เขียนโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite
De Nice) France
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของ โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

การเปรียบเทียบระหว่ าง โครงการแลนด์ บริดจ์ กับโครงการคลองไทย (คอคอดกระ)
โครงการแลนด์บริ ดจ์ (Land Bridge) เป็ นโครงการสร้ างถนนเชื่อมฝั่ งทะเลอันดามันกับฝั่ งอ่าวไทย
หรื อที่เราเรี ยกว่า Land Bridge หรื อสะพานข้ ามพื ้นดิน เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ าต่างๆ ที่มาทางเรื อจาก
ฝั่ งทะเลด้ านหนึง่ ไปยังอีกด้ านหนึง่ สาหรับในทางภาคปฏิบตั ิ ประโยชน์ที่จะได้ รับก็คงไม่แตกต่างไปจาก
ถนนสายหลักของประเทศที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นอกจากจะมีการเน้ นในรูปแบบของวัตถุประสงค์ที่จะใช้ เฉพาะ
เพื่อการขนส่งสินค้ าระหว่างสองฝั่ งทะเล การขนส่งสามารถเป็ นได้ ทางรถยนต์ รถไฟ หรื อการขนส่งน ้ามัน
โดยระบบทางท่อ

ภาพที่ 1 โครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม
โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันผ่านระบบท่อ จากฝั่ งทะเลหนึ่งไปยังอีกฝั่ งหนึง่ ก็ไม่ได้ ประหยัดจริง เมื่อ
เทียบกับการขนส่งทางทะเลโดยตรง ในทางปฏิบตั จิ ะต้ องศูนย์เสียเวลาในการขนส่งผ่านระบบท่อมาก และ
จะต้ องมีการก่อสร้ าง คลังน ้ามันขนาดใหญ่ เป็ นสถานที่ตงพั
ั ้ กน ้ามันไว้ สาหรับจาหน่าย ตลอดจนต้ องมีทา่
เทียบเรื อน ้าลึกขนาดใหญ่เพื่อใช้ รองรับเรื อทังสองฝั
้
่ ง ทานองเดียวกันกับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ ถ้ าหากมี
การขนถ่ายสินค้ าจากฝั่ งทะเลหนึง่ ไปยังอีกฝั่ งทะเลหนึง่ โดยใช้ รถบรรทุกเป็ นตัวเชื่อมในการขนส่ง จะมีต้ ู
คอนเทเนอ เป็ นจานวนมากที่ถกู ขนย้ ายไปมาตลอดเวลา และจะต้ องสร้ างคลังสินค้ า ขนาดใหญ่ และ พื ้นที่
ขนาดใหญ่ สาหรับไว้ ใช้ วางตู้คอนเทเนอจานวนมาก ตลอดจนเตรี ยมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (เครน) ที่สามารถ
ยกตู้คอนเทเนอขนาดใหญ่ ได้ จานวนมากๆ ยกตู้คอนเทเนอจากเรื อมายังรถบรรทุก และ ยกตู้คอนเทเนอ
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จากรถบรรทุก มาลงเรื ออีก ฝั่ งทะเลหนึง่ โดยต้ องมีโครงการ การสร้ างท่าเรื อน ้าลึก เพื่อรองรับเรื อขนส่ง
สินค้ าที่มีขนาดใหญ่ ทังสองฝั
้
่ งทะเล สาหรับค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ าง ซึง่ จะต้ องลง ทุนแพงกว่าเท่าตัว
โครงการแลนด์บริ ดจ์ เสียอีก (ไม่น้อยไปกว่าค่าก่อสร้ าง ที่สร้ างท่าเรื อแหลมฉบัง) โครงการแลนด์บริ ดจ์ คง
ไม่ได้ ลงทุนก่อสร้ าง เฉพาะถนนอย่างเดียว จะต้ องสร้ างท่าเรื อน ้าลึก ของ หัว – ท้ าย ของถนนด้ วย

ภาพที่ 2 แผนที่โครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม
วัตถุประสงค์ ของโครงการแลนด์ บริดจ์ (Land Bridge) สามารถตอบสนองความต้ องการของ เรือ
เดินทะเล ต่ างๆทีจ่ ะมาใช้ บริการหรือไม่ ? จะต้ อง มีการนามาศึกษา วิเคราะห์ อย่างรอบ คอบ ความ สาคัญ
ด้ านประโยชน์ และ ด้ านศักยภาพ ระหว่าง โครงการแลนด์ บริดจ์ กับ โครงการขุดคลอง

ภาพที่ 3 แผนดาเนินโครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม
สิ บ แลนด์ บริดจ์ ก็ยงั ทาประโยชน์ ไม่ เท่าหนึ่งคลอง
