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ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร ? 

 
 

รศ.ดร. สถาพร เขยีววมิล 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ขดุคอคอดกระ (คลองไทย) วฒุสิภา 

 

เอกสารนีเ้ป็นส่วนหน่ึงที่จะให้ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา 

ความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) 

ข้อมูลในรายละเอยีดสามารถค้นหาได้ที่ 
 

http://www.thai-canal.org 
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การเปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือผ่านคลองไทย(หมายเลข4) กับสามเส้นทางปัจจบุนั 

สรุปคลองไทยจะให้อะไรกบัประเทศไทย 

 1. คลองไทยจะทําให้ประเทศไทยมีบทบาท และความสําคญัตอ่ระ 

บบเศรษฐกิจทางด้านการขนสง่สินค้าทางทะเลทั่วโลก และจะเป็นสญัลกัษ์

ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้านการทอ่งเท่ียวจะเป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ท่ีมนษุย์ร่วมกนัสร้าง  ท่ีจะเป็นแหลง่

ดงึดดูของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก  ท่ีจะนํารายได้เข้าประเทศได้มากมาย    

 2.  คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จงัหวดัภาคใต้ ได้อยา่งละมนุ

ละมอ่ม   แบบซมึซบั  และสนัตวิิธี ได้อยา่งถาวร    เพราะคลองไทยจะสร้าง

งาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญ  ไปทัว่ทัง้ภาคใต้   ประชาชนคนไทยทัว่ทัง้

ประเทศไมน้่อยกวา่ 3-4 ล้านคน จะหลัง่ไหลเข้ามาอยู ่ และทํามาหากิน 

รวมถึงการเร่ิมต้นสร้างธรุ กิจของคนไทยรุ่นใหม ่ รุ่นลกู รุ่นหลานของไทยใน

อนาคต ซึง่ประชาชนคนไทยเหลา่นีจ้ะเป็นกองทพัประชาชนท่ีทรงพลงั เป็น
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เสมือนย่ิงกวา่กองทพั พลงัท่ีเข้มแข็งมหาศาลนีจ้ะปกป้องคุ้มครองแผน่ดนิ

ไทยได้เป็นอยา่งดี  โดยจะไมม่ีอํานาจมืดหรืออิทธิพลใดๆจะสามารถยบัยัง้ได้  

 
ภาพแสดง รูปแบบของคลองคูข่นาน และแนวเศรษฐกิจสองฝ่ังคลองไทย 

 3. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่ เช่ือมสองฝ่ังทะเลไทย 

เป็นเส้นทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการหมนุเวียนของเงินตรา จากตา่งประเทศ

ทั่วโลกไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ทัง้ทางตรง  และทางอ้อมได้โดยไมมี่วนัหยดุ 

สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว  แหลง่ธุระกิจ แหลง่อตุสาหกรรม  

จะมีคลงัสินค้าเป็นศนูย์กลางกระจายการขนสง่ และมีคลงัเก็บรักษาสนิค้า

จากประเทศทัว่โลกพร้อมขนสง่ทางทะเล   เป็นศนูย์กลางธนาคารธรุกิจการ 

ค้าของการเดนิเรือระหวา่งประเทศ   ตลอดจนเป็นศนูย์รวมภาคอตุสาหกรรม 

และภาคเกษตรผลิตอาหารสําเร็จรูปของไทยเพ่ือการสง่ออก  เป็นศนูย์จํา 

หนา่ยให้บริการ อาหาร นํา้ด่ืม นํา้ใช้ ให้กบัเรือตา่งๆซึง่จะสร้างรายได้ให้กบั

ประเทศได้อยา่งมหาศาล 
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4.  ด้านความมัน่คงของประเทศ     คลองไทยจะเสริมสมรรถานภุาพ 

ทางด้านการทหาร การขนสง่ทางทะเลด้านอา่วไทยหากมีการถกูปิดกัน้ด้วย

เหตผุลใดๆก็ตาม       คลองไทยจะเป็นเส้นทางขนสง่ท่ีสําคญัทัง้ในยามปรกติ 

 
ภาพแสดงแนวคลองไทยจะเพิ่มความมัน่คง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย  

