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คําปรารภ
จากประวัติศาสตรอันยาวนานของประเทศไทยกวา 325 ป ที่มีบันทึกเกี่ยวกับแนวความคิดใน
การขุดคลองคอคอดกระทางภาคใตของประเทศไทย เพื่อเชื่อมทะเลดานอาวไทยกับทะเลอันดามั น
ระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดียใหเปนเสนทางการเดินเรือแหงใหม ซึ่งไดมีการศึกษา
คนควาและกลาวถึงเรื่องการขุดคลองตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา และ
ตอๆ มาอีกหลายรัชกาล จวบจนมาถึงรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ในป พ.ศ. 2478 นายปรีดี พนม
ยงค รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดหยิบยกแนวความคิด
เรื่องการขุดคอคอดกระขึ้นมาพิจารณา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาเอกราชทางเศรษฐกิจของชาติอยางยั่งยืน จึงไดมีการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีภาครัฐ
ภาคเอกชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทุกยุคทุกสมัยไดเรียกรองศึกษาคน ควาเพื่อ
สนับสนุนใหรัฐบาลไดขุดคลองเรื่อยมา แตก็ยังมิไดมีการตัดสินใจขุดคลองแตประการใด
ตอมาสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 123 คน มีความเห็นพองตองกันวา ในขณะที่ประเทศไทยตกอยูใน
สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ํา ประเทศชาติเปนหนี้เปนจํานวนมาก หากมีโครงการใหญๆ ทีส่ ามารถจะทําให
ประชาชนคนไทยที่วางงานไดมีงานทํา มีการจางงานเปนระยะยาว เพื่อใหมีรายไดมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น ก็จะสามารถฟนฟูเศรษฐกิจ ทําใหประเทศมั่นคงและประชาชนมั่งคั่งขึ้นได จึงไดนํา
แนวความคิดในการขุดคอคอดกระที่ไดมีผูศึก ษาไวขึ้นมาพิจารณาศึก ษาใหมอีก ครั้ งหนึ่ง เพราะได
พิจารณาเห็นวา โครงการนี้จะชวยกอบกูเศรษฐกิจชาติแบบยั่งยืน และตลอดไป จึงไดเสนอญัตติขอใหมี
การแตงตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ จากวุฒิสภา
ขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยไดกําหนดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Pre - Feasibility Study) เปนระยะเวลา 3 ป
ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาขอมูลจากที่ไดมีผูศึกษาไว
แลว โดยพิจารณาถึงผลประโยชนและผลกระทบดานตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจากการ
สอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานการเดินเรือ การขนสงทางเรือ องคกรที่เกี่ยวของ การศึกษาดูงาน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ การสํารวจและศึกษาเสนทางที่ไดเคยศึกษาไวในจังหวัดตางๆ จํานวน 12
เสนทาง และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่แนวทางที่จะทําการขุดคลอง จนได
ขอมูลเบื้องตนเปนที่ประจักษ และไดพบเสนทางขุดคลองที่เหมาะสมและมีปญหานอยที่สุดอันเปน
เสนทางใหม คือ เสนทาง 9A โดยใหชื่อเสน ทางนี้วา “คลองไทย” ซึ่งเปนเสนทางที่ตัดผานจังหวัดกระบี่
– ตรัง – พัทลุง – นครศรีธรรมราช – สงขลา ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร พรอมกับเสนอ
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แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่แนว 2 ฝงคลอง ใหเปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” อีกทางหนึ่งดวย และใน
การสํารวจเสนทางและลงพื้นที่จนกวาจะสําเร็จเปนเสนทางเปาหมายได คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ไดรับความรวมมือจากองคกรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโท ดร.
ทักษิณ ชินวัตร) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
(นายวันมูหะมัดนอร มะทา) รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาด ไทย (นายวันมูหะมัดนอร มะทา) ผูวา
ราชการจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล สถาบันการศึกษา สถานีโทรทัศน
สถานีวิทยุ สื่อมวลชน หนังสือพิมพ ฯลฯ และที่สําคัญที่สุด คือ ภาคประชาชนชาวไทยในพื้นที่จังหวัดที่
จะขุด คลองไทย และในจังหวัดใกลเคียงรวมใหกําลังใจ พรอมทั้งใหการสนับสนุน ทําใหผลการศึกษา
ความเปนไปไดในการขุด คลองไทย สําเร็จลุลวงสมความมุงหมายที่กําหนดไว
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง แดทุกทานที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุน
ใหสามารถฟนฝาอุปสรรคและความ ยากลําบากทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย จนการศึกษา
ความเปนไปไดในการขุด คลองไทย แลวเสร็จ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ผล
การศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนแกสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทั่วไปและผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิง่
รัฐบาลจะไดนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยดานยุทธศาสตรในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ และนําไปเปนนโยบายของชาติตอไป

“คลองไทย” กูเศรษฐกิจชาติอยางมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
นายคํานวณ ชโลปถัมภ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย)
วุฒิสภา
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คํานํา
ดวยความตั้งใจของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอดกระ
(คลองไทย) วุฒิสภา ที่จะใหหนังสือเลมนี้เปนฐานขอมูลความรูของประชาชนที่จะใชในการศึกษาหา
ความรู จากผลการศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจกับโครงการนี้ ในฐานะเจาของประเทศ ซึ่งจะมีสวนในการตัดสินใจที่
สําคัญครั้งยิ่งใหญสําหรับอนาคตของประเทศไทย โครงการคลองไทย เปนโครงการขนาดใหญที่สุดของ
ประเทศและเปนโครงการขนาดใหญ (MEGA - PROJECT) ในระดับ 1 ใน 15 ของโลก โดยอยูในลําดับที่
4 คนไทยทุกคนจะเปนผูรวมกันตัดสินใจวาจะใหโครงการนี้เกิดขึ้นบนผืนแผนดินไทยหรือไม
โครงการคลองไทย จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศไทยในเชิงรุกอยางใหญหลวง ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ใชเวลากวา 3 ป
หลังจากที่ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ใหทําการศึกษาความเปนไปไดของ โครงการคลองไทย หาก
ผลของการศึกษาโครงการนี้เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนตอประเทศชาติ จะไดมีขอยุติที่จะบอกกับ
ประชาชนที่มีความเคลือบแคลงสงสัยมาเปนเวลาอันยาวนานกวา 300 ปที่ผานมาวาสมควรสรางหรือไม
สมควรสราง ผลของการศึกษาทั้งหมดจะตองเปดเผยตอประชาชนคนไทยทุกคนใหมีสวนรวมรับรู
ผลของการศึกษาตลอดจนผลของการปฎิบัตงานทั้งหมดที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดทํามา
จะนํามารายงานในเอกสารเลมนี้ทั้งหมด การรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อตองการที่จะใหคนไทยทุกคนไดเห็นและทราบขอมูลตางๆ ในสถานที่จริงใหมากที่สุด
เทาที่จะมากไดที่มีอยูในโลกเวลานี้ มีภาพถายจากสถานที่จริงมาเปนฐานขอมูลไวในเอกสารเลมนี้ ทาง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดขออนุมัติวุฒิสภาเพื่อขอขยายเวลาในการศึกษาหาขอมูลถึง 2 ครั้ง ใช
เวลานานกวา 3 ป เพื่อใหมีเวลามากพอที่จะคนควาหาขอมูลรวบรวมจากแหลงขอมูลทุกแหงเทาที่มีใน
ปจจุบัน ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คิดวาจะเปนประโยชนตอประเทศใหไดมากที่สุดเทาที่จะกระทําได
จากขอมูลและรูปภาพประกอบตางๆ ทั้งหมดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองการสื่อใหทราบถึงความ
พยายามความตั้งใจ ที่จะทําใหหนังสือเลมนี้มขี อมูลสมบูรณที่สุด ดวยจากงบประมาณสวนตัวของแตละ
ทานที่มีจํากัด การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา โครงการ
คอคอดกระ หรือเรียกชื่อ โครงการใหมนี้วา โครงการคลองไทย ดวยระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด
แตผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทั้งหมดมีขอมูลมากพอ จากผลการศึกษาดูงานและ
คนควาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเจาะลึกขอมูลตางๆ ในหลายมิติมากมาย ซึ่งยังไมเคยมีปรากฏ
หรือเปดเผยมากอนจากคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในอดีตที่เคยศึกษาเรื่อง คอคอดกระ และเพื่อใหมองเห็น
เปนรูปธรรมของโครงการมากขึ้นไดมี “ บทวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขุดคลองไทย (คอคอด
กระ)” ในแงมุมตางๆ ของผูที่เกี่ยวของไดนํามาเสนอประกอบดวย เพื่อเปนการเสริมความรูใหขอมูลมี
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ความชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับความรูความเขาใจพื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรรับทราบ ดังที่ทาน
จะไดจากหนังสือเลมนี้
นอกจากนี้ การนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของ โครงการคลองไทย ใหเปนแหลงขอมูลคนควาที่
เขาถึงไดงายและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการไดตลอดไป ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําเว็ปไซตทาง
อินเตอรเน็ตสามารถเปดดูและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :-

http://www.thai-canal.org
ทั้งนี้หากเกิดมีขอบกพรอง และผิดพลาดประการใดในการจัดทําหนังสือเลมนี้ คณะผูจัดทําขอ
นอมรับ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และยินดีรับความคิดเห็นที่ถูกตองจากทุกทาน เพื่อแกไขใหถูกตอง
สมบู ร ณ ทางคณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อยา งยิ่ ง ว า ข อ มู ล ทั้ ง หมดนี้ จ ะเป น ประโยชน กั บ ประชาชนและ
ประเทศชาติอยางยิ่ง

คณะผูจัดทําหนังสือ
1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ
2. พลอากาศเอก กานต สุระกุล
3. นายสุรใจ ศิรินุพงศ
4. พลโท โอภาส รัตนบุรี
5. รองศาสตรจารย ดร.สถาพร เขียววิมล
6. นายแพทย นพดล สมบูรณ
7. นางสาวพรทิพ เขียววิมล
8. นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
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คลองไทยและปรัชญา
(Thai Canal)
ชื่อ คลองไทย หรือ Thai Canal เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2545 โดย
นายคํานวณ ชโลปถัมภ ในฐานะผูแทนรัฐสภาไทย ไดไปเสนอแนวความคิดในการขุดคลองไทย โดย
กลาวสุนทรพจนในการประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ ณ มหาศาลาประชาคมกรุงปกกิ่ง
เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผูแทนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียเขารวมประชุม 42
ประเทศ โดยประกาศวา
“...ประเทศไทยกําลังมีโครงการขุดคลองเชื่อมระหวางมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก
เปนเสนทางเดินเรือสายใหมของโลก ชื่อ คลองไทย ( The Excavation of the Canal is
Considered to be a World Mega Project ) โดยตัง้ ชื่อ “คลองไทย” ตามชื่อประเทศไทย…”
ทั้งนี้ คลองไทยจะกอใหเกิดความรุงเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเชิญชวนนักลงทุน
ชาวตางประเทศใหเขามารวมลงทุนกับประเทศไทยตอไป
คลองไทยเปนแนวคลองที่เกิดใหม คือ เสนทาง 9A ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ไดศึกษาเสนทางพบวา มีปญหาและผลกระทบนอยที่สุด
และมีขอดีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเสนทางอื่นในขณะนี้
การศึกษาเสนทาง 9A เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาเสนทางคอคอดกระ
เดิม คือ เสนทางแนว 1 แนว 2 และแนว 2A ซึ่งเปนเสนทางที่ไดมีผูศึกษาไวแลว โดยเปนเสนทางขุดคลอง
คอคอดกระผานจังหวัดระนอง – จังหวัดชุมพร ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร จากการศึกษาของ
คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามั ญฯ พบว า เปน เส น ทางที่ ขุ ด คลองได ย ากเพราะมีภูเ ขามาก และแคบซึ่ ง ไม
สามารถพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพัฒนาเปนอุตสาหกรรมเมืองใหมหรืออื่นๆ ได และเมื่อขุด
แลวจะไมคุมทุน ฯลฯ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงศึกษาเสนทางแนว 3 คือ แนว 3A แนว 3C เสนทางแนว 4
เสนทางแนว 5 แนว 5A เสนทางแนว 6 และเสนทางแนว 7 คือ แนว 7A และพบวามีปญหาและ
ผลกระทบมากที่แตกตางกันไป จึงศึกษาเสนทางใหม คือ เสนทางแนว 9A มีลักษณะเปนคลอง 2 คลอง
คูขนานไป – กลับคนละคลอง ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร กวาง 300 - 400 เมตร ลึก 30 - 35
เมตร
แนว 9A เปนเสนทางที่ผานทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เขตอําเภอเกาะลันตา จังหวัดตรัง อําเภอ
สิเ กา อํา เภอวั ง วิ เ ศษ อํ า เภอหว ยยอด และอํ า เภอรั ษฎา จั ง หวัด พั ท ลุ ง อํา เภอป า พะยอม จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช อําเภอทุงสง อําเภอชะอวด และอําเภอหัวไทร ที่ตัดผานพรุควนเคร็ง ซึ่งเปนพื้นที่ที่

9

ประชาชนมีฐานะยากจนที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย เปนพื้นที่ปาพรุขนาด 500,000 ไร มีราษฎรอาศัย
อยูนอย เปนเขตน้ําทวมลึกประมาณครึ่งเมตร เปนน้ําเปรี้ยวไมเหมาะสําหรับอยูอาศัยหรือทําการ
เกษตรกรรม และผานจังหวัดสงขลา ที่อําเภอระโนด (เสนทาง 9A ตัดผานจังหวัดกระบี่ – จังหวัดตรัง –
จังหวัดพัทลุง – จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดสงขลา)
โครงการ คลองไทย นี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอ
คอดกระ วุ ฒิ ส ภา ได มี ข อ คิ ด ในการเสนอข อ มู ล ที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง จากการค น คว า ทางด า นวิ ช าการ
ประสบการณ จากการไปศึกษาดูงานตางประเทศและในประเทศและลงไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อสํารวจ
สภาพพื้นที่และใหความรูและสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใตที่
ประชาชนจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาโครงการ
คลองไทย กูเศรษฐกิจชาติ โดยมีนายคํานวณ ชโลปถัมภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน
กรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีหลักปรัชญาเปนแนวคิดที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ :1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาอยางถองแทถึงผลไดและผลเสีย
คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและผลกระทบในทุกๆ ดาน
คํานึงถึงประชาชนและคนรุนลูกรุนหลานในอนาคตวาจะไดรับประโยชนแคไหนเพียงใด
ถาตางประเทศมารวมลงทุนตองคํานึงอยาใหประเทศไทยเสียเปรียบ
แรธาตุในดินที่ขุดจากคลองไทยตองเปนของรัฐ

จากปรัชญาทั้ง 5 ประการนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงไดยึดถือเปนกรอบแนวคิด ใน
การศึกษาขอเท็จจริงของโครงการ คลองไทย เพื่อกูเศรษฐกิจชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ไดคํานึงถึงคําแนะนําของประธานองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งไดกลาว
วา
“...เราไดแตคิดๆ แลวพูดๆ และประชุมและสัมมนาจนเอกสารกองเปนตั้ง เชน โครงการคอคอด
กระ ก็ไดแตพูดยังไมเห็นใครคิดทําอะไร…”
ในโอกาสที่ ป ระธานคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ นายคํ า นวณ ชโลปถั ม ภ รองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศาสตราจารย พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ รองศาสตราจารย ดร. สถาพร เขียววิมล ไดเขาเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหนาและ
ความตั้งใจในการศึกษาโครงการคลองไทยของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอทานองคมนตรี พลเอก
พิจิตร กุลวณิชย เพื่อรับทราบและขอคําแนะนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได
เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมคลองตางๆ ที่ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศอียิปต และ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประะเทศเหลานี้อยูในแถบเอเชียสนใจรวมลงทุนโครงการคลองไทย ทานองคมนตรี
ไดกรุณาใหคําแนะนําวา
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“…อยาคํานึงถึงประเทศในเอเชียดานเดียว ควรที่จะใหประเทศสหรัฐอเมริกามารวมลงทุน
โครงการนี้ดวย เพราะโครงการนี้จะเกิดประโยชนกับชาวเอเชียและอเมริกาตอไปในอนาคต เมื่อ
คลองนี้สําเร็จนานาชาติจะรวมใชคลองนี้ดวย...”
จากปรัชญาและคําแนะนําดังกลาว คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงไดดําเนินการศึกษาขอมูล
โครงการ คลองไทย โดยมีขอมูลการศึกษาดังตอไปนี้ :----------------------------------------
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ภาคที่ 1
ประวัติความเปนมาของคอคอดกระสูคลองไทย
เรียบเรียงโดย นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
สํานักประสานงานการเมือง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

แนวความคิดเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระหรือคลองเชื่อมอาวไทยกับทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดียนั้น ปรากฏตามหลักฐาน ดังนี้ :1. พ.ศ. 2220 สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดมีการกลาวถึงการขุดคลองเชื่อมทะเลอาวไทย
กับทะเลอันดามัน ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
2. พ.ศ. 2336 สมัยรกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลที่ 1สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสี
หนาถ ทรงมีพระราชดําริประสงคจะสรางคลองใหญเชื่อม 2 ฝงทะเล เพื่อประโยชนทางดานยุทธศาสตร
ทางการทหาร เพื่อศึกสงครามกับประเทศพมา และติดตอคาขายกับตางประเทศ (มีพระราชนิพนธเปน
หลักฐาน)
3. พ.ศ. 2401 สมัยรัชกาลที่ 4 อังกฤษไดเสนอขอพระบรมราชานุญาต ทําการขุดคอคอดกระ
แนวระนอง-หลังสวน อันเปนสวนที่แคบที่สุด พระองคทรงยินยอมแตขาดเงินทุน ทําใหหยุดชะงัก ตอมา
พ.ศ. 2406 อังกฤษสํารวจบริเวณคอคอดกระสวนที่แคบที่สุดได แตติดสันเขา ขุดลําบาก เครื่องมือไม มี
จึงยกเลิก ในป พ.ศ. 2409-2411 คลองกระโดงดังไปทั่วโลก ฝรั่งเศสขอเจรจาเพื่อดําเนินการขุดหลังจาก
ที่ฝรั่งเศสไดขุดคลองสุเอชสําเร็จ แตรัชกาลที่ 4 ไมอนุญาต เนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาจักร
4. พ.ศ. 2415 สมัยรัชกาลที่ 5 นาวาเอก เอ. จีลอปตัน ร.น. ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษเขามาสํารวจ
เสนทางการขุดคลองกระอีกครั้งหนึ่ง ในแนวระนอง-ชุมพร จากการสํารวจเปนเรื่องที่เปนไปได แต
พระองคไมอนุญาตดวยเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ
5. พ.ศ. 2460 สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงสนพระทัยในเรื่องคลองกระ เพราะทรงเห็นวาอํานวย
ประโยชนและความเจริญมาสูประเทศอยางมหาศาล แตเนื่องจากปญหาทางการเมืองเชนเดียวกัน ทําให
ตัดสินพระทัยไมทรงอนุญาตใหมีการขุดคลองกระ
6. พ.ศ. 2478 นายปรีดี พนมยงค ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรื้อ
ฟนโครงการคลองกระมาพิจารณา กรณีเมื่อขุดคลองแลว ประเทศไทยจะมีอํานาจอธิปไตยเหนือคลอง
ไมควรพึ่งพาตางชาติ ประเทศไทยตองมีเงินทุนเพียงพอ แตประเทศไทยมีเงินทุนไมเพียงพอ โครงการ
คลองกระจึงตองระงับอีกครั้ง
7. พ.ศ. 2489 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยตองลงนามในความตกลงสมบูรณแบบ เพื่อเลิก
สถานะสงครามกับอังกฤษโดยในขอ 7 ระบุหามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอาวไทย หากมิได
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รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเปนเครื่องยืนยันความสําคัญของคลองกระตอสภาวะทาง
การคาของแหลมมาลายู อยางไรก็ตาม พ.ศ. 2497 ไดมีการยกเลิกความตกลงสมบูรณแบบดังกลาว
8. พ.ศ. 2503 นายเชาว เชาวขวัญยืน กับคณะในนามของบริษัทแหลมทองพัฒนา เสนอรัฐบาล
ไทยขอรื้อฟนโครงการคลองกระขึ้นใหม โดยขออนุญาตทําการศึกษากิจการคลองกระและทาเรือ คณะ
รัฐมนตรีไดแสดงความเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอถึง 2 ครั้ง แตวันที่ 31 มีนาคม 2507 สภาความ
มั่นคงแหงชาติไดสั่งระงับการดําเนินการตามขอตกลง เนื่องจากเหตุผลทางดานความมั่นคงและเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาการแบงแยกดินแดนทางภาคใต
9. พ.ศ. 2513 ดวยความเห็นชอบจากระทรวงมหาดไทย นายเชาว ไดจางบริษัท แทมส (TAMS)
ศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการขุดคลองกระ ผลการศึกษาปรากฏวา แนวคลองที่เหมาะสม
อยูทางใต คือ เสนทางระหวางสตูล-สงขลา
10. พ.ศ. 2516 มีการเสนอโครงการคลองกระตอรัฐบาล แตมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม
11. พ.ศ. 2525 กลุม ส.ส.พรรคชาติไทย โดยนางยุพา อุดมศักด ส.ส.พิจิตร เสนอใหมีการขุด
คลองกระที่จังหวัดระนอง โดยเสนอรัฐบาล มีนายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธานคณะกรรมการทบทวน
ศึกษาโครงการขุดคลองกระ แตดวยเหตุผลดานความมั่นคง การพิจารณาจึงตองชะงักไป
12. พ.ศ. 2525 พล.ท.หาญ ลีลานนท แมทัพภาคที่ 4 เสนอใหมีการทบทวนโครงการขุดคลอง
กระ เพื่อสรางความเจริญแกพื้นที่ภาคใต และสภาผูแทนราษฎรไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้น
ศึกษาโครงการขุดคลองกระ แตไดมีการยุบสภา
13. พ.ศ. 2526 สํานักงาน เอ็คเซ็คคิวทีฟ อินแทลลิเจนส รีวิว (EIR) และฟวซัน เอ็นเนอรยี ฟาว
เดชั่น (FEF) จัดสัมมนาเรื่องคอคอดกระและความเปนไปไดในประเทศไทย โดยไดรับความสนับสนุนจาก
กระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรี
14. พ.ศ. 2527 สํานักงาน FEF ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดติดตอกับกระทรวงคมนาคม เพื่อจัดสัมมนานักธุรกิจ
นักวิชาการ องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระและทํารายงานเสนอ
ตอนักลงทุนชาวอเมริกัน นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ใหการสนับสนุนอยาง
เต็มที่ การศึกษาโครงการขุดคอคอดกระดําเนินไปดวยดี ไดเกิดปญหาในพรรครวมรัฐบาล พลเอก เปรม
ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา
15. พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี โครงการขุดคอคอดกระจึงดําเนินการ
ตอไปคอนขางราบรื่น โดยมีประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาขอเปนผูลงทุนขุดคอคอดกระ แต ดร.บุญรอด
บิณฑสันต หัวหนากลุมนักวิชาการ ไมเห็นดวยและไมยอมใหตางชาติประเทศใดเปนผูลงทุนในโครงการ
นี้ โดย ดร.บุญรอด บิณฑสันตและนักวิชาการกลุมนี้ ไดทํารายงานแนวความคิดในทฤษฎีใหมเกี่ยวกับคอ
คอดกระเสนอตอรัฐบาล โดยใหขุดคอคอดกระเปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือในระดับคาบสมุทร

13

โดยเฉพาะในดานเงินทุนและเทคโนโลยี แตตองดําเนินการโดยคนไทยและประเทศเปนหลักสําคัญ
และไดเปลี่ยนชื่อจากโครงการคอคอดกระเปน “โครงการพัฒนาคาบสมุทรแหลมทอง” แตรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ไมมีการตอบกลับ สภาผูแทนราษฎร ไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดใหมขึ้นมา
ทําหนาที่สานตอการทํางานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดที่แลว โดยมีนายวัฒนา อัศวเหม ส.ส.
สมุทรปราการ เปนประธาน
16. พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาคืบหนามาก โดยรวมมือกับเจาหนาที่
ระดับสูงของรัฐบาล รวมทั้งนายทหารระดับสูง 3 เหลาทัพ ศึกษาดูงานคลองสุเอชและคลองปานามา
รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการสรางเขื่อนและระบบการควบคุมน้ําในเขื่อนเนเธอรแลนด เพื่อนํามา
ประยุกตใชดวยโครงการขุดคอคอดกระในยุคพลเอก เปรม ติณสูลานนท กาวหนาดวยดี แตเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ลดคาเงินบาท ทําใหเกิดปญหาเงินลงทุนเปนอุปสรรคสําคัญ เงินลงทุนจาก
ตางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ํา โยงใยเปนขบวนการลูกโซ ทําใหโครงการขุดคอคอดกระ
หยุดชะงักไป
17. พ.ศ. 2531 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ไดสนับสนุนโครงการขุดคอคอด
กระอยางชัดเจน โดยเนนนโยบายใหตางชาติเขามาลงทุนในลักษณะของสัมปทาน เก็บเกี่ยวผลประโยชน
ตอบแทนจากรัฐบาล จึงมีบริษัทจากประเทศญี่ปุน ไตหวันและเยอรมันนี ขอเขามาลงทุน โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุน ไดยื่นขอเสนอตอรัฐบาลเปนประเทศแรก โดยบริษัทเอกชนญี่ปุนชื่อ DIALCHISOGYO ได
ทําหนังสือลงนามโดยนายทากา คิโยชิ ประธานกรรมการเสนอตอ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
18. พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 เสนอวากลุมผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุนพรอมสนับสนุนโครงการขุดคอคอดกระ แตพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กลับเนนไปที่การเปดประตู
อินโดจีนมากกวา จึงใหความสําคัญกับโครงการ “อิสเทิรน ซีบอรด” หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออกเปนอันดับหนึ่ง และทุมเทเวลาเกือบทั้งหมดในการสนับสนุนโครงการนี้ สวนโครงการขุด
คอคอดกระไดรับความสําคัญเปนอันดับรองลงมา จึงไมรีบเรงในการพิจารณา จนในที่สุดถูกยึดอํานาจ
โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)
19. พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี ไมไดใหความสนใจโครงการขุด
คอคอดกระ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” และพลเอก สุจินดา คราประยูร ลาออกจากการ
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
20. พ.ศ.2535 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย เปนนายกรัฐมนตรี ตอมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอคอด
กระ จัดตั้งโดยความรวมมือขององคกรเอกชนหลายแหงประกาศตั้งขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปนผู
ศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการคอคอดกระทั้ ง ระบบ แต เ นื่ อ งจากท า ที ข องรั ฐ บาลที่ มี พ รรค
ประชาธิปตย เปนแกนนํายั งมี สมาชิก สภาผูแทนราษฎรภาคใตของพรรคประชาธิปตยบางคนแสดง
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ความเห็นทํานองคัดคาน ดวยเหตุผลอาจทําใหเกิดความสับสนสําหรับนักลงทุนชาวตางประเทศ
ระหวางโครงการเซาทเทิรนซีบอรด กับ โครงการขุดคอคอดกระ มูลนิธิฯ จึงระงับการยื่นขอเสนอดังกลาว
ตอนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี อยางกะทันหัน สําหรับนักลงทุนชาวญี่ปุนยังใหความสนใจโครงการ
ขุดคลองกระ คือ บริษัทอิชิณาวาจินา ฮารต อินดัสทรี (IHI) ไดประกาศชัดเจนวาสนใจที่จะเขามาลงทุน
โครงการขุดคลองกระในประเทศไทยและอยูระหวางการแสวงหาพันธมิตรรวมลงทุน โดยไมจํากัดวา
จะตองเปนบริษัทเอกชนญี่ปุนดวยกัน หรือเปนบริษัทลงทุนขามชาติประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทย ผูบริหาร
ของบริษัทฯ ยังแสดงทาทีสนใจในเบื้องตนจะลงทุนในลักษณะครบวงจร คือ การลงทุนทางดานการ
กอสรางและการบริหาร แตหลังจากนั้นไมปรากฏความคืบหนาจากบริษัทญี่ปุนแหงนี้หรือนักลงทุน
ตางชาติรายอื่นๆ อีก
นอกจากนี้ มีฝายคัดคานซึ่งสวนใหญเปนนักการเมือง โดยยกเหตุผลดานความมั่นคง อางวา
หากขุดคอคอดกระก็เทากับเปนการแบงแยกประเทศไทยเปน 2 สวน และอาจนํามาซึ่งการเสียเอกราช
ของดินแดนจังหวัดภาคใตที่จะถูกแบงแยกในที่สุด อีกทั้งยังโจมตีฝายสนับสนุนวาอาจรับเงินจากประเทศ
มุสลิม เจาแหงสิทธิกอการรายมาดําเนินการ นักการเมืองบางคนยกเอาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาอางใน
ขอที่วา “...ประเทศไทยเปนอันหนึ่งอันเดียว ผูใดจะมาแบงแยกมิได...” จนกลายเปนเรื่องตลกขบขัน อาง
แบบผิดๆ เหมือนกับไมมีความรู เพราะความจริง “ประเทศไทย” หมายถึง องครวมของประเทศทั้งหมด
ไมใชเฉพาะผืนแผนดินหรือดินแดนเทานั้น แตรวมถึงอํานาจปกครองของรัฐที่มีพระมหากษัตริยเปนองค
พระประมุขดวย ดังนั้น กรณีที่จะขุดคอคอดกระหรือไม จึงไมมีสวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แตอยางใด
21. พ.ศ. 2537 รัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไมไดใหความสนใจกับโครงการ
ขุดคอคอดกระ เนื่องจากใหความสนับสนุนสนใจกับโครงการสรางทาอากาศยานสากลแหงที่ 2
(สนามบินหนองงูเหา) ที่จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งรัฐบาลมีปญหาเรื่องตางๆ จึงประกาศยุบสภา
ผูแทนราษฎร
22. พ.ศ. 2539 รัฐบาลซึ่งนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี ไมไดใหความสนใจ
โครงการขุดคอคอดกระ
23. พ.ศ. 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ไมไดใหความสนใจตอโครงการขุด
คอคอดกระมากนัก เนื่องจากใหความสนใจตอการสรางทาอากาศยานสากลแหงใหมซึ่งเปนโครงการที่
ตอเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผานมา แตยังมีการมอบหมายใหนายเดน โตะมีนา ประธานที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ศึกษาความเปนไปไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) และสภาความมั่นคงแหงชาติ จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2540 รัฐบาลสมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประกาศลอยตัว
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คาเงินบาท ประเทศศตกอยูในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ จนในที่สุด พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ขอลาออก
จากการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โครงการขุดคอคอดกระจึงตองระงับไปอีกครั้ง
24. พ.ศ. 2540 (ปลายป) นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง และไมปรากฏวามีการ
พิจารณาหรือการศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ เนื่องจากอยูในภาวะแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดวิกฤติ
อยางรุนแรง
25. พ.ศ. 2544 วุฒิสภาโดยนายคํานวณ ชโลปถัมภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรีไดเสนอ
โครงการขุดคอคอดกระขึ้นมาพิจารณาใหม โดยไดรับอนุมัติจากวุฒิสภาใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544
คณะรัฐบาล ซึ่งมีพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติ
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการขุดคลองกระ เพื่อแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ภายใตนโยบาย
และการกํากับดูแลของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
----------------------------------------
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ภาคที่ 2
ความเปนมาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

