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คลองไทยดบัไฟใต้ 
 ปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นท่ีทราบกนัดีว่ามีมานานแล้ว แต่ใน
ปัจจุบนัข่าวสถานการณ์ของ 3 จงัหวดัดงักล่าว ได้ถูกน าเสนอออกมาในลกัษณะของความรุนแรง 
การท าร้าย  การสู้รบตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ ตอ่ให้เป็นคนท่ีอยูไ่กลหรือไมส่นใจข่าวอย่างไร ก็ย่อม
กระทบตอ่ความรู้สกึและสร้างความไมส่บายใจตอ่ประชาชนทัง้ประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 
 

ภาพท่ี 9.1 แผนท่ีภาคใต้  จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส 
 

 ปัญหาความไมส่งบทางภาคใต้ ความจริงแล้วเป็นปัญหาทางด้านจิตวิทยามวลชนของสงัคม
ท่ีถูกกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ใช้เป็นแนวร่วมสะสมมายาวนาน ซึ่งมีผู้ ท่ีรู้ถึงปัญหาและสาเหตขุองปัญหา
เหลา่นีดี้ ไมว่า่จะเป็นประชาชนในพืน้ท่ีหรือฝ่ายทหารก็ตามแตถ่ึงแม้จะสามารถสืบทราบและมีข้อมลู
มากมาย  หรือแม้กระทัง่รู้ว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้มีกลุ่มบคุคลใดท่ีเก่ียวข้องบ้าง ทกุอย่างก็ยงัคงอยู่ใน
วงัวน ท าอะไรไม่ได้มากไปกว่าการตัง้รับสถานการณ์ เพราะกลุ่มอิทธิพลมาในรูปแบบของประชาชน 
ดงัจะเห็นได้วา่ยงัคงมีขา่วการท าร้ายรายวนัหรือขา่วก่อกวนไปเร่ือยๆ ไมจ่บไมส่ิน้ 
 การแก้ปัญหาโดยการมีกฎอยัการศึก เพ่ือใช้หยุดยัง้ปัญหาดงักล่าวก็ท าได้ในระดบัหนึ่งแต่
เม่ือ ใดท่ีหยดุปราบปรามการก่อกวน หรือสร้างสถานการณ์ ลอบยิง ลอบวางระเบิด ปล้นสะดม หรือ
แม้แตเ่ผาโรงเรียน สถานท่ีราชการ ก็จะกลบัมาอีก 
 ผู้ ท่ีสร้างปัญหาหรือในท่ีนีอ้าจหมายถึงผู้ก่อการร้าย หรือผู้ ท่ีไมห่วงัดีตอ่ประเทศชาติมกัจะท า
ให้สถานการณ์ไมส่งบในพืน้ท่ีดงักล่าวมีความรุนแรง หรือสร้างความไม่สงบอยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะได้เป็น



การสร้างความสนใจและแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของกลุม่ผู้ ไมห่วงัดีเหลา่นัน้ และยิ่งปัจจบุนัรอบโลก
ต่างก็มีปัญหาผู้ ก่อการร้ายระดบัโลกก็ยิ่งจะเป็นการผสมโรงเข้าไปอีก โดยท่ีบางทีปัญหาท่ี เกิดขึน้

