนสินค้าท่ีมีสินค้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หากยิ่งมีมลูคา่มาก  คา่ประกนัสินค้าก็จะยิ่งสงูมาก กรณี
ตวัอยา่งเรือ Panamax ขนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 8,000 TEU ตู้คอนเทนเนอร์ หากสินค้าท่ีอยู่ในตู้แตล่ะ
ตู้มีมลูคา่กวา่ 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านบาท) เม่ือคดิเป็นเงินบาท มลูคา่ของสินค้าในเรือ
ทัง้หมดมลูคา่ร่วมสองหม่ืนล้านบาทตอ่ล าตอ่เท่ียว  หากคิดคา่ประกนัภยัวนัละ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของ
มลูคา่ของสินค้าในเรือรวมทัง้ตวัเรือด้วยก็ประมาณ 100 ล้านบาทตอ่วนั หากรวมคา่เส่ือมราคาของตวั
เรือเม่ือใช้ไปได้ระยะ 8 ปี มลูคา่ของตวัเรือจะลดเหลือประมาณ 45% ของราคาเรือท่ีสร้างใหม่ โดย
เฉล่ียอายกุารใช้งานของเรือ ประมาณ 25 ปี หากใช้เรือเก่าในการขนส่งสินค้า ก็จะยิ่งเสียเพิ่มค่า
ประกนัภยัสงู (เรือบรรทกุน า้มนัของบริษัท Exxon เรือช่ือ Valdez เกิดอบุตัิเหตสุร้างความเสียหายมาก 
ถกูเรียกร้องให้จ่ายคา่ชดเชยความเสียหายถึงแปดหม่ืนกว่าล้านบาท หรือ  $ 2 billion) จากท่ีได้ข้อมลู 
คงมองเห็นว่าเรือมีค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละวนัมาก  ถึงแม้ค่าใช้จ่ายของเรือในการเดินเรือแต่ละวันจะ
เท่าใดก็ตาม ผู้ ท่ีต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายนีก็้จะต้องพยายามลดคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง  โดยเฉพาะเร่ืองค่า
น า้มันเชือ้เพลิงสูงขึน้ตลอดเวลา ดังนัน้ การประหยัดเวลาเดินเรือ  แม้แต่หนึ่งชั่วโมงต่อเท่ียวก็มี
ความหมายมาก เรือขนาดใหญ่แตล่ะล าแล่นไปมาหลายเท่ียวตอ่ปีจะประหยดัเป็นพนัล้านบาทตอ่ล า
ตอ่ปี 
 จากเหตผุลหลายอย่าง เรือขนส่งสินค้าตา่งๆ จากประเทศทัว่โลกโดยเฉพาะเรือท่ีวิ่งระหว่าง
มหาสมทุรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องการน าเรือผ่านคลองไทย เพราะประหยดั ปลอดภัย 
เจ้าของบริษัทเดินเรือต่างก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากท่ีสุด ยกเว้นบริษัทเดินเรือของประเทศ
สิงคโปร์เท่านัน้ (มิตรประเทศเพ่ือนบ้าน) เพราะเรือท่ีมาผ่านคลองไทยมีแต่ได้ไม่มีเสีย เรือขนาด 
200,000 DWT (DWT คือน า้หนกัเรือเปลา่หนว่ยเป็นเมตริก) จ่ายคา่ผ่านคลองไทยครัง้ละ 20 ล้านบาท 
ประหยดักว่าเส้นทางเดิม 2 - 5 เท่าในแตล่ะเท่ียว บริษัทเดินเรือพร้อมจ่ายอยู่แล้ว ดงันัน้ ความสงสยั
ท่ีว่า เม่ือประเทศไทยขดุคลองไทยส าเร็จแล้ว จะมีเรือเรือจากต่างประเทศมาใช้คลองไทยหรือไม่  มี
ค าตอบอยูใ่นตวัแล้ว ส าหรับบรรดาผู้ เป็นเจ้าของบริษัทเดนิเรือทัว่โลก 

 

ปัญหาโจรสลดัหรือผู้ก่อการร้ายบริเวณช่องแคบมะละกาเพิม่ค่าใช้จ่ายเรือสินค้า 
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 ปัญหาโจรสลดัหรือผู้ก่อการร้าย เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทหรือเจ้าของเรือ จากความไม่
ปลอดภยัของผู้ก่อการร้ายหรือโจรสลดัท่ีท าการปล้นหรือเรียกคา่คุ้มครองกบัเรือขนส่งสินค้าท่ีแล่นผ่าน
ไปมา ในบริเวณเส้นทางช่องแคบมะละกาท่ีมีการปล้นเรือสินค้าเป็นประจ า เน่ืองจากเส้นทางเดินเรือ 
ดงักล่าวต้องแล่นผ่านช่องแคบท่ีมีเกาะแก่งหลายแห่ง ซึ่งเป็นการง่ายท่ีจะหลบซ่อนของผู้ก่อการร้าย
และพวกโจรสลดั ในทางกลบักนัก็ยากตอ่การท่ีจะก าจดัหรือป้องกนัได้  เจ้าหน้าท่ีท่ีท าการเดินเรือคงไม่
ต้อง การความเส่ียงในการตอ่สู้กบัพวกนอกกฎหมายเหล่านีเ้ป็นแน่ เพราะสินค้าในเรือมีมลูคา่หลาย
พนัล้านบาท และเรือก็จ าเป็นต้องใช้เส้นทางนัน้ประจ า คงหลีกเล่ียงได้ยากท่ีจะต้องเสียคา่ใช้จ่าย คา่
คุ้มครอง ในส่วนนี  ้ มูลคา่ความเสียหายประเมินว่า เงินท่ีเรือเดินทะเลตา่งๆ จะต้องเสียโดยรวมเฉล่ีย
กวา่ 40,000 ล้านบาทตอ่ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.4 บริเวณชอ่งแคบมะละกา มีปัญหาอบุตัเิหตแุละปัญหาโจรสลดั  
 

