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ตอบค ำถำมท่ีถูกถำมอยูเ่สมอๆ 

1) จะมีเรือท่ีมาใช ้มากพอท่ีจะคุม้ทุนต่อโครงการคลองไทยหรือไม่ ?   
          ค ำตอบ ปัจจบุนัมีเรือผา่นทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณปีละ 520,000  ล าหรือ ประ 
มาณวนัละ 1,300 – 1,400 ล าตอ่วนั   ปัจจบุนัมีเส้นทางเดนิเรืออยู ่ 3 เส้น ทางหลกั คือผา่นท่ีช่อง

แคบ มะละกา เรือท่ีผ่านชอ่งแคบนีจ้ะผา่นแวะจอด ท่ีทา่เรือประเทศสิงคโปร์ประมาณวนัละ 600  ล า   
เรือสว่นใหญ่ท่ีไมผ่า่นชอ่งแคบมะละกา เพราะเป็น เรือขนาดใหญ่กินน า้ลึกเกินกวา่ 20 เมตร  จะต้อง
แลน่อ้อมไปทาง   

 
 

ชอ่งแคบ ซุนด้า  และชอ่งแคบ ลอมบ๊อค    ซึง่จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยมาก เรือจะเสียเวลาและเชือ้เพลิง

แลน่อ้อมหลายวนั ดงันัน้เรือท่ีจะมาใช้ คลองไทย จะมาจากชอ่งแคบ ซุนด้า  และช่องแคบ ลอมบ๊อค  
เรือเหลา่นีจ้ะเป็นลกูค้าหลกั ท่ีจะมาใช้บริการคลองไทย  เพราะคลองไทยจะสร้างรองรับเรือขนาด
ใหญ่ สามารถ ท่ี จะให้เรือขนาดใหญ่ผ่านได้   ซึง่ศกัยภาพของคลองไทย จะสามารถให้บริการ ให้เรือ
แลน่ผา่นได้ 300 - 350 ล าตอ่วนั  ดงันัน้จะยงัคงมีเรืออีกหลายร้อยล าจ าเป็นต้องใช้เส้นทางเดมิ และ
ท่ีส าคญั ยงัมีเรือ อีกจ านวนมากจากบรรดาเรือตา่งๆของประเทศเพ่ือนของไทยหลายประเทศ 
ทางด้านฝ่ังอนัดามนัเชน่ เรือจากประเทศอินเดีย จะไปยงัประเทศตา่งๆทาง ฝ่ังอา่วไทยเชน่ ประเทศ
จีน หากผา่นคลองไทยจะประหยดัเวลา 4-5 วนัในแตล่ะเท่ียว โดยไมต้่องเส่ียงกบัโจรสลดับริเวณช่อง
แคบมะละกา    

2)  การขดุคลองไทยจะท าใหเ้กิดการแบ่งแยกประเทศไทย หรือไม่ ?   
ค ำตอบ ค าถามนีไ้ด้ถกูถามอยูเ่สมอทกุครัง้ ท่ีมีการเคล่ือนไหว เก่ียวกบัโครงการขดุคลอง

ไทย เพ่ือให้มองกนัด้วยเหต ุด้วยผล ของการขดุคลองเป็นการขดุ ด้วยวตัถ ุประสงค์หลกัท่ีชดัเจน คือ
ความต้องการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์ร้ายตอ่
ประเทศเลย การท่ีเราจะขดุคลอง โดยท่ี แนวคลอง จะขดุผา่นแผน่ดินของประเทศ เป็นเส้นแนวคลอง
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กัน้แผน่ดิน ออกเป็นสองสว่น แตจ่ะมีสะพานเช่ือมข้ามไปมาสะดวกหลายสะพาน แล้วเป็นเหตขุอง 
การแบง่แยกประเทศ ซึง่เป็นการมองในแง่ร้ายเกินเหต ุ การท่ีจะแบง่แยกประเทศด้วยเพราะเหตผุล
ดงักลา่วนี ้  เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างขาดเหตผุลจริงๆรองพิจารณาดปูระเทศ ไทยมีแผน่ดนิท่ีมีทะเล ขวาง
กัน้ เชน่เกาะตา่งๆหลายเกาะ เกาะภเูก็ตจงั หวดัภเูก็ต เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเกาะอ่ืนๆ  
ซึง่การเป็นเกาะจะมีทะเลขวางกัน้ และไมมี่สะพานเช่ือมตอ่ ระหวา่งแผน่ดนิ แตก็่ยงัคงเป็นประเทศ
ไทยอยู่ 

   

กรณีประเทศมาเลเซียจะเห็นได้ชดัวา่ประเทศมาเลเซียมีแผน่ดนิตดิชายแดนกบัประเทศไทย
สว่นหนึง่ และก็ยงัมีแผน่ดนิอีกสว่นหนึง่ท่ีมีชายแดนตดิกบัประเทศอินโดนีเซีย (Sabah, Sarawak, 
Borneo, Sibu, Kuching) ทา่นพิจารณาดจูากแผนท่ี ของประเทศมาเลเซีย ขนาดท่ีมีทะเลขวางกัน้
หา่งกนัหลายร้อยกิโลเมตร ตามลกัษณะภมูิประเทศแล้ว ก็ยงัคงเป็นประเทศมาเลเซียท่ีมีความเจริญ
อยา่งปรกตสิขุ พ่ีน้องคนไทยสว่นใหญ่มีความรู้ และคงมีเหตมีุผลมากพอคงไมห่ลงกล ท าให้ประเทศ 
ชาตต้ิองเสียโอกาสท่ีดีไป 

ท่ีส าคญัยิ่งคลองไทยจะแก้ปัญหา 3 จงัหวดัทางภาคใต้ได้แบบละมนุละมอ่ม และซมึซบั
อยา่งสนัตท่ีิยัง่ยืน เพราะคลองไทยจะน าความเจริญไปยงัทัว่ทัง้ภาคใต้ คลองไทยจะเป็นแหลง่สร้าง
งานสร้างรายได้ให้กบัคนในพืน้ท่ี และคนไทยทัง้ประเทศได้อยา่งมากมหาศาล บริเวณสองฝ่ังคลอง
ไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ท าให้คนไทยทัว่ทัง้ ประเทศไมน้่อยกวา่ 3-4 ล้านคน    ไปท างานสร้าง
ความเจริญให้กบัภาคใต้ คนไทยเหลา่นีจ้ะเป็นรัว้ปกป้องคุ้มครองแผน่ดนิไทยได้เป็นอยา่งดี โดยจะ
ไมมี่อ านาจหรือ อิทธิพลใดๆ ท่ีจะสามารถต้านทานยบัยัง้ได้  

3)  จะมเีรือต่างชาติมาใช้คลองไทยหรือเพราะเรือผ่านช่องแคบมะละกาไม่เสียค่าผ่าน?                
 ค ำตอบ การยน่ระยะทาง ย่นระยะเวลาจะท าให้เรือขนาดใหญ่ประหยดัคา่ใช้จ่ายได้
มากกวา่ 100 ล้านบาทตอ่เท่ียว    และท่ีส าคญัเรือไม่ต้องผา่นชอ่งแคบมะละกา จะปลอดภยัจาก
ปัญหาโจรสลดั การเปรียบเทียบเส้นทางผา่นคลองไทย กบัเส้นทางผา่นช่องแคบ Malacca (ผา่น
ประเทศสิงคโปร์) จะประหยดัเวลา 1-3 วนั และระยะทาง ได้มากถึง 1,200-1,400 กม. ส าหรับ
เส้นทางผา่นคลองไทย กบัเส้นทางผา่น ช่องแคบ Sunda จะยน่ระยะทาง  2,500-3,000 กม. หรือลด
ระยะเวลาได้ 4-5 วนั และ คลองไทย เม่ือเปรียบเทียบ กบัเส้นทางเดินเรือแลน่ผ่านช่องแคบ   
Lombok จะยน่ระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กม. หรือลดระยะเวลาได้  5-7 วนั   (ความเร็วของเรือเดนิ
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ทะเลสากล ก าหนดให้เรือทะเล ท่ีแลน่ผา่นช่องแคบ หรือคลองจะใช้ความเร็ว ได้ไมเ่กิน 12 ไมล์
ทะเล  ประมาณ 20 กิโลเมตร ตอ่ ชัว่โมง)  

 
 

 เรือขนาดแสนตนัคา่ใช้จา่ยในการเดินเรือแตล่ะวนัไมต่ ่ากวา่ 20 ล้านบาท ฉนัน้การท่ีเรือ 
นอกจากจะประหยดัคา่ใช้จา่ย ประหยดัเวลาเดนิทาง และท่ีส าคญั เรือจะปลอดจากปัญหาโจรสลดั  
ท่ีมีการปล้นเรือบอ่ยครัง้มากบริเวรชอ่งแคบ มะละกา  การเดนิเรือจาก ยโุรป หรือ ตะวนัออกกลาง ท่ี
จะไป ยงัประเทศตา่งๆ เชน่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฯลฯ จะวิ่งตรงผา่นคลองไทยได้เลย จากข้อมลูดงักลา่ว 
ผลประโยชน์ท่ีบริษัทเดนิเรือจะได้รับมีมากพอท่ีจะน าเรือมาใช้คลองไทย 

4)  ความต่างระดบัน ้ าทะเลของสองฝ่ังทะเล การขดุ คลองจะตอ้งมีประตูน ้ า
เปิดใหเ้รือเขา้ออกหรือไม่  ?  

