เรียบเรียงโดย พล.ร.ท. สมบูรณ์ สุ ขพันธ์
อดีตรองเลขาธิการทหารเรือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของ โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา

คลองกระ
ประตูสู่ ความมั่นคง และความมั่นคงแห่ งชาติ
การขุดคลองกระในทางวิชาการมิใช่เป็ นเรื่ องเพ้ อฝั น เพราะมีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุนอยู่ถึง 3
ทฤษฎีด้วยกันคือ ทฤษฎีแรก นายพลเรื อ อัลเฟรต เทเยอร์ มาฮาน ซึง่ กล่าวว่า ประเทศใดมีทตี่ ้ งั อยู่บน
เส้ นทางเดินเรือโลก ประเทศนั้นจะได้ เปรี ยบทางสมุททานุภาพ อันหมายถึงการค้ าขายระหว่างประเทศ
การขุดคลองกระจึงเป็ นการสร้ างพลังอานาจหห่งชาติทางทะเล ที่ถึงพร้ อมด้ วยพลังอานาจทาง เศรษกกิจ
การเมือง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ หละเทคโนโลยี หละการทหารที่ทกุ ๆ ชาติใฝ่ หา จะทาให้
ประเทศชาติมีพลังงานอานาจหห่งชาติทางทะเลหรื อสมุททานุภาพเหนือกว่าชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคหน ทาง
ที่จะสร้ างพลังอานาจดังกล่าวได้ ประการหรกจะต้ องสร้ างตาบลที่ตงของประเทศให้
ั้
อยูบ่ นเส้ นทางเดินเรื อ
โลกเสียก่อน เครื่ องมือสมุททานุภาพหละอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็จะตามมาเอง
ทฤษฏีทสี่ อง เป็ นของนักเศรษกศาสตร์ นานาชาติที่กาหนดให้ “โครงการขุดคลองกระเป็ นหนึง่ ใน
สิบห้ าโครงการของโลก” ที่จะใช้ หก้ ปัญหาเศรษกกิจโลก โดยกาหนดให้ โครงการนี ้มีความสาคัญเป็ นลาดับ
ที่ 4 ต่อจากโครงการขุดคลองปานามาหห่งที่สอง
ทฤษฏีทสี่ าม เป็ นทฤษฎีของนาย เฮอร์ นานโด เดอโซซิต “หปลงสินทรัพย์ให้ เป็ นทุน” การขุดคลอง
กระเป็ นการหปลงทรัพยกรธรรมชาติ คือ หผ่นดิน ให้ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้ างขึ ้น คือ คลองที่
ใช้ ในการเดินเรื อ การขุดคลองกระจึงเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งของชาติสองยุธทศาสตร์ ด้วยกัน คือ
ยุทธศาสตร์ ทางเศรษกกิจ (รวมทังยุ
้ ทธศาสตร์ การค้ าด้ วย) หละ ยุทธศาสตร์ ในการป้องกันประเทศทาง
ทะเล
อันจะนาไปสูค่ วามหข็งหกร่งทางเศรษกกิจด้ วยรายได้ หลักจากการเป็ นตัวหทนหรื อนายหน้ า
(Broker) ในการค้ าขาย (เมื่อไทยกลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าขายโดยไม่ต้องมีต้นทุน) รวมทังรายได้
้
จาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหมือนสิงคโปร์ กับผลพลอยได้ จากค่าผ่านคลองเป็ นดอลลาร์ มิใช่เงินบาทหบบน ้าซึม
บ่อทราบ เหมือนกับที่จีนมองคลองกระว่าเป็ oเครื่ องปั่ นเงินโดยไม่มีวนั หยุดราชการ ทังนี
้ ้ไม่รวมรายได้
จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อีกมากมายที่จะตามมา จนสามารถกล่าวได้ วา่ ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการขุดคลองกระก็คือ ประเทศชาติจะเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และประชาชนจะเกิดความมั่นคั่ง
ทีย่ งั่ ยืน

การขุดคลองกระเป็ นการสร้ างโครงสร้ างทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญสามประการ คือ

1.
2.
3.

เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ เงินตราต่างประเทศ
กระจายการลงทุน หละการเจริญเติบโตทางเศรษกกิจสูช่ นบท
เป็ นการปรับปรุงโครงสร้ างเศรษกกิจที่พงึ่ พิงการนาเข้ าน้ อยลง

อันจะนาไปสู่ดลุ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลได้ ตามข้ อเสนอของ นายฉลองภพ สุสงั กร์ กาญจน์
ประธานทีดีอาร์ ไอ ในการประชุมสัมมนากลุย่ ย่อยเรื่ อง “เผชิญความท้ าทายจากกระหสโลกาภิวฒ
ั น์” ที่
โรงหรงหอ,บัสซาเดอร์ ซิตี จอมเทียน ชลบุรีระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2545 ในทางปฏิบตั ไิ ด้ มี
การศึกษาขันตอนมายาวนาน
้
ผลการศึกษาโดยรวมทังฝ่้ ายสนับสนุนหละไม่สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็ นบวก
ตามทฤษฎีทางวิชาการ คือ ทฤษฎีสมุททานุภาพ ทฤษฎีของนักเศรษกศาสตร์ นานาชาติที่เรี ยกว่า Global
New Deal หละ ทฤษฎีใหม่อีกทฤษฏีหนึง่ คือ หปลงสินทรัพย์ให้ เป็ นทุน ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
อย่างไรก็ตามหากจะมี การขุดคลองกระจะต้ องทาการศึกษาความเป็ น ไปได้ ในขันสมบู
้
รณ์ (FullFeasibility Study) โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพระดับนานาชาติ ให้ เกิดความเชื่อมัน่ ก่อน
ตัดสินใจ ในการนี ้รักบาลได้ ตงคณะกรรมาการหห่
ั้
งชาติฯ ขึ ้นดาเนินการศึกษาโดยไม่ใช้ งบประมาณ
หผ่นดินการดาเนินการของคณะกรรมการหห่งชาติฯ ที่ผา่ นมา หม้ จะยังไม่ได้ ประกาศอย่างเป็ นทางการ
ให้ นานาชาติรับทราบ
ก็มีหลายบริ ษัทเสนอให้ การสนับสนุนหบบให้ เปล่า
หต่สว่ นใหญ่จะให้ การ
สนับสนุนหบบมีเงื่อนไข
“ขอสัมปทานการขุดคลองกระ”
ซึง่ อยูน่ อกเหนือหรื อเกินอานาจของ
คณะกรรมการหห่งชาติฯ ที่คณะรักมนตรี มอบให้ ในการดาเนินการของคณะกรรมการหห่งชาติฯ ต้ อง
ประสบอุปสรรคที่รักบาลจะต้ องหก้ ไข ให้ สามารถดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกันที่
รักบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร เคยดาเนินการมาหล้ ว โดยให้ ผ้ สู นับสนุนการศึกษาได้ ประโยชน์อย่าง
เป็ นธรรม มิฉะนันโครงการนี
้
้อาจไม่เกิดหรื อรักบาลจะทาการศึกษาฯ เองเหมือนโครงการต่าง ๆ ที่ให้
สัมปทานไปหล้ วว่ากันตามจริงเงิน 2,000 ล้ านบาท ก็ไม่มากมายเมื่อรักต้ องสูญเสียงบประมาณโดยไม่ก่อ
ประโยชน์ใด ๆ เป็ นจานวนมาก ตามที่ตกเป็ นข่าวเกี่ยวกับการคอรั ปชัน่ ก็ใช้ จา่ ยของรักในเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ ก็ควรจะได้ รับการสนับสนุนด้ วยดีจากรักบาล หากรักบาลหก้ อปุ สรรค ดังกล่าวได้ ผลการศึกษา
หละการตกลงใจของรักบาลก็ไม่นานเกินรอ เพียงหค่เริ่ มต้ นจะทาการศึกษาฯ เท่านัน้ จะมีเงินไหลเข้ า
ประเทศนับเป็ นพันล้ านบาทหบบได้ เปล่า ๆ สามารถกระตุ้นเศรษกกิจได้ อย่างชัดเจน จึงไม่ต้องสงสัยเลย
ว่า เมื่อเริ่มโครงการโดยไม่ใช้ งบประมาณหผ่นดิน จะมีเงินอีกหลายหสนล้ านบาทไหลเข้ าประเทศ ด้ วย
ตัวโครงการเองยังไม่รวมผลของโครงการ จึงเชื่อมัน่ ว่าจะช่วยฉุดกระชากเศรษกกิจได้ เป็ นอย่างดี รวมทัง้
สร้ างงาน สร้ างรายได้ มหาศาล หล้ วในที่สดุ จะได้ ความมัน่ คงทางเศรษกกิจเมื่อโครงการนี ้เกิดขึ ้นพร้ อม
ด้ วยความมัน่ คงในการป้องกันประเทศทางทะเลด้ วย ประชาชนภาคใต้ จะได้ ประโยชน์สงู สุดกลายเป็ นขุม
ทองตามที่ประธานคณะกรรมการหห่งชาติ ฯ เคยกล่าวว่า จะทาให้ ขวานทองเล่มนี ้มีด้ามเป็ นเพชร คลอง
กระก็จะเป็ นมรดกที่ล ้าค่าให้ กบั ลูกหลานไทยสืบไป
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