และยามสงครามของประเทศ ยามปรกติกองทพัเรือสามารถนํากองกําลงัเข้า

ออกเพ่ือการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกนัการเข้ามาของสิ่งผิดกฎ 

หมายตามรอยตอ่ของเขตนา่นนํา้ระหวา่งประเทศ และการเคล่ือนย้ายกําลงั

ของกองทพัเรือไปมาทัง้สองฝ่ังทะเลไทย จะไมส่ร้างความรู้สกึหวาดระแวงให้ 

กบัประเทศเพ่ือนบ้านทําให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยดั

งบประมาณ 

5. ทางด้านการประมง จะทําให้เรือประมงไทยทัง้สองฝ่ังอนัดามนั 

และอา่วไทยซึง่มีอยูก่วา่45,000 ลํา สามารถไปมาทัง้สองฝ่ังได้สะดวกรวดเร็ว 

ทําให้เรือประมงจํานวนดงักลา่ว สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทัง้
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สองฝ่ังทะเลท่ีมีสตัว์นํา้อดุมสมบรูณ์ได้ โดยเฉพาะฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทย  

ซึง่มีอาณาเขตตัง้แตแ่นวเขตนา่นนํา้สากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขต

นา่นนํา้สากลของประเทศอินเดียได้อยา่งเตม็ท่ี อีกทัง้ชว่ยลดการใช้จา่ยนํา้ 

มนัเชือ้เพลิง ท่ีต้องใช้ไปมาระหวา่งสองฝ่ังทะเลไทย  จากเดมิท่ีต้องใช้ปริ 

มาณมากให้ลดน้อยลง จงึเป็นผลให้เรือประมงไทยสามารถประหยดัทัง้เวลา 

และคา่ใช้จา่ยซึง่คาดการณ์ว่าในจดุนีจ้ะชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ย และเพิ่มผล 

ผลิตรวมกนัประมาณไมน้่อยกวา่ 50,000 ล้านบาทตอ่ปี  

 6.  ลดพืน้ท่ียากจน เน่ืองจากแนวคลองไทยจะตดัผา่นบริเวณทรุกนั 

ดารของภาคใต้ จงึทําให้พืน้ท่ีหลายจงัหวดั ท่ีแนวคลองไทยผา่นจะได้รับ

ประโยชน์จากความเจริญ และความอดุมสมบรูณ์ทางทะเลประชาชนท่ีอยูท่ัง้

สองฝ่ังคลองจะได้รับประโยชน์อยา่งทัว่ถึง นอกจากนีค้ลองไทยยงัจะชว่ย

ป้องกนันํา้ท้วมจากพายฝุนท่ีตกอยา่งหนกัให้ลงทะเลได้อยา่งรวดเร็ว  ซึง่เกิด 

ขึน้บอ่ยๆกบั 14 จงัหวดัภาคใต้ได้เป็นอยา่งดี 

 7. คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้กบัประเทศไทย มีอํานาจตอ่รองถ่วง 

ดลุอํานาจทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ของประเทศ

มหาอํานาจของโลก  เชน่ ประเทศจีน กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อสงัเกต

ปัจจบุนั ประเทศไต้หวนั ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ ได้รับ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา)   เพราะศกัยภาพของ

คลองไทยจะเป็นคลองเดนิเรือหลกัท่ีสําคญัของโลกทนัที จะมีเรือขนสง่สินค้า

ขนาดใหญ่ เรือทอ่งเท่ียวจากท่ีตา่งๆทัว่โลกมาใช้คลองไทย เพราะนอกจาก

จะเป็นการประหยดัเวลา ประหยดัเชือ้เพลิงแล้วยงัจะมีความปลอดภยัมาก 

กวา่เส้นทางปัจจบุนั ท่ีมีปัญหาโจรสลดัปล้นเป็นประจําบริเวณแถวชอ่งแคบ
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มะละกา  ศกัยภาพของคลองไทยจะสามารถให้เรือผา่นได้มากกวา่คลอง