            ค ำตอบ ระดบัน า้ทะเลของสองฝ่ังทะเลระหวา่งฝ่ังอา่วไทย กบัฝ่ังอนัดามนั จะแตกตา่งกนั
ประมาณไมถ่ึง 1 เมตร ถ้าใช้แนวคลองเส้น 9A เป็นแนวคลองขดุ  โดยเร่ิมจากฝ่ังทะเลทิศตะวนัออก
ฝ่ังอา่วไทย ท่ีอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช มาสดุท่ีฝ่ังทะเลทิศตะวนัตกฝ่ังอนัดามนั อ าเภอสิ
เกา จงัหวดัพทัลงุ  ความแตก ตา่งของ ระดบัน า้ทะเลขนาดนีเ้ม่ือเทียบกบัความยาว ของคลองไทยท่ี
จะขดุ ยาว 120 กิโลเมตร ไมต้่องใช้ระบบประตนู า้ปิดเปิดให้เรือเข้าออก ทา่นสามารถ เปรียบเทียบ 
กบัแมน่ า้ เจ้าพระยา ชว่งฤดฝูนน า้เหนือไหลลงอ่าวไทย ความตา่งระดบัของน า้จากทา่เรือคลองเตย
ถึงจงัหวดั อยธุยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ความตา่ง ระดบัของน า้ บางครัง้แตก ตา่งมากกวา่ 1 
เมตร เรือก็ยงัวิ่งไปมาเป็นปรกติ (คลองสเุอช ยาว190 กิโลเมตร มีความแตกตา่งระดบัของน า้ทะเล
ประมาณ 2 เมตรไมต้่อง ใช้ระบบประตนู า้) ทางธรรมชาต ิน า้ขึน้น า้ลงจะเกิด วนัหนึ่งๆจะมีน า้ขึน้น า้
ลง 4 ครัง้ เรือแล่นยงัไมพ้่นคลองระดบัน า้ทะเลก็จะเปล่ียน  

5) โครงการ คลองไทย มีความเป็นไปไดข้นาดไหน  ? 
         ค ำตอบ จากข้อมลูตา่งๆท่ีได้น าเสนอในบทความวิเคราะห์ถ้าทา่นได้อา่น และ ใช้ดลุยพินิจ
ในการวิเคราะห์ด้วยเหตผุลท่านคงจะมองเห็นว่าคลองไทย มีผลประ โยชน์ในทางเศรษฐกิจมาก
มหาศาล ไมเ่ฉพาะกบัประเทศไทยเทา่นัน้ แตร่ะดบัโลกด้วย ดงันัน้จงึขอให้ข้อสงัเกตวุา่มี 3 ปัจจยั
หลกั ท่ีมีอิทธิพลส าคญัตอ่การท่ีจะท าให้ โครงการ คลองไทยเป็นไปได้คือ 1.ปัจจยัจากความเป็นไป
ได้ท่ีมีอิทธิพลมาจากตา่งประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศท่ีเกิดจากความกลวัเสียผลประโยชน์ 2. 
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ปัจจยัจากยทุธศาสตร์ ของประ เทศมหาอ านาจเชน่ ระหวา่งประเทศ ประเทศสหรัฐ กบัประเทศจีน 
เพ่ือเป็นการถ่วงดลุย์อ านาจของระหวา่งประเทศมหาอ านาจ เพ่ือไมใ่ห้ได้ประโยชน์จากโครงการนี ้ 3.
ปัจจยัท่ีเกิดจากกลุม่ผลประโยชน์ หรือได้รับผลประโยชน์จากตา่งประเทศ ท่ีอยูใ่นประเทศไทยเองใช้
อิทธิพลทางการเมือง ปิดกัน้ข้อมลู ให้ข้อมลูบิดเบือน ถ่วงเวลา (สนามบนิสวุรรณ ภูมิโชคดี ท่ียงัได้
เกิด) ปัจจยัทัง้สามท่ีกลา่วมาสามารถแทรกแซงท าให้โครงการคลองไทยมีวิบากกรรม ดงันัน้ความ
เป็นไปได้ของโครงการคลองไทยคือ จะต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ กบัประ ชาชน ไทยอย่างจริงจัง
และทัว่ถึง  

 

(การบรรยายพเิศษ ของ คณะ กรรมาธิการวสิามัญโครงการ คลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภา ณ 
โรงแรม ตรัง ถนน วสุิทธิกษัตริย์ กทม. จัดโดย สมาคมภาคใต้  วนัเสาร์ ที่  4 ตุลาคม 2546) ดร.สถาพร 
เขียววิมล กลา่ววา่การท่ีคณะกรรมาธิการ วฒุิสภา มาสนใจโครงการคลองไทยนี ้   จะมีความส าคญั 
ตอ่โครงการมาก  เพราะวฒุิสภา โดย หน้าท่ี ไมมี่อ านาจท่ีหาจะผลประ โยชน์จากโครงการนีไ้ด้ ท าให้
การพิจจารณาเป็นกลาง การท่ีจะสร้าง หรือ ไมส่ร้างขึน้อยูก่บั ผลของการศกึษา  ถ้าหากวฒุิสมา ชิก
สว่นใหญ่ เห็นด้วย กบัโครงการคลองไทย แล้วผา่นเป็นมตขิองวฒุิสภาได้ โครงการคลองไทยก็จะจดุ
ประเดน เป็นเง่ือนใขให้กบัรัฐบาล   เพราะฉะนัน้จะท ายงัไงให้วฒุิสมาชิก 200 ทา่น สว่นใหญ่ เห็น
ด้วยกบัหลกัการนี ้  และผมเช่ือแนว่า่ถ้าวฒุิผา่นความเห็นชอบกบัโครงการนี ้คนไทยสว่นใหญ่ท่ีสนใจ
เร่ืองนีม้านานคงจะฮือฮาพอควร   ณ วนันีค้วามชดัเจน ในเร่ือง นีพ้ดู ได้วา่ไมมี่เลย ตา่งประเทศ
หลายประเทศท่ีสนใจ กบัโครงการนี ้อยากให้ คลองไทย เกิด แตป่ระเทศเหลา่ นัน้ก็ยงั ไมเ่ห็น ความ
จริงจงัของประเทศไทย ขาดความมัน่ใจ ท่ีจะมาร่วมลงทนุเพราะยงัไมมี่ สถาบนัใดๆระดบัประเทศท่ี
จะชีน้ า ชีช้ดัวา่คลองไทย ควรจะสร้างหรือไมส่ร้าง   เพราะเหมือนอยูใ่นฝันท่ีลอ่งลอยจริงๆ   เพราะ
คนท่ีจะบอก วา่ควรท าหรือไมท่ าไมมี่ใครชีน้ า  แตถ้่าวฒุิได้น ายตัิคลองไทยผา่นความเห็นชอบ
วฒุิสภา แล้วละก็ตอนนีจ้ะมีความหมายมาก จะเป็นเง่ือนใขให้กบัรัฐบาล ไมว่่ารัฐบาลไหนจะขึน้ มา  
เพราะวา่ ถ้าเกิดวฒุิบอกว่า ควรจะสร้างแล้วรัฐบาลไมท่ าอะไรสกัอยา่ง รัฐบาลจะ ต้องตอบ
ประชาชน ว่าท าไมไมส่ร้าง 
  เพราะฉะนัน้หวัใจส าคญัตอนนีท้ าอยา่งไรท่ีจะให้ คณะอนกุรรมาธิการวิสามญั ศกึษาความ
เป็นไปได้คลองไทย วฒุิสภา ซึง่มี นาย ค านวณ  ชโลปถมัภ์  เป็นประธาน  ทา่น พลโท โอภาส   รัต
นบรีุ รองประธาน  และ ท่านสรุใจ ศริินพุงศ์ รองประธานผลกัดนัโครงการนีใ้ห้ผา่นวฒุิสภา  ถ้า
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โครงการนีเ้กิดขึน้ ได้เทา่กบัการท าบญุกศุลแรงดีกวา่สร้าง วดั 100 วดั แล้วกศุลท่ีได้จาก สร้าง
คลองไทย นีเ้ป็น กศุลท่ี   จะสามารถเห็นได้ในชาตินีไ้มต้่องรอถึงชาติหน้า บญุกศุลจะไปถึงลกูถึง
หลานของท่านทกุคนครับ และ ทา่นก็ จะได้เห็นผลของบญุในชาตนีิด้้วย ผมคนสระบรีุครับ ไมมี่ท่ีดนิ 
อยูท่ี่นัน่ เลย แตผ่ลของบญุก็จะมา ถึงลกูหลานของผมด้วยครับขอบคณุครับ 