เหลา่นัน้ อาจเป็นแคเ่พียงปัญหาของคนภายในท้องถ่ิน ดงันัน้ ถ้ายงัคงปล่อยให้ปัญหาเหล่านีเ้กิดขึน้ 
ยิ่งนานวนัเข้าผู้ ไมห่วงัดีระดบัประเทศก็จะยกระดบัเป็นผู้ ร้ายระดบัโลกในท่ีสดุ 
 รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะในอดีต หรือปัจจุบนัคงจะมีความรู้สึกล าบากใจ และอึดอดัใจมา
ตลอด รวมถึงห่วงใยต่อผลกระทบท่ีมีต่อความรู้สึกของคนในพืน้ท่ีของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เน่ืองจากไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างประชาชนผู้บริสุทธ์ิกับผู้ ไม่หวังดีออกจากกันได้ นับเป็น
ก าแพงขวางกัน้อย่างยากล าบากมาก จึงท าให้กลุ่มผู้ ไม่หวังดีเหล่านัน้ยังคงสามารถแอบแฝง
ปฏิบตัิการมาได้อย่างตลอด การท่ีทางภาครัฐยังไม่สามารถให้ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยต่อ
ประชาชนในพืน้ท่ีได้เตม็ท่ี ก็ยากจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน ดงันัน้ ความไม่สงบสขุจะยงัคง
อยู่ต่อไป ถึงแม้เราส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยท่ีไม่ใช่คนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัดงักล่าว แตก็่รู้สึกเจ็บปวด
มากเหมือนกนั ซึ่งเราหรือท่านตา่งก็คงมองเห็นเช่นเดียวกันว่าทกุๆ รัฐบาลตา่งก็ทราบถึงปัจจยัท่ีจะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้ดี ซึ่งก็คือการน าความเจริญเข้าไปใน พืน้ท่ี ไม่ว่าจะทางด้าน
การศึกษา ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงการพยายามสร้างงานให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีดงักล่าว แต่มัน
ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆท่ีจะกระท า เพราะถึงอย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ ไม่หวงัดีเหล่านัน้ก็รู้เช่นกันว่า ถ้ามีความ
เจริญประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีเกิดขึน้เม่ือใดก็จะท าให้พวกตนล าบาก ดงัจะเห็นได้จากการสร้าง
สถานการณ์ โดยการลอบเผาสถานท่ีราชการ โรงเรียนของราษฎร ลอบยิงผู้คนบริสุทธ์ิ หรือแม้แต่
ลอบวางระเบิดให้เกิดความเกรงกลวั เพ่ือกดดนัให้ชาวบ้านท่ีดี ท่ีต้องการความสงบสุขไม่สามารถ
อาศยัอยูต่อ่ไปได้ต้องโยกย้ายออกนอกพืน้ท่ี กระทัง้พยายามหยดุยัง้ไม่ให้ความเจริญตา่งๆเข้าไปอยู่
ในพึน้ท่ีได้  และเม่ือความเจริญไม่สามารถเข้าถึงได้ความยากจนของคนในพืน้ท่ีก็จะยงัคงอยู่ ความ
ยากจนและความหวาดกลัวของประชาชนท่ีไม่สามารถโยกย้ายถ่ินท่ีอยู่จากเดิมได้กับกลายเป็น
เคร่ืองมือของเหลา่ผู้ก่อการร้ายได้เป็นอยา่งดี ย่ิงนานวนัประชาชนคนดีบริสทุธ์ิในพืน้ท่ีก็จะละทิง้พืน้ท่ี
ท าให้ประชาชนคนไทยในพืน้ท่ีมีจ านวนลดลงมาก ความมัน่คงของประเทศชาติจะอนัตรายมากขึน้ 
จึงนับเป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถของรัฐบาลอย่างมากในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 
จงัหวดัภาคใต้ท่ีเกิดขึน้  
 จากการประชมุ ครม.ท่ีจงัหวดัปัตตานี 15 มีนาคม 2547 ท่ีผา่นมา ท่านนายกทกัษิณ ชินวตัร 
ได้เล็งเห็นวา่การพฒันาในพืน้ท่ีดงักล่าว จะช่วยท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และจะช่วยลด
ปัญหาความไมส่งบลง และจะเป็นการลดบทบาทของผู้ก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่ม
อิทธิพลในพืน้ท่ีได้ด้วย ซึ่งนับเป็นสิ่งท่ีถูกต้องอย่างยิ่ง แต่ปัญหามนัอยู่ตรงท่ีว่าจะท าอย่างไร ท่ีจะ
สามารถน าเอาความเจริญเข้าไปในพืน้ท่ีเหล่านัน้ให้ได้ เพราะเพียงแคเ่งินอย่างเดียว ก็คงไม่สามารถ
เนรมิตรความเจริญในพืน้ท่ีดงักลา่วขึน้มาได้ เพราะถึงแม้จะใช้งบประมาณในการสร้างถนนเข้าไปใน
พืน้ท่ี สร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล หรือ สร้างโรงงานผลิตสินค้าตา่งๆ ให้เกิดขึน้ได้ส าเร็จ
ได้ก็ตาม แต่ปัญหาท่ีจะตามมาก็คือ ความปลอดภยัของทรัพย์สินเหล่านัน้จะอยู่ได้ตลอดไปหรือไม ่
และจะป้องกันอย่างไร จะต้องใช้งบประมาณในการท่ีจะต้องจ้างก าลงัคนเท่าไหร่ หรืออาศยัความ