ภาพที่ 2.1 นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี พรอมดวยนายสามารถ รัตนประทีปพร ส.ว.
จังหวัดหนองบัวลําภู และนายสราวุธ นิยมทรัพย ส.ว. จังหวัดนครปฐม ไดรวมกันเสนอญัตติ
ตอนายสนิท วรปญญา ประธานวุฒิสภา เพื่อขอใหวุฒิสภาพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมา
ธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2543
----------------------------------------
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ภาพที่ 2.2 นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 สมัยสามัญ
ทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2544 เสนอแต ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ

ภาพที่ 2.3 การประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544
----------------------------------------
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ภาพที่ 2.4 การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมี ดร.วัฒนา เขียววิมล เปนรองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และนายทวี แกวคง กรรมาธิการวิสามัญฯ เขารวมประชุม
ตอมาทั้ง 2 ทานไดถึงแกอนิจกรรม และไดฝากผลงานไวเปนที่ระลึก
----------------------------------------
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ภาพที่ 2.5 การประชุมนัดสุดทายของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547
หลังจากนี้อยูในกระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอความเห็นชอบตอวุฒิสภาตอไป การ
ประชุมนัดสุดทายของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยไดมีการนําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ประธานคณะกรรมาธิ การวิสามัญฯ ไดสรุปความกา วหนา ผลการดํ าเนิ น งานของคณะกรรมาธิก าร
วิสามัญฯ ใหที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้ ไดฉายภาพถายทางอากาศที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้น
เฮลิคอปเตอรสํารวจทางอากาศเพื่อสํารวจแนวคลองไทยเสนทาง 9A เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เวลา 9
นาฬิกา เริ่มจากฝงอาวไทยที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่ง
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยให รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล เปนผูนําเสนอภาพถายวีดีโอจาก
การสํารวจทางอากาศใหที่ประชุมใหไดเห็นสภาพพื้นที่จริงของคลองไทยเสนทาง 9A อยางชัดเจนวามี
สภาพเปนอยางไรในปจจุบัน หลังจากนั้น ประธานฯ ไดชี้แจงถึงการที่จะดําเนินรวบรวมผลการศึกษา
ขอมูลโดยตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ เพื่อจัดทําหนังสือตอไป เพื่อใชเปนหนังสือรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาทั้งหมด นําเสนอวุฒิสภาตอไป
----------------------------------------
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ภาคที่ 3
การศึกษาดูงานตางประเทศและในประเทศ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ
วุฒิสภา
3.1 การศึกษาดูงานตางประเทศ

ภาพที่ 3.1.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานทาเรือประเทศสิงคโปร
ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานดานกิจการทาเรือของประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2544
ไดเขารวมสัมมนาทางวิชาการที่ประเทศสิงคโปร วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2544
ประเทศสิงคโปร ใชตําแหนงทางภูมิศาสตรของประเทศและความสามารถในการบริหารการ
จัดการ สรางความมั่งคั่งใหกับประเทศ ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาตินอยมาก โดยมีพื้นที่ 650 ตาราง
กิโลเมตร (มีพื้นที่เทากับจังหวัดภูเก็ต) และมีประชากรประมาณ 4 ลานคน
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ประเทศสิงคโปรมีโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีคลังเก็บน้ํามันขนาดใหญ
3 แหง มีทาเทียบเรือสําหรับเรือขนสงน้ํามัน 130 ลํา จําหนายน้ํามันไดวันละ 56,700 ตันตอวัน น้าํ มันที่
ขายไดสวนใหญก็ขายใหกับเรือที่มาแวะลงขนถายสินคาที่ทาเรือ มาใชบริการโรงกลั่นน้ํามันไดทันที
เพราะน้ํามันที่โรงกลั่นไมตองสงผานทอไปไกล (ประเทศสิงคโปรขายน้ํามัน 1 เดือน เทากับประเทศไทย
ขาย 1 ป)
รายไดจากการขายน้ําจืดที่ซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย ใชบริโภคภายในประเทศ แลวเหลือจํา
หนาย ซื้อมาราคาลูกบาศกเมตรละนอยกวา 1 เหรียญ ขาย 25 เหรียญ ใหกับเรือตางๆ ที่มาใชบริการอีก
ในแตละวันจะมีตูคอนเทนเนอรขนถายที่ทาเรือมากกวา 40,000 ตูตอวัน ตลอดเวลา และมี
เรือเทียบทาเรือมากกวา 600 ลํา ขนถายตูคอนเทนเนอรวางตามทาเรือกวา150,000 ตูตลอดเวลา มีตู
คอนเทนเนอรมาขนถาย ใชบริการ 15 - 20 ลานตูตอป ถาตูคอนเทนเนอรแตละตูสรางรายไดใหกับ
ทาเรือตูละ 100,000 บาท ประเทศสิงคโปรจะมีรายไดเฉพาะสวนนี้ประมาณ 2,000,000 ลานบาทตอป
(เทากับงบประมาณของประเทศไทยประมาณ 2 เทา)
เมื่อป พ.ศ. 2543 มีนักทองเที่ยวจากการเดินทางโดยเรือทองเที่ยวนานาชาติมาเที่ยวที่ประเทศ
สิงคโปรประมาณ 6.9 ลานคน จากขอมูลคราวๆ ทําใหไมตองสงสัยวา ทําไมประเทศสิงคโปรถึงไดร่ํารวย
ปจจุบันมีเรือผานทางตอนใตของประเทศไทยประมาณปละ 520,000 ลํา หรือประมาณวันละ
1,300 – 1,400 ลําตอวัน มีเรือผานแวะจอดที่ทาเรือประเทศสิงคโปรวันละ 600 ลํา โดยเรือทั้งหมดจะ
แลนผาน 3 เสนทางหลัก คือ ผานที่ชองแคบมะละกา เรือสวนใหญที่ไมผานชองแคบมะละกา เพราะเปน
เรือขนาดใหญกินน้ําลึกเกินกวา 20 เมตร ทําใหตองแลนออมไปทางชองแคบซุนดาหรือชองแคบลอมบอค
ซึ่งตองใชเวลาหลายวัน จึงตองเสียคาใชจายมาก ดังนั้น เรือที่จะมาใชคลองไทยจะมาจากชองแคบซุนดา
และชองแคบลอมบอค เรือเหลานี้จะเปนลูกคาหลักที่จะมาใชบริการคลองไทย เพราะคลองไทยจะสราง
รองรับเรือขนาดใหญใหสามารถผานได แตคลองไทยสามารถบริการใหเรือแลนผานไดไมเกิน 300 - 400
ลําตอวัน ดังนั้น จะยังคงมีเรืออีกหลายรอยลําจําเปนตองใชเสนทางเดิม ทําใหเสียเวลาเดินเรือและ
คาใชจายเชนเดิม
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.2 การศึกษาดูงานเขื่อนเอนกประสงคที่ใหญที่สุดในโลกของประเทศจีนชื่อ “เขื่อนซันเซีย“
ตัวเขื่อนตั้งอยูบนแมน้ําแยงซีเกียง เมื่อเห็นการสรางเขื่อนของประเทศจีนแลว การสราง
คลองไทยเปนเรื่องธรรมดา
ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2544 ที่เขื่อนเอนกประสงคขนาด
ใหญของประเทศจีนชื่อ “เขื่อนซันเซีย“ ตั้งอยูบนแมน้ําแยงซีเกียง เปนแมน้ํายาวอันดับ 3 ของโลก จาก
ประวัติไดสรางความเสียหายและคราชีวิตคนจีนมากมาย ขณะนี้ไดเปลี่ยนมาใหคุณอนันต เขื่อนซันเซีย
เป น เขื่ อ นเพื่ อ การขนส ง เพื่ อ การชลประทาน การท อ งเที่ ย ว และผลิ ต กระแสไฟฟ า สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟาได 21,000 เม็กกะวัตต มีความสามารถในการผลิตกระแสไดเทากับประเทศไทยที่ใชอยูใน
ปจจุบันนี้ ไดทั้งประเทศอยางสบาย เริ่มทําการกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2536 และจะเสร็จสมบูรณ พ.ศ. 2549
ตัวเขื่อนมีความยาว 2.70 กิโลเมตร มีความสูงของระดับน้ําเหนือเขื่อน 175 เมตร
การไปดูงานกอสราง “เขื่อนซันเซีย“ ของประเทศจีน ทําใหมองเห็นวาการกอสรางทางดาน
วิศวกรรมในการสรางเขื่อนซันเซียมีปญหาทางดานวิศวกรรมที่ซับซอนมากกวาการกอสรางคลองไทย
มาก ดังนั้น ดวยศักยภาพที่มีมากของประเทศจีนจะกลายเปนแหลงความรวมมือทางดานวิศวกรรมการ
กอสรางคลองไทยไดเปนอยางดีและยังมีตนทุนที่ต่ํารวมกับประเทศไทย
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.3 นายคํานวณ ชโลปถัมภ, พลโท โอภาส รัตนบุรี, นายสุรเดช ยะสวัสดิ์, นายสามารถ
รัตนประทีปพร, นายแพทย ประสิทธ พิฑูรกิจจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย เฉินซี
เหวิน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน
ครั้งที่ 3 เดินทางไปประสานงานกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (นายเฉิน ซี เหวิน) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานเศรษฐกิจ และ
ปรึกษาหารือถึงความเปนไปไดในการขุดคลองไทยที่ประเทศจีน ณ กรุงปกกิ่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม ถึง
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2545
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.4 คลองสุเอชประเทศอียิปตมีความยาว 192 กิโลเมตร เปนคลองระบบเปด เรือสามารถ
ผานคลองไดตลอดโดยไมตองใชระบบประตูน้ําเชนเดียวกับคลองไทย

ภาพที่ 3.1.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และเอกอัครราชทูตประจําประเทศอียิปต เยี่ยมชมศูนยการ
ควบคุมการเดินเรือคลองสุเอช
ครั้งที่ 4
การไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการคลองสุเอชประเทศอียิปต เมื่อวันที่ 6–10
เมษายน 2545 คลองสุเอชมีความยาว 192 กิโลเมตร ความกวางของคลองในระดับน้ําทะเล (เหนือ/ ใต)
345/280 เมตร เรือกินน้ําลึกไดประมาณ 20 เมตร อนุญาตใหใชความเร็วของเรือแลนในคลองสุเอช
ประมาณ 13 – 14 กิโลเมตรตอชั่วโมง สวนความตางระดับน้ําทะเลที่ทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน
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ภาพที่ 3.1.6 หนังสือพิมพอียิปตลงขาว Ismalia Governor, General Foad S aad El-Deen และ
President of Suez Canal Authority, Admiral Ahmed Fadel ผูวาการเมือง Ismalia
และประธานกรรมการบริหารคลองสุเอช ใหการตอนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ
นายวรวิทย กันษฐะเสพ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอียิปตที่มาศึกษาดูงานคลอง
สุเอช
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(Mediterranean Port Said) น้ําขึ้นลงแตกตางกันระหวาง 0.5 - 1.0 เมตร สวนทางดานทะเลแดง (Red
Sea) น้ําขึ้นลงแตกตางกัน 2 เมตร เรือแลนผานคลองไดโดยไมตองใชระบบประตูน้ํา
รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมผานคลองประมาณ 400,000 ลานบาทตอป แตรายไดที่คลอง
สุเอชสรางรายไดหลักใหกับประเทศอียิปต คือ การทองเที่ยว คลองสุเอชชวยยนระยะทางเดินเรือจาก
เมืองทา Jeddah (Saudi Arabia) ที่จะแลนไปยังทาเรือ Constanza (Black Sea) เรือจะตองแลนออม
แหลม Good Hope เปนระยะทาง 18,837 กิโลเมตร แตถาเรือแลนผานคลองสุเอชจะเหลือระยะทาง
2,717 กิโลเมตร ประหยัดระยะทางได 86% ปจจุบันประเทศอียิปตมีการปรับปรุงและขยายคลองและมี
การขุดคลองคูขนาน มีความยาวของคลองคูขนาน 78 กิโลเมตร คาดวาในอนาคตจะมีคลองขนานยาว
ตลอด เพื่อเพิ่มปริมาณการเดินเรือใหมากขึ้นและเพื่อลดเวลาสับหลีกในการจัดขบวนเรือ (Convoys)
การเดินทางไปดูคลองสุเอชซึ่งเปนคลองเดี่ยวและเปนแบบที่ไมใชประตูน้ําระบบปดเปดเหมือน
คลองปานามา จากการที่ไปดูงานครั้งนี้ทําใหเขาใจถึงขอจํากัดในกรณีการสรางคลองแบบคลองเดี่ยวที่
ทําใหเรือไมสามารถวิ่งสวนกันไดทันที กลาวคือ เมื่อเรือจะวิ่งสวนกันจะตองมีที่หลบใหขบวนเรือหนึง่ หยุด
แลวใหเรืออีกขบวนแลนไปกอน จึงกําหนดใหเรือมารวมเปนขบวน แลวกําหนดเวลาและสถานที่เพื่อสับ
หลีก ทําใหเรือแลนชาและเกิดอุบัติเหตุไดงาย ดังนั้น การเดินเรือในคลองสุเอช ทําใหจํานวนเรือผานได
นอย ปจจุบันนี้คลองสุเอชไดพฒนาใหการเดินเรือมีความสะดวกมากขึ้น โดยสรางคลองแบบคูขนานใน
บางสวน (ยาว 57 กิโลเมตร) เพื่อแกปญหาเรื่องการเสียเวลาที่เรือตองหยุดรอใหอีกขบวนไดแลนไปดังที่
ไดกลาวมา ฉะนั้น คลองไทยควรสรางเปนคลองคูขนานตลอด เพื่อลดปญหาในขางตน
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.7 นายคํานวณ ชโลปถัมภ กลาวสุนทรพจนตอผูแทนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ที่มารวมประชุมจํานวน 42 ประเทศ
ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 20 เมษายน 2545 นายคํานวณ ชโลปถัมภ ในฐานะผูแทนของรัฐสภาไทย
ไดเสนอแนวความคิดในการขุดคลองไทย โดยกลาวสุนทรพจน ในหัวขอ “คลองไทยเพื่อสันติภาพ” ตอที่
ประชุมสมาชิกสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ ณ เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผูแทนจาก
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียมารวมประชุมจํานวน 42 ประเทศ
สรุปความสําคัญวา ประเทศไทยกําลังมีแนวคิดที่จะมีโครงการขุดคลองเชื่อมระหวางมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งจะกอใหเกิดเสนทางการเดินเรือสายใหมของโลกและเกิดความรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยจะเชิญชวนนักลงทุนชาวตางประเทศใหเขามารวมลงทุนกับประเทศ
ไทย
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.8 แผนที่คลองปานามา แสดงถึงลักษณะของคลอง และการเดินเรือผานคลองปานามาทีต่ อ ง
ใชระบบประตูน้ําใหเรือผาน คลองปานามาอยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 26 เมตร (สูง
ประมาณตึก 8 ชั้น)
ครั้งที่ 6 ไปประเทศปานามา เพื่อไปดูคลองปานามา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2
สิงหาคม 2545 เวลา 2:00 นาฬิกา เครื่องบินขึ้นจากสนามบินเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
บินมุงไปเมืองหลวงประเทศปานามา ณ เวลา 9 : 00 นาฬิกา ที่ประเทศปานามายังไมมีสถานทูตของ
ประเทศไทยหรือกงศุลไทย ทําใหการเดินทางทั้งไปและกลับไมพบคนไทยแมแตคนเดียว
การศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการเดินเรือและศูนยควบคุมการเดินเรือที่คลองปานามา
ประเทศปานามา คลองปานามาเชื่อมระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก ระดับน้ํา
ทะเลทั้งสองฝงมหาสมุทรจะขึ้นลง 2 เมตร และ 5 เมตร ตัวคลองปานามาอยูเหนือระดับน้ําทะเล 26
เมตร จําเปนตองใชระบบประตูน้ํา โดยอูเรือมีประตูน้ําปดเปดยกระดับ มีทั้งหมด 3 ตอน แตละตอนจะมี
การยกเปนขั้นบันได 3 ขั้น ความยาวคลองประมาณ 80 กิโลเมตร น้ําที่นํามาใชในการยกเรือใหสูงขึ้น
อาศัยจากทะเลสาบน้ําจืด Gartun Lake ซึ่งไดรับน้ํามาจากน้ําฝน ทําใหประหยัดพลังงานไมตองสูบน้ํา
จากทะเลมาใช ที่นี่มีฝนตกชุก 11 เดือนตอป เรือแตละลําจะตองใชน้ําจืดปลอยทิ้งเพื่อใชในการยกเรือให
สูงขึ้นในการผานแตละครั้ง 2,000,000 ลิตร เรือแตละลําเดินทางผานคลองใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
ขอจํากัดของคลองปานามาทําใหในแตละวันจะมีเรือผานไดนอย 38 ลําตอวัน ขนาดของอูน้ํายกเรือให
สูงขึ้นเปนตัวกําหนดที่จะใหเรือผานได กวางไมเกิน 33 เมตร ยาวไมเกิน 295 เมตร
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การบริหารจัดการของ “คลองปานามา“ จะทันสมัยกวา “คลองสุเอช“ อาจจะดวยเพราะการ
เดินเรือผานคลองปานามาตองใชระบบประตูน้ําหลายระดับ จําตองใชกระบวนการทางเทคนิคมากกวา
การเดินเรือผานคลองที่ไมตองมีประตูน้ําปดเปด ดังนั้น เจาหนาที่คลองปานามาและกัปตันนําลองเรือ
ที่มาผานคลองปานามาจะตองมีความชํานาญเฉพาะดวย