6)   ผลประโยชน์ ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บจากคลองไทย มีอะไรบา้ง ?  
            ค ำตอบ ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บจำกกำรขดุคลองไทย เพื่อให้มองเห็นภำพได้
ชดัเจนเป็นรูปธรรม สำมำรถแบ่งผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็น 2 ส่วนคือ 1.ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
ภำยในประเทศกรณีไม่มีเรือต่ำงประเทศมำผำ่น 2. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำรให้เรือต่ำงประเทศทัว่
โลกผำ่น   
       1. ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ภายในประเทศกรณไีม่มีเรือต่างประเทศมาผ่าน 

1.1 สร้ำงควำมมัน่คงใหก้บัประเทศไทยเพิ่มข้ึนในทำงดำ้นกำรทหำร โดยเพิ่มบทบำท และสมุทร
ทำนุภำพใหก้บักองทพัเรือมำกยิง่ข้ึนทั้งในยำมปรกติ และในยำมสงครำม โดยเฉพำะ กำรเคล่ือน ยำ้ย
กองก ำลงัเรือรบไปมำระหวำ่ง ทั้งสองฝ่ังทะเลของประเทศจะกระท ำไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็ว  มีควำม
ปลอดภยั และมีควำมอิสระจำกท่ีเรือไทย ไม่ตอ้งผำ่น น่ำนน ้ำของประเทศเพื่อนบำ้น เม่ือในยำม
สงครำมถึงแมว้ำ่หำกอ่ำวไทย จะตอ้งถูกปิดไม่วำ่กรณีใดๆก็ตำมจะยงัมีคลองไทยเป็นเส้นทำงล ำเลียง
สินคำ้ยทุธปัจจยั ใหเ้รือต่ำงๆของไทย ใน ฝ่ังอ่ำวไทยเขำ้ออกไดส้ะดวกตลอด เวลำ ไม่ตอ้งรอขอควำม
ยนิยอมแล่นเรือผำ่นน่ำนน ้ำ ของประเทศเพื่อนบำ้นอีกต่อไป  

1.2 คลองไทย จะสำมำรถพฒันำให้พื้นท่ีสองฝ่ังคลองไทยเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองอุตสำหกรรม
เป็นแหล่งผลิตสินคำ้เพื่อกำรส่งออก  ท ำใหไ้ดเ้ปรียบในเร่ืองต่ำงๆ ในดำ้นตน้ทุน จะท ำใหเ้กิดกำร
สร้ำงงำน 3 - 4 ลำ้นงำน  ในพื้นท่ีทัว่ทั้งภำคใต ้เป็นกำรสร้ำงควำมเจริญไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื   

1.3 โรงกลัน่น ้ำมนัในประเทศไทยจะสำมำรถกลัน่น ้ำมนัไดใ้นรำคำท่ีต ่ำ เพรำะเรือขนส่งน ้ำมนั 
ดิบส่วนมำกจะน ำมำจำกทำงกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง มำส่งยงั โรงกลัน่น ้ำมนั ในประเทศไทย 
โดยเรือจะตอ้งแล่นเรือออ้ม ผำ่นเขำ้ช่องแคบมะละกำ และตอ้งผำ่นประเทศสิงคโ์ป  หำกมีคลองไทย
เกิดข้ึน จะท ำใหเ้รือแต่ละล ำประหยดั เวลำเดินทำงแต่ละเท่ียว 4-5 วนัต่อเท่ียว ซ่ึงจะท ำใหป้ระหยดั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งน ้ำมนัลงไดม้ำก จะเป็นผลท ำใหร้ำคำน ้ำมนัในประเทศถูกลง ปัญหำน ้ำมนัเถ่ือน
ก็จะลดนอ้ยลง ท ำใหเ้กิดผลประโยชน ์์คิดเป็นเงิน เป็นแสน ลำ้นบำท ต่อ 

1.4 ท่ำเรือแหลมฉบงัจะมีเรือขนส่งสินคำ้จำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำกมำใช้บริกำร มำกเพิ่มข้ึน
เน่ืองดว้ยค่ำใช้ จ่ำย และค่ำบริกำรต่ำงๆในประเทศไทย จะประหยดักว่ำ ของประเทศสิงค์โป และท่ี
ส ำคญั เรือไม่ตอ้งแล่นออ้มผำ่นช่องแคบมะละกำ จะปลอดจำกควำมเส่ียงถูกโจรสลดัปลน้จำกขอ้มูลมี
กำรปลน้เกือบทุกวนั และจะยน่ระยะ ทำง ลดเวลำเดินเรือของเรือแต่ละเทียวคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นเงิน
หลำยล้ำนบำทต่อเท่ียว  ซ่ึงจะเพิ่มบทบำทให้ท่ำเรือแหลมฉบงั เป็นศูนย์รวมกำรขนส่งทำงเรือใน
อนำคตแทนท่ีจะตอ้ง ไปท่ีประเทศประเทศสิงค์โป  และเรือทุกล ำท่ีมำใช้บริกำรก็จะเป็นลูกคำ้ซ้ือ 
น ้ำมนั อำหำร น ้ำ และสินคำ้ต่ำงๆอีกมำก ซ่ึงจะเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยไดใ้ห้กบัประเทศ คิดเป็น
ผลประโยชน์หลำยแสน ลำ้นบำท ต่อปี 
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1.5  คลองไทยช่วยประหยดักำรท ำประมงทำงทะเลน ้ ำลึก โดยเฉพำะเรือประมงทั้งสองฝ่ัง  ทำง
ฝ่ังอ่ำวไทย และฝ่ังอนัดำมนักว่ำห้ำหม่ืนล ำ  ไปมำสะดวก จะประหยดัน ้ ำมนั และท ำให้มีเวลำเพิ่ม
โอกำส ในกำรหำปลำไดม้ำกข้ึน   และช่วยลดปัญหำ จำก กำรถูกปลน้จำกโจรสลดั    หรือเรือถูกจบั
จำกกรณีท่ีเรือต้องไปผ่ำน ท ำให้ไปรุกล ้ ำน่ำนน ้ ำ ของ ประเทศ เพื่อนบำ้น คลองไทยจะช่วยสร้ำง
รำยไดใ้นส่วนน้ีไม่ต ่ำกวำ่ หำ้หม่ืนลำ้นบำท ต่อปี 

1.6  คลองไทยจะท ำใหพ้ื้นท่ีในหลำยจงัหวดั ท่ีคลองไทยผำ่น เม่ือน ้ำทะเลจำกคลองไทย ไหลผำ่น 
ก็จะท ำใหพ้ื้นท่ี สองฝ่ังคลองไทยอุดมสมบูรณ์ได ้และใชป้ระโยชน์จำก น ้ำทะเลท่ีไหลผำ่นสำมำรถใช้
ประโยชน์ไดท้ำงดำ้นกำรประมง และในกรณีถึงฤดูฝนท่ีมีน ้ ำมำก ก็จะช่วยกำรระบำยน ้ ำลงทะเลได้
สะดวก 