ร่วมมือของคนในพืน้ท่ี ให้ช่วยกนัคอยปกป้องไม่ให้มีการลอบเผาหรือท าลายได้อย่างไร ด้วยจ านวน
ประชากรในพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ถึงเกือบ 4 ล้านคน และพืน้ท่ีกว่า 20 ล้านไร่ จะดแูลอย่างไรให้ปลอดภยัได้ 
จนกระทัง่ประชาชน ในพืน้ท่ีจะเข้มแข็งมากพอทางด้านจิตใจ ด้านความคิด และทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึง่ถ้ายงัไมส่ามารถหาค าตอบในการท่ีจะแก้ปัญหาดงักล่าวได้ ก็จะเหมือนกบัการสร้างบ้านได้ส าเร็จ
แตไ่มมี่ความสามารถท่ีจะรักษาบ้านนัน้ไว้ได้ตลอดไป  
 ส าหรับการท่ีจะแก้ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ จากท่ีได้มีโอกาสลงไปทางภาคใต้หลาย
ครัง้ และทุกครัง้ท่ีไปจะมีความรู้สึกว่าทางภาคใต้ มีสภาพทางภูมิศาสตร์สมบูรณ์ ท่ีดีกว่าภาคอ่ืนๆ 
แต่ท าไมถึงยงัมีประชาชนจ านวนมากท่ียังคงมีความเป็นอยู่อย่างล าบาก เป็นเร่ืองท่ีน่าสงสัย จึงมี
ความคดิวา่เรานา่จะน าเอาข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เหล่านัน้มาท าให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความคิดใน
การใช้ความเจริญแก้ปัญหาความไม่สงบ น่าจะมีการด าเนินโครงการคลองไทยให้เกิดขึน้ หลายคน

อาจคิดว่า แล้วคลองไทยเก่ียวข้องอะไรกับ การแก้ปัญหาภาคใต้ คลองไทยดับไฟใต้ ได้อย่างไร 
เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะตามมาหลงัจากมีการสร้างคลองไทยขึน้ มี 5 เหตผุลท่ีจะแก้ปัญหาได้ 
ดงันี ้ :- 
 

  1. คลองไทยจะท าให้ประชากรในพืน้ทีท่ัว่ทั้งภาคใต้เพิม่ขึน้ เป็นการแก้ปัญหาภาคใต้ได้อย่างยัง่ยนื  
  2. สามจังหวดัภาคใต้จะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัคนในพืน้ที ่ 
  3. ลดช่องว่างทางเศรษฐกจิ และสร้างความเจริญให้ทดัเทยีมเท่ากบัประเทศมาเลเซีย 
  4. คลองไทยจะเพิม่อ านาจต่อรองทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกจิไทยให้เหนือกว่าประเทศมาเลเซีย 
  5. คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของประเทศ และจะเปลีย่นโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 
 

