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ขุดคลองไทยแล้ วประเทศไทยจะได้ อะไร
เขียนโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

คลองไทยเกิดขึน้ เมือ่ ใดจะเป็ นคลองเดินเรือหลักของโลก
คลองไทยจะเป็ นธงนาเศรษฐกิจของประเทศทีม่ นั่ คง
ประเทศไทยตังอยู
้ ่บนทวีปเอเชียอาคเนย์ อยู่ระหว่างกลางของประเทศต่างๆ ที่มี
ประชากรมากที่สดุ ทวีปเอเชียมีประชากรมากถึง 2 ใน 3 ของโลก จากประชากรทังโลกมี
้
ประมาณ
6,200 ล้ านคน

ภาพที่ 7.1.1 แผนที่โลกแสดงตาแหน่งที่ตงของคลองไทย
ั้
โดยทาเลที่ตงของประเทศไทยมี
ั้
ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ตงอยู
ั ้ ่บนแนวเส้ นทางเดินเรื อของโลก
เรื อขนส่งสินค้ าต่างๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตกทางฝั่ งอันดามัน เป็ นเรื อจากประเทศในทวีปยุโรป และ
ประเทศทางตะวันออกกลางที่จะเดินทางไปยังประเทศทางทิศตะวันออกทางด้ านฝั่ งอ่าวไทย เช่น
ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศเกาหลี และ
ประเทศไต้ หวัน หากมีคลองไทย เรื อเหล่านี ้จะไม่ต้องแล่นเรื ออ้ อมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา และยังสามารถย่นระยะทางได้ 1,000 - 1,400 กิโลเมตร หรื อย่นระยะเวลาได้ 2-3
วัน ดังนัน้ ถ้ าหากประเทศไทยจะใช้ ประโยชน์จากความได้ เปรี ยบในทางภูมิ ศาสตร์ ของประเทศ คลอง
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ไทยจะเป็ นเส้ นทางลัดของการเดินเรื อจากทัว่ โลก จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินเรื อทังหมดที
้
่ มา
ผ่านคลองไทยแต่ละปี หลายแสนล้ านบาท ผลดีเมื่อเรื อมาใช้ เส้ นทางเดินเรื อผ่านคลองไทย จะเป็ นการ
ช่วยลดการใช้ น ้ามันสารองของโลกลงได้ หลายหมื่นล้ านบาร์ เรลต่อ ปี นอกจากนี ้ ยังเป็ นการช่วยลด
มลภาวะอากาศเสียของโลกลงได้ อย่างมาก เป็ นผลดีต่อการลดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติจากปั ญหา
สภาวะเรื อนกระจก (Green House Effect)
ความได้ เปรี ยบในทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยที่อยู่บนทาเลทองของโลก เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นเกาะที่มีขนาดเล็กแล้ ว ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหนือกว่า
ประเทศสิงคโปร์ มาก จากความได้ เปรี ยบของประเทศไทยที่อยูใ่ นแนวเส้ นทางเดินเรื อของโลก ทาให้ เรื อ
ที่ผ่านคลองไทยย่นระยะเวลาได้ ถึง 2 - 3 วัน ในแต่ละเที่ยวซึ่งมีคา่ มาก เพราะจะลดค่าใช้ จ่ายลง (เรื อ
ขนสินค้ าตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 5,000 TEU จะเสียค่าใช้ จ่ายไม่ต่ากว่า 20 ล้ านบาทต่อวัน) ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็ นเกาะขนาดเล็กมีพืน้ ที่ประมาณ 670 ตารางกิโลเมตร ขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ต มี
ทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ของทุกอย่างแพงมากแม้ แต่น ้าดื่มนา้ ใช้ ก็ยังต้ องซือ้ มาจากประเทศ
มาเลเซีย แต่ด้วยความชาญฉลาดของประเทศสิงคโปร์ และมีผ้ นู าที่เสียสละ มีความสามารถทาให้
ประเทศสิงคโปร์ ร่ ารวยได้ จากการใช้ ทาเลที่ตงของประเทศสร้
ั้
างผลประโยชน์ เมื่อเรื อผ่านช่องแคบมะ
ละกา จะต้ องแวะใช้ บริ การที่ท่าเรื อของประเทศสิงคโปร์ สร้ างความร่ ารวยมากมายให้ กับประเทศ
สิงคโปร์ อยูใ่ นทุกวันนี ้ ปั จจุบนั คนสิงคโปร์ 1 คนมีรายได้ เท่ากับคนไทย 10 คน
ประเทศไทยขุดคลองไทยได้ สำเร็จเมื่อใด ก็จะสร้ ำงผลประโยชน์ ในทำงเศรษฐกิจต่ อประเทศได้
อย่ำงมหำศำล ถึงแม้ น ้ามันของโลกจะหมดไปก็ตาม แต่การขนส่งสินค้ าทางเรื อก็จะยังคงความสาคัญ
ต่อการขนส่งสินค้ าของทุกประเทศทัว่ โลก การขนส่งสินค้ าทางเรื อยังมีต้นทุนต่าที่สดุ สาหรับการขนส่ง
สินค้ าจานวนมากๆ เรื อเดินทะเลระหว่างประเทศขนาดใหญ่แล่นผ่านแวะประเทศใดก็ตาม ก็จะ
ก่อให้ เกิดผลทางธุรกิจตามมามากมาย ดังนัน้ หากคลองไทยเกิดขึ ้นบริ เวณพื ้นที่บนสองฝั่ งคลองไทยก็
จะกลาย เป็ นเมืองเศรษฐกิจบนเส้ นทางเดินเรื อของโลก กระแสการเงินจากเงินตราต่างๆ จากประเทศ
ทัว่ โลก จะหมุนเวียนสะพัดและไหลเข้ าประเทศไทยมากมาย เช่นเดียวกับเมืองท่าที่สาคัญต่างๆ ของ
โลก คลองไทยจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้ าทางภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมหาศาล ทันทีที่
ประเทศไทยสร้ างคลองไทยได้ สาเร็ จ จะมีการสร้ างงานที่ยงั่ ยืนตามมามากกว่า 2 ถึง 3 ล้ านงานได้
อย่างถาวร จะก่อผลประโยชน์มากมายถึงลูกถึงหลานของไทยนานเท่านานตลอดไป
ความเป็ นไปได้ นี ้จะสาเร็ จได้ มากน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กับคนไทยทังประเทศที
้
่จะต้ องช่วยกัน
ผลักดัน ด้ วยพละกาลัง ความสามารถ ความฉลาด และที่สาคัญยิ่งจะต้ องมีผ้ นู าของประเทศที่เสียสละ
จริ งๆ เพื่อประเทศชาติ ร่วมกันผลักดันอย่างจริ งจัง ที่จะทาให้ คลองไทยเกิดขึ ้น คลองไทยจะเป็ นธงนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะนาความมัง่ คัง่ สร้ างความเจริญมาสูป่ ระเทศไทยได้ อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน
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ภาพที่ 7.1.2 กลุม่ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จะได้ รับผลประโยขน์จากคลองไทย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะได้ รับประโยชน์โดยตรงจากคลองไทย จากแผนที่สงั เกต
แนวเส้ นทางการเดินเรื อระหว่างประเทศเกือบทุกประเทศจะผ่านแนวคลองไทย เพราะว่าประเทศไทย
ตังอยู
้ ่ระหว่างกลางสองมหาสมุ ทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก หากมีคลองไทยเกิดขึน้ จะทาให้
ประเทศต่าง ๆทังสองฝั
้
่ งทะเลของประเทศไทยได้ มีเส้ นทางลัดเดินเรื อทะเลระหว่างประเทศที่สามารถ
ย่นระยะทางได้ 2,000 - 2,500 กิโลเมตรต่อเที่ยว ในการขนส่งสินค้ าต่างๆ ไปมาในระหว่างกลุ่ม
ประเทศในเอเชียอาคเนย์ด้วยกันเอง นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วและประหยัดค่าใช้ จ่ายต่างๆ
แล้ ว ยังปลอดภัยจากปั ญหาโจรสลัด เพราะไม่ต้องอ้ อมผ่านเข้ าช่องแคบมะละกา ตัวอย่างเช่น เรื อขน
สินค้ าจากประเทศอินเดียถ้ าจะส่งสินค้ าไปยังประเทศจีน สามารถไปถึงประเทศจีนได้ โดยไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา และยังย่นระยะเวลาเดินเรื อได้ ถึง 4 - 5 วัน ถ้ าใช้ เรื อขนาดใหญ่ขนาดแสนตันขนส่ง
สินค้ าแต่ละเที่ยวจะประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มากกว่า 100 ล้ านบาทต่อเที่ยว ดังนัน้ คลองไทยนอกจากจะ
นาความเจริ ญมาสู่ประเทศไทยแล้ ว ยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ กบั กลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียที่อยู่ทงั ้ สองฝั่ งทะเลของประเทศไทย โดยที่คลองไทยก็จะกลายเป็ นเส้ นทางเดินเรื อหลักของ
ประเทศในย่านเอเชียอาคเนย์โดยปริยาย นอกจากเรื อในกลุม่ ประเทศเอเชียอาคเนย์ ก็จะยังมีเรื อขนส่ง
สินค้ าระหว่างประเทศจากทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และจากทัว่ โลก ก็
ต้ องการมาใช้ คลองไทยด้ วยเพื่อประหยัดค่าขนส่ง โดยเฉพาะทางด้ านการท่องเที่ยว คลองไทยจะขยาย
เส้ นทางการท่องเที่ยวทางทะเลไปยังเมืองท่าสาคัญของหลายประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ้ อมผ่าน
ประเทศสิงคโปร์ เหมือนปั จจุบนั และจะปลอดภัยจากปั ญหาโจรสลัดบริ เวณช่องแคบมะละกา จะทาให้
ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรื อจากทั่วโลกสนใจมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในย่าน
เอเชียนี ้มากขึ ้น ตามเส้ นทางเดินเรื อที่จะผ่านมีเมืองสาคัญในทางประวัติศาสตร์ หลายแห่งในภูมิภาคนี ้
ซึง่ จะเป็ นเส้ นทางที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวมากกว่าเส้ นทางเดินเรื อที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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ความสาคัญของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากข้ อมูลของสถาบันทางการเงินของ
โลก ได้ แสดงถึงความสาคัญของการขนส่งทางทะเลว่า มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเป็ น
ต้ นทุนของการขนส่งทังระบบทั
้
ว่ โลกโดยตรง ดังนัน้ ตัวเลขสถิติปริ มาณการขนส่งสินค้ าต่างๆ ทางเรื อ
จึงเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี ตามภาวะการขยายตัวของการค้ าเสรี ระหว่างประเทศมากขึ ้นในปั จจุบนั และใน
อนาคต ปั จจุบนั มีจานวนเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศต่างๆ มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก ที่
แล่นไปมาทางตอนใต้ ของประเทศไทย และจานวนเรื อมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละปี การขนส่งทาง
ทะเลมากขึ ้นเป็ นผลทาให้ ในบริเวณช่องแคบมะละกามีจานวนเรื อหนาแน่นมาก ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุทาง
ทะเลสูงมาก (เฉลี่ย 2-3 ครัง้ ต่อเดือน) โดยเฉพาะบริเวณเส้ นทางเดินเรื อที่ผ่านประเทศสิงคโปร์ มีความ
กว้ างประมาณ 1.5 ไมล์ และปั ญหาที่หวัน่ วิตกกันมากของเรื อสินค้ าต่างๆ ที่แล่นเรื อผ่านช่องแคบมะ
ละกา คือ ปั ญหาผู้ก่อการร้ ายและโจรสลัด จะมีการปล้ นหรื อเรี ยกค่าคุ้มครองเกือบทุกวัน จากข้ อมูล
ต่างๆ คงพอจะชี ้ให้ เห็นว่า หากประเทศไทยสร้ างคลองไทยได้ สาเร็ จจริ งจะทาให้ ประเทศไทยมีบทบาท
มากต่อสังคมโลก และธุรกิจการเดินเรื อทัว่ โลก