1.7  คลองไทยเพิ่มแหล่งกำรท่องเท่ียวใหม่ทำงทะเล ระหว่ำงฝ่ังทะเลอ่ำวไทย กบัฝ่ังทะเลอนัดำ
มนั ท ำใหมี้กำรท่องเท่ียวภำยในประเทศเพิ่มข้ึน และประเทศเพื่อนบำ้น ปีละแสนลำ้นบำท 
             2. ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากการให้เรือต่างประเทศทั่วโลกผ่าน 

2.1 นโยบำยเขตุเศรษฐกิจพิเศษสองฝ่ังคลองไทยจะท ำใหเ้กิด โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท
จำกประเทศทัว่โลก มำประกอบกำรภำคธุรกิจต่ำงๆ บนสองฝ่ังคลองไทย จะสร้ำง  งำน ประมำณ 2 ถึง 
3 ลำ้น งำน อยำ่ง ย ัง่ยนื ต่อเน่ือง สำมำรถสร้ำงรำยได ้เป็นลำ้นลำ้น บำท ต่อปี 

2.2  รำยไดจ้ำกค่ำผำ่นคลอง กวำ่หำ้แสนลำ้นบำทต่อปี 
2.3  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้อุปโภค บริโภค และบริกำรต่ำงๆ อำหำรโดยเฉพำะน ้ำจืด  จะสร้ำง

รำย ได ้เป็นหลำยหม่ืนลำ้นบำทต่อปี 
2.4  รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัเช้ือเพลิง ซ่อม สร้ำง เรือ เป็นแสนลำ้นบำท ต่อปี 
2.5 รำยไดจ้ำกเรือท่องเท่ียวขนำดใหญ่ทัว่โลก มำแวะผำ่นประเทศไทยเกิดกำรท่องเท่ียวทั้งทำง

เรือและทำงบก จะสร้ำงรำยได ้และน ำเงินตรำต่ำงประเทศเขำ้ประเทศไทยโดยตรง สำมำรถสร้ำง
รำยได ้เป็น แสนๆ ลำ้นบำท ต่อปี 

7)   ความมัน่คงของประเทศ ?  
ค ำตอบ   ความมัน่คง โดยเฉพาะความมัน่คงทางทะเล  ด้านกองทพัเรือ หรือกองทพับก ใน

ปัจจบุนันีถ้้าทา่นดแูผนท่ีประเทศไทย จะเห็นวา่ปากทางเข้าออกฝ่ังทะเล อ่าวไทยเป็นทะเลปิด เรือทกุ
ล าของไทยถ้าต้องการน าเรือออกจากทางฝ่ังอ่าวไทยไปยงัจงัหวดัตา่งๆเชน่ จ.สตลู จ.ตรัง จ.พงังา จ.
กระบี่ จ.ภเูก็ต จ.ระนอง ทางทะเลฝ่ังอนัดามนั เรือไทยเราจะต้องผา่นนา่นน า้สากลของประเทศ
ข้างเคียงหลายประเทศมี ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ 
ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือคลองไทยเกิดขึน้ เรือของไทยจะแลน่เข้าออกไปได้ทัว่โลกได้อยา่งเสรี ปลอด 
ภยัจากโจรสลดั เรือประมงไทยถกูจบัประจ าเพราะผา่นนา่นน า้ประเทศเพ่ือนบ้านก็จะไมเ่กิดขึน้โดย 
เฉพาะเรือประมงของไทยประมาณ 45,000 ล า จะประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิงในการเดินเรือไปมาสอง
ฝ่ังทะเลไทย หลายหม่ืนล้านบาทตอ่ปี    
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คลองไทย เพิ่มศกัยภาพกองทพัไทยทัง้ทางบกและทางเรือ สามารถเคล่ือนย้ายก าลงัได้
รวดเร็ว  และมีความเป็นอิสระทัง้ในยามปรกติ หรือในยามสงครามทกุรูปแบบ  โดยจะไมก่ระทบ 
กระเทือนถึงความสมัพนัธ์ไมตรีระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้าน ในปัจจบุนัการเคล่ือนย้ายก าลงั หรือการ
กระท าใดๆของกองทพัเรือในการเคล่ือนย้าย  ยากท่ีจะปลอดจากการรู้เห็นตรวจตราของประเทศค้าง
เคียง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เรือขนสง่น า้มนัดิบ หรือเรือขนสง่สินค้าทางทะเลของไทยทกุล า 
จะต้องผา่นน่านน า้ของประเทศมาเลเซีย ทัง้ฝ่ังอา่วไทย และฝ่ังอนัดามนั หากยามใดมีปัญหาท่ีคาด
ไมถ่ึง การขนสง่น า้มนัทางทะเลอาจจะถกูบล๊อคได้ประเทศไทยจะเป็นอมัพาตแน่ๆ  เพราะเรือบรรทกุ
น า้มนัไมส่ามารถน าน า้มนัมาสง่ยงัโรงกลัน่น า้มนัท่ี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบรีุได้ 

8)   ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ?  
ค ำตอบ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม ท่ีจะเกิดจากเรือตา่งๆจากตา่งประเทศ ท่ีมาใช้คลอง เราจะ

สามารถควบคมุเรือท่ีจะปลอ่ยของเสียจากเรือท่ีมาใช้คลองได้มากกวา่ การเกิดปัญหาของสิ่งแวด 
ล้อมของเมืองท่ีจะตามมา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะต้องน ามาพิจารณา พร้อมกบัการด าเนินโครงการคลองไทย 
ก็คือการวางผงัเมืองท่ีสมบรูณ์แบบ เพราะ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากตวัคลองไทย และเรือ
ท่ีมาใช้บริการคลองเราสามารถควบคมุใช้มาตราการสากลทางกฎหมายได้ และทางด้านการบริหาร
การจดัการทางวิศว กรรม สามารถตรวจสอบได้อยูแ่ล้ว เหมือนกบัท่าเรือส าคญัตา่งๆทัว่โลก แต่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของสงัคมเมืองท่ีใหญ่และมีความหนาแนน่มาก ของประชากร จะตามมา 
เหมือนกบัเมืองใหญ่ๆคล้าย กรุงเทพฯ. การวางผงัเมืองท่ีดีสมบรูณ์แบบ มีสอง 2 ลกัษณะ ท่ีจะต้อง
วางแผน แผนท่ี 1 วางผงัเมืองเชิงป้องกนัปัญหา  ท่ีป้องกนัได้เชน่ ระบบสาธารณูประโภคตา่งๆ เชน่
แหลง่น า้ แหลง่พลงังานไฟฟ้า ระบบขจดัของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ ดงักลา่ววางแผนร่วงหน้า
ได้เลย  แผนท่ี 2 การวางผงัเมือง แบบพฒันาไป ด าเนินไป คูข่นานกบั การเปล่ียน แปลง ซึง่ในทาง
ปฎิบตัจิริงสามารถศกึษาของจริง จากเมืองส าคญัได้ทัว่โลก 
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ปัญหาเร่ืองผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝ่ังทะเลไทย ถ้าเปรียบเทียบคลองไทยกบัคลองปานามา
ถ้าพิจารณาจากดแูผนท่ีโลก จะเห็นวา่คลองปานามาอยู่ตรงกลางของ ทวีปอเมริกามีผืนแผน่ดนิยาว
กวา่40,000กิโลเมตร และเป็นสว่นท่ีแคบท่ีสดุท่ีกัน้ระหวา่งมหาสมทุรแปซิฟิค กบัมหาสมทุรแอตแลน
ตคิ  ท าให้สิ่งท่ีมีชีวิตทางทะเลทัง้สองฝ่ัง ไปมาถึงกนัได้ยาก สิ่งท่ีมีชีวิตจงึมีความแตก ตา่งกนัเป็น