 1. คลองไทยจะท าให้ประชากรในพืน้ที่ทั่วทั้งภาคใต้เพิ่มขึน้ เป็นการแก้ปัญหาภาคใต้ได้อย่าง
ยั่งยืน  ถ้าโครงการคลองไทยเกิดขึน้ สิ่งท่ีจะตามมาก็คือ จะมีผู้ คนจากทุกภาคของประเทศไทย 
หลั่งไหลเข้าไปประกอบธุรกิจสร้างงานกันมากมายแล้วจะกลายเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ สร้าง
โอกาสรองรับให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีแหล่งประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มากมาย
เกิดขึน้ ไม่ว่าจะมาจากคนในพืน้ท่ีภาคใต้เอง หรือจากทุกๆ ภาคทั่วทัง้ประเทศ ปัจจุบันความ
หนาแน่นของประชากรในพืน้ท่ีโดยเฉล่ียยงัต ่าประมาณ 100 - 200 คนตอ่ตารางกิโลเมตร เม่ือมี
ประชากรเพิ่มขึน้พร้อมทัง้น าความเจริญเข้าไปในพืน้ท่ี บรรดาความไม่ถูกต้องทัง้หลายก็จะถูก
ตรวจสอบ และจะถกูควบคมุโดยสงัคมเมืองเองจากประชาชนคนไทยทัว่ทัง้ประเทศ ท่ีไปท ามาหากิน
ท่ีนัน่ ซึ่งจะเป็นพลังป้องกันต่อต้านของผู้ก่อการร้ายท่ีหวังจะท าลายประเทศชาติ ได้ดียิ่งใหญ่กว่า
กองทพัเสียอีก ประชาชนทัว่ทัง้ประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ไปมาตลอดเวลา จะเป็นหูเป็น

ตาของคนทัง้ประเทศได้เป็นอย่างดี คลองไทย จะเป็นทรัพยากรของประเทศท่ีใช้ไม่มีวนัหมดและ
ยัง่ยืน จะยงัผลสร้างแหล่งท ามาหากินของประชาชน จากทุกภูมิภาคของประเทศ หลัง่ไหลเข้าไปอยู่
อาศยัในพืน้ท่ีดงักลา่วเพิ่มขึน้ 3 ถึง 4 ล้านคนในเวลาไมน่าน ในจ านวนนีร้วมถึงผู้คนจากตา่งประเทศ



ทัว่โลกด้วย ตา่งก็สนใจท่ีจะเข้ามาลงทนุ ท าธุรกิจในพืน้ท่ีดงักลา่วด้วย ดงันัน้ พืน้ท่ีในบริเวณดงักล่าว
จะกลายเป็นสงัคมเมืองใหม่ท่ีมีความเจริญมากมาย ผู้คนทัว่ประเทศ จะหลัง่ไหลเข้ามาเหมือนเมือง
ท่าตา่งๆ ท่ีเจริญทัว่โลก ท่ีอยู่บนเส้นทางผ่านของการเดินเรือทะเลนานาชาติของทกุประเทศทัว่โลก 
เชน่ เมืองทา่ปซูานของเกาหลีใต้ ท่ีมีรายได้มากมายมหาศาลจาก ธุรกิจตา่งๆ บริเวณรอบเมืองท่าเรือ
ทางทะเลของเกาหลี ดงัจะเห็นได้ จากรายได้ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เฉพาะท่ีเมืองปซูาน
แหง่เดียวของประเทศเกาหลีใต้มีรายได้ถึง 7,000,000 ล้านบาทตอ่ปี มากกว่ารายได้ผลผลิตมวลรวม
ของประเทศไทยทัง้ประเทศในปัจจบุนั โดยท่ีมีประชากรเพียง 4 ล้าน 5 แสนคนเท่านัน้ หรือเมืองท่าท่ี
ฮ่องกงของประเทศจีน หรือประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี ้การท่ีคลองไทยท าให้ เกิดเมืองใหญ่ 
ยงัจะเป็นเสมือนการสร้างกองทัพประชาชนให้เข้าไปช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยใน 3 จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริงทางหนึ่ง นอกจากจะเป็นการน าความเจริญเข้าไปในพืน้ท่ีภาคใต้ได้
อยา่งปลอดภยั และยัง่ยืนโดยท่ีจะไมมี่พลงัอ านาจหรืออิทธิพลใดๆ สามารถต้านทานได้  

 
ภาพท่ี 9.2  ทา่เรือปซูาน เกาหลใีต้ ถ่าย พ.ศ. 2453         ภาพท่ี 9.3  ทา่เรือปซูาน เกาหลใีต้ ถา่ย พ.ศ. 2546 

 ภาพ 9.2 และ ภาพ 9.3 ทา่เรือเมืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ จากทัง้สองภาพเป็นการอธิบาย
ได้เป็นอยา่งดีวา่ คลองเกิดท่ีไหนความเจริญไปท่ีนัน่ เมืองปซูานเคยเป็นท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิค 
 