การเปรียบเทียบเส้ นทางเดินเรือ คลองไทย กับเส้ นทางปัจจุบัน
ปั จจุบนั เรื อขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศที่มาทางฝั่ งทะเลอันดามันของไทย จะเป็ นเรื อต่างๆ
ที่มาจากยุโรปหรื อตะวันออกกลาง และจะไปยังด้ านฝั่ งอ่าวไทย มุ่งหน้ าไปประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศเกาหลี ฯลฯ ปั จจุบนั มีเส้ นทางเดินเรื อ 3 เส้ นทางหลัก คือ (1) เส้ นทางผ่านช่องแคบมะละกา
(Malacca) (2) เส้ นทางผ่านช่องแคบซุนด้ า (Sunda) และ (3) เส้ นทางผ่านช่องแคบลอมบ็อค
(Lombok) จากเส้ นทางเดินเรื อดังกล่าวจะมีเรื อผ่านไปมา ประมาณกว่า 1,200 - 1,400 ลาต่อวัน
(ประมาณ 520,000 ลาต่อปี ) และมีเรื อที่แวะใช้ บริ การท่าเรื อ ที่ท่าเรื อประเทศสิงคโปร์ ประมาณกว่า
600 ลาต่อวัน ซึ่งหนาแน่นมาก ในปั จจุบนั มีอบุ ตั ิเหตุเฉลี่ย 2-3 ครัง้ ต่อเดือน และยังมีเรื ออีกจานวน
มากที่ไม่สามารถใช้ เส้ นทางผ่านที่ชอ่ งแคบมะละกา ก็เนื่องจากความลึกของร่องน ้าบริ เวณช่องแคบมะ
ละกาตื ้น โดยเฉพาะบริ เวณที่จะผ่านประเทศสิงคโปร์ มีความลึกเพียง 20 เมตร และยังมีซากเรื อที่จม
หรื อสิ่งของต่างๆ ทับถมจมขวางอยู่ใต้ ร่องน ้าท้ องทะเลที่เรื อผ่าน เรื อขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านได้
ต้ องแล่นเรื ออ้ อมเข้ าผ่านเส้ นทางช่องแคบซุนด้ าและเส้ นทางช่องแคบลอมบ็อค จากแผนที่โลกจะเห็น
ว่า เส้ นทางที่ผ่านช่องแคบมะละกาจะเป็ นเส้ นทางที่มีระยะสันที
้ ่สดุ สาหรับเส้ นทางเดินเรื อในปั จจุบนั
เมื่อเทียบกับส้ นทางช่องแคบซุนด้ าและเส้ นทางช่องแคบลอมบ็อค
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ภาพที่ 7.1.3 แผนที่โลกแสดงเส้ นทางเดินเรื อโลกที่ผ่านทางตอนใต้ ประเทศไทย
หากประเทศไทยสร้ างโครงการคลองไทย ได้ สาเร็ จจะทาให้ เกิดเส้ นทางเดินเรื อโลกใหม่ เรื อ
ต่างๆ จากประเทศในทวีปยุโรปและจากทางประเทศตะวันออกกลางจะแล่นตรงมายังฝั่ งอันดามัน ข้ าม
คลองไทยมายังฝั่ งอ่าวไทยที่จะไปยังประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศไต้ หวัน ประเทศเกาหลีใต้ ฯลฯ
ได้ โดยไม่ต้องอ้ อมไปยังช่องแคบทัง้ 3 ดังกล่าว
การเปรี ยบเทียบระยะทางและระยะเวลาของเส้ นทางทัง้ 4 เส้ นทาง คือเส้ นทาง 1.ผ่านคลอง
ไทย 2.เส้ นทางมะละกา 3.เส้ นทางซุนด้ า และ 4.เส้ นทางลอมบ็อค เปรี ยบเทียบได้ ดงั นี ้ เส้ นทางคลอง
ไทย เมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้ นทางช่องแคบมะละกา (ผ่านประเทศสิงคโปร์ ) จะย่นระยะทางได้ มากถึง
1,200-1,400 กิโลเมตร และย่นระยะเวลาได้ 2 - 3 วัน สาหรับเส้ นทางคลองไทย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เส้ นทางเดินเรื อที่ต้องแล่นผ่านช่องแคบซุนด้ า จะย่นระยะทางได้ 2,500 - 3,000 กิโลเมตร หรื อย่น
ระยะเวลาได้ 4 - 5 วัน และเปรี ยบเทียบเส้ นทางคลองไทยกับเส้ นทางที่ แล่นผ่านช่องแคบลอมบ็อค
จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กิโลเมตร หรื อย่นระยะเวลาได้ 5 - 7 วัน (ความเร็ วมาตราฐานสากล
กาหนดให้ เรื อทะเลใช้ ความเร็ วที่แล่นผ่านช่องแคบหรื อคลองจะใช้ ความเร็ วได้ ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลต่อ
ชัว่ โมง หรื อประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)
จากการที่คลองไทยเกิดขึ ้น จะช่วยเรื อขนส่งสินค้ าต่างๆ ประหยัดค่าใช้ จ่าย จากที่ย่นระยะทาง
และเวลาของเรื อขนส่งสินค้ าแต่ละลาแต่ละเที่ยวหลายล้ านบาทต่อลาต่อเที่ยว ค่ าใช้ จ่ายของเรือขนส่ ง
สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ แต่ ล ะวั นสู งมากกว่ า ที่คิ ด ยิ่ง หลัง เหตุก ารณ์ วิน าศกรรมถล่ม ตึก เวิ ร์ ลเทรด ใน
สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ปรากฏว่าค่าประกันการขนส่งสินค้ าทางเรื อเพิ่มสูงอีก 50
เปอร์ เซ็นต์
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ค่าใช้ จ่ายเดินเรื อขนสินค้ าขนาด 8,000 TEU (ขนาดความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต)
ไม่ใช่ 10 หรื อ 20 ล้ านบาทต่อวัน ซึ่งในความเข้ าใจของพวกเราก็อาจจะรู้สึก ว่าแพงมากแล้ ว ผมได้ มี
โอกาสพูดคุยกับกรรมการผู้จดั การบริ ษัทเดินเรื อของบริ ษัทญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย บอกว่าค่าใช้ จ่าย
ของเรื อขนส่งสินค้ าตู้คอนเทนเนอร์ ยกตัวอย่างเช่น เรื อ Panamax เป็ นเรื อขนส่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 8,000 TEU ประมาณค่าใช้ จ่ายทุกอย่างของเรื อ Panamax ประมาณ 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
240 ล้ านบาทต่อวัน (ผมสงสัยว่าทาไมถึงแพงมาก) ผู้จดั การของบริ ษัทเดินเรื อญี่ปนุ่ ให้ ข้อสังเกตว่า
เรื อขนสินค้ าที่มีสินค้ าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ หากยิ่งมีมลู ค่ามาก ค่าประกันสินค้ าก็จะยิ่งสูงมาก กรณี
ตัวอย่างเรื อ Panamax ขนตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 8,000 TEU ตู้คอนเทนเนอร์ หากสินค้ าที่อยู่ในตู้แต่ละ
ตู้มีมลู ค่ากว่า 50,000 เหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้ านบาท) เมื่อคิดเป็ นเงินบาท มูลค่าของสินค้ าในเรื อ
ทังหมดมู
้
ลค่าร่วมสองหมื่นล้ านบาทต่อลาต่อเที่ยว หากคิดค่าประกันภัยวันละ 0.5 เปอร์ เซ็นต์ ของ
มูลค่าของสินค้ าในเรื อรวมทังตั
้ วเรื อด้ วยก็ประมาณ 100 ล้ านบาทต่อวัน หากรวมค่าเสื่อมราคาของตัว
เรื อเมื่อใช้ ไปได้ ระยะ 8 ปี มูลค่าของตัวเรื อจะลดเหลือประมาณ 45% ของราคาเรื อที่สร้ างใหม่ โดย
เฉลี่ยอายุการใช้ งานของเรื อ ประมาณ 25 ปี หากใช้ เรื อเก่าในการขนส่งสินค้ า ก็จะยิ่งเสียเพิ่มค่า
ประกันภัยสูง (เรื อบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท Exxon เรื อชื่อ Valdez เกิดอุบตั ิเหตุสร้ างความเสียหายมาก
ถูกเรี ยกร้ องให้ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายถึงแปดหมื่นกว่าล้ านบาท หรื อ $ 2 billion) จากที่ได้ ข้อมูล
คงมองเห็นว่าเรื อมีค่าใช้ จ่ายสูงในแต่ละวันมาก ถึงแม้ ค่าใช้ จ่ายของเรื อในการเดินเรื อแต่ละวันจะ
เท่าใดก็ตาม ผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้ จ่ายนี ้ก็จะต้ องพยายามลดค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่ องค่า
นา้ มันเชือ้ เพลิงสูงขึน้ ตลอดเวลา ดังนัน้ การประหยัดเวลาเดินเรื อ แม้ แต่หนึ่งชั่วโมงต่อเที่ยวก็ มี
ความหมายมาก เรื อขนาดใหญ่แต่ละลาแล่นไปมาหลายเที่ยวต่อปี จะประหยัดเป็ นพันล้ านบาทต่อลา
ต่อปี
จากเหตุผลหลายอย่าง เรื อขนส่งสินค้ าต่างๆ จากประเทศทัว่ โลกโดยเฉพาะเรื อที่วิ่งระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้ องการนาเรื อผ่านคลองไทย เพราะประหยัด ปลอดภัย
เจ้ าของบริ ษัทเดินเรื อต่างก็ต้องการลดค่ าใช้ จ่ายให้ ได้ มากที่สุด ยกเว้ นบริ ษัทเดินเรื อของประเทศ
สิงคโปร์ เท่านัน้ (มิตรประเทศเพื่อนบ้ าน) เพราะเรื อที่มาผ่านคลองไทยมีแต่ได้ ไม่มีเสีย เรื อขนาด
200,000 DWT (DWT คือน ้าหนักเรื อเปล่าหน่วยเป็ นเมตริ ก) จ่ายค่าผ่านคลองไทยครัง้ ละ 20 ล้ านบาท
ประหยัดกว่าเส้ นทางเดิม 2 - 5 เท่าในแต่ละเที่ยว บริ ษัทเดินเรื อพร้ อมจ่ายอยู่แล้ ว ดังนัน้ ความสงสัย
ที่ว่า เมื่อประเทศไทยขุดคลองไทยสาเร็ จแล้ ว จะมีเรื อเรื อจากต่างประเทศมาใช้ คลองไทยหรื อไม่ มี
คาตอบอยูใ่ นตัวแล้ ว สาหรับบรรดาผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทเดินเรื อทัว่ โลก