หลกัๆของโลกในปัจจบุนั โดยเฉพาะรูปแบบของคลองไทยจะเป็นแบบคลอง

คูข่นาน ทําให้มีความปลอดภยัสงูจากอบุตัเิหต ุ   สามารถรองรับให้เรือผ่าน

ได้ 300 ถึง 350 ลําตอ่วนั (คลองปานามา 38 ลําตอ่วนั คลองสเุอช 87 ลําตอ่

วนั) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ่ 300,000 ตนั ถึง 500,000 ตนั ซึง่เป็น

ท่ีต้องการของบริษัทเดนิเรือทัว่โลก  

 8. ประเทศไทยจะผลตินํา้มนัได้ถกูกวา่ประเทศสงิคโปร์ คลองไทย

จะเพิม่ความสามารถให้ประเทศไทย เป็นศนูย์กลางโรงกลัน่ผลิตนํา้มนัท่ีต้น 

ทนุต่ํากวา่ประเทศสิงคโปร์ในยา่นเอเชียได้ เพราะระยะทางการขนสง่นํา้มนั

ใกล้กวา่ และขนาดของเรือนํา้มนัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ไมต้่องอ้อมไปผา่นถึงประ 

เทศสงิคโปร์อีกตอ่ไปทําให้ลดคา่ใช้จา่ยมาก เรือท่ีมาผา่นคลองไทยจะเป็นลกู 

ค้ารายใหญ่ท่ีสําคญัมาใช้บริการเตมินํา้มนัเชือ้เพลิง  ทําให้มีปริมาณการขาย

นํา้มนัได้มากมาย มากพอท่ีประเทศไทยจะเป็นผู้ กําหนดราคาขายนํา้มนัเอง

ได้ และปัญหานํา้มนัเถ่ือนก็จะหมดไป ปัจจบุนัสิงคโปร์ขายนํา้มนัให้กบัเรือ

ท่ีมาใช้บริการ 56,700 ตนัตอ่วนั  สงิคโปร์ขาย 1 เดือนมากกวา่ไทยขาย 1 ปี  

 9. คลองไทยจะชว่ยลดต้นทนุระบบการขนสง่สนิค้า (Logistics) 

ทางทะเลทัง้หมดของประเทศไทย  ทัง้ขาเข้า และขาออก เชน่ประเทศไทยใช้

นํา้มนัดบิกวา่ 800,000 บาเลน ตอ่วนั ซึง่สว่นใหญ่จะนําเข้ามาจากประเทศ

ในตะวนัออกกลางโดยทางเรือมายงัโรงกลัน่ในประเทศ  เรือขนสง่นํา้มนัแต่

ละลําจะเสียเวลาไปอ้อมท่ีประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลัน่นํา้มนัท่ีประ 

เทศไทย 5 วนั กลบัอีก 5 วนั รวมเสียเวลา 10 วนั หากมีคลองไทยจะเสียเวลา

ประมาณ 2 วนัเทา่นัน้  หากคํานวณคา่ใช้จา่ยตลอดทัง้ปีประเทศไทยต้องเสีย
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คา่ใช้จา่ยในสว่นนีม้ากกวา่แสนล้านบาทตอ่ปี เพียงเฉพาะการขนสง่นํา้มนั

อยา่งเดียวเป็นต้น หากพจิารณาถึงการขนสง่สนิค้าสง่ออก หรือเข้าของสนิค้า

อ่ืนๆทางเรือของไทย  ไมว่า่จะเป็นสินค้าทางภาคอตุสาหกรรม   หรือสินค้า

ทางภาคเกษตร คิดเป็นเงินท่ียงัจะประหยดัได้อีกมากกวา่แสนล้านบาทตอ่ปี 

 
ภาพกลุม่ประเทศในเอเซียอาคเนย์ท่ีอยูท่ัง้สองฝ่ังของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากคลองไทย 

 10. คลองไทยจะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคญั ตอ่การพฒันา