 2. สามจังหวัดภาคใต้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนใน
พืน้ที่  คลองไทย เกิดการกระจายรายได้ไปจดถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย ปัจจบุนัพืน้ท่ี  3 จงัหวดั
ภาคใต้ ท่ีมีพืน้ท่ีรกล้างว่างเปล่า เป็นป่าปลูกต้นยาง ต้นปาล์มและป่าทึบ เป็นท่ีหลบซ่อนของ
ผู้ก่อการร้ายได้ง่าย เป็นพืน้ท่ีสร้างความยากล าบากกับประชาชนท่ีต้องการด าเนินอาชีพอย่างปกติ
สุข หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะเข้าไปพฒันาให้ความเจริญในพืน้ท่ีดงักล่าวเม่ือความเจริญเข้าไปถึง 
สภาพทางเศรษฐกิจก็จะดีขึน้พืน้ท่ีทุกๆ ตารางนิว้มีค่าสูงขึน้ การท าประโยชน์จากพืน้ท่ีทางเกษตร 
จากการท าป่าสวนยาง ก็จะถกูพฒันาปรับเปล่ียนไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน ท่ีได้ผลตอบแทนมากกว่า 
ผู้ก่อการร้ายจะใช้พืน้ท่ีในการหลบซ่อนก็จะกระท าได้ยาก เม่ือในพืน้ท่ีมีความปลอดภยัดีขึน้ทกุอย่าง 
ก็จะท าให้พืน้ท่ีเกิดการสร้างงาน มีความต้องการแรงงานทกุประเภท ดงันัน้ พืน้ท่ีใน 3 จงัหวดัภาคใต้ 
ท่ีเคยเป็นแหล่งแอบแฝงผลประโยชน์และหลบซ่อนของคนบางกลุ่ม สร้างปัญหาจากกลุ่มอิทธิพล
ตา่งๆ อยา่งท่ีเป็นอยูก็่จะถกูลดบทบาทลงในท่ีสุด ชาวบ้านและลกูหลานของชาวบ้านท่ียากจน จะได้
หลดุจากวงจรร้าย มีโอกาสดีขึน้ การใช้พืน้ท่ีในการท าเกษตรกรรม ปลกูยางพารา หรือท าสวนปาล์ม



นัน้ จะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาดีขึน้ พืน้ท่ีสว่นใหญ่จะกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ท่ีมีสิ่งแวดล้อม
ท่ีดีและวฒันธรรมท้องถ่ินเฉพาะ ซึง่จะสร้างสิ่งท่ีนา่สนใจท่ีทกุคนอยากไปทอ่งเท่ียว 

 3. ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสร้างความเจริญให้ทัดเทียมเท่ากับประเทศมาเลเซีย 
ชายแดนระหว่างประเทศท่ีมีแนวชายแดนเข้าออกได้ง่าย จะมีปัญหาเร่ืองกลุ่มผลประโยชน์สร้าง
อิทธิพล หากยิ่งมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากก็จะยิ่งมีปัญหาดงักล่าวมาก
ด้วย ซึ่งจะเป็นเหมือนกันทั่วโลก สาเหตุท่ีเป็นเช่นนัน้ก็เพราะความแตกต่างทางกฏหมายระเบียบ
ข้อบงัคบั ตลอดจนวฒันธรรม ท าให้เกิดช่องว่างให้กลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ตา่งๆ ทัง้หลาย
ใช้ท ามาหากินและใช้เป็นเคร่ืองมือหลีกเล่ียงกฎหมายของแต่ละประเทศได้ง่าย ซึ่งมีผลสร้างความ
เสียเปรียบให้กับประเทศไทยเรา เพราะความเป็นอยู่ของคนไทยเราด้อยกว่าฝ่ังมาเลเซีย ลอง
พิจารณาดตูวัอย่างกรณีคนไทยท่ีต้องหลบซ่อนเพ่ือเข้าไปหางานท าในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนัน่เป็น
สญัญาณบอกเหตถุึงความแตกตา่งทางเศรษฐกิจได้เป็นอยา่งด ี  

คลองไทยจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศมาเลเซีย การขุดคลองไทยจะน าความเจริญขยายเข้าไปในพืน้ท่ีทัว่ภาคใต้ทัง้หมด จะท าให้
กลุม่อิทธิพลหรือผู้ก่อการร้ายนัน้ถกูกลืนด้วยสงัคมเมือง ท าให้ลดบทบาทลง เพราะความเจริญเข้าไป
ถึงทุกพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศทัง้หมด ไม่ใช่เฉพาะพืน้ท่ีท่ีสองแนวคลองพาดผ่านเท่านัน้ แต่ยงัถึง
พืน้ท่ีบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกด้วยท าให้สามารถช่วยลดปัญหาความยากจน จากเดิมท่ี
ประชาชนต้องท ามาหากินด้วยความหวาดระแวงสวสัดิภาพของตน เน่ืองจากกลุ่มอิทธิพลสามารถ
เข้ามามีบทบาทต่อชาว บ้านได้ง่าย เพราะความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง และจากการท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยยังมีความเจริญท่ีด้อยกว่าฝ่ังมาเลเซียอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ความรู้สึก
ภาคภมูิในความเป็นไทยลดลง ประชาชนในพืน้ท่ีชายแดนเกิดความรู้สกึท่ีด้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารของประเทศของไทยเลย ความรู้สึกทางจิตใจของประชาชนในพืน้ท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมีเขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียจะเกิดความรู้สึกเหินห่างกับ
ประเทศชาติของตัวเอง ท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีอ่อนแอง่ายต่อการถูกชักจูงจากผู้ ไม่หวังดี สร้าง
ปัญหามวลชน ดงัท่ีเห็นกนัอยู ่

 4. คลองไทยจะเพิ่มอ านาจต่อรองทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจไทยให้เหนือกว่าประเทศ
มาเลเซีย 
  คลองไทยจะเป็นเส้นทางเดินเรือ ท่ีประเทศมาเลเซียจะได้รับประโยชน์จากการประหยดัคา่ใช้ 
จา่ยในการขนสง่สินค้าทางเรือ ในการพฒันาพืน้ท่ีทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึง่ประเทศ
มาเลเซียเคยขอให้ไทยเปิดทางผา่นชายแดนทางบกของไทย ท่ีจะใช้ขนสงสินค้าผา่นชายแดนไทยท่ี
อ าเภอสะเดา โดยใช้ถนนจากทางด้านฝ่ังทะเลตะวนัออกมายงัฝ่ังทะเลตะวนัตก ซึง่เป็นการยากตอ่
การท่ีจะปฎิเสธและควบคมุดแูลของไทย ถ้าคลองไทยเกิดขึน้เม่ือใด ประเทศมาเลเซีย ต้องใช้เส้นทาง

เดนิเรือของไทย ประเทศมาเลเซียจะใช้ คลองไทย มากกวา่ทกุประเทศท่ีมีชายแดนติดตอ่กบัประเทศ
ไทย เพราะเน่ืองจากประเทศมาเลเซียยงัต้องการพฒันาพืน้ท่ีชายแดนท่ีตดิกบัประเทศไทยยาวกว่า 
600 กิโลเมตร จะท าให้มีการใช้เส้นทางเดนิเรือขนสง่สินค้า เกิดประโยชน์ตอ่การทอ่งเท่ียวทัง้สอง