ปัญหาโจรสลัดหรือผู้ก่อการร้ ายบริเวณช่ องแคบมะละกาเพิม่ ค่ าใช้ จ่ายเรือสิ นค้ า
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ปั ญหาโจรสลัดหรื อผู้ก่อการร้ าย เพิ่มค่าใช้ จ่ายให้ กับบริ ษัทหรื อเจ้ าของเรื อ จากความไม่
ปลอดภัยของผู้ก่อการร้ ายหรื อโจรสลัดที่ทาการปล้ นหรื อเรี ยกค่าคุ้มครองกับเรื อขนส่งสินค้ าที่แล่นผ่าน
ไปมา ในบริ เวณเส้ นทางช่องแคบมะละกาที่มีการปล้ นเรื อสินค้ าเป็ นประจา เนื่องจากเส้ นทางเดินเรื อ
ดังกล่าวต้ องแล่นผ่านช่องแคบที่มีเกาะแก่งหลายแห่ง ซึ่งเป็ นการง่ายที่จะหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ าย
และพวกโจรสลัด ในทางกลับกันก็ยากต่อการที่จะกาจัดหรื อป้องกันได้ เจ้ าหน้ าที่ที่ทาการเดินเรื อคงไม่
ต้ อง การความเสี่ยงในการต่อสู้กบั พวกนอกกฎหมายเหล่านี ้เป็ นแน่ เพราะสินค้ าในเรื อมีมลู ค่าหลาย
พันล้ านบาท และเรื อก็จาเป็ นต้ องใช้ เส้ นทางนันประจ
้
า คงหลีกเลี่ยงได้ ยากที่จะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย ค่า
คุ้มครอง ในส่วนนี ้ มูลค่าความเสียหายประเมินว่า เงินที่เรื อเดินทะเลต่างๆ จะต้ องเสียโดยรวมเฉลี่ย
กว่า 40,000 ล้ านบาทต่อปี