เพื่อให้ มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ ้น สมมุตวิ า่ เราสร้ าง Land Bridge เสร็จสมบูรณ์แล้ ว และมีทา่
เทียบเรื อทังสองฝั
้
่ งทะเล ที่ฝั่งทะเลอันดามัน กับ ฝั่ งทะเลอ่าวไทย และ มีเรื อขนาด 5,000 ตู้(TEU) มา
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เทียบท่าฝั่ งทะเลอันดามัน แล้ วนาตู้สินค้ า จานวน5,000 ตู้(TEU)ลงเพื่อส่งต่อ ไปยังฝั่ งทะเลอ่าวไทย โดย
ใช้ รถขนส่งตู้สินค้ า 5,000 ตู้(TEU) จะต้ องใช้ รถบรรทุก วิ่งขาไป 5,000 เที่ยว ขากลับ 5,000 เที่ยว รวม
10,000 เที่ยว หากจ่ายค่ารถบรรทุกเที่ยวละ 7,000 บาท คิดรวมเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียว 70 ล้ าน บาท
ถ้ ารวม ค่าเครน ยกตู้จากเรื อ ขึ ้น รถ และจากรถ ลงเรื อ ค่าเช่าเรื อ และค่า ที่จอดเรื อในแต่ละวันที่เสียเวลา
ระหว่างขนตู้คอนเทเนอ ตลอดจนค่าบริ การต่างๆ หากรวมแล้ ว ค่าใช้ จา่ ยจะมีมากกว่า 100 ล้ าน บาท จะ
เห็นได้ วา่ การขนส่งด้ วย โครงการแลนด์ บริดจ์ หรื อสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) กลับเป็ นการเพิ่ม
ภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นมาก และเสี่ยงกับความเสียหายของสินค้ าในการ ขนขึ ้น- ขนลง ทาให้ เสียเวลาเพิ่ม
มากขึ ้นอีกต่างหาก จากการวิเคราะห์แบบธรรมดาๆ เจ้ าของบริ ษัทเดิน เรื อขนส่งสินค้ า ที่มาใช้ บริการ
สามารถให้ คาตอบได้ เลยว่าไม่เอา ด้ วยแน่
โครงการแลนด์ บริดจ์ เพือ่ การค้ านา้ มัน ทางท่อ ยิง่ เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้ องคานึ งถึงข้ อเท็จจริงว่าในทาง
ปฏิบัติจริง มีเรือกลุ่มใดบ้ าง ประเภทใดบ้ าง ทีจ่ ะมาใช้ บริการ เพราะเรื อแต่ ละขนาดจะมีค่าใช้ จ่ายในแต่ ละ
วันทีส่ ู งแตกต่ างกัน เช่ น เรือขนสิ นค้ า ขนาดขนตู้คอนเทเนอ 5, 000 TEU (ค่ าเช่ าเรือ เป็ นเงิน ไม่ ต่ากว่า 3
ล้าน บาทต่ อวัน) วิง่ มาเพือ่ เติมนา้ มันราคาถูกแล้ ววิง่ ไปขนถ่ ายสิ นค้ าลงอีกแหล่ งหนึ่ง บริษัทเจ้ าของเรือคง
จะไม่ นาเรือวิง่ มาเพือ่ เติมนา้ มันแน่ ๆ เพราะค่ าใช้ จ่ายต่ างๆของเรือนั้น จะต้ องเสี ยทั้งค่ าเช่ าเรือในแต่ ละวันและ
จะต้ องเสี ยค่ านา้ มันในการเดินทางมาเติมนา้ มัน หากคานวณผลต่ างของค่ าใช้ จ่ายแล้ วไม่ ค้ ุมกับการเดินทาง
มาเติมนา้ มันราคาถูก
สาหรับโครงการสร้ างโรงกลัน่ น ้ามันฝั่ งทะเลอันดามัน เพื่อกลัน่ น ้ามันแล้ วส่งผ่านทางระบบท่อส่ง
น ้ามันไปยังฝั่ งอ่าวไทยเพื่อไว้ จาหน่ายเรื อเดินทะเลต่างๆที่มาใช้ บริการ ซึง่ ในทางทฤษฎีโรงกลัน่ ที่อยูฝ่ ั่ งอัน
ดามันสามารถกลัน่ น ้ามันได้ ในราคาถูกก็จริง เพราะเรื อน ้ามันขนาดใหญ่สามารถย่นระยะทางเดินเรื อที่นา
น ้ามันมายังโรงกลัน่ น ้ามันฝั่ งอันดามัน(ไม่ต้องอ้ อมไปทางช่องแคบมะละกา) ทาให้ มีต้นทุนต่า ส่วนหนึง่ แต่
โรงกลัน่ น ้ามันทางฝั่ งทะเลอันดามันก็จะต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยในการที่จะนาน ้ามันที่กลั่นแล้ วผ่านระบบทางท่อไป
ยังฝั่ งอ่าวไทย พร้ อมทังต้
้ องมีที่พกั คลังน ้ามันขนาดใหญ่คอยเก็บสารองน ้ามันไว้ จาหน่าย ตลอดจนจะต้ อง
มีทา่ เทียบเรื อน ้าลึกเพื่อให้ เรื อเข้ ามาใช้ บริการ
ดังนันถ้
้ าประเทศไทยคิดจะขายน ้ามันแข่งกับประเทศสิงคโปร์ โดยการสร้ างถนนเศรษฐกิจ (Land
Bridge) โดยมีโครงการตังโรงกลั
้
น่ น ้ามันเพื่อจาหน่าย แข่งกับประเทศสิงคโปร์ ผมไม่ทราบว่าเป็ นกลลวง
ของมิตรผู้หวังดี หรื อเปล่า ?