ประเทศ ไทย-มาเลเซีย นอกจากท่ีจะประหยดัในการพฒันาพืน้ท่ีทางตอนเหนือของมาเลเซียแล้ว ยงั
สามารถพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลทิศตะวนัตกได้อีกมาก จงึจ าเป็นท่ี จะต้องพึง่พาคลองไทย ดงันัน้ จงึ
ยิ่งเป็นการเร่งให้พืน้ท่ีใน 3 จงัหวดัภาคใต้มีการพฒันาความเจริญเร็วยิ่งขึน้ จะมีการสร้างงานเกิดขึน้
อยา่งมากมายตามมา 
 คลองไทยจะท าให้ยทุธศาสตร์ทางด้านพลงังาน และการเคล่ือนย้ายก าลงัทางทหารได้อย่าง
อิสระทัง้สองฝ่ังทะเลของไทยให้ได้เปรียบ ในเร่ืองการยน่ระยะเวลาและคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ทาง
ทะเล ซึง่ในปัจจบุนัเรือขนส่งน า้มนั หรือเรือขนสง่สินค้าทกุล าท่ีน ามาสง่ยงั จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดั
ระยอง หรือแม้แตก่รุงเทพฯ จะต้องผา่นน่านน า้สากลของตา่งประเทศ ทัง้ด้านฝ่ังทะเลอนัดามนั และ
ทะเลฝ่ังอา่วไทย เชน่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียตนาม และ
ประเทศเขมร หากเกิดวิกฤตท่ีิคาดไมถ่ึงประเทศไทยจะเสียเปรียบมาก และอนัตรายตอ่ความมัน่คง
ของประเทศเป็นอยา่งมาก 

 
ภาพ 9.4 Shanghai ประเทศจีน ภาพถ่าย พ.ศ.2473       ภาพ 9.5 Shanghai ประเทศจีน ภาพถ่าย พ.ศ.2545 

 

 ภาพ 9.4 และ ภาพ 9.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝ่ังตรงข้าม Shanghai ประเทศจีนจาก 
ทัง้สองภาพเป็นการอธิบายได้เป็นอยา่งดีวา่ คลองเกิดท่ีไหนความเจริญไปท่ีนัน่  ภาพ 9.5 เขตเศรษฐ 
กิจพิเศษ Pudong ใช้เวลาในการพฒันาจากท้องทงุนาเป็นเมืองเศรษฐกิจไมถ่ึง 20 ปี 

 

5. คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจ
ประเทศไทย จากรายได้ท่ีเคยได้จากภาคเกษตรหรืออตุสาหกรรม ธุรกิจ การค้า การบริการตา่งๆ จาก
ทั่วประเทศ แหล่งรายได้หลักของประเทศจะไปอยู่ท่ีเมืองใหม่ บริเวณพืน้ท่ีคลองไทยเกิดขึน้ ซึ่ง
สามารถ ศึกษาวิเคราะห์ได้จากเมืองท่าเรือตา่งๆ ทัว่โลก เช่น ฮ่องกง ปซูาน  (เกาหลีใต้) สิงคโปร์ 
ซานฟรานซิสโก(อเมริกา) อมัสเตอร์ดาม (เนเธอร์แลนด์) และอีกหลายๆ แห่ง เม่ือคลองไทยเกิด ผล
พวงของความเจริญไม่ได้อยู่เฉพาะพืน้ท่ีภาคใต้อย่างเดียว แตจ่ะส่งผลถึงคนไทยทัว่ประเทศ เพราะ
คลองไทยจะเป็นแหล่งท่ีมาของการสร้างงานอย่างยัง่ยืน นอกจากจะท าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึน้
หลายล้านคน ธุรกิจเดินเรือทัว่โลก จะต้องมาใช้บริเวณคลองไทย รายได้หลกัของประเทศจะเปล่ียน
จากภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม มาเป็นรายได้จากธุรกิจประเภทบริการ (คลงัสินค้า การก่อสร้าง 
การขนสง่ทางเรือ) และ การทอ่งเท่ียวเหมือนดงัประเทศสิงคโปร์หรือเมืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ประเทศเหลา่นีมี้ รายได้ประชาชาตมิากวา่ประเทศไทย ทัง้ๆ ท่ีประชากรของแตล่ะเมืองมี



ไม่ถึง 5 ล้านคน ภาพท่ี 4 และ ภาพท่ี 5 แสดงถึงความเปล่ียนแปลงของเมืองปตูอง (Pudong) ตรง
ข้ามนครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีนพฒันาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้เวลาพฒันาจากท้องทุ่งนาให้เป็น
เมืองธุรกิจอตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 5 ไมถ่ึง 20 ปี  