ภาพที่ 3.1.9 นายคํานวณ ชโลปถัมภ และ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล เยี่ยมชมศูนยการควบคุมการ
เดินเรือคลองปานามา ประเทศปานามา ปจจุบันคลองปานามาสามารถใหเรือผานได
เพียงวันละ 38 ลํา
คลองปานามาเปนประโยชนโดยตรง ชวยการขนสงสินคาทางเรือของประเทศสหรัฐอเมริกาได
มาก เรือที่เดินทางจากรัฐนิวยอรคไปยังรัฐแคลิฟอรเนีย สามารถยนระยะทางไดไมนอยกวา 20,000
กิโลเมตร ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครองประเทศปานามาจนถึง พ.ศ. 2543 แลวจึงคืนใหกับประเทศ
ปานามา
ขอจํากัดทางธรรมชาติของคลองปานามาทําใหเรือที่มีขนาดใหญและมีเรืออีกจํานวนมากไม
สามารถใชคลองปานามาได ประเทศปานามากํ า ลัง ทํ าโครงการเพิ่ม ขยายคลองและประตูน้ํา เพื่ อ
ตองการเพิ่มความสามารถใหเรือผานไดมากขึ้น ทําใหตองใชงบประมาณอีกกวา 200,000 ลานบาท
รายไดจากคาธรรมเนียมผานคลองปานามาประมาณปละ 40,000 ลานบาทตอป แตปรากฏวารายได
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หลักของประเทศปานามา คือ รายไดจากนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวคลองปานามา ทั้งทางเรือและทาง
เครื่องบิน
รูปแบบและลักษณะของคลองปานามา เนื่องดวยคลองปานามามีขอจํากัดทางธรรมชาติมาก
ทางดานลักษณะภูมิศาสตรของคลองที่มีระดับน้ําทั้งสองฝงทะเลแตกตางกันมากและแนวคลองก็อยู
เหนือระดับน้ําทะเลถึง 26 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะทางภูมิศาสตรคลองไทย ถาดูแผนที่โลกจะ
เห็นวาคลองปานามาเปนสวนที่แคบที่สุด ตรงกลางของทวีปอเมริการะหวางอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต
ที่กั้นระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีความยาว 40,000 กิโลเมตร ทําใหสิ่งมี ชีวิต
ทางทะเลทั้งสองฝงแตกตางกันมาก จึงมีพิพิธภัณฑ “สมิทโซเนี่ยน“ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษา
สัตวทางทะเลโดยเฉพาะตั้งอยูที่นั่น
สําหรับคลองไทย มีธรรมชาติเอื้ออํานวยมากกวาคลองปานามา ความตางระดับของน้ําทะเล
คลองไทยของฝงทะเลทั้งสองฝงแตกตางกันไมถึง 1 เมตร ทําใหไมตองใชระบบประตูน้ําเหมือนคลอง
ปานามา คลองไทยจะเหมือนคลองสุเอช ถาดูจากแผนที่จะเห็นวาทางตอนใตของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียเปนแหลมยื่นลงไปยังมหาสมุทรอินเดียเพียง 1,000 กวากิโลเมตร น้ําทะเลทั้งสองฝง
ไหลไปมาถึงกันสะดวก ดังนั้น ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตทางทะเลจึงมีนอย
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.10 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษปูตง
(Pudong) ที่นครเซี่ยงไฮ และเมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งใหญกวาประเทศ
ไทย 20 เทา ในจํานวนประชากร และ 20 เทาขนาดพื้นที่ประเทศ
ครั้งที่ 7 ไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 2546 คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษปูตง (Pudong) ณ นครเซี่ยงไฮและเมือง
ซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญของประเทศจีน
ประเทศจีนมีจํานวนประชากรขนาดพื้นที่มากกวาประเทศไทย 20 เทา การคาขายของไทยกับ
ประเทศจีน เทากับประเทศไทยแขงกับประเทศจีน โดยหนึ่งประเทศจีนเทากับ 20 เทาประเทศไทย
ปจจุบันคาแรงงานของจีนยังต่ํากวาประเทศไทย และยังมีพลังงานไฟฟาที่ราคาถูกจากเขื่อนน้ํา (ซันเซีย)
อีกมากในประเทศจีน นอกจากนี้ ก็มีแ หลง น้ํา มันที่ รอการพัฒ นา ที่สํา คัญมี เทคโนโลยีพื้น ฐานและ
เทคโนโลยีชั้นสูงเปนของตัวเองมากกวาประเทศไทย (ประเทศจีนจะมีความสามารถในการผลิตสินคา
เกือบทุกอยางไดในราคาถูก นอกเหนือจากเหตุผลดังกลาวแลว สินคาอันไหนขายไมไดก็ยังมีตลาด
รองรั บ คือ ประชากรจีน 1,300 ลานคนคอยอยู) ถาหากประเทศไทยไมสรางคลองไทยเพื่อผลักดั น
เศรษฐกิจในขณะนี้แลวจะรอไปสรางเมื่อไร
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ดังนั้น การแขงขันการผลิตสินคาทุกประเภท ประเทศไทยมีประเทศจีนที่นากลัวที่สุด เรา
แขงขันกับประเทศสหรัฐอเมริกาในดานการผลิตยังนากลัวนอยกวาเพราะวาประเทศสหรัฐอเมริกาตนทุน
แรงงานการผลิตสินคาพื้นฐาน ยังสูงกวาไทยมาก
------------------------------------

ภาพที่ 3.1.11 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการทาเรือเมืองปูซาน
ประเทศเกาหลีใต
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 - 29 มกราคม 2546 ศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ระบบ บริหารจัดการการคมนาคม การขนสงของทาเรือเมืองปูซาน (PORT MARITIME OF BUSAN)
และลงเรือดูการดําเนินงานของทาเรือปูซาน ซึ่งเปนทาเรือสงออกใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต
ประเทศเกาหลีใตมีประชากรประมาณ 45 ลานคน เมืองหลวง คือ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใตมี
พื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของประเทศไทย (100,000 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่มากกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ
เปนภูเขา เมื่อประมาณปพ.ศ. 2520 ถาใครเคยไปเที่ยวเกาหลีใตในขณะนั้นสามารถบอกไดวาสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยดีกวา แตมาถึงปจจุบันนี้ประเทศเกาหลีใตมีสถานภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเทากับประเทศยุโรประดับแถวหนา เทาที่ทราบรายไดขั้นต่ําของคนเกาหลี 1,760 บาทตอวัน
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ขาวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 800 บาท ประเทศเกาหลีใตมีผลผลิตมวลรวม (GDP)
มากกวาประเทศไทย 4-5 เทา
เมืองปูซาน เปนเมืองทาเรือใหญของประเทศเกาหลีใต เปนเมืองทองเที่ยว อุตสาหกรรมการตอ
เรือ มีการขนถายตูคอนเทนเนอรประมาณปละ 10 ลานตูตอป เคยเปนเมืองจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค
ประชากรของเมืองปูซานมีประมาณ 4.5 ลานคน ผลผลิตมวลรวมของเมืองนี้ประมาณ 7,000,000 ลาน
บาท ตอป (มากกวาประเทศไทยเล็กนอย)
--------------------------------------

ภาพที่ 3.1.12 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดูงานดานการบริหารจัดการทาเรือ ประเทศญี่ปุน
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ภาพที่ 3.1.13 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานการตอเรือ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน
ครั้งที่ 9 วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2546 ศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการคมนาคม การขนสงของทาเรือโยโกฮามา เมืองโยโกฮามา และ
ทาเรือโกเบ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
จากการไดซักถามเจาหนาที่ของประเทศญี่ปุน ทราบวาเรือขนาด 300,000 DWT คาตอเรือ
ประมาณ 80,000,000 ถึง 90,000,000 ลานดอลลาร เรือขนาด 100,000 DWT คาตอเรือประมาณ
50,000,000 ถึง 60,000,000 ลานดอลลาร ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 2 ป เรือจะมีอายุการใชงาน
ประมาณ 20 ป เมื่อเรือใชไปประมาณ 8 ป คาเสื่อมราคาของตัวเรือจะมีมูลคาเหลือประมาณ 45% ของ
ราคาเรือเดิม เรือเกาที่นําไปใชในทองทะเลมีจํานวนมากที่หมดอายุใชงานแลวยังนํามาใชอีก สรางปญหา
สิ่งแวดลอมมาก เพราะมีนักธุรกิจที่ไมดีซื้อเรือหมดสภาพในราคาถูกๆ มาใช เมื่อนําเรือไปใชเกิดปญหา
เรือแตกลมกลางทะเล ก็จะกลายเปนเรือไมมีสัญชาติไมมีเจาของ สรางมลภาวะทางทะเลมาก มีเรือ
ขนาด 500 - 500,000 DWT ประมาณ 30,000 กวาลํา ที่แลนอยูในทองทะเลในแตละปจะมีเรือหมดอายุ
ใชงานประมาณปละ 1,000 ลํา เรือที่หมดอายุจะแปรสภาพเปนเศษเหล็ก นําไปรีดเปนเหล็กเสนขายใน
ราคาถูก
----------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.14 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษา เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณที่ศูนย
กระจายคลังสินคาเมืองทาโกเบ ศูนยบริหารตูคอนเทนเนอรที่ Kobe International
Distribution Center คลังสินคาทาเรือเปนธุรกิจสรางรายไดมากมาย
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามันยาวกวา 1,000 กิโลเมตร นานน้ํา
สากลของประเทศไทยที่หางจากฝงทะเล 200 ไมลทะเล ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมทางทะเล
จากเรือที่สรางปญหาดังกลาว ถึงทราบก็ทําอะไรไมไดมาก สิ่งที่นาเสียดาย คือ ประเทศไทยใชประโยชน
ทางทะเลนอยมาก แตประเทศไทยไมทราบ ถาทราบก็ไมสามารถดําเนินการอะไรไดมากเพราะเปน
นานน้ําสากล
--------------------------------------
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ภาพที่ 3.1.15 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานที่ชองแคบมะละกาที่เมือง MELAKA ประเทศ
มาเลเซีย เรือทุกลําที่ผานที่นี่จะไปผานประเทศสิงคโปร ลักษณะทางภูมิประเทศของ
ประเทศมาเลเซีย จะสรางศูนยทาเรือแขงกับประเทศสิงคโปรไดคอนขางลําบาก
ครั้งที่ 10 วันที่ 12–15 พฤษภาคม 2547 เดินทางไปประเทศมาเลเซียทางรถยนต ดูงานและ
รับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การคมนาคมและการขนสงของทาเรือ WESTPORT
(KELANG) ประเทศมาเลเซีย และไดไปที่ชองแคบมะละกา ที่เมือง MELAKA ประเทศมาเลเซีย เมืองมะ
ละกา (ภาษามาเลเซียเขียน MELAKA ภาษาอังกฤษเขียน MALACCA) ตั้งอยูบนฝงของชองแคบมะละ
กาดานประเทศมาเลเซีย บริเวณชองแคบที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนจะหางจากฝงตรงขามของ
ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 350 กิโลเมตร
ความยาวของชองแคบมะละกา มีความยาวตามแนวเสนทางเดินเรือประมาณ 1000 กิโลเมตร ที่
ชองแคบมะละกาจะมีเรือขนสินคาผานที่ชองแคบนี้ แต ละวันจะมีมูลคาของสินคาที่ผานชองแคบนี้
มากกวา 500,000 ลานบาทตอวัน ในแตละปมีการประมงจับสัตวน้ําตางๆ ในทะเลไดมากกวา 380,000
ตันตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ถึงป พ.ศ. 2537 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 476 ครั้ง หรือประมาณ 30 ครั้งตอป และ
ที่สําคัญอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําใหเกิดน้ํามันกระจายในทองทะเลมากมายซึ่งการควบคุมและปองกันทําได
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ยาก ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง มี ส าเหตุ ม าจากอุ บั ติ เ หตุ ท างเรื อ โดยมี เ รื อ ต า งๆ แล น ผ า นกว า 274
ประเภท หนึ่งในจํานวนเรือเหลานั้นจะเปนเรือขนสงน้ํามันถึง 36 %

ภาพที่ 3.1.16 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดูงานที่ทาเรือ WESTPORT (KELANG) ประเทศมาเลเซีย
มีการขนถายตูคอนเทนเนอรประมาณปละ 3 ลานตู (TEU) ลักษณะเปนทาเรือขนถาย
สินคาที่ใชเฉพาะภายในประเทศ
----------------------------------------
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3.2 การศึกษาดูงานในประเทศ

ภาพที่ 3.2.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาโครงการคลองไทย และเยี่ยมชมกองทัพเรือเพื่อขอ
ความคิดเห็น และขอมูลตางๆ โดยเฉพาะทางดานความมั่นคง คลองไทยจะทําให
กองทัพเรือสามารถเคลื่อนกําลังพลสองฝงทะเลไทยไดอยางอิสระ
ครั้งที่ 1 การศึกษาดูงานดานกิจการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 รับฟงการบรรยายสรุปเกีย่ วกับ
โครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) กองทัพเรือใหความเห็นวาในปจจุบันกองทัพเรือหากมีการ
เคลื่อนยายกําลังทางเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบไปยังทิศตะวันตกของชายฝงทะเลอันดามัน จะตองผาน
นานน้ําสากลของประเทศขางเคียง ทําใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงและผลไดผลเสียของประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบาน และทําใหเสียเวลาและคาใชจายมากในการเดินเรือ หากมีโครงการขุดคลองไทย
จะทําใหมีความอิสระในการเคลื่อนยายกําลังทางเรือไดสะดวกตลอดเวลา และจะเสริมสมุททานุภาพ
ใหกับกองทัพเรือสามารถใหการดูแลรักษาผลประโยชนดานเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศดาน
ชายฝงทะเลอันดามันในยามปกติไดอยางอิสระและรวดเร็วทันเหตุการณ
--------------------------------------
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ภาพที่ 3.2.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมกรมชลประทานเพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลง
น้ําและคลองทางธรรมชาติ ที่คลองไทยตัดผานจะมีผลกระทบอยางไรบาง
ครั้งที่ 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พรอมคณะทํางานศึกษาเสนทาง 9A เดินทางไปศึกษาดู
งานกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเขาพบนายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรม
ชลประทานและคณะ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ณ หองประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ เพื่อขอรับทราบเกี่ยวกับแหลงน้ําจืดหากมีการขุดคลองไทย และขอทราบวาการขุดคลองใน
เสนทาง 9A จะซอนทับโครงการของกรมชลประทานบางหรือไม
กรมชลประทานเสนอวา หากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะดําเนินการตามโครงการนี้ จะได
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเตรียมการเรื่องน้ําจืด เพื่อรองรับการใชทั้งระบบใหพอเพียงตามความ
ตองการ แตทั้งนี้จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเรือที่จะผานเขตอุตสาหกรรมไฮเทค ที่อยูอาศัย
และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการเตรียมการไดอยางถูกตอง พรอมกันนี้ไดแจงใหทราบวา ปจจุบันไดมี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คือ โครงการลุมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนตนน้ํามาจากหวยน้ําใสตอ
จากชะอวด - ตรัง - พัทลุง รวม 3 จังหวัด ลุมน้ําปากพนังทั้งสายเปนน้ําจืดทั้งหมด จึงคาดวาไมมีปญหา
แหลงตนน้ําจืด หากวาไมเพียงพอกรมชลประทานจะจัดสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติมได (ประเทศไทยมีน้ําฝน
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ประมาณปละ 210,000 ลานลูกบาศกเมตร แตสามารถกักเก็บน้ําไดประมาณ 70,000 ลานลูกบาศก
เมตร หรือประมาณ 34% ของปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละป)