เศรษฐกิจ ของกลุม่ประเทศตา่งๆในภมูิภาคเอเชียอาคเนย์  ท่ีอยูส่องฝ่ังทะเล

ไทย มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแปซิฟิก  จะได้รับผลประโยชน์ในด้าน

การประหยดัคา่ใช้จา่ย ในการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็น

อยา่งมาก เชน่เรือจากประเทศอินเดียจะสง่สินค้าไปยงัประเทศจีน หรือ 

ประเทศญ่ีปุ่ นจะยน่ระยะเวลาได้ 5 วนั ในแตล่ะเท่ียวคดิเป็นเงินประหยดั

หลายสิบล้านบาทตอ่เท่ียว ดงันัน้ประเทศตา่งๆ ประเทศศรีลงักา ประเทศ

บงักลาเทศ ประเทศพมา่ ประเทศลาว  ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม 

ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่
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ประเทศมาเลเซียด้วยท่ีจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึง่จะทําให้

ประเทศไทยมีบทบาท ตอ่การตอ่รองทางการทตูกบัประเทศมาเลเซียสงูขึน้ 

เพราะคลองไทยจะชว่ยยน่ระยะทาง และเวลาในการเดนิเรือของประเทศ

มาเลเซียท่ีจะใช้เรือผา่นคลองไทยเข้าออก ทางตอนเหนือของประเทศ

มาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขออนญุาตไทย เปิดชายแดนเพ่ือขนสินค้าผา่น

ทางบก หากมีคลองไทยแล้วเราจะไมใ่ห้ผา่นทางบกได้) 

 
คลองไทยจะชว่ยประหยดันํา้มนัเชือ้เพลงิ และลดปัญหาด้านมลภาวะอากาศของโลกได้มาก 

 11. ปัญหาเรือนกระจก คลองไทยจะชว่ยประหยดันํา้มนัเชือ้เพลิง 

และลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศของโลกในแตล่ะปีได้มหาศาล ซึ่ งเป็น

ท่ีมาของการเกิดภาวะเรือนกระจกบนชัน้บรรยากาศ ท่ีเป็นต้นเหตขุองภยั

พิบตัทิางธรรมชาตท่ีินบัวนัแตจ่ะทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ทกุวนั ซึง่มีผลถึง

ประเทศไทย ปัจจบุนัประเทศสหรัฐอเมริกายงัไมย่อมร่วมเซ็นสญัญาโตเกียว

ท่ีวา่ด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดงันัน้หากคลองไทยได้

เกิดขึน้ คลองไทยจะมีบทบาทมากในการแก้ปัญหานี ้
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 12. เศรษฐกิจไทยยคุไร้พรมแดน คลองไทยจะเป็นแหลง่รายได้หลกั

ของประเทศ จากศกัยภาพของคลองไทยจะสามารถใช้เป็นแผนยทุธศาสตร์

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยท่ีจะไมมี่ประเทศใดๆท่ีจะสามารถมา

แขง่ขัน่ได้เลย เพราะตําแหน่งท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ท่ีพิเศษสดุนี ้มีท่ีประเทศไทย

แหง่เดียว คลองไทยจะเป็นขมุทรัพยากรธรรมชาต ิ ท่ีไม่มีวนัหมดจะเป็นช่อง 

ทางสามารถสร้างให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และมัน่คงได้ยาวนานการแขง่ขนั

ทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก (WTO) จากประเทศสมาชกิ 147 ประเทศ 

ตา่งก็ใช้กลยธุท์ทางการค้ากนัเตม็ท่ี อนาคตการค้าขายระหวา่งประเทศไมว่า่

จะเป็นสินค้าประเภทอตุสาหกรรม หรือสินค้าเกษตร หรือแม้แตธุ่ระกิจให้ 

บริการแนวโน้มมีการแขง่ขนักนัรุนแรงย่ิงขึน้ทกุวนั เรา และ ทา่น ตา่งทราบ

กนัดีว่าการสง่ออกสําหรับสนิค้าภาคเกษตรของประเทศไทย ทัง้หมดรายได้ 

ยงัน้อยกวา่รายได้จากการทอ่งเทีย่วเสียอีก แตถึ่งอยา่งไรการเกษตรก็จะ

ยงัคงมีความสําคญัอยู ่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหารท่ีสมบรูณ์พอเพียง 