3
56,000
(
1
1
)
600
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(one stop service)

ประเทศสิงคโปร์ เป็ นศูนย์ กลั่นนำ้ มันของเอเชีย ใช้ นำ้ มันดิบในกำรกลั่นแต่ ละ
วั น 1,300,000
บำเลน ต่ อ วั น มี โ รงกลั่ นน ำ้ มั น ขนำดใหญ่ 3 โรง ของบริ ษั ท
ExxonMobil’s ใช้ นำ้ มันดิบในกำรกลั่นวันละ 580,000 บำเลน ต่ อวัน ของบริ ษัท Royal
Dutch/Shell’s ตัง้ อยู่ท่ เี กำะ Pulau Bukom island ใช้ นำ้ มันดิบในกำรกลั่นวันละ 430,000
บำเลน ต่ อ วัน และของบริ ษัท Singapore Refining Corporation’s (SRC) ใช้ นำ้ มันดิบ
ในกำรกลั่นวันละ 285,000 บำเลน ต่ อ วัน
เป็ นที่ทรำบกันดีว่ำ ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำของประเทศสิงคโปร์ มี ข้อจำกัดใน
เรื่ องของทรั พยำกรณ์ ธรรมชำติ และขนำดของตลำดซือ้ ขำยภำยในประเทศมีขนำดเล็ก
มำก รั ฐบำลของประเทศสิงคโปร์ ตระหนั กดีว่ำประเทศตนต้ องอำศัยกำรค้ ำขำยเป็ น
หลั ก จึงต้ องพยำมทำทุกอย่ ำง ที่จะให้ คนสิงคโปร์ เป็ นผู้ดำเนิ นธุ ระกิจ ทัง้ บริ ษัทใน
ประเทศสิงคโปร์ เอง และต่ ำงประเทศอย่ ำงเต็มที่ และรั ฐบำลประเทศสิงคโปร์ เอง ก็
พยำมทำทุกอย่ ำงที่จะเอือ้ อำนวย สร้ ำงเงื่อนใขที่จะให้ ต่ำงประเทศมำลงทุนในประเทศ
สิงคโปร์ ช่ วงปี 2546 กำรมำเยือนช่ วงสัน้ ของประธำนำธิบดีสหรั ฐ President Bush
นำยกรั ฐมนตรี Goh Chok Tong ได้ นำหน้ ำประเทศต่ ำงๆ ทัง้ ประเทศจีน ประเทศ
อิ นเดี ย และกลุ่ ม ประเทศ ใน เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ที่ไ ด้ ทำกำรตกลง และท ำ
หนังสือควำมร่ วมมือ ทำงกำรค้ ำ (Free Trade Agreement and a Memorandum of
Intent of Cooperation in Environmental Matters.) กับประธำนำธิบดีสหรั ฐ และรั ฐบำล
ประเทศสิงคโปร์ ยังประกำศถึงควำมร่ วมมือกับประธำนำธิบดีสหรั ฐ ด้ ำนกำรต่ อต้ ำน
กลุ่ มผู้ ก่อกำรร้ ำยทั่วโลก และยับยัง้ กำรกระจำยอำวุ ธต่ ำงๆในย่ ำนนี ด้ ้ วย ประเทศ
สิง คโปร์ เป็ นลู กค้ ำส ำคั ญ ของประเทศสหรั ฐ รำยใหญ่ ท่ ีสุ ด ในกลุ่ มประเทศ เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ปั จจุ บั น ประเทศสหรั ฐ ลงทุ น ใน ประเทศสิ ง คโปร์ ประมำณ
2,500,000 ล้ ำนบำท ( $61.4 billion) , และประเทศสิงคโปร์ ส่งสินค้ ำไปยังประเทศสหรั ฐ
มูลค่ ำกว่ ำ 70,000 ล้ ำน บำท ต่ อปี ($16.6 billion) มีบริ ษัทของประเทศสหรั ฐตัง้ ศูนย์
สำนักงำนขนำดใหญ่ กว่ ำ 1,300 บริ ษัทในประเทศสิงคโปร์ (ข้ อมูลจำก CIA World Fact
book; Dow Jones News Wire; Economic Survey of Singapore 2003; Economist
Intelligence Unit; Global Insight Asia Economic Outlook; Government of Australia