ภาพที่ 3.2.3 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบผังเมืองของสองฝงคลองไทย
ครั้งที่ 3 การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ณ หองประชุมสํานักงาน โดยมีนายสงา โภคบุตร รอง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองใหการตอนรับเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการขุดคลองไทย การกําหนด
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตที่อยูอาศัยและเขตพัฒนาอื่นๆ
กรมโยธาธิการและผังเมืองใหความเห็นวา หากมีการขุดคลองไทยและกําหนดสถานที่ขุดคลอง
เปนที่แนนอนแลว จะไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยตรง เพื่อกําหนดผังเมืองใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ตอไป โดยกรมฯ ยินดีที่จะใหความรวมมือในการวางแผนงานตอไปในอนาคต
--------------------------------------
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ภาพที่ 3.2.4 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมการทาเรือแหงประเทศไทย (คลองเตย) เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การทาเรือกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง
ครั้งที่ 4 วันศุกรที่ 6 มิถุนายน 2546 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะทํางานไปเยี่ยมชม
การทาเรือแหงประเทศไทย โดยมีนายมานะ ภัทรธรรม ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยและคณะ
ใหการตอนรับ ไดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทาเรือคลองเตยและการทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี พรอมทั้งนําชมการทาเรือ
โดยสรุป การทาเรือแหงประเทศไทยเห็นวา รัฐบาลไทยควรหาขอยุติของโครงการขุดคลองไทย
ใหมีความชัดเจนโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อประเทศไทยจะไดไมเสียโอกาสในการลงทุน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากการพิจารณาโครงการฯ มาเปนระยะเวลายาวนาน
--------------------------------------
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ภาพที่ 3.2.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมบริษัท การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอทราบขอมูล และการบริหารจัดการพลังงานในปจจุ
บัน ของประเทศ
ครั้งที่ 5 วันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2546 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเดินทางไปบริษัท การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขอรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต
และการจําหนายน้ํามันทุกชนิดโดยมี ดร.สงเกียรติ ธารสัมฤทธิ์ ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญและคณะได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับปริมาณการใชน้ํามันเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่ง
มีจํานวน 100,000 บารเรลตอวัน จํานวนโรงกลั่นซึ่งการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนผูจัดสราง มี
จํานวน 7 โรงกลั่น มีกําลังผลิตจํานวน 1,012 บารเรลตอวัน และมีโรงแยกกาซ ซึ่งสามารถผลิตกาซได
1,225 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประเทศไทยใชน้ํามันเบนซินประมาณวันละ 20 ลานลิตร น้ํามันดีเซลใช
ประมาณวันละ 50 ลานลิตร)
--------------------------------------
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ภาพที่ 3.2.6 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โครงการ
พัฒนาลุม น้ําปากพนัง ความยาวคลองลุมน้าํ ปากพนัง ยาว 23 กิโลเมตร กวาง 160
เมตร และลึก 5 เมตร
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 เมษายน 2546 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง กรมชลประทานได
ชี้แจงวา การขุดคลองไทยตามพื้นที่ที่กําหนดไว มิไดซอนทับพื้นที่ใกลเคียง พื้นที่ตามโครงการพัฒนาลุม
น้ําปากพนังและโครงการคลองน้ําใส แตมีการซอนทับกับโครงการอื่นๆ เพียงเล็กนอย แตก็ไมเปนปญหา
อยางใดและยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต อยางไรก็ตาม
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะปรับแนวเสนคลองไทย 9A ใตลงไปในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
สวนแนวเสนคลองไทย 9A เหนือ จะปรับลงทางดานใตใหพนเขตทับซอนกับโครงการคลองแพรกเมือง
--------------------------------------
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ภาคที่ 4
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สํารวจเสนทาง 9A เยี่ยมเยียน
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบริเวณแนวคลองไทย
4.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการคลองไทย วุฒิสภา สํารวจเสนทาง
และเยี่ยมเยียนสอบถามความรูสึกของประชาชนบริเวณแนวคลอง เสนทาง 9A
การสํารวจของคณะครั้งนี้ไดมีผูเชี่ยวชาญทางภาคอุทกศาสตรรวมเดินทางสํารวจดวย มีการตรวจ
ความสูงของระดับน้ําทะเลกับพื้นดินทุกระยะ สํารวจทางเขาของเรือที่จะมาทางฝงทะเลอันดามัน

ภาพที่ 4.1.1 ภาพแสดงพืน้ ทีท่ ําการสํารวจของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สํารวจเสนทาง 9A ฝงทะเล
อันดามัน ที่อาํ เภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 แนวคลองไทยเสนทาง 9A
จะยาวประมาณ 120 กิโลเมตร
แนวคลองเสนทาง 9A ที่จะตัดผาน 5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลของทั้ง 5 จังหวัด ที่
เสนแนวคลองคาดวาจะตัดผานเปนผูกําหนดแนวคลองเสน 9A
--------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.2 ตัวแทนราษฎรตรวจดูแนวคลองไทยเสน 9A ซึ่งเปนแนวเสนทางที่ตัวแทนของราษฎรใน
พื้นที่ที่คาดวาแนวคลองจะผาน โดยมารวมกันกําหนดแนวคลอง
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.3 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สํารวจทะเลฝง อันดามัน ตามแนวคลองไทยเสน 9A
การสํารวจเสนทาง 9A ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะเริ่มสํารวจจากปากทางเขาของเรือเดิน
ทะเลที่จะมาทางยุโรปหรือตะวันออกกลางเขาทางฝงทะเลอันดามันตรงมาทางอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ในระหวางการสํารวจของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีการใชเครื่องมือตรวจสอบตําแหนง
ทิศทางและระดับน้ําทะเลจากเครื่องมือ GPS เพื่อดูทิศทางทางเขาของเรือวามีแนวเขาหรือเกาะแกงปด
กั้นหรือไม ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบดังกลาวกระทําไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.4 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ลองเรือทางน้ําสํารวจทะเลฝงอันดามัน ตามแนวคลองไทย
เสน 9A
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สํารวจเสนทาง 9A ทางบก บนแนวสันเขาบรรทัดมีความสูง
เหนือระดับน้ําทะเล 150 – 180 เมตร ความกวางของภูเขาที่แนวคลองไทยจะตัดผาน
กวางประมาณ 8 กิโลเมตร
จากการสํารวจเสนทาง 9A ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเดินทางโดยรถยนตมาถึงแนว
เทือกเขาบรรทัดที่คาดวาจะตองมีการตัดผานภูเขาในบริเวณดังกลาว จากตําแหนงที่ทางคณะกําลังยืนดู
ภูมิประเทศอยู จะเปนตําแหนงที่ตั้งหอคอยสูงไวสําหรับตรวจสอบการเดินเรือเขามาเพื่อจะผานคลองไทย
ทั้งสองฝงทะเลอันดามันและอาวไทย (นาจะเปนจุดชมวิวและพิพิธภัณฑคลองไทยที่นี่ดวย)
การสํารวจเสนทาง 9A ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เดินทางจากฝงอาวไทยมายังอําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือโอกาสเยี่ยมเยียนราษฎร และสอบถามความคิดเห็นจากราษฎร สวนมาก
ราษฎรถามวาจะเริ่มสรางไดเมื่อใด
ประชาชนในพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปถึงจะใหความสนใจสอบถามเรื่องโครงการนี้
มาก อาจจะเพราะมีผลกระทบกับพวกประชาชนในพื้นที่โดยตรง แตเทาที่สัมผัสทุกคนอยากใหโครงการนี้
เกิดขึ้น
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.6 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวมกับประชาชนในพื้นที่ สํารวจเสนทาง 9A ทางฝงอาว
ไทย ที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.7 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดถือโอกาส เยีย่ มเยียนประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียง
คลองไทยเสนทาง 9A และสอบถามความคิดเห็นเรื่องคลองไทยที่จะผานสวนใหญ
ถามวาจะสรางเมื่อใด
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.1.8 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดรับการตอนรับจากราษฎรในพืน้ ที่ดว ยความยินดี

ภาพที่ 4.1.9 ประชาชนในพืน้ ที่ใหความสนใจกับโครงการคลองไทยมาก

52

4.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการคลองไทย วุฒิสภา บินสํารวจทางอากาศ
สองฝงทะเลดานฝงอาวไทย และดานฝงทะเลอันดามัน ตามแนวเสนทาง 9A
การสํารวจของคณะครั้งนี้ไดมีการบันทึกวีดีโอตลอดเสนทางเพื่อตองการสํารวจดูวา แนวคลอง
เสน 9A จะตองผานในพืน้ ที่ลกั ษณะอยางไรบาง จะผานพืน้ ทีท่ ี่มปี ระชาชนอาศัยอยูมากนอยเพียงใด
สิ่งแวดลอมตางๆ บริเวณสองฝงคลอง มีความแหงแลงหรือสมบูรณอยางไร ณ เวลานี้จากการสํารวจทาง
อากาศ พื้นทีส่ วนใหญจะมีผลกระทบนอยมาก ถาขุดคลองตามแนวเสนทาง 9A

ภาพที่ 4.2.1 แผนที่แนวคลอง การสํารวจเสนทาง 9A ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ความยาวแนว
คลองไทย 9A ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ความกวางของภูเขาที่แนวคลองไทยจะตัด
ผานกวางประมาณ 8 กิโลเมตร
การที่ไดมีโอกาสสํารวจและถายภาพทางอากาศ นํามาชวยในการพิจารณาเสนทางคลองไทย
ถือวาเปนการสํารวจที่จะเปนประโยชนอยางมาก และทางคณะไดมีการบันทึกภาพทางอากาศทั้งภาพนิ่ง
และไดมีการถายบันทึกเปนวีดีโอไวดวย
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และนักบินตรวจแผนทีท่ างอากาศ กอนทําการบินไดมีการ
วางแผนการบิน เพื่อใหมองเห็นภาพภูมิประเทศที่แนวคลองไทยจะผาน เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2547
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.3 ภาพถายบริเวณฝงทะเลอาวไทยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
พัฒนาลุมน้ําปากพนัง แนวคลองไทยเสน 9A จะขนานกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ถายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
จากภาพ ทานจะเห็นภาพบนดานซายเปนชายฝงทะเลดานอาวไทย และภาพแนวคลองแพรก
เมือง คลองพระราชดําริ มีความยาว 23 กิโลเมตร กวาง 180 เมตร ลึก 5 เมตร
เทาที่ดูภูมิประเทศตามแนวคลองไทยเสน 9A บนเฮลิคอปเตอร มองลงมาดานลาง ณ ปจจุบัน
ยังไมมีชุมชนหนาแนนมากนัก ซึ่งถาแนวคลองตองตัดผานตามแนวที่สํารวจจริง ปญหาการโยกยายที่อยู
อาศัยในบริเวณดังกลาว คงจะไมมีปญหามากนักและประชาชนที่ไดรับผลกระทบนาจะมีจํานวนนอย
มาก
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.4 การบันทึกภาพบนเฮลิคอปเตอร ภาพที่เห็นเปนภาพบริเวณพืน้ ที่ที่เรียกวา พรุควนเคร็ง ซึ่ง
จะเปนบริเวณหนองน้ําที่มีความเปรี้ยว
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.5 ภาพพื้นที่ตามแนวเสนทางคลองไทย 9A ที่เห็นเปนบางสวนของแนวภูเขาบรรทัดคลองไทย
จะตัดผานแนวภูเขาประมาณ 8 กิโลเมตร
ภาพถายจากบนเฮลิคอปเตอร ใชเวลาบินสํารวจประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ออกจากสนามบิน
นครศรีธรรมราช เวลาประมาณ 9:00 นาฬิกา ถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ ประมาณเวลา 11:00 นาฬิกา
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.6 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เริ่มสํารวจตั้งแตอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตาม
เสนทาง 9A จนถึงจังหวัดกระบี่ ใชเวลาสํารวจทางอากาศ 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยกองทัพ
ภาคที่ 4 ใหการสนับสนุน
----------------------------------------
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ภาพที่ 4.2.7 พลเอก หาญ ลีลานนท สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
นักบินและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการสํารวจทางอากาศตาม
แนวเสนทางคลองไทย 9A เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
----------------------------------------
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ภาคที่ 5
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จัดสัมมนา
5.1 การจัดการสัมมนาและเสวนา (รวมทั้งหมด 16 ครั้ง)
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 1

ภาพที่ 5.1.1 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายวีรพงษ สกลกิติวัฒน ส.ว. จังหวัดกระบี่ 4.ส.ว.
บุษรินทร ติยะไพรัช ส.ว. จังหวัดเชียงราย 5. นายสามารถ รัตนประทีปพร ส.ว. จังหวัด
หนองบัวลําภู 6. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ผูมารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารยและนักศึกษาจํานวนมาก มีการสอบถามความเปนไปได
ของโครงการและผลประโยชนที่ประเทศจะไดรับ
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 2

ภาพที่ 5.1.2 ผูรวมบรรยาย1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ผูมารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ทองถิ่น (อบต.) ในพื้นที่ที่คาดวา
แนวคลองไทยจะผาน
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 3

ภาพที่ 5.1.3 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ผูวาราชการจังหวัดตรัง 4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
ที่ปรึกษาฯ
ผู ร ว มฟ ง การบรรยายมี นั ก ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน (กรอ.) จากจั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง มีผูวาราชการจังหวัดตรังรวมบรรยายดวย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 4

ภาพที่ 5.1.4 ผูรวมบรรยาย พลโท โอภาส รัตนบุรี ส.ว.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ ณ อาคารฐานเศรษฐกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต ในหัวขอ “ใครจะ
ขุดคอคอดกระ”
ผูที่เขารวมฟงการบรรยายเปนขาราชการทหารสามเหลาทัพ ขาราชการทั่วไป และประชาชนที่
สนใจ มีคําถามมากมาย โดยเฉพาะคําถามทางดานความมั่นคง
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 5

ภาพที่ 5.1.5 ผูรวมบรรยาย 1. พลโท โอภาส รัตนบุรี ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2545
ผูเขารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารย นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สวนใหญใหความ
สนใจในความเปนไปไดของโครงการและผลประโยชนของคนในพื้นที่ที่จะไดรับคาตอบแทน
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 6

ภาพที่ 5.1.6 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2546
หลังจากการบรรยาย ไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวเสนคลองไทยวาสมควรจะ
ผานในแนวใด ในหลักการจะตองใหคนในพื้นที่มีสวนรวมในการตัดสินใจและประชาชนที่แนวคลองผาน
จะตองไดรับผลประโยชนที่เปนจริงและเหมาะสม ซึ่งเรื่องผลประโยชนประชาชนในพื้นที่จะตองมีสว นรวม
ในการพิจารณาดวย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 7