อยา่งมาก   มีพิพิธภณัฑ์  สมิทโซเน่ียน  ของประเทศสหรัฐอเมริกา   เพ่ือศกึษาสตัว์ทางทะเล
โดยเฉพาะตัง้อยูท่ี่นัน่ 
 แตส่ าหรับคลองไทย ถ้าดจูากแผนท่ีจะเห็นวา่ทางต้อนใต้ ของประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซียจะเป็นแหลมย่ืนลงไป ยงัมหาสมทุร อินเดีย ไมย่าวมาก แนวคลองไทยจะอยู่หา่งจากปลาย
แหลมมะลาย ูไมถ่ึง 1,000  กิโลเมตร  และความตา่งระดบัของน า้ทะเลคลองไทย ของฝ่ังทะเลทัง้สอง
ฝ่ังแตกตา่งกนัไมถ่ึง 1 เมตร    และน า้ทะเลทัง้สองฝ่ังไหลไปมาถึงกนัสะดวก    ความแตกตา่งของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลทัง้สองมีผลน้อย ปลาททูัง้สองฝ่ังมีโอกาศผสมพนัธ์กนัได้แตข่นาดอาจจะโตไม ่
เทา่กนั ความเคม็ของน า้ทะเล ถ้าวดัความเคม็ของน า้ทะเลชว่งฤดฝูนความเคม็ฝ่ังอ่าวไทยน้อยกว่า
ฝ่ังอนัดามนัแนน่อน  การหมนุเวียนของน า้ทะเลท่ีเข้าออกทางอา่วไทย มีการหมนุเวียน 2 ครัง้ตอ่ปีอยู่
แล้ว น า้เสียท่ีไมส่ะอาดท่ีผา่นการใช้มาจากโรงงานตา่งๆหลายสิบจงัหวดั รวมทัง้ประชาชนใน
กรุงเทพฯด้วย ไหลลงแมน่ า้เจ้าพระยา  แมน่ า้บาง ประกง หรือแมน่ า้ทา่จีน ก็จะมารวมกนัอยูท่ี่อ่าว
ไทย   หลงัขดุคลองไทยแล้วน า้ทะเลจากทางฝ่ังอนัดามนั ซึง่มีความสะอาดกว่ามาช่วยท าให้น า้ทะเล

ในอา่วไทยดีขึน้ สิ่งท่ีเราวิตกเกินเหตอุาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้ การระมัดระวงัปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม

เป็นส่ิงทีด่ี แต่อย่าหลงประเด็น จนท าให้ประเทศชาติต้องเสียหายหรือเสียโอกาส 

    9)  ดินจ านวนมาก ท่ีขดุแลว้จะเอาไปไวท่ี้ใด ?  
     ค ำตอบ ดนิจ ำนวนมำกมำย จะถกูน ำไปถม 2 ฝ่ังคลองของพืน้ท่ี ท่ีกนัไว้ตลอดแนว 4 

กิโลเมตร โดยประมำณควรจะต้องถมเหนือระดบัน ำ้ทะเล 3 – 5 เมตร ตลอดแนวเพ่ือรองรับเมือง
อตุสำหกรรมโลก ทัง้อตุสำหกรรมใฮเทค และอตุสำหกรรมต้นทำงตำ่งๆไมท่รำบวำ่ดินท่ีได้ จะเหลือ
หรือไมจ่ะต้องมีกำรส ำรวจให้ได้ข้อมลูทำงอทุค ศำสตร์ก่อน ถ้ำหำกมีเหลือมำกพอจะต้อง 
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สร้ำงคลงัพกัสินค้ำหรือ ขนถ่ำยสินค้ำในทะเล เหมือนประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศเกำหลี ซึง่
เป็นแหลง่สร้ำงรำยได้มหำศำลแร่ธาต ุ ทรัพยากรตา่งๆท่ีมีคา่ในดนิหากพบ เจอให้น าทรัพพยากรณ์
เหลา่นัน้ น าไปรวมไว้ในท่ีๆให้สามารถ จดัระบบบริหารจดัการ สมัประ ทาน เพ่ือน าเงินให้กบัรัฐตอ่ไป 

10)  งบประมาณก่อสร้างโครงการคลองไทย ประมาณเท่าไร ? 

ค ำตอบ ประมาณการคา่ก่อสร้าง  ของโครงการคลองไทย จะประเมินคา่ใช้จา่ยหลกัของ
โครงการ คือ 1.คา่ใช้จา่ยในการขดุคลองงบประมาณในการใช้เงิน 2.คา่ใช้จา่ยในสว่นการสร้าง
สะพานข้ามคลอง จะมีด้วยกนั สามสะพาน และ สองอโุมงค์ ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการขดุคลอง 
ประมาณการตามจ านวน ดินท่ีจะต้องขดุ ทัง้หมดประ มาณ 4,000 ล้าน ลกูบาตรเมตร ถ้าประมาณ
การ คา่ขนย้ายดนิ เฉล่ีย ลกูบาตรเมตรละ 150 บาท เงินในสว่นนี ้จะใช้ประมาณ 600,000 ล้านบาท 
จ านวน สะพานท่ีจะสร้าง 3 สะพาน และ อโุมงค์ 2 อโุมงค์ รวมคา่ก่อสร้างทัง้ 5 รายการ
ประมาณ  50,000 ล้าน บาท ดงันัน้งบลงทนุหลกัๆของโครงการ ทัง้หมด รวมกนัประมาณ 650,000 
ล้านบาท 

 
 

11) จะหาเงินท่ีไหน มาลงทุน สร้างโครงการคลองไทย ?  
ค ำตอบ ประเทศไทย ณ  ปี พ.ศ  2547   เงินฝากของพี่น้องคนไทยทัง้ประเทศ    ท่ีฝากอยู่

ในระบบธนาคารตา่ง ๆ  ของในประเทศทัง้หมด เวลานี ้มีจ านวนเงินฝากท่ีอยูใ่นระบบ ธนาคารตา่งๆ
ทัง้หมดประมาณกวา่  700,000 - 800,000  ล้านบาท เงินฝากเหล่านี ้ธนาคาร ยงัไมส่ามารถปล่อยกู้  
หรือน า ไปลงทนุอะไรได้เลย ซึง่ไมเ่กิดผล ผลิตใด  ๆ  ทัง้สิน้ มีแตผ่ลเสีย จะท าให้เศรษฐกิจ ของ
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ประเทศเป็นภาระเร่ืองดอกเบีย้ท่ีสะสม เพิ่มขึน้  ยิ่งนานวนัเวลาผา่นไปดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้จะต้อง
จา่ยสะสมทบต้นไปตลอด  คา่ของเงินบาทก็จะถูกลดคา่ลงโดยปริยาย     เป็นภาระของสงัคมโดย
อ้อม   ท่ีจะต้องซือ้ของแพงขึน้  ปัจจบุนั (อตัราดอก เบีย้เงินฝาก 1% ตอ่ปี )  คนท่ีมีเงินฝาก  ธนาคาร  
ตอนนี ้เงินจ านวน 10 ล้านบาท   ฝากธนาคาร ได้ดอกเบีย้แตล่ะเดือนไมถ่ึง  10,000  บาท  และ ก็คง
จะเป็นเชน่นี ้ไปนานเทา่นาน ตราบใดท่ีเงินฝากยงันอนอยู่ในธนาคารปล่อยกู้ ไมไ่ด้แบบท่ีเป็นอยู ่ 

เงินจ านวนดงักล่าวนี ้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพนัธ์บตัไิปก่อน แล้วน าไป
ลงทนุสร้าง คลองไทย จ านวนเงินดงักล่าวมีมากพอท่ีจะน าไปเป็นทนุหมนุเวียนในการก่อสร้าง
โครงการคลองไทย สามารถท าได้อยา่งสะบาย และพร้อมจา่ยดอกเบีย้ให้ได้มากกวา่ท่ีฝากธนาคาร
ขณะนีด้้วย  โดยแทบจะไมต้่องอาศยักู้ ยืมเงินตราจากตา่งประเทศให้ต้องเสียดอกเบีย้ ท่ีจะท าให้เงิน
ไหลออกนอกประเทศ  รัฐบาลสามารถออกพนัธ์บตัไิด้เหมือนกบัท่ีท ามาก่อนเม่ือ ปี 2545 จ านวนเง่ิน
ร่วม 4 แสนล้านบาท ใช้ส าหรับแก้ปัญหาเงินกองทนุฟืน้ฟูท่ีผา่นมา ยงัท าได้แตค่ราวนีรั้ฐบาลกู้ เงินมา
เพ่ือสร้างงาน โดยทะยอยออกพนัธ์บตั ิ เพียง ปีละ 1 แสนล้านบาท มาลงทนุ สร้างคลองไทย ซึง่เป็น
การสร้างงานให้กบัประเทศเพิ่มขึน้อีกเป็น 1-2 ล้านงานให้กบัลกูหลานไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
เหมือนเอาเงินยายซือ้ขนมยาย ซือ้ไปซือ้มาไมถ่ึง 8 ปีประเทศไทยก็ได้ คลองไทย แล้วก็จะสร้างรายได้
ให้กบัประเทศไทยตามมามากมาย เงินตราตา่งประเทศจะสะพดัไหลเข้าประเทศโดยทางตรง และ
โดยทางอ้อม นานเท่านาน แล้วรัฐบาลก็เก็บรายได้ และภาษี คืนประชาชนไมถ่ึง 10 ปี ก็คืนทนุท่ียืม
มาได้หมด ผลประโยชน์ตา่งๆก็วนอยูใ่นประเทศตลอดไป 