แตก่ารคาดหวงัจะให้สินค้าจากทางภาคเกษตร เป็นธงนําทางเศรษฐกิจท่ีจะ

นําพาไปสูค่วามมัง่คั่งของประเทศ แทบจะมองไมเ่ห็นความสวา่งเลย ข้อมลู

ของธนาคารแหง่ชาต ิ แสดงถึงรายได้ทางภาคเกษตรทัง้หมดของประเทศไทย

ประมาณ 9-10 เปอร์เซนต์ ของมลูคา่ผลิตภณัท์มวลรวมของประเทศเทา่นัน้ 

หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท แตใ่ช้ประชากรผลิตประมาณคร่ึงประเทศ 

รายได้ยงัน้อยกวา่รายได้ จากภาคการท่องเท่ียวซึง่ได้ถึงประมาณ 700,000 

ล้านบาท หรือแม้แตส่ินค้าภาคอตุสาหกรรมก็ตาม มีสินค้าอตุสาหกรรม

หลายอยา่งของประเทศไทยท่ีสง่ออก รายได้ท่ีแท้จริงท่ีได้ก็เป็นเพียงคา่แรง 

งานในฐานะผู้ รับจ้างผลิต หรือไมก็่เป็นผู้ รับประกอบชิน้สว่นเป็นหลกัเสีย



 

 - 10 - 

สว่นมาก ตวัเลขจํานวนเงินมลูคา่ของสินค้า ภาคอตุสาหกรรมท่ีสง่ออกดู

เหมือนจะสงูมาก แตร่ายได้ท่ีแท้จริงท่ีไทยได้รับคือคา่แรงงานประมาณ 25 - 

30 เปอร์ เซนต์ ของมลูคา่ท่ีส่งออกเท่านัน้  

 เม่ือประมาณ 20 กวา่ปี ท่ีผา่นมาประเทศเพ่ือนบ้านของเราหลาย

ประเทศ เชน่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลกูค้า

รายใหญ่ของไทย แตต่อนนีกํ้าลงัจะกลายมาเป็นพอ่ค้ารายใหญ่ของไทย

ตอ่ไปอาจจะเป็นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศ

พมา่ เพราะประเทศดงักลา่วยงัมีต้นทนุด้านแรงงานต่ํา และทรัพยากรทาง

ธรรมชาตยิงัมีอยูม่าก ซึง่ตอนนีมี้ประเทศบางประเทศท่ีร่ํารวยแตไ่มมี่ทรัพยา 

กรในประเทศมากนกั ได้ไปลงทนุผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรใน 4 ประเทศ 

ดงักลา่ว ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร(GMO) ขายแขง่

กบัประเทศไทยตอ่ไปก็ได้ แตสํ่าหรับประเทศมาเลเซียตอนนีค้วามเจริญแซง

ประเทศไทยไปนานแล้ว 

ดงัน้ันโครงการคลองไทยจึงเป็นความหวงั และโอกาศของประเทศที่ 

จะใช้เป็นธงนําสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ และทางการเมืองของไทยได้   

เป็นบุญของแผ่นดนิไทยจริงๆทีม่ีทําเลทีพ่เิศษ เป็นทรัพยากรทีใ่ช้ไม่มีวนัหมด                              

 ณ วนันีถ้ึงเวลาหรือยงัทีเ่ราน่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกบัประชาชน ได้มี

ส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกบัโครงการนีก้นัเสียที

ว่าส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้จะก่อให้เกดิประโยชน์ หรือความเสียหายมากกว่ากนั  

สําหรับเร่ืองการลงทนุ ปัญหาตา่งๆ และคําถามคําตอบตา่งๆได้มี

การอธิบายรายละเอียดท่ีเว็ปไซต์ http://www.thai-canal.org 
---------------------------------------------------------- 
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