 เม่ือเร็วๆ นีมี้ข่าวพูดถึงการมาเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศ
เอเชีย โดยเฉพาะมาท่ีประเทศสิงคโปร์ รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศมาเลเซียไม่เห็นด้วยกับการท่ี
สหรัฐฯ จะส่งกองก าลงัพิทกัษ์ป้องกนัการก่อการร้ายท่ีอาจจะก่อวินาศกรรมกบัเรือสินค้า  โดยเฉพาะ
เรือน า้มนัท่ีมีถึง 36% ของเรือทัง้หมดท่ีแล่นไปมาในบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ไมป่ลอดภยัมีสงูมากขึน้ ท าให้คา่การประกนัตา่งๆ เพิ่มสงูขึน้มากด้วย ถ้าคลองไทยเกิดขึน้ก็จะแบง่เบา
ภาระนีไ้ด้ ทัง้เรือของประเทศไทยเองและเรือของตา่งประเทศท่ีมาใช้คลองไทย (ข้อมลูเก่ียวกบักลุ่มโจร
สลดัปล้นสะดม เรือสินค้าบริเวณชอ่งแคบมะละกา เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2546 เกิดขึน้ 21 ครัง้) 
 

คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัให้กบัประเทศไทย  
 คลองไทยจะสง่เสริมการท่องเท่ียว ท าให้เป็นรายได้หลกัของประเทศเหมือนประเทศอียิปต์ท่ีมี
คลองสุเอช ประเทศปานามามีคลองปานามา คลองไทยมีศกัยภาพให้เรือผ่านได้มากท่ีสุดในโลก    
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ปัจจุบนัมีเรือท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 500 WDT (DWT คือ น า้หนกัเรือเปล่าหน่วยเป็นเมตริก) ขึน้ไปมี
ประมาณกว่า 30,000 ล า ใช้บริการขนส่งในท้องทะเลระหว่างประเทศทัว่โลก ส าหรับในปัจจุบนัมี
คลองท่ีเรือระหว่างประเทศทัว่โลกใช้ผ่านได้ ขณะนีมี้อยู่ประมาณ  22 คลอง คลองท่ีหลายท่านรู้จกักนั
มากท่ีสดุคือ คลองสเุอชและคลองปานามา 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.5 แนวคลองไทยและรูปแบบ มีลกัษณะเป็นคลองคูข่นาน 
 

เม่ือปี พ.ศ. 2545 ผมและคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปดงูานท่ีคลองทัง้
สองแห่ง จากการท่ีได้เห็นคลองท่ีส าคญัดงักล่าว ท าให้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ ท่ีได้ไปดงูานหลาย
ท่าน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตัง้ข้อสงัเกตหลายประการขึน้ เช่น คลองแต่ละแห่งท าให้เกิด
รายได้จากการทอ่งเท่ียวมากกว่ารายได้จากคา่ผ่านคลอง รูปแบบของคลองควรเป็นคลองแบบคูข่นาน 
และความเข้าใจท่ีว่าคลองสเุอช และคลองปานามา  เป็นคลองท่ีมีเรือมาใช้มากท่ีสุดของโลกก็ไม่เป็น
อย่างท่ีเข้าใจมาก่อน ความส าคญัคลองสุเอช และคลองปานามา แต่ละคลองช่วยย่นระยะทางได้
หลายหม่ืนกิโลเมตร ยน่เวลาได้เป็นเดือน แตว่า่ความสามารถของคลองแตล่ะแห่งมีจ ากดัท่ีจะสามารถ
ให้เรือแล่นผ่านได้ โดยเฉพาะคลองปานามา ซึ่งมีความยาว 82 กิโลเมตร คลองใช้ระบบประตนู า้ปิด
เปิดจ านวนเรือสามารถผ่านคลองปานามาได้เพียงวนัละ 38 ล า แตล่ะล าใช้เวลาผ่านคลอง 24 ชัว่โมง 
และขนาดของเรือก็มีข้อจ ากดัจะเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 100,000 DWT ขนาดเรือท่ีผ่านได้จะมี
ความกว้างไมเ่กิน 33 เมตร 
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ภาพท่ี 7.1.6  แสดงลกัษณะภมูิประเทศของคลองปานามา ประเทศปานามา 
 

 และความยาวไม่เกิน 295 เมตร (ปัจจุบนัประเทศปานามามีการลงทนุเพิ่มขยายคลองปานามา ใช้
งบประมาณ 4000,000,000  เหรียญสหรัฐ หรือ 1 แสน 6 หม่ืน ล้านบาท) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.7  แสดงลกัษณะภมูิประเทศของคลองสเุอช ประเทศอียิปต์    
 

 ส าหรับคลองสเุอชคลองมีความยาว 190 กิโลเมตร คลองไม่ใช้ระบบมีประตนู า้ปิดเปิด จ านวน
เรือสามารถผ่านได้ 87 ล าตอ่วนั คลองสเุอชสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในปัจจบุนัส าหรับเรือ
ขนาดใหญ่ได้ถึง 300,000 DTW (ปัจจุบนัคลองสเุอช มีการขยายการลงทนุในการขุดคลองคู่ขนาน
คลองสเุอช ให้ยาวเพิ่มขึน้จากปัจจบุนั 78 กิโลเมตร)   
 ส าหรับคลองไทยแนวคลอง 9A ความยาวคลอง 120 - 130 กิโลเมตร คลองไม่มีระบบ
ประตนู า้ปิดเปิดแบบคลองสเุอช จากการค านวณคลองไทยจะสามารถรองรับเรือได้ประมาณวนัละ 
400 ถึง 450 ล าต่อวนัในทางทฤษฎี ส่วนในทางด้านปฏิบตัิจริง ผมคาดว่าคลองไทยให้บริการได้
ประมาณวนัละ 300 -350 ล าต่อวนั คลองไทยก็มากแล้ว ส่วนรูปแบบของคลองไทยจะเป็นคลอง
คูข่นาน โดยก าหนดให้คลองหนึ่งเป็นคลองส าหรับเรือแล่นเท่ียวขาไป  และอีกคลองหนึ่งแล่นเท่ียวขา
กลับ คลองไทยสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่าจ านวนเรือท่ีผ่านคลองสุเอชรวมกับคลองปานามา
ประมาณ 3 เทา่ตอ่วนั  
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คลองไทยเพิม่ความมัน่คงของประเทศไทย 
 