ภาพที่ 7.1.4 บริเวณช่องแคบมะละกา มีปัญหาอุบตั เิ หตุและปั ญหาโจรสลัด
เมื่อเร็ วๆ นี ้มีข่าวพูดถึงการมาเยือนของรัฐมนตรี กลาโหมประเทศสหรัฐอเมริ กามาประเทศ
เอเชีย โดยเฉพาะมาที่ประเทศสิงคโปร์ รัฐมนตรี กลาโหมของประเทศมาเลเซียไม่เห็นด้ วยกับการที่
สหรัฐฯ จะส่งกองกาลังพิทกั ษ์ ป้องกันการก่อการร้ ายที่อาจจะก่อวินาศกรรมกับเรื อสินค้ า โดยเฉพาะ
เรื อน ้ามันที่มีถึง 36% ของเรื อทังหมดที
้
่แล่นไปมาในบริ เวณช่องแคบมะละกา ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความ
ไม่ปลอดภัยมีสงู มากขึ ้น ทาให้ คา่ การประกันต่างๆ เพิ่มสูงขึ ้นมากด้ วย ถ้ าคลองไทยเกิดขึ ้นก็จะแบ่งเบา
ภาระนี ้ได้ ทังเรื
้ อของประเทศไทยเองและเรื อของต่างประเทศที่มาใช้ คลองไทย (ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโจร
สลัดปล้ นสะดม เรื อสินค้ าบริเวณช่องแคบมะละกา เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2546 เกิดขึ ้น 21 ครัง้ )
คลองไทยจะเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักให้ กบั ประเทศไทย
คลองไทยจะส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ เป็ นรายได้ หลักของประเทศเหมือนประเทศอียิปต์ที่มี
คลองสุเอช ประเทศปานามามีคลองปานามา คลองไทยมีศกั ยภาพให้ เรื อผ่านได้ มากที่สุดในโลก
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ปั จจุบนั มีเรื อที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 WDT (DWT คือ น ้าหนักเรื อเปล่าหน่วยเป็ นเมตริ ก) ขึ ้นไปมี
ประมาณกว่า 30,000 ลา ใช้ บริ การขนส่งในท้ องทะเลระหว่างประเทศทัว่ โลก สาหรับในปั จจุบนั มี
คลองที่เรื อระหว่างประเทศทัว่ โลกใช้ ผ่านได้ ขณะนี ้มีอยู่ประมาณ 22 คลอง คลองที่หลายท่านรู้จกั กัน
มากที่สดุ คือ คลองสุเอชและคลองปานามา

ภาพที่ 7.1.5 แนวคลองไทยและรูปแบบ มีลกั ษณะเป็ นคลองคูข่ นาน
เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่คลองทัง้
สองแห่ง จากการที่ได้ เห็นคลองที่สาคัญดังกล่าว ทาให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ได้ ไปดูงานหลาย
ท่าน ได้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และตังข้
้ อสังเกตหลายประการขึ ้น เช่น คลองแต่ละแห่งทาให้ เกิด
รายได้ จากการท่องเที่ยวมากกว่ารายได้ จากค่าผ่านคลอง รูปแบบของคลองควรเป็ นคลองแบบคูข่ นาน
และความเข้ าใจที่ว่าคลองสุเอช และคลองปานามา เป็ นคลองที่มีเรื อมาใช้ มากที่สุดของโลกก็ไม่เป็ น
อย่างที่เข้ าใจมาก่อน ความสาคัญคลองสุเอช และคลองปานามา แต่ละคลองช่วยย่นระยะทางได้
หลายหมื่นกิโลเมตร ย่นเวลาได้ เป็ นเดือน แต่วา่ ความสามารถของคลองแต่ละแห่งมีจากัดที่จะสามารถ
ให้ เรื อแล่นผ่านได้ โดยเฉพาะคลองปานามา ซึ่งมีความยาว 82 กิโลเมตร คลองใช้ ระบบประตูน ้าปิ ด
เปิ ดจานวนเรื อสามารถผ่านคลองปานามาได้ เพียงวันละ 38 ลา แต่ละลาใช้ เวลาผ่านคลอง 24 ชัว่ โมง
และขนาดของเรื อก็มีข้อจากัดจะเป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่ได้ ไม่เกิน 100,000 DWT ขนาดเรื อที่ผ่านได้ จะมี
ความกว้ างไม่เกิน 33 เมตร
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ภาพที่ 7.1.6 แสดงลักษณะภูมิประเทศของคลองปานามา ประเทศปานามา
และความยาวไม่เกิน 295 เมตร (ปั จจุบนั ประเทศปานามามีการลงทุนเพิ่มขยายคลองปานามา ใช้
งบประมาณ 4000,000,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 1 แสน 6 หมื่น ล้ านบาท)

ภาพที่ 7.1.7 แสดงลักษณะภูมิประเทศของคลองสุเอช ประเทศอียิปต์
สาหรับคลองสุเอชคลองมีความยาว 190 กิโลเมตร คลองไม่ใช้ ระบบมีประตูน ้าปิ ดเปิ ด จานวน
เรื อสามารถผ่านได้ 87 ลาต่อวัน คลองสุเอชสามารถรองรับเรื อขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในปั จจุบนั สาหรับเรื อ
ขนาดใหญ่ได้ ถึง 300,000 DTW (ปั จจุบนั คลองสุเอช มีการขยายการลงทุนในการขุดคลองคู่ขนาน
คลองสุเอช ให้ ยาวเพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั 78 กิโลเมตร)
สาหรับคลองไทยแนวคลอง 9A ความยาวคลอง 120 - 130 กิโลเมตร คลองไม่มีระบบ
ประตูน ้าปิ ดเปิ ดแบบคลองสุเอช จากการคานวณคลองไทยจะสามารถรองรับเรื อได้ ประมาณวันละ
400 ถึง 450 ลาต่อวันในทางทฤษฎี ส่วนในทางด้ านปฏิบตั ิจริ ง ผมคาดว่าคลองไทยให้ บริ การได้
ประมาณวันละ 300 -350 ลาต่อวัน คลองไทยก็มากแล้ ว ส่วนรู ปแบบของคลองไทยจะเป็ นคลอง
คูข่ นาน โดยกาหนดให้ คลองหนึ่งเป็ นคลองสาหรับเรื อแล่นเที่ยวขาไป และอีกคลองหนึ่งแล่นเที่ยวขา
กลับ คลองไทยสามารถให้ เรื อผ่านได้ มากกว่าจานวนเรื อที่ผ่านคลองสุเอชรวมกับคลองปานามา
ประมาณ 3 เท่าต่อวัน
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คลองไทยเพิม่ ความมัน่ คงของประเทศไทย
ความมัน่ คงของสองฝั่ งทะเลไทย คลองไทยเพิ่มศักยภาพให้ กองทัพเรื อและกองทัพบกได้ มาก
ขึ ้น ในปั จจุบนั ถ้ าดูแผนที่ประเทศไทยจะเห็นว่า ปากทางเข้ าด้ านอ่าวไทยจะเป็ นทะเลปิ ด เรื อทุกลาที่
ออกจากอ่าวไทยถ้ าต้ องการไปทางฝั่ งอันดามัน เช่น จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัด
กระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง เรื อไทยเราจะต้ องผ่านน่านน ้าสากลของประเทศเพื่อนบ้ าน
ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย หากมี
คลองไทยเรื อของไทยจะสามารถตัดตรงไปยังฝั่ งอันดามันได้ โดยตรง
คลองไทยจะทาให้ ประเทศได้ เปรี ยบในทางยุทธศาสตร์ ทงในยามปกติ
ั้
และในยามสงคราม การ
เคลื่อนย้ ายกาลังรบของกองทัพจะสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ประหยัดงบประมาณ ปลอดภัย มีความ
เป็ นอิสระในการเดินเรื อ โดยไม่ต้องผ่านน่านน ้าของประเทศข้ างเคียง ไม่สร้ างความหวาดระแวงสงสัย
กับประเทศเพื่อนบ้ าน ยังผลดีไม่ก่อปั ญหาต่อความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้ าน ในปั จจุบนั การ
เคลื่อนย้ ายกาลังหรื อการกระทาใดๆ ของกองทัพทางทะเลในการเคลื่อนย้ ายยากที่จะปลอดจากการรู้
เห็นตรวจตราของประเทศข้ างเคียง หากเรามีปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านที่เรื อไทยต้ องผ่าน
น่านน ้า อย่างกรณีประเทศมาเลเซีย เรื อขนส่งน ้ามันดิบ หรื อเรื อขนส่งสินค้ าต่างๆ ทางทะเลของไทย
จะต้ องผ่านน่านน ้าของประเทศมาเลเซีย ทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน หากยามใดมีปัญหาที่คาดไม่
ถึง การขนส่งน ้ามันทางทะเลอาจจะถูกสะกัดกันได้
้ ตลอดเวลา ประเทศไทยจะเป็ นอัมพาตแน่ๆ เพราะ
เรื อบรรทุกน ้ามันไม่สามารถนาน ้ามันมาส่งยังโรงกลัน่ น ้ามันที่จงั หวัดระยองและจังหวัดชลบุรีได้ การ
ขนส่ง การผลิต และธุรกรรมต่างๆ ทัว่ ประเทศจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