Singapore Statistical Fact Sheet; International )
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ข้ อมูลทัง้ หมดก็คงพอจะทำให้ มองเห็นว่ ำทำไมประเทศไทยเรำต้ องใช้ รำคำ
นำ้ มันที่ประเทศสิงคโปร์ (ผู้ค้ำรำยใหญ่ ) เป็ นตัวกำหนดรำคำ ทำให้ มองเห็นถึงโครงกำร
คลองไทย(คอคอดกระ) ว่ ำประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรั ฐ จะคิดเห็น กับคลองไทย
อย่ ำงไร ประเทศไทยคงจะต้ องใช้ ควำมพยำยำมอย่ ำงมำกๆ ที่จะทำให้ โครงกำรนีท้ ำ
ได้ สำเร็จ
ดังนันในเรื
้ ่ องนี ้ รัฐบาลจะต้ องพิจารณาให้ รอบครอบ ว่าในการทาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้ างโรง
กลัน่ เพื่อขายน ้ามันนัน้ ในทางปฏิบตั จิ ริงสามารถที่จะสู้ประเทศสิงคโปร์ ได้ หรื อไม่ ?
ในปั จจุบนั เท่าที่ทราบ โรงกลัน่ น ้ามันของ ปตท. ในทุกวันนี ้ มีน ้ามันที่กลัน่ แล้ วบางส่วนมีปริ มาณ
เกินความต้ องการการใช้ ภายในประเทศโดยบางส่วน ต้ องส่งจาหน่ายยังต่างประเทศ
( ประเทศไทย ใช้ น ้ามันเบนซิน ประมาณ วันละ 20 ล้ านลิตร ส่วนน ้ามันดีเซล ลิตรประมาณ วันละ
50 ล้ าน ลิตร )
หากโครงการแลนด์ บริดจ์ คุ้มในทางเศรษฐกิจจริงๆในการขนส่ งทางบก แทนการสร้ างคลองเพือ่ การ
ขนส่ งทางนา้ คลองหลักต่ างๆของโลก คงไม่ ได้ เกิด เช่ นคลองปานามา หรือ คลองสุ เอช และ อีกหลายๆ
คลองหลักของโลก
การทาโครงการ ถนน (Land Bridge) หรื อโครงการ สร้ างคลอง เชื่อมสองฝั่ งทะเล ต่างก็เกิดประ
โยชน์ทงสิ
ั ้ ้นแต่ ถ้ าเปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์ระหว่างการสร้ าง คลอง กับ Land Bridge แล้ ว สาระ ประ
โยชน์ จะแตก ต่างกันอย่างมาก
โดยสรุ ปแล้ ว ถ้ าเราจะสร้ าง Land Bridge รองรับโรงกลัน่ เพือ่ ขายนา้ มันแข่ ง กับประเทศสิ งคโปร์
ผู้เขียนไม่ เข้ า ใจว่ าจะมีเรือจากทีไ่ หนมาใช้ บริการบ้ าง แต่ ถ้าสร้ างคลอง และ สร้ างโรงกลัน่ นา้ มัน แล้ วละก็
สิ งคโปร์ จะต้ องหนาวแน่ ๆ
แต่ อย่างไรก็ตาม โครงการ Land Bridge สาย กระบี่- ขนอม ที่ ครม.มีมติ อนุมัติเมื่อ วันที่ 22
มิถุนายน 2536 (10 ปี ที่แล้ ว) ผมเห็นว่ าสมควรเร่ งดาเนินโครงการให้ สาเร็จสมบูรณ์ เพราะจะช่ วยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศได้ ในส่ วนหนึ่งและ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ถึงจะมีโครงการขุดคลองไทยเกิดขึน้ จริง ก็
จาเป็ นต้ องมี ถนนเชื่ อมระหว่ าง สองฝั่งทะเล ระหว่ างฝั่งทะเลอันดามัน และ ฝั่งทะเลอ่ าวไทยอยู่ดี ซึ่งอาจจะ
ต้ องมีถนนเชื่อมสองฝั่งทะเล ถึง 2-3 เส้ นทาง
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