ความมัน่คงของสองฝ่ังทะเลไทย คลองไทยเพิ่มศกัยภาพให้กองทพัเรือและกองทพับกได้มาก
ขึน้ ในปัจจบุนั ถ้าดแูผนท่ีประเทศไทยจะเห็นว่า ปากทางเข้าด้านอ่าวไทยจะเป็นทะเลปิด  เรือทกุล าท่ี
ออกจากอ่าวไทยถ้าต้องการไปทางฝ่ังอนัดามนั เช่น จงัหวดัสตูล  จงัหวดัตรัง จงัหวดัพังงา จังหวัด
กระบี่ จังหวดัภูเก็ต และจงัหวดัระนอง เรือไทยเราจะต้องผ่านน่านน า้สากลของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย  หากมี
คลองไทยเรือของไทยจะสามารถตดัตรงไปยงัฝ่ังอนัดามนัได้โดยตรง    

คลองไทยจะท าให้ประเทศได้เปรียบในทางยทุธศาสตร์ทัง้ในยามปกติและในยามสงคราม การ
เคล่ือนย้ายก าลงัรบของกองทพัจะสามารถกระท าได้รวดเร็ว ประหยดังบประมาณ ปลอดภยั  มีความ
เป็นอิสระในการเดินเรือ โดยไม่ต้องผ่านน่านน า้ของประเทศข้างเคียง  ไม่สร้างความหวาดระแวงสงสยั
กบัประเทศเพ่ือนบ้าน ยงัผลดีไม่ก่อปัญหาตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในปัจจบุนัการ
เคล่ือนย้ายก าลงัหรือการกระท าใดๆ ของกองทพัทางทะเลในการเคล่ือนย้ายยากท่ีจะปลอดจากการรู้
เห็นตรวจตราของประเทศข้างเคียง หากเรามีปัญหาระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเรือไทยต้องผ่าน
น่านน า้ อย่างกรณีประเทศมาเลเซีย เรือขนส่งน า้มนัดิบ หรือเรือขนส่งสินค้าตา่งๆ ทางทะเลของไทย 
จะต้องผ่านน่านน า้ของประเทศมาเลเซีย ทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั  หากยามใดมีปัญหาท่ีคาดไม่
ถึง การขนส่งน า้มนัทางทะเลอาจจะถกูสะกดักัน้ได้ตลอดเวลา ประเทศไทยจะเป็นอมัพาตแน่ๆ เพราะ
เรือบรรทกุน า้มนัไม่สามารถน าน า้มนัมาส่งยงัโรงกลัน่น า้มนัท่ีจงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุรีได้  การ
ขนสง่ การผลิต และธุรกรรมตา่งๆ ทัว่ประเทศจะมีผลกระทบอยา่งรุนแรง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.8  เส้นทางเดนิเรือของไทย จากฝ่ังอ่าวไทยไปยงัฝ่ังอนัดามนัปัจจบุนั 
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   คลองไทยช่วยประหยดัเงินในการขนส่งสินค้าทางทะเล (Logistics) กว่าสองแสนล้านบาทต่อปี 
 

เพ่ือให้มองเห็นว่าคลองไทยจะท าให้ประเทศไทยมีการพฒันาจดัระบบการขนส่ง  (Logistics) 
ของประเทศทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการขนส่งทางทะเลของประเทศได้มาก
เป็นแสนล้านบาทต่อปี เช่น ปัจจุบันโรงกลั่นน า้มันในประเทศไทย ใช้น า้มันดิบประมาณวันละ 
800,000 บาร์เรลตอ่วนั หากใช้เรือขนส่งน า้มนั ขนาด 120,000 บาร์เรลตอ่ล า ดงันัน้ จะต้องมีเรือวิ่งมา
ส่งน า้มนัดิบท่ีโรงกลัน่ท่ีจงัหวดัระยองหรือจงัหวดัชลบรีุ 7 ล าทกุวนั เรือส่งน า้มนัดิบเม่ือมาส่งแล้วต้อง
วิ่งเรือเปล่ากลบั เท่ากบัเรือต้องเดินเรือ 14 เท่ียวตอ่วนั น า้มนัดิบส่วนใหญ่จะมาจากประเทศทางกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลาง หากเรือทุกล าในปัจจุบนัต้องผ่านช่องแคบมะละกา ผ่านประเทศสิงคโปร์ 
ระยะทางจากประเทศสิงคโปร์ มายงัโรงกลัน่ในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร รวม
กับระยะทางจากประเทศสิงค์โปร์ มายงัทางแยกก่อนจะเข้าช่องแคบมะละกา ไม่น้อยกว่า  1,300 
กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ท่ีเรือจะต้องแล่นอ้อม (ดแูผนท่ีประกอบ ภาพท่ี 
2) ถ้าหากมีคลองไทย เรือสามารถวิ่งตรงมายังโรงกลั่นในประเทศไทยจังหวัดระยอง ระยะทาง
ประมาณ 700 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่า เรือแตล่ะเท่ียวจะสามารถย่นระยะทางเดินเรือได้ (3,000 - 
700 = 2,300) หรือ 2,300 กิโลเมตร หากเรือแล่นท่ีความเร็ว 12 ไมล์ทะเลตอ่ชัว่โมง (ประมาณ 20 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง) จะใช้เวลาประมาณเวลา 4 - 5 วนั ท่ีเรือวิ่งแต่ละเท่ียวท่ีต้องเสียเวลาเปล่า
ประโยชน์ หากประมาณค่าใช้จ่ายเรือขนน า้มนัขนาดดงักล่าวเสียค่าเช่าเรือ ค่าน า้มัน  รวมทัง้ค่า
ประกนัภยัตา่งๆ ในการเดนิทางประมาณ 2 - 3 แสนเหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ล า หรือประมาณ 5 - 6 ล้าน
บาทตอ่วนั สรุปคา่ใช้จ่ายของเรือน า้มนั ถ้าหากมีคลองไทยเกิดขึน้จริง  คลองจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายลง
ค านวณคร่าวๆ คือ (เรือวิ่งไปกลบัรวม 14 เท่ียวตอ่วนั คณูด้วย  คา่ใช้จ่ายวนัละ 5 ล้านบาท ตอ่วนั คณู
ด้วย เรือเสียเวลาอ้อม 4 วนัตอ่เท่ียว คณูด้วย 365 วนัตอ่ปี จะเท่ากบั 14 x 5 x 4 x 365 = 102,200 