จากข้อมลูตวัเลขทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีผมกล่าวมาคร่าว ๆ  นี ้ ผมคิดวา่ประเทศไทยมี

ศกัยภาพท่ีจะลงทนุโครงการ  คลองไทย   เองได้โดยไมต้่องพงึพา เงินทนุ จากตา่งประเทศเลย แตผ่ม
เห็นวา่ควรให้ตา่งประเทศมีส่วนร่วมด้วย แตป่ระเทศไทยจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ครับ 

12)   จะใชเ้วลาในการ ท าโครงการคลองไทย นานเท่าใด ?  
            ค ำตอบ จะใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนเท่ำใด ทำงดำ้นวศิวกรรมปัจจุบนัน้ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

และเทคโนโลยดีีกวำ่อดีตมำก กำรขดุคลองใชเ้ทคโนโลยธีรรมดำ ไม่ซบัซอ้นมำก ระยะเวลำ  5 ปีคง
ไดเ้ห็นคลอง ซ่ึงควำมยำวคลอง  120 กิโลเมตร  
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 หวัใจส ำคญัในงำนกำรก่อสร้ำงคลอง อยูท่ี่กำรบริหำรกำรจดักำรของโครงกำร   งำน
ก่อสร้ำงคลองจะสำมำรถแบ่งโครงกำรยอ่ยออกเป็นส่วนๆ แลว้สำมำรถ ท ำงำนทั้งหมด ไดพ้ร้อมๆกนั 
ซ่ึงสำมำรถกระจำยงำนไดเ้หมือนงำนสร้ำงถนน แบ่งเป็นช่วงๆแลว้ใหบ้ริษทัรับเหมำ ท ำพร้อมกนั
หลำยบริษทั  
 กำรก่อสร้ำงคลอง ต่ำงกวำ่กำรก่อสร้ำงเข่ือน ซ่ึงงำนเข่ือนส่วนใหญ่งำนก่อสร้ำงจะท ำกำร
ก่อสร้ำงท่ีจุดเดียว   แต่งำนก่อสร้ำงคลองสำมำรถ แบ่งงำน เป็นส่วนๆ  แบ่งเป็น 1 กิโลเมตร ต่อ 1 
บริษทัก่อสร้ำง 120กิโลเมตร  จะมี120 บริษทัก่อสร้ำง ท ำพร้อมกนั ทุกบริษทัก่อสร้ำงก็จะสำมำรถขดุ
คลองส ำเร็จไดใ้น 5 -7 ปี     
13)   แนวคลองท่ีจะขดุควรอยูบ่ริเวณใด?  

 ค ำตอบ แนวขดุคลองก็จะมีกำรน ำเสนอขึน้มำใหม่ และก็มีกำรปรับเปล่ียนตลอดเวลำมำ
จนถึง ณ เวลำนีมี้อยู่ด้วยกนั 12 แนวคลองท่ีจะขดุ เพ่ือให้กรอบแนวคดิ ท่ีจะก ำหนดแนวขดุคลอง ให้
เกิดเป็นผลดีท่ีสดุส ำหรับประเทศไทย จะต้องมีกำรพิจำรณำ องค์ประกอบหลกัท่ีส ำคญัตำ่งๆน ำมำ

พิจำรณำร่วมกนัมีดงันี ้:-  

 
 

1.ทางด้านความอสิระในการบริหารคลอง ของประเทศ 
2.ทางด้านเศรษฐกจิ ของประเทศ 
3.ทางด้านยุทธ์ศาสตร์ทางทหาร 
4.ทางด้านสังคม และ ส่ิงแวดล้อม 
5.ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์  

 จำกกำรประชมุของ วฒุิสภำได้มีกำรวิเครำะห์ และสรุปในหลกักำรเบื่องต้นเห็นวำ่ เส้น  9A
เหมำะท่ีจะเป็นแนวคลอง ท่ีควรจะขดุ    โดยเร่ิมจากฝ่ังทะเล ทิศตะวนัออกฝ่ังอ่าวไทย ท่ีอ าเภอหวั
ไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช มาสดุท่ีฝ่ังทะเลทิศตะวนัตกฝ่ังอนัดามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัพทัลงุ 

   14)  การก่อสร้างคลองตอ้งใชร้ะเบิดปรมณู (nuclear) ในการขดุคลอง หรือไม่ ? 
        ค ำตอบ  ไมมี่เหตผุลอะไร ท่ีจะต้องใช้ระเบิดปรมณ ูมาใช้ในการขดุคลอง ขนาดการระเบิด
หินตามภเูขาในเขตสุมัประทานของโรงโม้หินในตา่งจงัหวดั เพ่ือน าหิน ไปใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ 
เผลอไมก่ี่ปี ภเูขาหายเป็นลกูๆ ไมท่ราบวา่คนท่ีน าประเดนเร่ืองการขดุคลองจะต้องใช้ ระเบิดปรมณู
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ในการก่อสร้างมีวตัถปุระสงค์อะไร  ซึง่จะท า ให้ประชาชนท่ีไมมี่ข้อมลูเกิดความรู้สกึท่ีไมดี่กบั
โครงการขดุคลอง 

 
 

จากท่ีคณะกรรมาธิการ วฒุิสภาบนิส ารวจเส้นทางแนวขดุ 9A จะมีแนวคลองท่ีจะต้องตดั
ผา่นภเูขาสงู ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีแนวราบ ปัจจบุนันี ้ มีคลองในโครงการ
พระราชด าริ ท่ีปากพนงัท่ีได้มีการขดุคลอง ขนาดกว้าง 160 เมตร ยาว 23 กิโลเมตร ลกึ 5 เมตร ซึง่
แนวคลองไทยจะอยูไ่มห่า่งและขนานกบัคลองนี ้ 

   15) ขดุคลองไทยแลว้ ประเทศไทยจะไดอ้ะไร ? ค ำตอบ 

 

 1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษกจิใหม่ของโลก และจะมีสว่นส าคญัตอ่ระบบการขนสง่
สินค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คลองไทยจะ
เป็นสญัลกัษ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้านการท่องเท่ียวจะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ี
สวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกท่ีมนษุย์ร่วมกนัสร้าง  ท่ีจะเป็นแหลง่ดงึดดูของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก  จะ
สร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้มากมาย    

 2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จังหวดัภาคใต้ ได้อย่างละมนุละมอ่ม และสนัตวิิธีได้อยา่ง 
ถาวรเพราะคลองไทยจะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญ  ไปทัว่ทัง้ภาคใต้   ประชาชนคนไทย
ทัว่ทัง้ประเทศไมน้่อยกวา่ 3-4 ล้านคน จะหลัง่ไหลเข้ามาอยู ่และท ามาหากิน รวมถึงการเร่ิมต้นสร้าง
ธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม ่รุ่นลกู รุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึง่ประชาชนคนไทยเหล่านีจ้ะเป็นกองทพั
ประชาชนท่ีทรงพลงั เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทพั พลงัท่ีเข้มแข็งมหาศาลนีจ้ะปกป้องคุ้มครองแผน่ดิน
ไทยได้เป็นอยา่งดี  โดยจะไม่มีอ านาจมืดหรืออิทธิพลใดๆท่ีจะมายบัยัง้ได้  
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 3.คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เช่ือมสองฝ่ังทะเลไทย เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ   
ก่อ ให้เกิดการหมนุเวียนของเงินตรา จากตา่งประเทศทัว่โลกไหลเข้าสูป่ระเทศไทยได้ทัง้ทางตรง  และ
ทางอ้อมได้โดยไมมี่วนัหยดุ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว  แหล่งธุระกิจ แหลง่
อตุสาหกรรม  จะมีคลงัสินค้าเป็นศนูย์กลางกระจายการขนสง่ และมีคลงัเก็บรักษาสินค้าจากประเทศ
ทัว่โลกพร้อมขนสง่ทางทะเล   เป็นศนูย์กลางธนาคารธุรกิจการ ค้าของการเดนิเรือระหวา่งประเทศ   
ตลอดจนเป็นศนูย์รวมภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตรผลิตอาหารส าเร็จรูปของไทยเพ่ือการสง่ออก  
เป็นศนูย์จ า หน่ายให้บริการ อาหาร น า้ด่ืม น า้ใช้ ให้กบัเรือตา่งๆซึง่จะสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้
อยา่งมหาศาล 