ภาพที่ 7.1.8 เส้ นทางเดินเรื อของไทย จากฝั่ งอ่าวไทยไปยังฝั่ งอันดามันปั จจุบนั
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คลองไทยช่ วยประหยัดเงินในการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Logistics) กว่าสองแสนล้านบาทต่ อปี
เพื่อให้ มองเห็นว่าคลองไทยจะทาให้ ประเทศไทยมีการพัฒนาจัดระบบการขนส่ง (Logistics)
ของประเทศทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งทางทะเลของประเทศได้ มาก
เป็ นแสนล้ านบาทต่อปี เช่น ปั จ จุบันโรงกลั่นนา้ มันในประเทศไทย ใช้ นา้ มันดิบประมาณวันละ
800,000 บาร์ เรลต่อวัน หากใช้ เรื อขนส่งน ้ามัน ขนาด 120,000 บาร์ เรลต่อลา ดังนัน้ จะต้ องมีเรื อวิ่งมา
ส่งน ้ามันดิบที่โรงกลัน่ ที่จงั หวัดระยองหรื อจังหวัดชลบุรี 7 ลาทุกวัน เรื อส่งน ้ามันดิบเมื่อมาส่งแล้ วต้ อง
วิ่งเรื อเปล่ากลับ เท่ากับเรื อต้ องเดินเรื อ 14 เที่ยวต่อวัน น ้ามันดิบส่วนใหญ่จะมาจากประเทศทางกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง หากเรื อทุกลาในปั จจุบนั ต้ องผ่านช่องแคบมะละกา ผ่านประเทศสิงคโปร์
ระยะทางจากประเทศสิงคโปร์ มายังโรงกลัน่ ในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร รวม
กับระยะทางจากประเทศสิงค์โปร์ มายังทางแยกก่อนจะเข้ าช่องแคบมะละกา ไม่น้อยกว่า 1,300
กิโลเมตร รวมเป็ นระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ที่เรื อจะต้ องแล่นอ้ อม (ดูแผนที่ประกอบ ภาพที่
2) ถ้ าหากมีคลองไทย เรื อสามารถวิ่งตรงมายังโรงกลั่นในประเทศไทยจังหวัดระยอง ระยะทาง
ประมาณ 700 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่า เรื อแต่ละเที่ยวจะสามารถย่นระยะทางเดินเรื อได้ (3,000 700 = 2,300) หรื อ 2,300 กิโลเมตร หากเรื อแล่นที่ความเร็ ว 12 ไมล์ทะเลต่อชัว่ โมง (ประมาณ 20
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง) จะใช้ เวลาประมาณเวลา 4 - 5 วัน ที่เรื อวิ่งแต่ละเที่ยวที่ต้องเสียเวลาเปล่า
ประโยชน์ หากประมาณค่าใช้ จ่ายเรื อขนน ้ามันขนาดดังกล่าวเสียค่าเช่าเรื อ ค่านา้ มัน รวมทัง้ ค่า
ประกันภัยต่างๆ ในการเดินทางประมาณ 2 - 3 แสนเหรี ยญสหรัฐต่อวันต่อลา หรื อประมาณ 5 - 6 ล้ าน
บาทต่อวัน สรุปค่าใช้ จ่ายของเรื อน ้ามัน ถ้ าหากมีคลองไทยเกิดขึ ้นจริ ง คลองจะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายลง
คานวณคร่าวๆ คือ (เรื อวิ่งไปกลับรวม 14 เที่ยวต่อวัน คูณด้ วย ค่าใช้ จ่ายวันละ 5 ล้ านบาท ต่อวัน คูณ
ด้ วย เรื อเสียเวลาอ้ อม 4 วันต่อเที่ยว คูณด้ วย 365 วันต่อปี จะเท่ากับ 14 x 5 x 4 x 365 = 102,200
ล้ านบาทต่อปี ) หมายเหตุ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นการคานวณแบบคร่าวๆ
จากการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายในด้ านการขนส่งน ้ามันของประเทศไทยอย่างเดียวก็ทาให้ ประเทศ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ มากมาย ถ้ าเรามองลึกลงไปถึงการขนส่งสินค้ าต่างๆ ที่ยงั มีอีกมากที่จะทาให้ ลด
ค่าใช้ จ่าย เช่น เรื อสินค้ าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ที่มาใช้ บริ การขนถ่ายผ่านท่าเรื อของไทย ที่แหลมฉบัง
หรื อท่าเรื อกรุงเทพฯ ทังหมดปี
้
ละประมาณ 4 ล้ านกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (TEU) ถ้ าลดค่าใช้ จ่ายตู้ละ
1,000 ดอลลาร์ จะลดได้ คา่ ใช้ จ่ายได้ แสนกว่าล้ านบาทต่อปี ถ้ าเรานาความเป็ นไปได้ ในหลายๆ กรณี
มาศึกษาวิเคราะห์ เราอาจจะเห็นความสูญสียเงินของประเทศอย่างน่าใจหาย
ค่าใช้ จ่ายในระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของ
มูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรื อประมาณ 1,500,000 ล้ านบาท ถึง1,800,000 ล้ าน
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บาทต่อปี ในขณะที่ประเทศจีน 20% ประเทศญี่ ปนุ่ 11% ประเทศสหรัฐอเมริ กา 10% และในกลุ่ม
ประเทศยุโรปประมาณ 7% จากผลการสารวจทัว่ โลกของกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปนุ่ (Meti)

คลองไทยขยายโอกาสทางด้ านการประมงไทย
คลองไทยจะขยายโอกาสให้ ชาวเรื อประมงไทยมีท้องทะเลหาปลาได้ มากขึ ้นที่ได้ ประโยชน์จาก
น่านน ้าสากลของไทย EEZ2 (ภาพที่4) จากทางฝั่ งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารทางทะเลที่
สมบูรณ์ ที่สุดมีพืน้ ที่กว้ างขวางกว่าพืน้ ที่ภาคอีสานทัง้ ภาค
มีเขตชายแดนไปถึงน่านนา้ อินเดีย
เรื อประมง ที่อยู่ใน อ่าวไทยและฝั่ งอันดามันกว่า 50,000 ลา ก็จะได้ รับประโยชน์จากคลองไทยในการ
เดินเรื อไปมาระหว่างสองฝั่ งทะเลไทย จะลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านค่าน ้ามันในการเดินเรื อมาก ทาให้ มี
เวลาเพิ่มในการทาประมงทางทะเลมากขึ ้น โดยเฉพาะเรื อประมง จะมีความปลอดภัยจากการถูกจับ
ของประเทศข้ างเคียง เนื่องจาก เรื อประมงไทยต้ องแล่นเรื อผ่านน่านน ้าสากลของประเทศเพื่อนบ้ าน
ผมประเมินว่าชาวเรื อประมงของไทย จะได้ รับผลประโยชน์จากคลองไทยโดยรวม ที่จะทาให้ ประหยัด
ค่าใช้ จ่ายจากค่าเชื ้อเพลิง ค่าคนงาน รวมถึงการมีเวลาหาปลาจากทะเลได้ เพิ่มมากขึ ้นจะมีมลู ค่ากว่า
50,000 ล้ านบาท ต่อปี

ภาพที่ 7.1.9 แผนที่แสดงน่านน ้าสากล (EEZ1 & EEZ2) ของประเทศไทย

คลองไทยจะนาความเจริญสู่ ภาคใต้ และแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบยัง่ ยืน
สองฝั่ งคลองไทยจะกลายเป็ นเมืองใหญ่ เป็ นเมืองเศรษฐกิจจะมีประชาชนจากทัว่ ประเทศเป็ น
ล้ านคนไปทางานที่นนั่ เหมือนเมืองท่าที่สาคัญหลายๆ แห่งทัว่ โลก ด้ วยในศักยภาพของทาเลที่ตงทาง
ั้
ภูมิศาสตร์ ของคลองไทยที่อยู่ในแนวเส้ นทางเดินเรื อโลก หากรัฐมีนโยบายให้ เป็ นพื ้นที่เพื่อพัฒนาให้
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เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างประเทศจีนจะยิ่งเร่งความเจริ ญเหมือนเมือง Pudong เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2530 ยังมีสภาพเป็ นท้ องนา ใช้ เวลาพัฒนาจากท้ องนาประมาณ 15 ปี (ภาพที่ 10) บริ เวณสอง
ฝั่ งคลองเป็ นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นศูนย์กลางการให้ บริการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ทัว่ โลก สองฝั่ งคลองไทยจะกลายเป็ นเมืองเศรษฐกิจ รวมแหล่งสร้ างธุรกิจใหม่ๆ ให้ เกิดขึน้ อย่าง
มากมาย อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตังแต่
้ ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็ นความหวังที่จะเพิ่มการ
สร้ างงานให้ กบั ลูกหลานไทยในอนาคต 2 ถึง 3 ล้ านแรงงาน อย่างถาวรในระยะยาว ที่สาคัญคลองไทย
จะนาความเจริญเข้ าไปแก้ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แบบละมุนละม่อม และซึมซับอย่างสันติ
ถาวร เพราะคลองไทยจะนาความเจริ ญกระจายไปยังทัว่ ทังภาคใต้
้
คลองไทยจะเป็ นแหล่งสร้ างงาน
สร้ างรายได้ ให้ กบั คนในพื ้นที่ และคนไทยทังประเทศได้
้
อย่างมากมายมหาศาล บริ เวณสองฝั่ งคลอง
ไทยจะกลายเป็ นเมืองใหญ่ทาให้ คนไทยทัว่ ทัง้ ประเทศไม่น้อยกว่า 3 - 4 ล้ านคน ไปทางานสร้ างความ
เจริ ญให้ กับภาคใต้ คนไทยเหล่านี ้จะเป็ นรัว้ ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้ เป็ นอย่างดี โดยจะไม่มี
อานาจหรื ออิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถต้ านทานยับยังได้
้