ล้านบาทตอ่ปี) หมายเหตุ ตวัเลขทัง้หมดเป็นการค านวณแบบคร่าวๆ  
จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งน า้มนัของประเทศไทยอย่างเดียวก็ท าให้ประเทศ

ประหยดัคา่ใช้จ่ายได้มากมาย ถ้าเรามองลึกลงไปถึงการขนส่งสินค้าตา่งๆ ท่ียงัมีอีกมากท่ีจะท าให้ลด
คา่ใช้จ่าย เช่น เรือสินค้าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่ีมาใช้บริการขนถ่ายผ่านท่าเรือของไทย ท่ีแหลมฉบงั
หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ทัง้หมดปีละประมาณ 4 ล้านกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (TEU) ถ้าลดค่าใช้จ่ายตู้ละ 
1,000 ดอลลาร์ จะลดได้คา่ใช้จ่ายได้แสนกว่าล้านบาทตอ่ปี ถ้าเราน าความเป็นไปได้ในหลายๆ  กรณี
มาศกึษาวิเคราะห์ เราอาจจะเห็นความสญูสียเงินของประเทศอยา่งนา่ใจหาย  

คา่ใช้จ่ายในระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทยโดยรวมสงูถึง 25% - 30% ของ
มลูคา่ผลิตภณัท์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรือประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง1,800,000 ล้าน
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บาทตอ่ปีในขณะท่ีประเทศจีน 20% ประเทศญ่ีปุ่ น 11% ประเทศสหรัฐอเมริกา 10% และในกลุ่ม
ประเทศยโุรปประมาณ 7% จากผลการส ารวจทัว่โลกของกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่ น (Meti) 

 

คลองไทยขยายโอกาสทางด้านการประมงไทย 
 

 คลองไทยจะขยายโอกาสให้ชาวเรือประมงไทยมีท้องทะเลหาปลาได้มากขึน้ท่ีได้ประโยชน์จาก
น่านน า้สากลของไทย EEZ2 (ภาพท่ี4) จากทางฝ่ังทะเลอนัดามนั ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางทะเลท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุดมีพืน้ท่ีกว้างขวางกว่าพืน้ท่ีภาคอีสานทัง้ภาค   มีเขตชายแดนไปถึงน่านน า้อินเดีย
เรือประมง ท่ีอยู่ใน อ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนักว่า 50,000 ล า ก็จะได้รับประโยชน์จากคลองไทยในการ
เดินเรือไปมาระหว่างสองฝ่ังทะเลไทย จะลดภาระคา่ใช้จ่ายด้านคา่น า้มนัในการเดินเรือมาก ท าให้มี
เวลาเพิ่มในการท าประมงทางทะเลมากขึน้ โดยเฉพาะเรือประมง  จะมีความปลอดภยัจากการถกูจบั
ของประเทศข้างเคียง เน่ืองจาก เรือประมงไทยต้องแล่นเรือผ่านน่านน า้สากลของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ผมประเมินว่าชาวเรือประมงของไทย จะได้รับผลประโยชน์จากคลองไทยโดยรวม ท่ีจะท าให้ประหยดั
คา่ใช้จ่ายจากคา่เชือ้เพลิง คา่คนงาน รวมถึงการมีเวลาหาปลาจากทะเลได้เพิ่มมากขึน้จะมีมลูคา่กว่า 
50,000 ล้านบาท ตอ่ปี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.9  แผนท่ีแสดงน่านน า้สากล (EEZ1 & EEZ2) ของประเทศไทย 
 

คลองไทยจะน าความเจริญสู่ภาคใต้ และแก้ปัญหา 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้แบบยัง่ยนื 
 

  สองฝ่ังคลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองเศรษฐกิจจะมีประชาชนจากทัว่ประเทศเป็น
ล้านคนไปท างานท่ีนัน่ เหมือนเมืองท่าท่ีส าคญัหลายๆ แห่งทัว่โลก ด้วยในศกัยภาพของท าเลท่ีตัง้ทาง
ภูมิศาสตร์ของคลองไทยท่ีอยู่ในแนวเส้นทางเดินเรือโลก หากรัฐมีนโยบายให้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือพฒันาให้
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เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างประเทศจีนจะยิ่งเร่งความเจริญเหมือนเมือง Pudong เม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2530 ยงัมีสภาพเป็นท้องนา ใช้เวลาพฒันาจากท้องนาประมาณ  15 ปี (ภาพท่ี 10) บริเวณสอง
ฝ่ังคลองเป็นเมืองอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสง่ออก เป็นศนูย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ทัว่โลก สองฝ่ังคลองไทยจะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ รวมแหล่งสร้างธุรกิจใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้อย่าง
มากมาย อตุสาหกรรมหลากหลายประเภทตัง้แตข่นาดเล็กถึงขนาดใหญ่  เป็นความหวงัท่ีจะเพิ่มการ
สร้างงานให้กบัลกูหลานไทยในอนาคต 2 ถึง 3 ล้านแรงงาน อย่างถาวรในระยะยาว ท่ีส าคญัคลองไทย
จะน าความเจริญเข้าไปแก้ปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้แบบละมนุละม่อม และซึมซบัอย่างสนัติ
ถาวร เพราะคลองไทยจะน าความเจริญกระจายไปยงัทัว่ทัง้ภาคใต้  คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กบัคนในพืน้ท่ี และคนไทยทัง้ประเทศได้อย่างมากมายมหาศาล บริเวณสองฝ่ังคลอง
ไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ท าให้คนไทยทัว่ทัง้ ประเทศไม่น้อยกว่า 3 - 4 ล้านคน ไปท างานสร้างความ
เจริญให้กับภาคใต้ คนไทยเหล่านีจ้ะเป็นรัว้ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี  โดยจะไม่มี
อ านาจหรืออิทธิพลใดๆ ท่ีจะสามารถต้านทานยบัยัง้ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.10  เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝ่ังตรงข้าม Shanghai ประเทศจีน ภาพ พ.ศ.2545 
 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