4. ด้านความมั่นคงของประเทศ คลองไทยจะเสริมสมรรถานุภาพ ทางด้านการทหารการ
ขนสง่ทางทะเลทางด้านอา่วไทยหากมีการถกูปิดกัน้ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม    คลองไทยจะเป็นเส้นทาง
ขนสง่ ท่ีส าคญัทัง้ในยามปรกตแิละยามสงครามของประเทศ ยามปรกตกิองทพัเรือสามารถน ากอง
ก าลงัเข้าออกเพ่ือการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกนัการเข้ามาของสิ่งผิดกฎ หมายตามรอยตอ่
ของเขตน่านน า้ระหวา่งประเทศ และการเคล่ือนย้ายก าลงัของกองทพัเรือไปมาทัง้สองฝ่ังทะเลไทย จะ
ไมส่ร้างความรู้สกึหวาดระแวงให้ กบัประเทศเพ่ือนบ้านท าให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดนิทาง และ
ประหยดังบประมาณ 

5. ทางด้านการประมงจะขยายโอกาสท าให้เรือประมงไทย ทัง้ฝ่ังอนัดามนั และฝ่ังอ่าวไทยซึง่
มีอยูก่ว่า45,000 ล า สามารถไปมาทัง้สองฝ่ังได้สะดวกรวดเร็ว ท าให้เรือประมงจ านวนดงักลา่ว 
สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทัง้สองฝ่ังทะเลท่ีมีสตัว์น า้อดุมสมบรูณ์ได้ โดยเฉพาะฝ่ัง
ทะเลอนัดามนัของไทย  ซึง่มีอาณาเขตตัง้แตแ่นวเขตนา่นน า้สากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขต
นา่นน า้สากลของประ เทศอินเดียได้อยา่งเตม็ท่ี อีกทัง้ชว่ยลดการใช้จา่ยน า้ มนัเชือ้เพลิง ท่ีต้องใช้ไป
มาระหวา่งสองฝ่ังทะเลไทย  จากเดมิท่ีต้องใช้ปริ มาณมากให้ลดน้อยลง จงึเป็นผลให้เรือประมงไทย
สามารถประหยดัทัง้เวลา และคา่ใช้จา่ยซึง่คาดการณ์ว่าในจดุนีจ้ะชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ย และเพิ่ม
ผล ผลิตรวมกนัประมาณไม่น้อยกวา่ 50,000 ล้านบาทตอ่ปี  

 6.คลองไทยจะลดพืน้ทีย่ากจน เน่ืองจากแนวคลองไทยจะตดัผา่น บริเวณทรุกนัดารของ
ภาคใต้ จงึท าให้พืน้ท่ีหลายจงัหวดั ท่ีแนวคลองไทยผา่นจะได้รับประโยชน์จากความเจริญ และความ
อดุมสมบรูณ์ทางทะเลประชาชนท่ีอยู่ทัง้สองฝ่ังคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทัว่ถึง นอกจากนีค้ลอง
ไทยยงัจะชว่ยป้อง กนัน า้ท้วมจากพายฝุนท่ีตกอยา่งหนกัให้ลงทะเลได้อยา่งรวดเร็ว  ซึง่เกิดขึน้บอ่ยๆ
กบั 14 จงัหวดัภาค ใต้ได้เป็นอยา่งดี 

 7. คลองไทยจะเพิม่บทบาทให้กบัประเทศไทยได้รับประโยชน์ ให้มีอ านาจตอ่รองถ่วงดลุอ า 
นาจ ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ระหวา่งประเทศมหาอ านาจของโลก  เชน่ระหวา่ง 
ประเทศจีน กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อสงัเกตปัจจบุนั ประเทศไต้หวนั ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศสิงคโปร์ ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา)   เพราะศกัยภาพของคลอง
ไทยจะเป็นคลองเดนิเรือหลกัท่ีส าคญัของโลกทนัที จะมีเรือขนสง่สินค้าขนาดใหญ่ เรือทอ่งเท่ียวจาก
ท่ีตา่งๆทัว่โลกมาใช้คลองไทย เพราะนอกจากจะเป็นการประหยดัเวลา ประหยดัเชือ้เพลิงแล้วยงัจะมี
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ความปลอดภยัมาก กวา่เส้นทางปัจจบุนั ท่ีมีปัญหาโจรสลดัปล้นเป็นประจ าบริเวณแถวชอ่งแคบ
มะละกา ศกัยภาพของคลองไทยจะสามารถให้เรือผา่นได้มากกวา่คลองหลกัๆของโลกในปัจจบุนั
โดยเฉพาะ รูปแบบของคลองไทยจะเป็นแบบคลองคูข่นาน ท าให้มีความปลอดภยัสงูจากอบุตัเิหต ุ  
สามารถรอง รับให้เรือผา่นได้ 300 ถึง 350 ล าตอ่วนั (คลองปานามา 38 ล าตอ่วนั คลองสเุอช 87 ล า
ตอ่วนั) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ่ 300,000 ตนั ถึง 500,000 ตนั ซึง่เป็นท่ีต้องการของบริษัท
เดนิเรือทัว่โลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเร่ือรบหรือเรือประเภทใดๆก็ตามท่ีน าไปสู่ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศผา่นคลองไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศไทย 

 8.ประเทศไทยจะผลติน า้มันได้ต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์ คลองไทยจะเพิ่มความ 
สามารถ ให้ประเทศไทย เป็นศนูย์กลางโรงกลัน่ผลิตน า้มนัท่ีต้น ทุนต ่ากวา่ประเทศสิงคโปร์ในยา่น
เอเชียได้ เพราะระยะทางการขนสง่น า้มนัใกล้กวา่ และขนาดของเรือน า้มนัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ไมต้่อง
อ้อมไปผา่นถึงประ เทศสิงคโปร์อีกตอ่ไปท าให้ลดคา่ใช้จา่ยมาก เรือท่ีมาผา่นคลองไทยจะเป็นลกู ค้า
รายใหญ่ท่ีส าคญัมาใช้บริการเตมิน า้มนัเชือ้เพลิงท าให้มีปริมาณการขายน า้มนัได้มากมาย มากพอท่ี 
ประเทศไทยจะเป็นผู้ก าหนดราคาขายน า้มนัเองได้ และปัญหาน า้มนัเถ่ือนก็จะหมดไป ปัจจบุนัสิงค 
โปร์ขายน า้มนัให้กบัเรือท่ีมาใช้บริการ 56, 700 ตนัตอ่วนั สิงคโปร์ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี  

 9. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนสง่น า้มนั (Logistics) 
ทางทะเลทัง้หมดของประเทศไทย  ทัง้ขาเข้า และขาออก เชน่ประเทศไทยใช้น า้มนัดิบกวา่ 800,000 
บาเลน ตอ่วนั ซึง่สว่นใหญ่จะน าเข้ามาจากประเทศในตะวนัออกกลางโดยทางเรือมายงัโรงกลัน่ใน
ประเทศ  เรือขนสง่น า้มนัแตล่ะล าจะเสียเวลาไปอ้อมท่ีประเทศสิงคโปร์ กวา่จะมาถึงโรงกลัน่น า้มนัท่ี
ประ เทศไทย 5 วนั กลบัอีก 5 วนั รวมเสียเวลา 10 วนั หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วนั
เทา่นัน้  หากค านวณคา่ใช้จา่ยตลอดทัง้ปีประเทศไทยต้องเสียคา่ใช้จา่ยในสว่นนีม้ากกวา่แสนล้าน
บาทตอ่ปี เพียงเฉพาะการขนสง่น า้มนัอย่างเดียวเป็นต้น หากพิจารณาถึงการขนสง่สินค้าสง่ออก 
หรือเข้าของสินค้าอ่ืนๆทางเรือของไทย  ไมว่า่จะเป็นสินค้าทางภาคอตุสาหกรรมหรือสินค้าทางภาค