ภาพที่ 7.1.10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝั่ งตรงข้ าม Shanghai ประเทศจีน ภาพ พ.ศ.2545

ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาของสิ่งแวดล้ อมความสาคัญอยู่ที่การบริ หารการจัดการ ปั ญหาที่จะเกิดจากเรื อต่างๆ
ที่มาผ่านคลอง เราสามารถวางมาตรการควบคุมเรื อที่จะมาใช้ คลองไทย เพื่อป้องกันของเสียจากเรื อ
ที่มาใช้ คลองไทยได้ มากกว่า การเกิดปั ญหาจากสิ่งแวดล้ อมของเมืองที่จะตามมา ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะต้ อง
นามาพิจารณาพร้ อมกับการดาเนินโครงการคลองไทยโดยมีการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบ เพราะ
ปั ญหาของสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากตัวคลองและเรื อที่มาใช้ บริ ก ารคลองเราสามารถควบคุมใช้ มาตรการ
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สากลทางกฎหมายได้ และทางด้ านการบริ หารการจัดการทางวิศวกรรมสามารถตรวจสอบได้
เหมือนกับท่าเรื อสาคัญต่างๆ ทัว่ โลก แต่ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของสังคมเมืองที่ใหญ่และมีความหนาแน่น
มากของประชากร จะตามมาเหมือนกับเมืองใหญ่ๆ คล้ ายกรุงเทพฯ การวางผังเมืองที่ดีสมบูรณ์แบบ มี
สอง 2 ลักษณะ ที่จะต้ องวางแผน แผนที่ 1 วางผังเมืองเชิงป้องกันปั ญหา ที่ป้องกันได้ เช่น ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่นแหล่งน ้า แหล่งพลังงานไฟฟ้า ระบบขจัดของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ
และยังสามารถวางแผนล่วงหน้ าได้ เลย แผนที่ 2 การวางผังเมืองแบบพัฒนาดาเนินไปคูข่ นานกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ ในทางปฎิบตั จิ ริงสามารถศึกษาของจริงจากเมืองสาคัญได้ ทวั่ โลก

ภาพที่ 7.1.11 แสดงตาแหน่งคลองหลักของโลก คลองสุเอช คลองปานามา และคลองไทย
ปั ญหาเรื่ องผลกระทบของสิ่งมีชีวิต ของสองฝั่ งทะเลไทย ถ้ าเปรี ยบเทียบคลองไทยกับคลอง
ปานามาถ้ าพิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นว่าคลองปานามาอยู่ตรงกลางของทวีปอเมริ กา มีผืน
แผ่นดินยาวกว่า 40,000 กิโลเมตร และเป็ นส่วนที่แคบที่สดุ อยู่ระหว่างกลางทวีปที่ (20,000กิโลเมตร)
กันระหว่
้
างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้ สิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทังสองฝั
้
่ งไปมาถึง
กันได้ ยาก สิ่งที่มีชีวิตจึงมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก มีสถาบันการศึกษา สมิทโซเนี่ยน ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาสัตว์ทางทะเลโดยเฉพาะตังอยู
้ ใ่ กล้ คลองปานามา
สาหรับคลองไทยถ้ าดูจากแผนที่จะเห็นว่าทางตอนใต้ ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
จะเป็ นแหลมยื่นลงไป ยังมหาสมุทรอินเดียไม่ยาวมาก แนวคลองไทยจะอยู่ห่างจากปลายแหลมมาลา
ยู ไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร และความต่างระดับของน ้าทะเลคลองไทยของฝั่ งทะเลทังสองฝั
้
่ งแตกต่างกัน
ไม่ถึง 1 เมตร และน ้าทะเลทังสองฝั
้
่ งไหลไปมาถึงกันสะดวก ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทัง้
สองมีผลน้ อย ปลาทูทงสองฝั
ั้
่ งมีโอกาสผสมพันธ์กนั ได้ แต่ขนาดอาจจะโตไม่เท่ากัน
ความเค็มของน ้าทะเล ถ้ าวัดความเค็มของน ้าทะเลช่วงฤดูฝนความเค็มทางฝั่ งอ่าวไทยจะจืด
กว่าน ้าทะเลฝั่ งอันดามัน เพราะน ้าฝนจากที่ตา่ งๆ จะไหลลงมารวมยังแม่น ้าต่างๆ หลายสาย พาสิ่ง
ต่างๆที่เป็ นมลพิษทางน ้ามาลงที่อ่าวไทยทังหมด
้
ตามปกติทางอ่าวไทยน ้าทะเลมีการไหลหมุนเวียน
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ของน ้าทะเลที่เข้ าออกหมุนเวียน 2 ครัง้ ต่อปี แต่น ้าเสียจานวนมากที่ไม่สะอาดที่ผ่านการใช้ จาก
บ้ านเรื อน จากโรงงานต่างๆ จากภาคเกษตรหลายสิบจังหวัด รวมทังประชาชนในกรุ
้
งเทพฯ ด้ วย ไหล
ลงแม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าบางประกงหรื อแม่น ้าท่าจีน ก็จะมารวมกันอยู่ที่อ่าวไทย หลังขุดคลองไทย
แล้ วน ้าทะเลจากทังสองฝั
้
่ งจะมีการหมุนเวียนถ่ายเทระหว่างสองฝั่ งทะเลตลอดเวลา ซึ่งน ้าทะเลทางฝั่ ง
อันดามันจะมีความสะอาดกว่าจะมาช่วยทาให้ น ้าทะเลในฝั่ งอ่าวไทยให้ สะอาดขึ ้น ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ที่เราวิตกอาจจะกลายเป็ นผลดีก็ได้ การระมัดระวังปั ญหาเรื่ องสิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่ดี แต่อย่าหลง
ประเด็นจนทาให้ ประเทศชาติต้องเสียหายหรื อเสียโอกาส

คลองไทยจะช่ วยย่ นระยะทาง ประหยัดเวลา ลดการใช้ นา้ มัน และลดมลภาวะของโลก
คลองไทยช่วยลดการใช้ นา้ มันเชื อ้ เพลิง ของโลก และลดมลภาวะทางอากาศของโลกยัง
ประโยชน์ให้ กับชาวโลกโดยรวม มีผลต่อทางด้ านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม ทังโดยทางตรงและโดย
้
ทางอ้ อม ที่จะทาให้ สงั คมโลก มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น คลองไทยจะช่วยประหยัดน ้ามันของโลกคิดเป็ น
เงินมากกว่าหนึ่งล้ านล้ านบาทต่อปี (หรื อประมาณเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยใช้ ทงปี
ั ้ ) และที่
สาคัญยิ่งเมื่อลดการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงลงแล้ ว ก็จะเป็ นการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผา
ไหม้ ของการสันดาบของเครื่ องยนต์ ไปด้ วย อากาศเสียที่เกิดขึ ้นจะลอยขึ ้นไปในชันบรรยากาศของโลก
้
ก็จะลดลงได้ มากด้ วยการ