ภาพที่ 5.1.7 การบรรยายพิเศษผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบรุ ี
2. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยายมีสมาชิกของสโมสรโรตารีธนบุรี ประชาชนที่มีความสนใจ และนักธุรกิจ
จากตางประเทศ โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวญี่ปุนที่ใหความสนใจมากเปนพิเศษและเขารับฟงมากที่สุด
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 8

ภาพที่ 5.1.8 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ 4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
ที่ปรึกษาฯ
ผูมารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารย นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สวนใหญใหความสนใจ
กับโครงการนี้มาก โดยมุงเนนประเด็นความเปนไปไดของโครงการ เนื่องจากที่ผานมามีการริเริ่มโครงการ
นี้หลายครั้ง แตไมสําเร็จ
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 9

ภาพที่ 5.1.9 ผูรวมบรรยาย 1. พลเอก หาญ ลีลานนท ส.ว. จังหวัดสตูล 2. นายคํานวณ ชโลปถัมภ
ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 3. พลโท โอภาส รัตนบุรี ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546
ผูมารวมฟงการบรรยายในครั้งนี้มีสมาชิกวุฒิสภาหลายทานเขารวมฟงการบรรยาย โดยเฉพาะ
สมาชิกวุฒิสภา ที่อยูในพื้นที่จังหวัดภาคใตและมีเจาหนาที่ทั้งภาครัฐ เจาหนาที่ทองถิ่น ภาคเอกชน เขา
รว มฟ ง การบรรยาย และได มีก ารแสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ย นความรูแ ละประสบการณ กัน อยา ง
กวางขวาง การบรรยายรวมทั้งมีการซักถามใชเวลาตลอดวันทั้งภาคเชาและภาคบาย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 10

ภาพที่ 5.1.10 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส
รัตนบุรี ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายสามารถ รัตนประทีปพร ส.ว. จังหวัด
หนองบัวลําภู 4. นายสุเมธ พรมพันธหาว ตัวแทนคณะกรรมการแหงชาติ 4. รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546
การจัดสัมมนาและบรรยายเรื่องคลองไทยครั้งนี้เปนครั้งแรกที่จัดใหมีการบรรยายในจังหวัดที่
ไมใชในพื้นที่ภาคใต แตปรากฎวามีผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายประมาณ 500 คน ตลอดเวลาการ
บรรยายทุกคนใหความสนใจและสอบถามกันมากถึงความเปนไปไดของโครงการ
--------------------------------------

69

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 11

ภาพที่ 5.1.11 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ สว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รอยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ ส.ว. จังหวัดพัทลุง 4. รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยายครั้งนี้สวนใหญเปนประชาชนในพื้นที่ ทุกคนที่มาตองการใหโครงการนี้
เกิดขึ้น เพราะทราบถึงผลประโยชนที่ประเทศ ทองถิ่น และประชาชนจะไดรับ โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะได
มีงานใหลูกหลานไดทํา โดยไมตองเขามาหางานในกรุงเทพฯ
--------------------------------------

70

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 12

ภาพที่ 5.1.12 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.นายสุรใจ ศิรินุพงศ ส.ว. จังหวัดสงขลา 4. นายสามารถ
รัตนประทีปพร ส.ว. จังหวัดหนองบัวลําภู 5. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ผูเขารวมฟงการบรรยายครั้งนี้เปนประชาชนในพื้นที่ สวนใหญตองการเห็นโครงการนี้เกิดขึ้น
เชนเดียวกัน เพราะสวนใหญทราบถึงผลประโยชนที่ประเทศ ทองถิ่น และประชาชนจะไดรับ ในระหวาง
การสัมมนา คุณลุงสนั่น ลุกขึ้นมากลาววา “ผมรอโครงการนี้มานาน จนปานนี้อายุ 94 ปแลว อยากจะ
เห็นโครงนี้เกิดขึ้นเสียที อยากจะเห็นกอนตาย” ลุงสนั่น บอกวา “ถาหากนายกฯ ทักษิณ ไมสราง ชวยอุม
ผมไปประทวงที่หนาทําเนียบฯ ดวย” คุณลุงสนั่นเปนครูเกาแกทานหนึ่ง และเปนครูใหกับนักการเมืองผูมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยูในขณะนี้
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 13

ภาพที่ 5.1.13 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายสุรใจ ศิรินุพงศ ส.ว. จังหวัดสงขลา 4. นายวีระ
มุสิกพงษ ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 5.รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารย และนักศึกษาเขาฟงเปนจํานวนมาก มีการสอบถามถึง
ประโยชน ของคนในพื้น ที่ ๆจะได รับอยา งไร และสว นใหญต องการเห็น ความเป น ไปไดข องโครงการ
โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะไดมีงานใหลูกหลานทํา ไมตองเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ แตไมแนใจวาพอ
เวลาผานไป โครงการคลองไทยก็จะเงียบหายไปเหมือนในอดีตอีกหรือไม
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 14

ภาพที่ 5.1.14 ผูรวมบรรยาย 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายสุรใจ ศิรินุพงศ ส.ว. จังหวัดสงขลา 4. รศ.ดร.
สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารย นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร และนายทหาร
ชั้นผูใหญ หลายทานซึ่งใหความสนใจสอบถามความเปนไปไดของโครงการ และในการบรรยายไดเนนถึง
วาโครงการคลองไทยจะมีสวนชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับประเทศไดอยางไร
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 15

ภาพที่ 5.1.15 ผูรวมบรรยาย 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายสุรใจ ศิรินุพงศ ส.ว. จังหวัดสงขลา 4. พลตํารวจ
เอก ดรุณ โสตถิพันธุ ประธานมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต 5. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล
ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยายจะเปนชาวภาคใตที่อยูอาศัยหรือมาทําธุรกิจอยูในกรุงเทพฯ ในระหวาง
การบรรยาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา ทั้งนี้เริ่มบรรยายตั้งแตเวลา 10:00 นาฬิกา พัก
เที่ยงรับประทานอาหารแลวก็สัมมนากันถึงเวลา 17:00 นาฬิกา (หมายเหตุ ไดถอดเทปการบรรยายเรื่อง
คลองไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต จัดโดยมูลนิธิรว มพัฒนาภาคใต บรรยายโดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (จากตัวอยาง1 ใน 16 ครั้ง) ไวในหนังสือนี้ดวย)
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พบประชาชนเพื่อเผยแพรขอมูล รวมสัมมนา ครั้งที่ 16

ภาพที่ 5.1.16 ผูรวมบรรยาย 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2.พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2546
ผูเขารวมฟงการบรรยาย ไดแก อาจารยและนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เขารับฟงเปนจํานวนมาก นักศึกษาสวนใหญสนใจความเปนไปไดของ
โครงการนี้มาก มีนักศึกษาหลายคนรวมแสดงความคิดเห็นและมีคําถามที่เปนประโยชน
--------------------------------------
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5.2 การเผยแพรความรูเรื่อง คลองไทย ทางสถานีโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ
(รวมทั้งหทด 17 ครั้ง ทางวิทยุ 1 ครั้ง)
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 1

ภาพที่ 5.2.1 ผูรวมรายการ 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544
ในรายการพบประชาชนครั้งนี้ ไดบรรยายถึงประโยชนจากการไปดูงานที่ประเทศจีน ทางคณะได
มีโ อกาสศึ ก ษาดู ง านเขื่ อนยั ก ษ ห รือ เขื่ อ นซั น เซี ย ซึ่ ง เขื่ อนนี้ ใ หญม าก มี ความยาวของตั ว เขื่ อ น 2.7
กิโลเมตร มีระดับน้ําเหนือเขื่อน 175 เมตร พื้นที่เก็บน้ําเหนือเขื่อนเทากับพื้นที่ประเทศไทย 2 เทา ผลิต
กระแสไฟฟาได 40 เทาของเขื่อนภูมิพล ทางคณะไดรับขอมูลตางๆ จากการที่ไดไปประเทศจีนครั้งนี้มาก
การไปดูเขื่อนที่ประเทศจีนครั้งนี้ เมื่อเทียบกับคลองไทยที่จะขุดนั้น โครงการขุดคลองไทยจะสามารถทํา
การกอสรางไดงายกวาการสรางเขื่อนซันเซียมาก และทําใหเห็นวา โครงการคลองไทยอยูในวิสัยที่จะทํา
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ได หากไดรับการสนับสนุนจากประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนก็ยินดีที่จะใหการสนับสนุนโครงการคลอง
ไทย และพร อ มให ค วามช ว ยเหลื อ ในด า นการบริ ห ารจั ด การและด า นวิ ศ วกรรมที่ ป ระเทศจี น มี
ประสบการณจากการสรางเขื่อนซันเซียมาแลว

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 2

ภาพที่ 5.2.2 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. นายสามารถ
รัตนประทีปพร ส.ว. จังหวัดหนองบัวลําภู 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
รายการโทรทัศนครั้งนี้เปนรายการถายทอดสดที่เปดโอกาสใหผูชมทางบานไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นดวย ในชวงแรกๆ นายคํานวณ ชโลปถัมภ ไดพูดถึงการไปรับฟงการบรรยายกับ
กองทัพเรือ ซึ่งทางกองทัพเรือในหลักการเห็นวา การเกิดคลองไทยจะทําใหกองทัพเรือมีแสนยานุภาพ
ทางทะเลสูงขึ้น ในตอนทายรายการมีผูชมทางบานสนใจโทรศัพทเขามาถามมากและสวนใหญเห็นดวย
กับโครงการ
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 3

ภาพที่ 5.2.3 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายสามารถ รัตนประทีปพร ส.ว. จังหวัดหนองบัวลําภู
ในรายการพบประชาชนครั้งนี้ ไดมีโอกาสอธิบายถึงแนวขุดของคลองไทยวา จะอยูแนวใดจาก
เสนแนวขุดทั้งหมด 12 แนว ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดขอสรุปวา แนวคลอง 9A มีความ
เหมาะสมที่จะเปนแนวขุด ซึ่งเริ่มจากฝงทะเลทิศตะวันตกหรือเริ่มจากทางฝงอันดามัน แนวคลองที่จะตัด
ผานทางจะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ – ตรัง – พัทลุง – นครศรีธรรมราช – สงขลา จากแนวขุดคลองดังกลาว
ไมใชแนวที่จะขุดคอคอดกระ เพื่อใหการเรียกชื่อคลองไมเกิดการสับสน ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
จึงเห็นวาควรจะเรียกชื่อคลองเสียใหมจาก คลองกระ เปน คลองไทย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกบั ประชาชนทางวิทยุ ครั้งที่ 1

ภาพที่ 5.2.4 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ส.ว. ประทีป อึ้งทรงธรรม ส.ว. กรุงเทพฯ
4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545
รายการวิทยุครั้งนี้เปนรายการสด มีผูฟงโทรศัพทถามเปนจํานวนมาก สวนใหญเห็นดวยวาควร
จะทํามากกวาไมเห็นดวยกับโครงการ มีผูฟงรายหนึ่งเห็นดวยกับโครงการขุดคลองไทย แลวตองการให
คนไทยซื้อหุน ระดมทุนเพื่อใชในการกอสรางคลองไทย แลวผูที่โทรศัพทเขามาก็พรอมที่จะซื้อหุนดวย มี
หลายคนเปนหวงวาโครงการนี้ จะถูกระงับไมใหเกิดดวยกลยุทธตางๆ เหมือนในอดีตที่ผานมา เมื่อริเริ่ม
จะสรางคลองไทยหรือคอคอดกระจะมีกระแสตางๆ สักระยะหนึ่ง แลวเรื่องก็จะเงียบหายไป
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 4

ภาพที่ 5.2.5 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545
ในรายการพิ ธี ก รได ส อบถามถึ ง ความก า วหน า ของการศึ ก ษาโครงการฯ ของวุ ฒิ ส ภาว า
ดําเนินการไดมากนอยเพียงใด ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ นายคํานวณ ตอบวา การศึกษาดูงาน
ตางประเทศทําใหไดขอมูลหลายอยางที่เปนประโยชน เพราะฉะนั้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะ
รวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุด แลวก็จะรายงานใหประชาชนทราบ และ ดร.สถาพร ตอบกรณีที่คณะไป
ศึกษาดูงานที่คลองสุเอช ประเทศอียิปต ทําใหเห็นความจําเปนที่โครงการคลองไทยจะตองสรางเปน
คลองคูขนาน เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ และที่สําคัญคลองไทยอยูในเสนทางเดินเรือของโลก ปริมาณเรือ
ที่มาใชบริการจะมีจํานวนมาก หากเปนคลองเดี่ยวจะมีปญหาแบบคลองสุเอชที่ใหบริการเรือไดนอยเพียง
วันละ 78 ลําเทานั้น
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 5

ภาพที่ 5.2.6 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545
ในรายการพิธีกรไดซักถามถึงความเปนมาของคลองไทย ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ นาย
คํานวณ ตอบวา เดิมทีความคิดในการขุดคลองระหวางฝงทะเลอันดามันกับฝงทะเลดานอาวไทย สวน
ใหญที่คนสวนมากเขาใจ คือ แนวคลองที่จะขุด คือ คอคอดกระที่เปนสวนที่แคบที่สุด เวลาสรางคลอง
ความยาวของคลองจะสั้น ที่สุด ทําใหประหยัดในเรื่องของงบประมาณในการขุด แตห ลัง จากที่ ทาง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาและวิเคราะหในหลายดานเห็นวาแนวคลองที่จะขุดไมใชบริเวณแนว
คอคอดกระเดิม ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สวนใหญเห็นวาควรจะเปนเสน 9A ดังนั้น จึงไดพูดถึง
ความเหมาะสมในการที่จะเรียกชื่อคลองนี้ใหมวาควรใชชื่อวา คลองไทย และเมื่อครั้งที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไดประชุมรวมกับคณะกรรมการแหงชาติฯ ที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ไดมีความเห็นรวมกันวา ตอไปนี้จะเรียกการขุดคลองของโครงการนี้วา โครงการคลองไทย
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 6

ภาพที่ 5.2.7 ผูรวมรายการ 1. พลโท โอภาส รัตนบุรี ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. นายสุเมธ
พรมพันธหาว คณะกรรมการแหงชาติ 3. พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ คณะกรรมการ
แหงชาติ 4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ในการออกรายการทางโทรทัศนครั้งนี้เปนชวงที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพิ่งกลับจากดูงาน
คลองสุเอชที่ประเทศอียิปต ในระหวางที่กําลังเดินทางไปดูงาน มีขาวเรื่องมีบริษัทตางประเทศ 3-4 บริษัท
(จดทะเบียนในไทย) ที่สนใจโครงการคลองไทย จะนําเงินมาเพื่อใชในการศึกษาโครงการคลองไทย
(2,500 ลานบาท) โดยไมมีเงื่อนไข ซึ่งมีบริษัทหนึ่งไดนําเงินมาใหงวดแรก 1 ลานดอลลาร (40 ลานบาท)
ซึ่งเปนขาวโดงดังกันมากชวงนั้น ซึ่งพิธีกรไดซักถาม พลโท โอภาส รัตนบุรี สว.จังหวัดนครศรีธรรมราช วา
ทานทราบหรื อไม พลโท โอภาส ตอบวา เรื่องนี้จะตองระมัดระวัง ไวใหดีเพราะเงิน ที่จะใหมาศึกษา
โครงการคลองไทยนี้มาจากที่ใดแน มีใครเปนผูเกี่ยวของในการบริหารบริษัทกันบาง เพราะเงินที่ใหมา
ศึกษาโครงการคลองไทย กลัววาจะกลายเปนเงินศึกษาเพื่อใหลมโครงการคลองไทย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 7