 ปัญหาของสิ่งแวดล้อมความส าคญัอยู่ท่ีการบริหารการจดัการ  ปัญหาท่ีจะเกิดจากเรือตา่งๆ 
ท่ีมาผ่านคลอง เราสามารถวางมาตรการควบคมุเรือท่ีจะมาใช้คลองไทย เพ่ือป้องกนัของเสียจากเรือ
ท่ีมาใช้คลองไทยได้มากกว่า การเกิดปัญหาจากสิ่งแวดล้อมของเมืองท่ีจะตามมา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะต้อง
น ามาพิจารณาพร้อมกับการด าเนินโครงการคลองไทยโดยมีการวางผังเมืองท่ีสมบูรณ์แบบ  เพราะ
ปัญหาของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากตวัคลองและเรือท่ีมาใช้บริการคลองเราสามารถควบคมุใช้มาตรการ
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สากลทางกฎหมายได้ และทางด้านการบริหารการจัดการทางวิศวกรรมสามารถตรวจสอบได้ 
เหมือนกบัทา่เรือส าคญัตา่งๆ ทัว่โลก แตปั่ญหาสิ่งแวดล้อมของสงัคมเมืองท่ีใหญ่และมีความหนาแน่น
มากของประชากร จะตามมาเหมือนกบัเมืองใหญ่ๆ คล้ายกรุงเทพฯ การวางผังเมืองท่ีดีสมบรูณ์แบบ มี
สอง 2 ลกัษณะ ท่ีจะต้องวางแผน แผนท่ี 1 วางผงัเมืองเชิงป้องกันปัญหา ท่ีป้องกนัได้ เช่น ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่นแหล่งน า้ แหล่งพลงังานไฟฟ้า ระบบขจดัของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ  
และยงัสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เลย  แผนท่ี 2 การวางผงัเมืองแบบพฒันาด าเนินไปคูข่นานกบัการ
เปล่ียนแปลง ซึง่ในทางปฎิบตัจิริงสามารถศกึษาของจริงจากเมืองส าคญัได้ทัว่โลก 

  

 
 

ภาพท่ี 7.1.11 แสดงต าแหน่งคลองหลกัของโลก คลองสเุอช คลองปานามา และคลองไทย 
 

 ปัญหาเร่ืองผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝ่ังทะเลไทย ถ้าเปรียบเทียบคลองไทยกบัคลอง
ปานามาถ้าพิจารณาจากดูแผนท่ีโลก จะเห็นว่าคลองปานามาอยู่ตรงกลางของทวีปอเมริกา มีผืน
แผ่นดินยาวกว่า 40,000 กิโลเมตร และเป็นส่วนท่ีแคบท่ีสดุอยู่ระหว่างกลางทวีปท่ี (20,000กิโลเมตร) 
กัน้ระหว่างมหาสมทุรแปซิฟิกและมหาสมทุรแอตแลนติก ท าให้สิ่งท่ีมีชีวิตทางทะเลทัง้สองฝ่ังไปมาถึง

กนัได้ยาก สิ่งท่ีมีชีวิตจึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก มีสถาบนัการศึกษา  สมิทโซเน่ียน ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา   เพ่ือศกึษาสตัว์ทางทะเลโดยเฉพาะตัง้อยูใ่กล้คลองปานามา 
 ส าหรับคลองไทยถ้าดจูากแผนท่ีจะเห็นว่าทางตอนใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  
จะเป็นแหลมย่ืนลงไป ยงัมหาสมทุรอินเดียไม่ยาวมาก แนวคลองไทยจะอยู่ห่างจากปลายแหลมมาลา
ย ูไมถ่ึง 1,000  กิโลเมตร และความตา่งระดบัของน า้ทะเลคลองไทยของฝ่ังทะเลทัง้สองฝ่ังแตกตา่งกนั
ไม่ถึง 1 เมตร และน า้ทะเลทัง้สองฝ่ังไหลไปมาถึงกนัสะดวก ความแตกตา่งของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทัง้
สองมีผลน้อย ปลาททูัง้สองฝ่ังมีโอกาสผสมพนัธ์กนัได้แตข่นาดอาจจะโตไมเ่ทา่กนั  
 ความเคม็ของน า้ทะเล ถ้าวดัความเค็มของน า้ทะเลช่วงฤดฝูนความเค็มทางฝ่ังอ่าวไทยจะจืด
กว่าน า้ทะเลฝ่ังอนัดามนั เพราะน า้ฝนจากท่ีตา่งๆ จะไหลลงมารวมยงัแม่น า้ตา่งๆ หลายสาย  พาสิ่ง
ตา่งๆท่ีเป็นมลพิษทางน า้มาลงท่ีอ่าวไทยทัง้หมด ตามปกติทางอ่าวไทยน า้ทะเลมีการไหลหมนุเวียน
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ของน า้ทะเลท่ีเข้าออกหมุนเวียน 2 ครัง้ต่อปี แต่น า้เสียจ านวนมากท่ีไม่สะอาดท่ีผ่านการใช้จาก
บ้านเรือน จากโรงงานตา่งๆ จากภาคเกษตรหลายสิบจงัหวดั รวมทัง้ประชาชนในกรุงเทพฯ ด้วย  ไหล
ลงแม่น า้เจ้าพระยา  แม่น า้บางประกงหรือแม่น า้ท่าจีน ก็จะมารวมกนัอยู่ท่ีอ่าวไทย  หลงัขดุคลองไทย
แล้วน า้ทะเลจากทัง้สองฝ่ังจะมีการหมนุเวียนถ่ายเทระหว่างสองฝ่ังทะเลตลอดเวลา ซึ่งน า้ทะเลทางฝ่ัง
อนัดามนัจะมีความสะอาดกว่าจะมาช่วยท าให้น า้ทะเลในฝ่ังอ่าวไทยให้สะอาดขึน้  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่ีเราวิตกอาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้ การระมดัระวงัปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีดี แต่อย่าหลง
ประเดน็จนท าให้ประเทศชาตต้ิองเสียหายหรือเสียโอกาส 
 

คลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง ประหยดัเวลา ลดการใช้น า้มนั และลดมลภาวะของโลก 
 คลองไทยช่วยลดการใช้น า้มันเชือ้เพลิงของโลก  และลดมลภาวะทางอากาศของโลกยัง
ประโยชน์ให้กับชาวโลกโดยรวม มีผลตอ่ทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทัง้โดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม ท่ีจะท าให้สงัคมโลก มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ คลองไทยจะช่วยประหยดัน า้มนัของโลกคิดเป็น
เงินมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทตอ่ปี (หรือประมาณเท่ากบังบประมาณของประเทศไทยใช้ทัง้ปี) และท่ี
ส าคญัยิ่งเม่ือลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงลงแล้ว ก็จะเป็นการลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้ของการสนัดาบของเคร่ืองยนต์ ไปด้วย อากาศเสียท่ีเกิดขึน้จะลอยขึน้ไปในชัน้บรรยากาศของโลก
ก็จะลดลงได้มากด้วยการ 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1.12  คลองไทยลดปัญหาเรือนกระจก ท าให้โลกสะอาดและประหยดัการใช้น า้มนั 
 

ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซน์ ซึ่งเป็นเหตใุห้เกิดม่านแก๊สหรือเรือนกระจก (Green House 
Effect)    ในชัน้บรรยากาศ ไปปิดกัน้ความร้อนจากผิวโลก สร้างความร้อนสะสม  บนผิวโลกท าให้
อณุหภมูิของโลกสงูขึน้ จนเกิดผลกระทบตอ่ระบบหมนุเวียนทางธรรมชาติของโลก ผลของความร้อนท่ี
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สะสมบนโลก ท าให้สิ่งตา่งๆ บนผิวโลกเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ท าให้ฤดกูาลตา่งๆ  ปรับ
และเปล่ียนแปลง สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง พายุน า้ท่วมผิดปกติ  ต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตตา่งๆ บนโลกโดยรวม หากคิดเป็นเงินคา่ใช้จ่ายจากความเสียหายของการเกิดเรือนกระจกจะ
เป็นจ านวนเงินล้านล้านบาทในแตล่ะปี ส าหรับปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2545 ประมาณความเสียทัง้หมดกว่า
150 Billion US. Dollars  ซึ่งเป็นจ านวนเงินประมาณ 6 ล้านล้านบาท หรือเท่ากบังบประมาณของ
ประเทศไทย 6 เทา่ในปัจจบุนั 
 

สรุปขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร 
 1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลก และจะมีส่วนส าคญัตอ่ระบบการขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คลองไทยจะเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้านการทอ่งเท่ียวจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกท่ีมนษุย์ร่วมกนัสร้าง สามารถเป็นแหล่งดงึดดูของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก และ
จะน ารายได้เข้าประเทศไทยได้มากมาย    
 2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้อย่างละมนุละม่อม ด้วยสนัติ
วิธีและถาวร เพราะคลองไทยจะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญไปทัว่ทัง้ภาคใต้ ประชาชนคน
ไทยทัว่ทัง้ประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน จะหลัง่ไหลเข้ามาอยู่และท ามาหากิน รวมถึงการเร่ิมต้น
สร้างธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม ่รุ่นลกูและรุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหล่านีจ้ะเป็น
กองทพัประชาชนท่ีทรงพลงั เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทพั พลงัท่ีเข้มแข็งมหาศาลนีจ้ะปกป้องคุ้มครอง
แผน่ดนิไทยได้เป็นอยา่งดี โดยจะไมมี่อ านาจมืดหรืออิทธิพลใดๆ ท่ีจะมายบัยัง้ได้  
 3. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เช่ือมสองฝ่ังทะเลไทย  เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการหมนุเวียนของเงินตรา จากตา่งประเทศทัว่โลกไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ทัง้ทางตรง  และ
ทางอ้อมได้โดยไม่มีวนัหยดุ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหล่งท่องเท่ียว  แหล่งธุรกิจ แหล่งอตุสาหกรรม  
จะมีคลงัสินค้าเป็นศนูย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลงัเก็บรักษาสินค้าจากประเทศทัว่โลกพร้อม
ขนส่งทางทะเล เป็นศนูย์กลางธนาคารธุรกิจการค้าของการเดินเรือระหว่างประเทศ  ตลอดจนเป็นศนูย์
รวมภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรผลิตอาหารส าเร็จรูปของไทยเพ่ือการส่งออก  เป็นศนูย์จ าหน่าย
ให้บริการอาหาร น า้ด่ืม น า้ใช้ ให้กบัเรือตา่งๆ ซึง่จะสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้อยา่งมหาศาล 

4. ด้านความมัน่คงของประเทศคลองไทยจะเสริมสมทุทานภุาพ  ทางด้านการทหารการขนส่ง
ทางทะเลทางด้านอ่าวไทยหากมีการถกูปิดกัน้ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม  คลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งท่ี
ส าคญัทัง้ในยามปกติและยามสงครามของประเทศ ยามปกติกองทพัเรือสามารถน ากองก าลงัเข้าออก
เพ่ือการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกนัการเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยตอ่ของเขตน่านน า้
ระหว่างประเทศ และการเคล่ือนย้ายก าลังของกองทัพเรือไปมาทัง้สองฝ่ังทะเลไทย  จะไม่สร้าง
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ความรู้สกึหวาดระแวงให้กบัประเทศเพ่ือนบ้านท าให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยดั
งบประมาณ 