ภาพที่ 7.1.12 คลองไทยลดปั ญหาเรื อนกระจก ทาให้ โลกสะอาดและประหยัดการใช้ น ้ามัน
ลดปริ มาณแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซน์ ซึ่งเป็ นเหตุให้ เกิดม่านแก๊ สหรื อเรื อนกระจก (Green House
Effect)
ในชันบรรยากาศ
้
ไปปิ ดกันความร้
้
อนจากผิวโลก สร้ างความร้ อนสะสม บนผิวโลกทาให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ ้น จนเกิดผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนทางธรรมชาติของโลก ผลของความร้ อนที่
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สะสมบนโลก ทาให้ สิ่งต่างๆ บนผิวโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ ว ทาให้ ฤดูกาลต่างๆ ปรับ
และเปลี่ยนแปลง สร้ างความเสียหาย ก่อให้ เกิดความแห้ งแล้ ง พายุน ้าท่วมผิดปกติ ต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกโดยรวม หากคิดเป็ นเงินค่าใช้ จ่ายจากความเสียหายของการเกิดเรื อนกระจกจะ
เป็ นจานวนเงินล้ านล้ านบาทในแต่ละปี สาหรับปี ที่ผ่านมา พ.ศ. 2545 ประมาณความเสียทังหมดกว่
้
า
150 Billion US. Dollars ซึ่งเป็ นจานวนเงินประมาณ 6 ล้ านล้ านบาท หรื อเท่ากับงบประมาณของ
ประเทศไทย 6 เท่าในปั จจุบนั

สรุปขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้ อะไร
1. คลองไทยจะเป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลก และจะมีส่วนสาคัญต่อระบบการขนส่ง
สินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสิ่งแวดล้ อมของโลก คลองไทยจะเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้ านการท่องเที่ยวจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวย
ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกที่มนุษย์ร่วมกันสร้ าง สามารถเป็ นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก และ
จะนารายได้ เข้ าประเทศไทยได้ มากมาย
2. คลองไทยจะสามารถแก้ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ อย่างละมุนละม่อม ด้ วยสันติ
วิธีและถาวร เพราะคลองไทยจะสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความเจริ ญไปทัว่ ทังภาคใต้
้
ประชาชนคน
ไทยทัว่ ทังประเทศไม่
้
น้อยกว่า 3-4 ล้ านคน จะหลัง่ ไหลเข้ ามาอยู่และทามาหากิน รวมถึงการเริ่ มต้ น
สร้ างธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม่ รุ่นลูกและรุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหล่านี ้จะเป็ น
กองทัพประชาชนที่ทรงพลัง เป็ นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ พลังที่เข้ มแข็งมหาศาลนี ้จะปกป้องคุ้มครอง
แผ่นดินไทยได้ เป็ นอย่างดี โดยจะไม่มีอานาจมืดหรื ออิทธิพลใดๆ ที่จะมายับยังได้
้
3. คลองไทยจะเป็ นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เชื่อมสองฝั่ งทะเลไทย เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจ
ก่อให้ เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากต่างประเทศทัว่ โลกไหลเข้ าสู่ประเทศไทยได้ ทงทางตรง
ั้
และ
ทางอ้ อมได้ โดยไม่มีวนั หยุด สร้ างงาน สร้ างรายได้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจ แหล่งอุตสาหกรรม
จะมีคลังสินค้ าเป็ นศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษาสินค้ าจากประเทศทัว่ โลกพร้ อม
ขนส่งทางทะเล เป็ นศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการค้ าของการเดินเรื อระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็ นศูนย์
รวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรผลิตอาหารสาเร็ จรูปของไทยเพื่อการส่งออก เป็ นศูนย์จาหน่าย
ให้ บริการอาหาร น ้าดื่ม น ้าใช้ ให้ กบั เรื อต่างๆ ซึง่ จะสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศได้ อย่างมหาศาล
4. ด้ านความมัน่ คงของประเทศคลองไทยจะเสริ มสมุททานุภาพ ทางด้ านการทหารการขนส่ง
ทางทะเลทางด้ านอ่าวไทยหากมีการถูกปิ ดกันด้
้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คลองไทยจะเป็ นเส้ นทางขนส่งที่
สาคัญทังในยามปกติ
้
และยามสงครามของประเทศ ยามปกติกองทัพเรื อสามารถนากองกาลังเข้ าออก
เพื่อการซ้ อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยต่อของเขตน่านน ้า
ระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ ายกาลังของกองทัพเรื อไปมาทัง้ สองฝั่ งทะเลไทย จะไม่สร้ าง
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ความรู้สกึ หวาดระแวงให้ กบั ประเทศเพื่อนบ้ านทาให้ มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัด
งบประมาณ
5. ทางด้ านการประมงจะขยายโอกาสทาให้ เรื อประมงไทย ทังฝั
้ ่ งอันดามันและฝั่ งอ่าวไทยซึ่งมี
อยูก่ ว่า 45,000 ลา สามารถไปมาทังสองฝั
้
่ งได้ สะดวกรวดเร็ว ทาให้ เรื อประมงจานวนดังกล่าว สามารถ
เข้ ามาใช้ ทรัพยากรทางทะเลของทังสองฝั
้
่ งทะเลที่มีสตั ว์น ้าอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะฝั่ งทะเลอันดา
มันของไทย ซึง่ มีอาณาเขตตังแต่
้ แนวเขตน่านน ้าสากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขตน่านน ้าสากลของ
ประเทศอินเดียได้ อย่างเต็มที่ อีกทังช่
้ วยลดการใช้ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ต้องใช้ ไปมาระหว่างสองฝั่ ง
ทะเลไทย จากเดิมที่ต้องใช้ ปริ มาณมากให้ ลดน้ อยลง จึงเป็ นผลให้ เรื อประมงไทยสามารถประหยัดทัง้
เวลาและค่าใช้ จา่ ย ซึง่ คาดการณ์วา่ ในจุดนี ้จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายและเพิ่มผลผลิตรวมกันประมาณ
ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้ านบาทต่อปี
6. คลองไทยลดพื ้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริ เวณทุรกันดารของภาคใต้
จึง ทาให้ พื น้ ที่ หลายจัง หวัดที่ แนวคลองไทยผ่านจะได้ รับประโยชน์ จ ากความเจริ ญและความอุดม
สมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยูท่ งสองฝั
ั้
่ งคลองจะได้ รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ้ คลองไทยยัง
จะช่วยป้องกันน ้าท่วมจากพายุฝนที่ตกอย่างหนักให้ ลงทะเลได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเกิดขึ ้นบ่อยๆ กับ 14
จังหวัดภาคใต้ ได้ เป็ นอย่างดี
7.คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้ กับประเทศไทยได้ รับประโยชน์ ให้ มีอานาจต่อรองถ่วงดุลย์
อานาจ ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางทหาร ระหว่างประเทศมหาอานาจของโลก เช่น ระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริ กา (ข้ อสังเกตปั จจุบนั ประเทศไต้ หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศสิงคโปร์ ได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริ กา) เพราะศักยภาพของคลอง
ไทยจะเป็ นคลองเดินเรื อหลักที่สาคัญของโลกทันที จะมีเรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ เรื อท่องเที่ยวจากที่
ต่างๆ ทัว่ โลกมาใช้ คลองไทยเพราะนอกจากจะเป็ นการประหยัดเวลา ประหยัดเชื ้อเพลิงแล้ วยังจะมี
ความปลอดภัยมากกว่าเส้ น ทางปั จจุบนั ที่มีปัญหาโจรสลัดปล้ นเป็ นประจาบริ เวณแถวช่องแคบมะละ
กา ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้ เรื อ ผ่า นได้ ม ากกว่าคลองหลัก ๆ ของโลกในปั จ จุบัน
โดยเฉพาะรู ปแบบของคลองไทยจะเป็ นแบบคลองคู่ขนาน ทาให้ มีความปลอดภัยสูง จากอุบตั ิเหตุ
สามารถรองรับให้ เรื อผ่านได้ 300 ถึง 350 ลาต่อวัน (คลองปานามา 38 ลาต่อวัน คลองสุเอช 87 ลาต่อ
วัน) คลองไทยจะรองรับเรื อขนาดใหญ่ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึ่งเป็ นที่ต้องการของบริ ษัท
เดินเรื อทัว่ โลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรื อรบหรื อเรื อประเภทใดๆ ก็ตามที่นาไปสู่ความขัดแย้ งระหว่าง
ประเทศผ่านคลองไทยจะต้ องได้ รับความเห็น ชอบจากประเทศไทย
8. ประเทศไทยจะผลิตนา้ มันโดยมี ต้น ทุนถูกกว่า ประเทศสิ ง คโปร์ คลองไทยจะเพิ่ ม
ความสามารถให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางโรงกลัน่ ผลิตน ้ามันที่ต้นทุนต่ากว่าประเทศสิงคโปร์ ในย่าน
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เอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งน ้ามันใกล้ กว่า และขนาดของเรื อน ้ามันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้อง
อ้ อมไปผ่านถึงประ เทศสิงคโปร์ อีกต่อไปทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายมาก เรื อที่มาผ่านคลองไทยจะเป็ นลูกค้ า
รายใหญ่ที่สาคัญมาใช้ บริ การเติมน ้ามันเชื ้อเพลิง ทาให้ มีปริ มาณการขายน ้ามันได้ มากมาย มากพอที่
ประเทศไทยจะเป็ นผู้กาหนดราคาขายน ้ามันเองได้ และปั ญหาน ้ามันเถื่อนก็จะหมดไป ปั จจุบนั สิงคโปร์
ขายน ้ามันให้ กบั เรื อที่มาใช้ บริการ 56,700 ตันต่อวัน สิงคโปร์ ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี
9. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้ าทางเรื อ โดยเฉพาะเรื อขนส่งน ้ามัน (Logistics)
ทางทะเลทังหมดของประเทศไทยทั
้
งขาเข้
้
าและขาออก เช่ น ประเทศไทยใช้ น ้ามันดิบกว่า 800,000
บาเรลล์ตอ่ วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนาเข้ ามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรื อมายังโรงกลัน่ ใน
ประเทศเรื อขนส่งน ้ามันแต่ละลาจะเสียเวลาไปอ้ อมที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลัน่ น ้ามันที่
ประเทศไทย 5 วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วัน
เท่านัน้ หากคานวณค่าใช้ จา่ ยตลอดทังปี
้ ประเทศไทยต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้มากกว่าแสนล้ านบาท
ต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งน ้ามันอย่างเดียว เป็ นต้ น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้ าส่งออก หรื อเข้ า
ของสินค้ าอื่นๆ ทางเรื อของไทย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าทางภาคอุตสาหกรรมหรื อสินค้ าทางภาคเกษตร คิด
เป็ นเงินที่ยงั จะประหยัดได้ อีกมากกว่าแสนล้ านบาทต่อปี ระบบการขนส่ง (Logistics) ของประเทศไทย
โดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของ (GDP) หรื อ ประมาณ 1,500,000 ล้ านบาท ถึง 1,800,000 ล้ านบาท
ต่อปี เฉพาะคลองไทยจะช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ได้ ไม่น้อยกว่าปี ละ 200,000 ล้ านบาท ต่อปี
10. คลองไทยจะทาให้ ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศ ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่อยูส่ องฝั่ งทะเลไทย มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
จะได้ รับผลประโยชน์ในด้ านการประหยัดค่าใช้ จา่ ย ในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเลได้ เป็ น
อย่างมาก เช่น เรื อจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้ าไปยังประเทศจีนหรื อประเทศญี่ปนจะย่
ุ่
นระยะเวลา
ได้ 5 วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็ นเงินประหยัดหลายสิบล้ านบาทต่อเที่ยว ดังนัน้ ประเทศต่างๆ เช่น
ประเทศศรี ลงั กา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม
ประเทศจีน ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หรื อแม้ แต่ประเทศมาเลเซียด้ วย ที่จะ
ได้ รับประโยชน์จากเส้ นทางคลองไทย ซึ่งจะทาให้ ประเทศไทยมีบทบาท ต่อการต่อรองทางการทูตกับ
ประเทศมาเลเซียสูงขึ ้น เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรื อของประเทศ
มาเลเซียที่จะใช้ เรื อผ่านคลองไทยเข้ าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขอ
อนุญาตไทยเปิ ดชายแดนเพื่อขนสินค้ าผ่านทางบก หากมีคลองไทยแล้ วเราจะไม่ให้ ผา่ นทางบกได้ )
11. คลองไทยจะช่วยลดปั ญหาเรื อนกระจก ย่นระยะทางการเดินเรื อ ประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิง
และลดปั ญหาด้ านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแต่ละปี ได้ มหาศาล ซึ่งเป็ นที่มาของการเกิดภาวะ
เรื อนกระจกบนชันบรรยากาศ
้
ที่เป็ นต้ นเหตุของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ที่นบั วันแต่จะทวีความรุนแรง
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เพิ่มขึ ้นทุกวันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กา ยังไม่ยอมร่วมเซ็นสัญญาโตเกียว
ที่ว่าด้ วยการลดปั ญหา The Greenhouse Effect ดังนัน้ หากคลองไทยได้ เกิดขึ ้น คลองไทยจะมี
บทบาทมากในการแก้ ปัญหานี ้
12. เศรษฐกิจไทยยุคไร้ พรมแดน คลองไทยจะเป็ นแหล่งรายได้ หลักของประเทศ จากศักยภาพ
ของคลองไทยจะสามารถใช้ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยที่จ ะไม่มี
ประเทศใดๆ ที่จะสามารถมาแข่งขันได้ เลย เพราะตาแหน่งที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่พิเศษสุดนี ้ มีที่ประเทศ
ไทยแห่งเดียว คลองไทยจะเป็ นขุมทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวนั หมด จะเป็ นช่องทางสามารถ
สร้ างเศรษฐกิจไทยให้ เข้ มแข็งและมั่นคงได้ ยาวนาน การแข่งขันทางการค้ าบนเวทีการค้ าเสรี โลก
(WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ต่างก็ใช้ กลยุทธ์ทางการค้ ากันเต็มที่ อนาคตการค้ าขาย
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าประเภทอุตสาหกรรมหรื อสินค้ าเกษตรหรื อแม้ แต่ธุรกิจให้ บริ การ
แนวโน้ มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ ้นทุกวัน เราและท่านต่างทราบกันดีว่าการส่งออกสาหรับสินค้ าภาค
เกษตรของประเทศไทย ทังหมด
้
รายได้ ยงั น้ อยกว่ารายได้ จากการท่องเที่ยวเสียอีก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
การเกษตรก็จะยังคงมีความสาคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้ องมีอาหารที่สมบูรณ์พอเพียง แต่การ
คาดหวังจะให้ สินค้ าจากทางภาคเกษตร เป็ นธงนาทางเศรษฐกิจที่จะนาพาไปสูค่ วามมัง่ คัง่ ของประเทศ
แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้ อมูลของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ ทางภาคเกษตรทังหมด
้
ของประเทศไทยประมาณ 9-10 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเท่านัน้ หรื อ
ประมาณ 500,000 ล้ านบาท แต่ใช้ ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายได้ ยงั น้ อยกว่ารายได้ จาก
ภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้ ถึงประมาณ 700,000 ล้ านบาท หรื อแม้ แต่สินค้ าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มี
สินค้ าอุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยที่ส่งออก รายได้ ที่แท้ จริ งที่ได้ ก็เป็ นเพียงค่าแรงงานใน
ฐานะผู้รับจ้ างผลิต หรื อไม่ก็เป็ นผู้รับประกอบชิ ้นส่วนเป็ นหลักเสียส่วนมาก ตัวเลขจานวนเงินมูลค่า
ของสินค้ าภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกดูเหมือนจะสูงมาก แต่รายได้ ที่แท้ จริ งที่ไทยได้ รับคือ ค่าแรงงาน
ประมาณ 25 - 30 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่าที่สง่ ออกเท่านัน้
เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้ านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ของไทย แต่ตอนนี ้กาลังจะกลายมาเป็ น
พ่อค้ ารายใหญ่ของไทย ต่อไปอาจจะเป็ นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรื อประเทศ
พม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้ นทุนด้ านแรงงานต่าและทรัพยากรทางธรรมชาติยงั มีอยู่มาก ซึ่ง
ตอนนีม้ ีประเทศบางประเทศที่ร่ ารวยแต่ไม่มีทรัพยากรในประเทศมากนัก ได้ ไปลงทุนผลิตสินค้ า
ทางด้ านการเกษตรใน 4 ประเทศดังกล่าว ในอนาคตข้ างหน้ าอาจจะมาผลิตสินค้ าด้ านเกษตร (GMO)
ขายแข่งกับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่สาหรับประเทศมาเลเซียตอนนี ้ความเจริ ญแซงหน้ าประเทศไทย
ไปนานแล้ ว
19

20

ดังนัน้ โครงการคลองไทยจึงเป็ นความหวังและโอกาสของประเทศที่จะใช้ เป็ นธงนาสร้ างความ
เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได้ เป็ นบุญของแผ่นดินไทยจริ งๆ ที่มีทาเลที่วิเศษ เป็ น
ทรัพยากรที่ใช้ ไม่มีวนั หมด
ณ วันนี้ถึงเวลาหรื อยังที่เราน่ าจะให้ ข้อมูลดังกล่ าวกับประชาชน ได้ มีส่วนร่ วมรั บรู้ รับทราบ
และ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับโครงการนีก้ นั เสี ยทีว่าสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จะก่ อให้ เกิดประโยชน์ หรือความ
เสี ยหายมากกว่ากัน
----------------------------------------------------
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