ภาพที่ 5.2.8 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
สถานีโทรทัศนชองนี้ (TTV) ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพิ่งจะมาออกรายการเปนครั้งแรก
สัญญานของโทรทัศนยังสงไปไมทั่วถึงทั้งประเทศ ทางพิธีกรไดถามถึงความเปนมาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายคํานวณ ชโลปถัมภ) ตอบวา คณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ ฯ ชุ ด นี้ แต ง ตั้ ง โดยวุ ฒิ ส ภา มี ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ที่ เ ป น วุ ฒิ ส มาชิ ก 45 ท า นและมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนบุคคลจากภายนอกอีกหลายคน วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไดเล็งเห็นวา โครงการคลองไทยนี้จะสามารถชวยแกไขเศรษฐกิจของประเทศไดหรือไม และ
เพื่อตองการหาขอสรุปใหกับประชาชนเสียทีวา โครงการคลองไทยหรือที่เรารูจักกันวา โครงการคอคอด
กระ จะมีประโยชนตอประเทศจริงหรือไม เพราะมีการศึกษากันมานานแลวแตก็เงียบหายไป
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 8

ภาพที่ 5.2.9 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545
ในรายการทางพิธีกรไดซักถาม พลโท โอภาส รัตนบุรี วาแนวคลองไทย ที่จะขุดตกลงวาจะเปน
ที่ ใ ดแน พลโท โอภาส ตอบว า จากที่ ใ นอดี ต เราคุ น เคยแต โ ครงการขุ ด คอคอดกระ จากการที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีการวิเคราะห ถึงแนวคลองที่จะขุดนาจะเหมาะสมที่สุดคือ เสนทางแนว
คลอง 9A ซึ่ง เสนทางนี้จะผาน 5 จังหวัด เริ่มทางฝงอาวไทยที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งตามแนวคลองที่ผานนี้สวนใหญจะเปนที่ดินของรัฐบาล
ประมาณ 80 เปอรเซ็นต ผานพรุควนเคร็งที่เปนพื้นที่กวางใหญและยังไมไดใชทําประโยชน
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 9

ภาพที่ 5.2.10 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545
ในรายการพิธีกรไดซักถามถึงการทําโครงการคลองไทย จะมีเรือมาใชคลองไทยมากพอที่จะคุม
กับการลงทุนหรือไม ขอสงสัยนี้จะถูกถามอยูเสมอๆ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเรือที่จะมาใชคลองไทยจะมี
เทาไร ขอมูล ณ เวลานี้ คือ จะมีเรือที่วิ่งผานทางตอนใตของประเทศไทยประมาณวันละ 1,200 ถึง 1,400
ลําตอวัน หากมีคลองไทย เรือที่ผานคลองไทยจะยนระยะเวลา เมื่อเทียบกับ 3 เสนทางเดินเรือหลักใน
ปจจุบัน คือ เสนที่แลนผานชองแคบมะละกา จะยนระยะเวลาได 2 - 3 วัน เสนที่แลนผานชองแคบซุนดา
จะยนระยะเวลาได 4 - 5 วัน และเสนทางที่แลนผานชองแคบล็อมบอคจะยนระยะเวลาได 6 - 7 วัน และ
เปนที่ทราบกันวา เรือที่ผานบริเวณชองแคบมะละกา จะถูกโจรสลัดปลนอยูเปนประจํา เพราะฉะนั้น จึง
ไมตองเปนหวงวาจะไมมีเรือมาใชคลองไทย
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 10 - 11

ภาพที่ 5.2.11 ผูรวมรายการ 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546
ในรายการพิธี ก รได ซั ก ถามถึ ง เรื่อ งด า นความมั่น คงวา การขุ ด คลองไทยจะมีป ญ หาหรือ ไม
ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายคํานวณ ชโลปถัมภ) ตอบวา ทางดานความมั่นคง คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไดไปเยี่ยมชมกองทัพเรือและไดมีโอกาสปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงนี้
วา ปจจุบันกองทัพเรือที่อยูทางฝงอาวไทยสัตหีบเวลาจะเคลื่อนยายกองกําลังทางเรือมายังฝงอันดามัน
จะตองผานนานน้ําประเทศเพื่อนบาน ทําใหขาดความอิสระในการเคลื่อนยายกําลังทางทหาร ทั้งในยาม
ปกติและในยามสงคราม
--------------------------------------
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โทรทัศน ครั้งที่ 12

ภาพที่ 5.2.12 ผูรวมรายการ 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว.จังหวัดสิงหบุรี 2. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล
ที่ปรึกษาฯ
ในรายการพิ ธี ก รได ซั ก ถามถึ ง ด า นการลงทุ น ประเทศไทยจะหาเงิ น มาจากไหน ประธาน
กรรมาธิการวิสามัญฯ (นายคํานวณ ชโลปถัมภ) ตอบวา มีหลายประเทศที่จะไดรับประโยชนจากคลอง
ไทย เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ฯลฯ เพราะประเทศเหลานี้จะตองมีการขนสงสินคา
ทางเรือเปนจํานวนมาก ประเทศเหลานี้พรอมที่จะมารวมลงทุนมาก ดร.สถาพร ไดตอบพิ่มเติมวา ถึงแม
ประเทศไทยจะลงทุนเองประเทศไทยก็มีศักยภาพสามารถทําเองได หากโครงการนี้ใชเงินทุนหนึ่งลาน
ลานบาท เงินในจํานวนนี้จะเปนเงินหมุนเวียนอยูในประเทศประมาณ 700,000 ลานบาท เปนคาแรงงาน
คาเวนคืน คาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต และเหล็กกอสราง ประเทศไทยเรามีอยูแลว สวนที่ตองใชเงิน
ตางประเทศมีเพียงคาเครื่องจักรและน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ คิดเปนเงินประมาณ
300,000 ลานบาท หากเราใชเวลากอสรางประมาณ 5 - 7 ป เราใชเงินตางประเทศไมถึง 50,000 ลาน
บาทตอป
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทางโทรทัศน
(เปนการทําบันทึกเทป สําหรับรายการ 2 ตอน) ครั้งที่ 13 - 14

ภาพที่ 5.2.13 ผูรวมรายการ 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ส.ว. บุษรินทร ติยะไพรัช ส.ว. จังหวัดเชียงราย
4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ในรายการพิธีกรไดซักถามถึงเรื่องผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากคลองไทยมีอะไรบาง
ดร.สถาพร ตอบวา ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับมีมากมาย ที่เห็นไดชัดคือ รายไดจากทางดานการ
ทองเที่ยว เหมือนอยางประเทศอียิปตที่มีคลองสุเอช ทําใหประเทศอียิปตมีรายไดมาจากการทองเที่ยว
เปนหลัก ตอมาทางดานความั่นคงของประเทศ ปจจุบันนี้หากทางอาวไทยถูกปดกั้นดวยสาเหตุใดก็ตาม
โรงกลั่นน้ํามันที่อยูฝงอาวไทย จังหวัดชลบุรี มีปญหาทั่วประเทศแนนอน และเรือประมงไทยกวา 45,000
ลํา จะไดใชประโยชนจากคลองไทยมาก ประหยัดน้ํามัน ประหยัดเวลา คิดเปนหลายหมื่นลานบาทตอป
และที่เห็นชัด คือ ประเทศไทยจะใชน้ํามันถูกลงปหนึ่งๆ ไมต่ํากวา 100,000 ลานบาท เพราะทุกวันนี้เรือ
ขนสงน้ํามันเขาออกเสียเวลาไปออมประเทศสิงคโปรทั้งไปทั้งกลับ 10 วันตอเที่ยว
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 15

ภาพที่ 5.2.14 ผูรวมรายการ 1. นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. นายสุรใจ ศิรินุพงศ
ส.ว. จังหวัดสงขลา 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ในรายการพิธีกรซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการกอสรางโครงการคลองไทยวา จะใชเวลานาน
เทาไร ดร. สถาพร เขียววิมล ตอบวา ระยะเวลาในการกอสรางจะประมาณ 5 - 10 ป จะชาหรือเร็วขึ้นอยู
กับรูปแบบของการบริหารการจัดการเปนหลัก เพราะโครงการขุดคลองสามารถจะกระจายงานแบง
ออกเปนหลายๆ สวน คลายแบบการสรางถนนทางดวน อยางกรณีการขุดคลอง ความยาวของคลองยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร ถากระจายงานแบงงานออกเปนชวงละ 1 กิโลเมตร จะมีผูรับเหมา 120 ราย ใน
การขุดและขนยายดิน ภายในระยะเวลา 5 ป คิดวานาจะไดเห็นคลองไทยแลว
--------------------------------------
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เผยแพรความรูและขอมูลใหกับประชาชนทาง
โทรทัศน ครั้งที่ 16

ภาพที่ 5.2.15 ผูรวมรายการ 1.นายคํานวณ ชโลปถัมภ ส.ว. จังหวัดสิงหบุรี 2. พลโท โอภาส รัตนบุรี
ส.ว. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาฯ
ในรายการพิ ธี ก รซั ก ถามเกี่ ย วกั บ งบประมาณในการก อ สร า งโครงการคลองไทย ว า จะใช
งบประมาณในการกอสรางเทาไร ดร. สถาพร เขียววิมล ไดตอบวา จากการคํานวณปริมาณดินทั้งหมดที่
จะตองขุด ของตัวคลอง 2 คลอง (แบบคลองคูขนาน) ซึ่งมีความยาว 120-130 กิโลเมตร และขุดต่ํากวา
ระดับน้ําทะเล 35 - 40 เมตร ปริมาณดินทั้งหมดที่จะตองขุดประมาณ 4,000 ลานลูกบาศกเมตร ถาใหคา
ขนดินออก ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท ก็จะเปนเงิน 600,000 ลานบาท รวมคากอสรางสะพาน 3
สะพาน และ 2 อุโมงคใตดิน แหงละ 10,000 ลาน บาท รวม 50,000 ลานบาท เบ็ดเสร็จคากอสรางรวม
ทั้งหมดประมาณ 650,000 ลานบาท
--------------------------------------
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ภาคที่ 6
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เขาเยี่ยมคารวะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญ
6.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เขาพบบุคคลสําคัญในประเทศและตางประเทศ

ภาพที่ 6.1.1 นายคํานวณ ชโลปถัมภ พลโท โอภาส รัตนบุรี รองศาสตราจารย ดร. สถาพร เขียววิมล
ไดเขาเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหนา ในการศึกษาโครงการคลองไทยของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ ใหทา นพลเอก พิจิตร กุลวณิชย ไดทราบ ซึง่ ทานไดใหขอคิดวาโครง
การคลองไทยเปนโครงการใหญและมีสวนสําคัญตอสังคมโลก ดังนัน้ โครงการควรที่จะ
ตองรับความรวมมือจากทุกประเทศและกับทุกฝายเพื่อใหมีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.1.2

นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญ ศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศและเงินทุน รายงานความกาวหนา
เรื่ อ งความสนใจในการรว มทุ น ของต า งประเทศ หากประเทศไทยมี ก ารดํ า เนิ น การ
โครงการขุดคลองไทย
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.1.3 นายคํานวณ ชโลปถัมภ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เขาพบพลเอก ชวลิตยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะกรรมการแหงชาติฯ ซึ่งพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธใน
ฐานะรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.1.4 เอกอัครราชทูตอิหรานประจําประเทศไทย ใหความสนใจโครงการคลองไทย เมื่อวันศุกร
ที่ 1 มีนาคม 2545 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.1.5 อุปทูตคาซัคสถาน เขาพบประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะ สนใจทีจ่ ะใหไทย
เปนฐานการผลิตน้ํามัน โดยใชแหลงน้าํ มันดิบจากประเทศคาซัคสถาน ณ อาคาร 2 ตึก
วุฒิสภา
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.1.6 Mme.LiShuzheng รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเจาหนาที่ เขาพบ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
--------------------------------------

96

ภาพที่ 6.1.7 อุปทูตและเลขาทูต Mr. Tan Hung Seng (Counsellor) & Mr. Loh Tuck Keat (First
Secretary) จาก Embassy of the Republic of Singapore เชิญประธานคณะกรรมาธิ
การวิสามัญฯ และคณะ พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคลองไทย เมื่อวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2545 และวันที่ 10 มีนาคม 2546 ที่โรงแรมปรินเซส หลานหลวง
--------------------------------------
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6.2 บุคคลสําคัญจากตางประเทศเขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ภาพที่ 6.2.1 ตัวแทนกลุมทุนจากตางประเทศใหความสนใจโครงการ “คลองไทย” และขอทราบความ
คืบหนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.2 ผูบริหารบริษัท บริหารระบบขนสงคลองกระ เขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่วุฒิสภา
โดยใหความสนใจที่จะใหการสนับสนุนโครงการคลองไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.3 รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพรอมคณะ ฟงการบรรยายโครงการคลองไทย โดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดใหขอมูลตางๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวัน
ที่ 3 ธันวาคม 2545 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
--------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.4 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปรึกษาหารือ กับเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัทในประเทศ
ญี่ปนุ กอนการเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการบริหารทาเรือและการตอเรือทีป่ ระเทศ
ญี่ปนุ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2546 ณ โรงแรมเซนทรัลลาดพราว
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.5 Dr.Kasarda สถาบันคีแนน นําคณะเขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสอบถาม
ความกาวหนาของผลการศึกษาโครงการคลองไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ 2546
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.6 ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานอํานวยการสถาบันคีแนน นําคณะเขาพบ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.7 Director Dr.Kasarda และศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานอํานวยการสถาบันคีแนน
นําคณะเขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.8 เจาหนาที่ของสถาบันคีแนน ขอทราบขอมูลคลองไทยจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.9 คณะตัวแทนประเทศไตหวันและประเทศบรูไน นําคณะเขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เพื่อสอบถามความกาวหนาของผลการศึกษาโครงการคลองไทย
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.10 ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของสถาบันคีแนน เขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.2.11 Director Dr.Kasarda นําผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่ของสถาบันคีแนน เขาพบ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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6.3 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประชุมรวมกับคณะกรรมการแหงชาติเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการขุดคลองกระ เพื่อแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจสังคม

ภาพที่ 6.3.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประชุมรวมกับคณะกรรมการแหงชาติฯ ณ โรงแรมมิราเคิล
ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.3.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประชุมรวมกับคณะกรรมการแหงชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2545 ณ ทําเนียบรัฐบาล
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.3.3 การปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กับคณะกรรม
การแหงชาติ ซึ่งมี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานฯ ไดเห็นชอบรวม
กันที่จะเปลี่ยนชื่อ ”โครงการคอคอดกระ” เปน “โครงการคลองไทย”
----------------------------------------
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ภาพที่ 6.3.4 ตัวแทนจากคณะกรรมการแหงชาติฯ และตัวแทน ADB เขาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2545 ณ อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา
----------------------------------------
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ภาคที่ 7
บทวิเคราะห ความเปนไปไดของโครงการขุดคลองไทย
บทวิเคราะห ที่ 7.1

ขุดคลองไทยแลวประเทศไทยจะไดอะไร
โดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

คลองไทยเกิดขึ้นเมื่อใดจะเปนคลองเดินเรือหลักของโลก
คลองไทยจะเปนธงนําเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง
ประเทศไทยตั้งอยูบนทวีปเอเชียอาคเนย อยูระหวางกลางของประเทศตางๆ ที่มีประชากรมาก
ที่สุด ทวีปเอเชียมีประชากรมากถึง 2 ใน 3 ของโลก จากประชากรทั้งโลกมีประมาณ 6,200 ลานคน