5. ทางด้านการประมงจะขยายโอกาสท าให้เรือประมงไทย ทัง้ฝ่ังอนัดามนัและฝ่ังอ่าวไทยซึ่งมี
อยูก่วา่ 45,000 ล า สามารถไปมาทัง้สองฝ่ังได้สะดวกรวดเร็ว ท าให้เรือประมงจ านวนดงักล่าว สามารถ
เข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทัง้สองฝ่ังทะเลท่ีมีสตัว์น า้อดุมสมบรูณ์ได้  โดยเฉพาะฝ่ังทะเลอนัดา
มนัของไทย  ซึง่มีอาณาเขตตัง้แตแ่นวเขตนา่นน า้สากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขตน่านน า้สากลของ
ประเทศอินเดียได้อย่างเต็มท่ี อีกทัง้ช่วยลดการใช้จ่ายน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีต้องใช้ไปมาระหว่างสองฝ่ัง
ทะเลไทย จากเดิมท่ีต้องใช้ปริมาณมากให้ลดน้อยลง จึงเป็นผลให้เรือประมงไทยสามารถประหยดัทัง้
เวลาและคา่ใช้จา่ย ซึง่คาดการณ์วา่ในจดุนีจ้ะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตรวมกนัประมาณ
ไมน้่อยกวา่ 50,000 ล้านบาทตอ่ปี  
 6.  คลองไทยลดพืน้ท่ียากจน เน่ืองจากแนวคลองไทยจะตดัผ่านบริเวณทรุกนัดารของภาคใต้ 
จึงท าให้พืน้ท่ีหลายจังหวัดท่ีแนวคลองไทยผ่านจะได้รับประโยชน์จากความเจริญและความอุดม
สมบรูณ์ทางทะเลประชาชนท่ีอยูท่ัง้สองฝ่ังคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทัว่ถึง นอกจากนี ้คลองไทยยงั
จะช่วยป้องกนัน า้ท่วมจากพายฝุนท่ีตกอย่างหนกัให้ลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเกิดขึน้บ่อยๆ กับ 14 
จงัหวดัภาคใต้ได้เป็นอยา่งดี 
 7.คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้กับประเทศไทยได้รับประโยชน์  ให้มีอ านาจต่อรองถ่วงดุลย์
อ านาจ ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางทหาร ระหว่างประเทศมหาอ านาจของโลก  เช่น ระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อสังเกตปัจจุบนั ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศสิงคโปร์ ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะศกัยภาพของคลอง
ไทยจะเป็นคลองเดินเรือหลกัท่ีส าคญัของโลกทนัที จะมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เรือท่องเท่ียวจากท่ี
ตา่งๆ ทัว่โลกมาใช้คลองไทยเพราะนอกจากจะเป็นการประหยดัเวลา  ประหยดัเชือ้เพลิงแล้วยงัจะมี
ความปลอดภยัมากกว่าเส้น ทางปัจจบุนัท่ีมีปัญหาโจรสลดัปล้นเป็นประจ าบริเวณแถวช่องแคบมะละ
กา ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่าคลองหลักๆ ของโลกในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะรูปแบบของคลองไทยจะเป็นแบบคลองคู่ขนาน ท าให้มีความปลอดภัยสูงจากอุบตัิเหตุ 
สามารถรองรับให้เรือผา่นได้ 300 ถึง 350 ล าตอ่วนั (คลองปานามา 38 ล าตอ่วนั คลองสเุอช 87 ล าตอ่
วนั) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ่ 300,000 ตนั ถึง 500,000 ตนั ซึ่งเป็นท่ีต้องการของบริษัท
เดินเรือทัว่โลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรือรบหรือเรือประเภทใดๆ ก็ตามท่ีน าไปสู่ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศผา่นคลองไทยจะต้องได้รับความเห็น ชอบจากประเทศไทย 
 8. ประเทศไทยจะผลิตน า้มันโดยมีต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์  คลองไทยจะเพิ่ม
ความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโรงกลัน่ผลิตน า้มนัท่ีต้นทนุต ่ากว่าประเทศสิงคโปร์ในย่าน
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เอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งน า้มนัใกล้กว่า และขนาดของเรือน า้มนัท่ีมีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้อง
อ้อมไปผ่านถึงประ เทศสิงคโปร์อีกตอ่ไปท าให้ลดคา่ใช้จ่ายมาก เรือท่ีมาผ่านคลองไทยจะเป็นลกูค้า
รายใหญ่ท่ีส าคญัมาใช้บริการเติมน า้มนัเชือ้เพลิง ท าให้มีปริมาณการขายน า้มนัได้มากมาย มากพอท่ี
ประเทศไทยจะเป็นผู้ก าหนดราคาขายน า้มนัเองได้ และปัญหาน า้มนัเถ่ือนก็จะหมดไป ปัจจบุนัสิงคโปร์
ขายน า้มนัให้กบัเรือท่ีมาใช้บริการ 56,700 ตนัตอ่วนั สิงคโปร์ขาย 1 เดือนมากกวา่ไทยขาย 1 ปี  
 9. คลองไทยจะช่วยประหยดัคา่ขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนส่งน า้มนั (Logistics) 
ทางทะเลทัง้หมดของประเทศไทยทัง้ขาเข้าและขาออก เช่น ประเทศไทยใช้น า้มนัดิบกว่า 800,000 
บาเรลล์ตอ่วนั ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเข้ามาจากประเทศในตะวนัออกกลางโดยทางเรือมายงัโรงกลัน่ใน
ประเทศเรือขนส่งน า้มนัแต่ละล าจะเสียเวลาไปอ้อมท่ีประเทศสิงคโปร์  กว่าจะมาถึงโรงกลัน่น า้มนัท่ี
ประเทศไทย 5 วนั กลบัอีก 5 วนั รวมเสียเวลา 10 วนั หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วนั
เทา่นัน้ หากค านวณคา่ใช้จา่ยตลอดทัง้ปีประเทศไทยต้องเสียคา่ใช้จ่ายในส่วนนีม้ากกว่าแสนล้านบาท
ตอ่ปี เพียงเฉพาะการขนส่งน า้มนัอย่างเดียว เป็นต้น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้าส่งออก  หรือเข้า
ของสินค้าอ่ืนๆ ทางเรือของไทย  ไมว่า่จะเป็นสินค้าทางภาคอตุสาหกรรมหรือสินค้าทางภาคเกษตร คิด
เป็นเงินท่ียงัจะประหยดัได้อีกมากกวา่แสนล้านบาทตอ่ปี ระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทย 
โดยรวมสงูถึง 25% - 30% ของ (GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง 1,800,000 ล้านบาท 
ตอ่ปี เฉพาะคลองไทยจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในสว่นนีไ้ด้ไมน้่อยกวา่ปีละ 200,000 ล้านบาท ตอ่ปี 
 10. คลองไทยจะท าให้ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคญั  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศ ตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ท่ีอยูส่องฝ่ังทะเลไทย มหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแปซิฟิก
จะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยดัคา่ใช้จา่ย ในการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็น
อย่างมาก เช่น เรือจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้าไปยงัประเทศจีนหรือประเทศญ่ีปุ่ นจะย่นระยะเวลา
ได้ 5 วนั ในแต่ละเท่ียวคิดเป็นเงินประหยดัหลายสิบล้านบาทต่อเท่ียว  ดงันัน้ ประเทศต่างๆ เช่น 
ประเทศศรีลงักา ประเทศบงักลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว  ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม 
ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์  หรือแม้แต่ประเทศมาเลเซียด้วย ท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีบทบาท ตอ่การตอ่รองทางการทตูกบั
ประเทศมาเลเซียสูงขึน้ เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศ
มาเลเซียท่ีจะใช้เรือผ่านคลองไทยเข้าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขอ
อนญุาตไทยเปิดชายแดนเพ่ือขนสินค้าผา่นทางบก หากมีคลองไทยแล้วเราจะไมใ่ห้ผา่นทางบกได้) 
 11. คลองไทยจะชว่ยลดปัญหาเรือนกระจก  ยน่ระยะทางการเดนิเรือ ประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิง 
และลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแต่ละปีได้มหาศาล  ซึ่งเป็นท่ีมาของการเกิดภาวะ
เรือนกระจกบนชัน้บรรยากาศ ท่ีเป็นต้นเหตขุองภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ท่ีนบัวนัแตจ่ะทวีความรุนแรง
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เพิ่มขึน้ทกุวนัซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปัจจบุนัประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัไม่ยอมร่วมเซ็นสญัญาโตเกียว
ท่ีว่าด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดงันัน้ หากคลองไทยได้เกิดขึน้ คลองไทยจะมี
บทบาทมากในการแก้ปัญหานี ้
 12. เศรษฐกิจไทยยคุไร้พรมแดน คลองไทยจะเป็นแหลง่รายได้หลกัของประเทศ จากศกัยภาพ
ของคลองไทยจะสามารถใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้  โดยท่ีจะไม่มี
ประเทศใดๆ ท่ีจะสามารถมาแขง่ขนัได้เลย เพราะต าแหน่งท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ท่ีพิเศษสดุนี ้มีท่ีประเทศ
ไทยแหง่เดียว คลองไทยจะเป็นขมุทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาตท่ีิไม่มีวนัหมด จะเป็นช่องทางสามารถ
สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและมั่นคงได้ยาวนาน การแข่งขันทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก 
(WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ต่างก็ใช้กลยทุธ์ทางการค้ากนัเต็มท่ี อนาคตการค้าขาย
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจให้บริการ
แนวโน้มมีการแขง่ขนักนัรุนแรงยิ่งขึน้ทกุวนั เราและทา่นตา่งทราบกนัดีว่าการส่งออกส าหรับสินค้าภาค
เกษตรของประเทศไทย ทัง้หมด รายได้ยงัน้อยกว่ารายได้จากการท่องเท่ียวเสียอีก แตถ่ึงอย่างไรก็ตาม  
การเกษตรก็จะยงัคงมีความส าคญัอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหารท่ีสมบูรณ์พอเพียง  แต่การ
คาดหวงัจะให้สินค้าจากทางภาคเกษตร เป็นธงน าทางเศรษฐกิจท่ีจะน าพาไปสูค่วามมัง่คัง่ของประเทศ 
แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้อมลูของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ทางภาคเกษตรทัง้หมด
ของประเทศไทยประมาณ 9-10 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเท่านัน้ หรือ
ประมาณ 500,000 ล้านบาท แตใ่ช้ประชากรผลิตประมาณคร่ึงประเทศ รายได้ยงัน้อยกว่ารายได้จาก
ภาคการท่องเท่ียวซึ่งได้ถึงประมาณ 700,000 ล้านบาท หรือแม้แตส่ินค้าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม  มี
สินค้าอตุสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยท่ีส่งออก รายได้ท่ีแท้จริงท่ีได้ก็เป็นเพียงคา่แรงงานใน
ฐานะผู้ รับจ้างผลิต หรือไม่ก็เป็นผู้ รับประกอบชิน้ส่วนเป็นหลกัเสียส่วนมาก ตวัเลขจ านวนเงินมลูค่า
ของสินค้าภาคอตุสาหกรรมท่ีส่งออกดเูหมือนจะสงูมาก แต่รายได้ท่ีแท้จริงท่ีไทยได้รับคือ คา่แรงงาน
ประมาณ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ ของมลูคา่ท่ีสง่ออกเทา่นัน้  
 เม่ือประมาณ 20 กว่าปี ท่ีผ่านมาประเทศเพ่ือนบ้านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย แต่ตอนนีก้ าลงัจะกลายมาเป็น
พ่อค้ารายใหญ่ของไทย ตอ่ไปอาจจะเป็นประเทศเวียดนาม  ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศ
พม่า เพราะประเทศดงักล่าวยงัมีต้นทุนด้านแรงงานต ่าและทรัพยากรทางธรรมชาติยงัมีอยู่มาก ซึ่ง
ตอนนีมี้ประเทศบางประเทศท่ีร ่ารวยแต่ไม่มีทรัพยากรในประเทศมากนัก  ได้ไปลงทุนผลิตสินค้า
ทางด้านการเกษตรใน 4 ประเทศดงักล่าว ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร  (GMO) 
ขายแข่งกบัประเทศไทยตอ่ไปก็ได้ แตส่ าหรับประเทศมาเลเซียตอนนีค้วามเจริญแซงหน้าประเทศไทย
ไปนานแล้ว 
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ดงันัน้ โครงการคลองไทยจงึเป็นความหวงัและโอกาสของประเทศท่ีจะใช้เป็นธงน าสร้างความ  
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได้ เป็นบญุของแผ่นดินไทยจริงๆ  ท่ีมีท าเลท่ีวิเศษ เป็น
ทรัพยากรท่ีใช้ไมมี่วนัหมด                              

 ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราน่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับประชาชน ได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ 
และ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกบัโครงการนีก้นัเสียทว่ีาส่ิงทีจ่ะเกิดขึน้จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความ
เสียหายมากกว่ากนั  

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

 

 

 

 

 

 

 
 