การแก้ปัญหาภาคใต้ต้องใช้เวลาแบบซึมซับเหมือนกับที่ฝ่ายผู้ไม่หวังดีหรือผู้ก่อการร้าย ได้
พยายามใช้ทุกรูปแบบด้วยเวลาอันยาวนาน ทั้งในการชักจูงบุคคลที่อ่อนแอทางความคิด ปลูกฝัง
ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องต่อประเทศชาติหรือแม้กระทั่งสร้างสถานการณ์ ท าร้ายประชาชนผู้บริสุทธ์ิ 
ดังน้ัน รัฐบาลก็จ าเป็นต้องท าในทุกรูปแบบและอย่างซึมซับเช่นกัน ที่จะต้องใช้ความพยายาม ความ
สุขุมอย่างสูง รวมทั้งงบประมาณ และความจริงใจอย่างต่อเน่ือง หากมีอย่างหน่ึงอย่างใดเกิดทิง้ช่วงไป 
ไม่ต่อเน่ือง เราก็จะต้องมานับหน่ึงกันใหม่ ซ่ึงอาจจะยิ่งเลวร้ายหนักยิ่งขึ้น ซ่ึงการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบ
แบบนี้เป็นเร่ืองยากที่จะแก้ปัญหาในลักษณะที่ต้องซ้ือความส าเร็จด้วยงบประมาณ  และด้วยเวลาที่
ยาวนานที่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน  การสร้างความเจริญโดยให้เกิดคลองไทย จะเป็นทางออกที่เป็น
รูปธรรม  จะเป็นตัวน าร่องในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ที่คนไทยไม่ต้องหลบหนีเข้าไปหางานท าในประเทศมาเลเซียอีกต่อไป 
ความภาคภูมิใจของความเป็นไทยก็จะเกิดขึน้  การแก้ปัญหาก็จะเป็นรูปธรรมและง่ายขึน้ เมื่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ที่ดีขึ้น การพัฒนาทางความคิด การซึมซับทางด้านศีลธรรม การสร้าง
จิตส านึกทีด่ี กจ็ะขับไล่ความมืดต่างๆ ไปได้เอง 

       
ภาพท่ี 9.6 ภาพแสดงถึงความส าคญัทา่เรือของประเทศสิงคโปร์ และการทอ่งเท่ียวสร้างรายได้ ให้กบั

ประเทศสิงคโปร์ได้มาก 
 

 สรุป การท่ีมีความเห็นชอบของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในปัจจุบันท่ีมุ่งจะ
แก้ไขปัญหาภาคใต้ ได้มีการจดัสรรงบประมาณ เพ่ือการพฒันา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยอนมุตัิ
ให้มีการใช้เงินประมาณสองหม่ืนกว่าล้านบาท เร่งพฒันาความเจริญให้เข้ามายงั 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ นบัว่าเป็นเงินไม่มากเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีจะได้รับและนบัเป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีจะน า
ความเจริญไปให้พ่ีน้อง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพราะถ้าเงินจ านวนดงักล่าว หากสามารถซือ้ใจ
ของประชาชนในพืน้ท่ีได้ ให้มาช่วยกันพฒันาและร่วมแก้ปัญหาในพืน้ท่ีได้ จะถือว่าเป็นเงินท่ีคุ้มค่า



มาก เพราะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมาไม่ว่ารายได้จากเร่ืองการท่องเท่ียว รายได้จาก
ผลผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรมในพืน้ท่ีจะตามมามากกว่าท่ีรัฐบาลลงทุนไปหลายเท่าตวั ท่ี
ส าคญัคือ เสียงปืน เสียงระเบดิดงัในจงัหวดัภาคใต้คราใด ก็จะท าให้ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับผลกระทบ
ทกุครัง้ ซึง่สร้างความรู้สกึท่ีไมส่บายใจเลยให้กบัคนไทยทัง้ประเทศ ถ้าหากรัฐบาลท าทกุอย่างแล้วยงั
ไม่เป็นผลไปตามท่ีรัฐบาลตัง้ใจไว้แล้วละก็ควรท่ีจะต้องขอให้รัฐบาลหนัมาพิจารณาความเป็นไปได้

อยา่งจริงจงัของโครงการ ขุดคลองไทย เถิดครับ 
----------------------------------------- 
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