เกษตร คดิเป็นเงินท่ียงัจะประหยดัได้อีกมาก กวา่แสนล้านบาทตอ่ปี ระบบการขนส่ง (Logistics) 

ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของ(GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง 
1,800,000 ล้านบาท ต่อปี เฉพาะคลองไทยจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในสว่นนีไ้ด้ไมน้่อยกวา่ปีละ 200,000 
ล้านบาท ตอ่ปี 

 

 10. คลองไทยจะท าให้ประเทศไทยมีบทบาททีส่ าคัญ ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของกลุม่ประ 
เทศ ตา่งๆในภมูิภาคเอเชียอาคเนย์  ท่ีอยูส่องฝ่ังทะเลไทย มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแปซิฟิก  
จะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยดัคา่ใช้จา่ย ในการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้
เป็นอย่างมาก เชน่เรือจากประเทศอินเดียจะสง่สินค้าไปยงัประเทศจีน หรือ ประเทศญ่ีปุ่ นจะย่น
ระยะเวลาได้ 5 วนั ในแตล่ะเท่ียวคิดเป็นเงินประหยดัหลายสิบล้านบาทตอ่เท่ียว ดงันัน้ประเทศตา่งๆ 
ประเทศศรีลงักา ประเทศบงักลาเทศ ประเทศพมา่ ประเทศลาว  ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม 
ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ หรือแม้แตป่ระเทศมาเลเซียด้วยท่ีจะ
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ได้รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึง่จะท าให้ประเทศไทยมีบทบาท ตอ่การตอ่รองทางการทตู
กบัประเทศมาเลเซียสงูขึน้ เพราะคลองไทยจะชว่ยยน่ระยะทาง และเวลาในการเดนิเรือของประเทศ
มาเลเซียท่ีจะใช้เรือผา่นคลองไทยเข้าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเล เซียขอ
อนญุาตไทยเปิดชายแดนเพ่ือขนสินค้าผา่นทางบก หากมีคลองไทยแล้วเราจะไมใ่ห้ผา่นทางบกได้) 

 11.คลองไทยจะช่วยลดปัญหาเรือนกระจกย่นระยะทางการเดินเรือ ประหยดัน า้มนัเชือ้เพลงิ 
และลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแตล่ะปีได้มากมหาศาล ซึง่เป็นท่ีมาของการเกิด
ภาวะเรือนกระจกบนชัน้บรรยากาศ ท่ีเป็นต้นเหตขุองภยัพิบตัทิางธรรมชาติ ท่ีนบัวนัแตจ่ะทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึน้ทกุวนัซึง่มีผลถึงประเทศไทย ปัจจบุนัประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัไมย่อมร่วมเซ็นสญัญา
โตเกียวท่ีว่าด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดงันัน้หากคลองไทยได้เกิดขึน้ คลองไทยจะ
มีบทบาทมากในการแก้ ปัญหานี ้

 12. เศรษฐกจิไทยยุคไร้พรมแดน คลองไทยจะเป็นแหลง่รายได้หลกัของประเทศ จากศกัย 
ภาพของคลองไทยจะสามารถใช้เป็นแผนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยท่ีจะไมมี่
ประ เทศใดๆท่ีจะสามารถมาแขง่ขัน่ได้เลย เพราะต าแหนง่ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ท่ีพิเศษสดุนี ้ มีท่ี
ประเทศไทยแหง่เดียว คลองไทยจะเป็นขมุทรัพยากรธรรมชาต ิท่ีไมมี่วนัหมดจะเป็นช่อง ทางสามารถ
สร้างให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และมัน่คงได้ยาวนานการแขง่ขนัทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก 
(WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ตา่งก็ใช้กลยธุท์ทางการค้ากนัเตม็ท่ี อนาคตการค้าขาย
ระหวา่งประเทศไมว่า่จะเป็นสินค้าประเภทอตุสาหกรรม หรือสินค้าเกษตร หรือแม้แตธุ่ระกิจให้ 
บริการแนวโน้มมีการแขง่ขนักนัรุนแรงยิ่งขึน้ทกุวนั เรา และ ทา่น ตา่งทราบกนัดีว่าการสง่ออกส าหรับ
สินค้าภาคเกษตรของประเทศไทย ทัง้หมดรายได้ ยงัน้อยกวา่รายได้จากการทอ่งเท่ียวเสียอีก แตถ่ึง
อยา่งไรการเกษตรก็จะยงัคงมีความส าคญัอยู ่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหารท่ีสมบรูณ์พอเพียง 
แตก่ารคาดหวงัจะให้สินค้าจากทางภาคเกษตร เป็นธงน าทางเศรษฐกิจท่ีจะน าพาไปสูค่วามมัง่คัง่
ของประเทศ แทบจะมองไมเ่ห็นความสวา่งเลย ข้อมลูของธนาคารแหง่ชาต ิ แสดงถึงรายได้ทางภาค
เกษตรทัง้หมดของประเทศไทยประมาณ 9-10 เปอร์เซนต์ ของมลูคา่ผลิตภณัท์มวลรวมของประเทศ
เทา่นัน้ หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท แตใ่ช้ประชากรผลิตประมาณคร่ึงประเทศ รายได้ยงัน้อย
กวา่รายได้ จากภาคการท่องเท่ียวซึง่ได้ถึงประมาณ 700,000 ล้านบาท หรือแม้แตส่ินค้า
ภาคอตุสาหกรรมก็ตาม มีสินค้าอตุสาหกรรมหลายอยา่งของประเทศไทยท่ีสง่ออก รายได้ท่ีแท้จริงท่ี
ได้ก็เป็นเพียงคา่แรง งานในฐานะผู้ รับจ้างผลิต หรือไมก็่เป็นผู้ รับประกอบชิน้สว่นเป็นหลกัเสีย
สว่นมาก ตวัเลขจ านวนเงินมลูคา่ของสินค้า ภาคอตุสาหกรรมท่ีสง่ออกดเูหมือนจะสงูมาก แตร่ายได้
ท่ีแท้จริงท่ีไทยได้รับคือคา่แรงงานประมาณ 25 - 30 เปอร์ เซนต์ ของมลูคา่ท่ีสง่ออกเท่านัน้  

 เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ท่ีผ่านมาประเทศเพ่ือนบ้านของเราหลายประเทศ เชน่ ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลกูค้ารายใหญ่ของไทย แตต่อนนีก้ าลงัจะกลายมาเป็น
พอ่ค้ารายใหญ่ของไทยตอ่ไปอาจจะเป็นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศ
พมา่ เพราะประเทศดงักล่าวยงัมีต้นทนุด้านแรงงานต ่า และทรัพยากรทางธรรมชาติยงัมีอยูม่าก ซึง่
ตอนนีมี้ประเทศบางประเทศท่ีร ่ารวยแตไ่มมี่ทรัพยา กรในประเทศมากนกั ได้ไปลงทนุผลิตสินค้า
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ทางด้านการเกษตรใน 4 ประเทศ ดงักลา่ว ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร
(GMO) ขายแขง่กบัประเทศไทยตอ่ไปก็ได้ แตส่ าหรับประเทศมาเลเซียตอนนีค้วามเจริญแซงประเทศ
ไทยไปนานแล้ว 

ดังน้ันโครงการคลองไทยจึงเป็นความหวงั และโอกาศของประเทศทีจ่ะใช้เป็นธงน าสร้าง
ความ เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ และทางการเมืองของไทยได้   เป็นบุญของแผ่นดินไทยจริงๆทีม่ีท าเลที่
วเิศษ เป็นทรัพยากรทีใ่ช้ไม่มีวนัหมด                              
 ณ วนันีถ้ึงเวลาหรือยงัทีเ่ราน่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกบัประชาชน ได้มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ 
และ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกบัโครงการนี ้ กนัเสียทีว่าส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้จะก่อให้เกดิประโยชน์ หรือ
ความเสียหายมากกว่ากนั  

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