ภาพที่ 7.1.1 แผนที่โลกแสดงตําแหนงทีต่ ั้งของคลองไทย
โดยทําเลที่ตั้งของประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตรตั้งอยูบนแนวเสนทางเดินเรือของโลก เรือ
ขนสงสินคาตางๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตกทางฝง อันดามัน เปนเรือจากประเทศในทวีปยุโรป และ
ประเทศทางตะวันออกกลางที่จะเดินทางไปยังประเทศทางทิศตะวันออกทางดานฝงอาวไทย เชน
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ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศฮองกง ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี และ
ประเทศไตหวัน หากมีคลองไทย เรือเหลานี้จะไมตองแลนเรือออมไปถึงประเทศสิงคโปร ไมตองผานชอง
แคบมะละกา และยังสามารถยนระยะทางได 1,000 - 1,400 กิโลเมตร หรือยนระยะเวลาได 2-3 วัน
ดังนั้น ถาหากประเทศไทยจะใชประโยชนจากความไดเปรียบในทางภูมิศาสตรของประเทศ คลองไทยจะ
เปนเสนทางลัดของการเดินเรือจากทั่วโลก จะชวยประหยัดคาใชจายในการเดินเรือทั้งหมดที่มาผาน
คลองไทยแตละปหลายแสนลานบาท ผลดีเมื่อเรือมาใชเสนทางเดินเรือผานคลองไทย จะเปนการชวยลด
การใชน้ํามันสํารองของโลกลงไดหลายหมื่นลานบารเรลตอป นอกจากนี้ ยังเปนการชวยลดมลภาวะ
อากาศเสียของโลกลงไดอยางมาก เปนผลดีตอการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากปญหาสภาวะเรือน
กระจก (Green House Effect)
ความไดเปรียบในทางภูมิศาสตรของประเทศไทยที่อยูบนทําเลทองของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสิงคโปรซึ่งเปนเกาะที่มีขนาดเล็กแลว ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหนือกวาประเทศ
สิงคโปรมาก จากความไดเปรียบของประเทศไทยที่อยูในแนวเสนทางเดินเรือของโลก ทําใหเรือที่ผาน
คลองไทยยนระยะเวลาไดถึง 2 - 3 วัน ในแตละเที่ยวซึ่งมีคามาก เพราะจะลดคาใชจายลง (เรือขนสินคา
ตูคอนเทนเนอรขนาด 5,000 TEU จะเสียคาใชจายไมต่ํากวา 20 ลานบาทตอวัน) ประเทศสิงคโปรซึ่งเปน
เกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 670 ตารางกิโลเมตร ขนาดเทากับเกาะภูเก็ต มีทรัพยากรธรรมชาตินอย
มาก ของทุกอยางแพงมากแมแตน้ําดื่มน้ําใชก็ยังตองซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย แตดวยความชาญ
ฉลาดของประเทศสิงคโปร และมีผูนําที่เสียสละ มีความสามารถทําใหประเทศสิงคโปรร่ํารวยไดจากการ
ใชทําเลที่ตั้งของประเทศสรางผลประโยชน เมื่อเรือผานชองแคบมะละกา จะตองแวะใชบริการที่ทาเรือ
ของประเทศสิงคโปร สรางความร่ํารวยมากมายใหกับประเทศสิงคโปรอยูในทุกวันนี้ ปจจุบันคนสิงคโปร
1 คนมีรายไดเทากับคนไทย 10 คน
ประเทศไทยขุดคลองไทยไดสําเร็จเมื่อใด ก็จะสรางผลประโยชนในทางเศรษฐกิจตอประเทศได
อยางมหาศาล ถึงแมน้ํามันของโลกจะหมดไปก็ตาม แตการขนสงสินคาทางเรือก็จะยังคงความสําคัญ
ตอการขนสงสินคาของทุกประเทศทั่วโลก การขนสงสินคาทางเรือยังมีตนทุนต่ําที่สุดสําหรับการขนสง
สินคาจํานวนมากๆ เรือเดินทะเลระหวางประเทศขนาดใหญแลนผานแวะประเทศใดก็ตาม ก็จะกอใหเกิด
ผลทางธุรกิจตามมามากมาย ดังนั้น หากคลองไทยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่บนสองฝงคลองไทยก็จะกลาย
เปนเมืองเศรษฐกิจบนเสนทางเดินเรือของโลก กระแสการเงินจากเงินตราตางๆ จากประเทศทั่วโลก จะ
หมุนเวียนสะพัดและไหลเขาประเทศไทยมากมาย เชนเดียวกับเมืองทาที่สําคัญตางๆ ของโลก คลองไทย
จะเปลี่ยนแปลงโฉมหนาทางภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมหาศาล ทันทีที่ประเทศไทยสรางคลอง
ไทยไดสําเร็จ จะมีการสรางงานที่ยั่งยืนตามมามากกวา 2 ถึง 3 ลานงานไดอยางถาวร จะกอผลประโยชน
มากมายถึงลูกถึงหลานของไทยนานเทานานตลอดไป
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ความเปนไปไดนี้จะสําเร็จไดมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับคนไทยทั้งประเทศที่จะตองชวยกัน
ผลักดัน ดวยพละกําลัง ความสามารถ ความฉลาด และที่สําคัญยิ่งจะตองมีผูนําของประเทศที่เสียสละ
จริงๆ เพื่อประเทศชาติ รวมกันผลักดันอยางจริงจัง ที่จะทําใหคลองไทยเกิดขึ้น คลองไทยจะเปนธงนํา
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะนําความมั่งคั่งสรางความเจริญมาสูประเทศไทยไดอยางมั่นคงยั่งยืน

ภาพที่ 7.1.2 กลุมประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย จะไดรับผลประโยขนจากคลองไทย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยจะไดรับประโยชนโดยตรงจากคลองไทย จากแผนที่สังเกตแนว
เสนทางการเดินเรือระหวางประเทศเกือบทุกประเทศจะผานแนวคลองไทย เพราะวาประเทศไทยตั้งอยู
ระหวางกลางสองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก หากมีคลองไทยเกิดขึ้นจะทําใหประเทศตาง ๆ
ทั้งสองฝงทะเลของประเทศไทยไดมีเสนทางลัดเดินเรือทะเลระหวางประเทศที่สามารถยนระยะทางได
2,000 - 2,500 กิโลเมตรตอเที่ยว ในการขนสงสินคาตางๆ ไปมาในระหวางกลุมประเทศในเอเชียอาคเนย
ดวยกันเอง นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายตางๆ แลว ยังปลอดภัยจาก
ปญหาโจรสลัด เพราะไมตองออมผานเขาชองแคบมะละกา ตัวอยางเชน เรือขนสินคาจากประเทศ
อินเดียถาจะสงสินคาไปยังประเทศจีน สามารถไปถึงประเทศจีนไดโดยไมตองผานชองแคบมะละกา และ
ยังยนระยะเวลาเดินเรือไดถึง 4 - 5 วัน ถาใชเรือขนาดใหญขนาดแสนตันขนสงสินคาแตละเที่ยวจะ
ประหยัดคาใชจายไดมากกวา 100 ลานบาทตอเที่ยว ดังนั้น คลองไทยนอกจากจะนําความเจริญมาสู
ประเทศไทยแลว ยังจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกับกลุมประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียที่อยูทั้งสองฝง
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ทะเลของประเทศไทย โดยที่คลองไทยก็จะกลายเปนเสนทางเดินเรือหลักของประเทศในยานเอเชีย
อาคเนยโดยปริยาย นอกจากเรือในกลุมประเทศเอเชียอาคเนย ก็จะยังมีเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ
จากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา กลุมประเทศตะวันออกกลาง และจากทั่วโลก ก็ตองการมาใชคลองไทยดวย
เพื่อประหยัดคาขนสง โดยเฉพาะทางดานการทองเที่ยว คลองไทยจะขยายเสนทางการทองเที่ยวทาง
ทะเลไปยังเมืองทาสําคัญของหลายประเทศ โดยไมตองเสียเวลาออมผานประเทศสิงคโปรเหมือนปจจุบัน
และจะปลอดภัยจากปญหาโจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกา จะทําใหธุรกิจการทองเที่ยวทางเรือจากทั่ว
โลกสนใจมาทองเที่ยวยังประเทศไทยและประเทศตางๆ ในยานเอเชียนี้มากขึ้น ตามเสนทางเดินเรือที่จะ
ผานมีเมืองสําคัญในทางประวัติศาสตรหลายแหงในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะเปนเสนทางที่มีสถานที่ทองเที่ยว
มากกวาเสนทางเดินเรือที่เปนอยูในปจจุบัน
ความสําคัญของการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ จากขอมูลของสถาบันทางการเงินของโลก
ไดแสดงถึงความสําคัญของการขนสงทางทะเลวา มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลกอยางมากเปนตนทุน
ของการขนสงทั้งระบบทั่วโลกโดยตรง ดังนั้น ตัวเลขสถิติปริมาณการขนสงสินคาตางๆ ทางเรือจึงเพิ่ม
สูงขึ้นทุก ป ตามภาวะการขยายตัว ของการคาเสรีระหวางประเทศมากขึ้นในปจจุบันและในอนาคต
ปจจุบันมีจํานวนเรือขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศตางๆ มากกวาครึ่งหนึ่งของโลก ที่แลนไปมา
ทางตอนใตของประเทศไทย และจํานวนเรือมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในแตละป การขนสงทางทะเลมากขึ้น
เปนผลทําใหในบริเวณชองแคบมะละกามีจํานวนเรือหนาแนนมาก ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางทะเลสูงมาก
(เฉลี่ย 2-3 ครั้งตอเดือน) โดยเฉพาะบริเวณเสนทางเดินเรือที่ผานประเทศสิงคโปร มีความกวางประมาณ
1.5 ไมล และปญหาที่หวั่นวิตกกันมากของเรือสินคาตางๆ ที่แลนเรือผานชองแคบมะละกา คือ ปญหา
ผูกอการรายและโจรสลัด จะมี การปล นหรือเรียกคาคุ มครองเกือบทุกวัน จากขอมูลตางๆ คงพอจะ
ชี้ใหเห็นวา หากประเทศไทยสรางคลองไทยไดสําเร็จจริงจะทําใหประเทศไทยมีบทบาทมากตอสังคมโลก
และธุรกิจการเดินเรือทั่วโลก
การเปรียบเทียบเสนทางเดินเรือ คลองไทย กับเสนทางปจจุบัน
ปจจุบันเรือขนสงสินคาระหวางประเทศที่มาทางฝงทะเลอันดามันของไทย จะเปนเรือตางๆ ที่มา
จากยุโรปหรือตะวันออกกลาง และจะไปยังดานฝงอาวไทย มุงหนาไปประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศ
เกาหลี ฯลฯ ปจจุบันมีเสนทางเดินเรือ 3 เสนทางหลัก คือ (1) เสนทางผานชองแคบมะละกา (Malacca)
(2) เสนทางผานชองแคบซุนดา (Sunda) และ (3) เสนทางผานชองแคบลอมบ็อค (Lombok) จาก
เสนทางเดินเรือดังกลาวจะมีเรือผานไปมา ประมาณกวา 1,200 - 1,400 ลําตอวัน (ประมาณ 520,000
ลําตอป) และมีเรือที่แวะใชบริการทาเรือ ที่ทาเรือประเทศสิงคโปรประมาณกวา 600 ลําตอวัน ซึ่ง
หนาแนนมาก ในปจจุบันมีอุบัติเหตุเฉลี่ย 2-3 ครั้งตอเดือน และยังมีเรืออีกจํานวนมากที่ไมสามารถใช
เสนทางผานที่ชองแคบมะละกา ก็เนื่องจากความลึกของรองน้ําบริเวณชองแคบมะละกาตื้น โดยเฉพาะ
บริเวณที่จะผานประเทศสิงคโปรมีความลึกเพียง 20 เมตร และยังมีซากเรือที่จมหรือสิ่งของตางๆ ทับถม
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จมขวางอยูใตรองน้ําทองทะเลที่เรือผาน เรือขนาดใหญจึงไมสามารถผานได ตองแลนเรือออมเขา
ผานเสนทางชองแคบซุนดาและเสนทางชองแคบลอมบ็อค จากแผนที่โลกจะเห็นวา เสนทางที่ผานชอง
แคบมะละกาจะเปนเสนทางที่มีระยะสั้นที่สุดสําหรับเสนทางเดินเรือในปจจุบัน เมื่อเทียบกับสนทางชอง
แคบซุนดาและเสนทางชองแคบลอมบ็อค

ภาพที่ 7.1.3 แผนที่โลกแสดงเสนทางเดินเรือโลกที่ผานทางตอนใตประเทศไทย
หากประเทศไทยสรางโครงการคลองไทย ไดสําเร็จจะทําใหเกิดเสนทางเดินเรือโลกใหม เรือตางๆ
จากประเทศในทวีปยุโรปและจากทางประเทศตะวันออกกลางจะแลนตรงมายังฝงอันดามัน ขามคลอง
ไทยมายังฝงอาวไทยที่จะไปยังประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลีใต ฯลฯ ไดโดย
ไมตองออมไปยังชองแคบทั้ง 3 ดังกลาว
การเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาของเสนทางทั้ง 4 เสนทาง คือเสนทาง 1.ผานคลองไทย
2.เสนทางมะละกา 3.เสนทางซุนดา และ 4.เสนทางลอมบ็อค เปรียบเทียบไดดังนี้ เสนทางคลองไทย เมื่อ
เปรียบเทียบกับเสนทางชองแคบมะละกา (ผานประเทศสิงคโปร) จะยนระยะทางไดมากถึง1,200-1,400
กิโลเมตร และยนระยะเวลาได 2 - 3 วัน สําหรับเสนทางคลองไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเสนทางเดินเรือที่
ตองแลนผานชองแคบซุนดา จะยนระยะทางได 2,500 - 3,000 กิโลเมตร หรือยนระยะเวลาได 4 - 5 วัน
และเปรียบเทียบเสนทางคลองไทยกับเสนทางที่แลนผานชองแคบลอมบ็อค จะยนระยะทางได 3,000 3,500 กิโลเมตร หรือยนระยะเวลาได 5 - 7 วัน (ความเร็วมาตราฐานสากลกําหนดใหเรือทะเลใช
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ความเร็วที่แลนผานชองแคบหรือคลองจะใชความเร็วไดไมเกิน 12 ไมลทะเลตอชั่วโมง หรือประมาณ
20 กิโลเมตรตอชั่วโมง)
จากการที่คลองไทยเกิดขึ้น จะชวยเรือขนสงสินคาตางๆ ประหยัดคาใชจาย จากที่ยนระยะทาง
และเวลาของเรือขนสงสินคาแตละลําแตละเที่ยวหลายลานบาทตอลําตอเที่ยว คาใชจายของเรือขนสง
สิ น ค า ขนาดใหญ แ ต ล ะวั น สู ง มากกว า ที่ คิ ด ยิ่ ง หลั ง เหตุ ก ารณ วิ น าศกรรมถล ม ตึ ก เวิ ร ล เทรด ใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ปรากฏวาคาประกันการขนสงสินคาทางเรือเพิ่มสูงอีก 50
เปอรเซ็นต
คาใชจายเดินเรือขนสินคาขนาด 8,000 TEU (ขนาดความยาวของตูคอนเทนเนอร 20 ฟุต) ไมใช
10 หรือ 20 ลานบาทตอวัน ซึ่งในความเขาใจของพวกเราก็อาจจะรูสึกวาแพงมากแลว ผมไดมีโอกาส
พูดคุยกับกรรมการผูจัดการบริษัทเดินเรือของบริษัทญี่ปุนประจําประเทศไทย บอกวาคาใชจายของเรือ
ขนสงสินคาตูคอนเทนเนอร ยกตัวอยางเชน เรือ Panamax เปนเรือขนสงบรรทุกตูคอนเทนเนอรขนาด
8,000 TEU ประมาณคาใชจายทุกอยางของเรือ Panamax ประมาณ 6 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 240 ลาน
บาทตอวัน (ผมสงสัยวาทําไมถึงแพงมาก) ผูจัดการของบริษัทเดินเรือญี่ปุน ใหขอสังเกตวา เรือขนสินคาที่
มี สิน ค า อยู ในตู ค อนเทนเนอร ห ากยิ่ง มี มู ลคา มาก คา ประกัน สิ น ค า ก็ จ ะยิ่ง สู ง มาก กรณี ตั ว อยา งเรื อ
Panamax ขนตูคอนเทนเนอรขนาด 8,000 TEU ตูคอนเทนเนอร หากสินคาที่อยูในตูแตละตูมีมูลคากวา
50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ลานบาท) เมื่อคิดเปนเงินบาท มูลคาของสินคาในเรือทั้งหมดมูลคา
รวมสองหมื่นลานบาทตอลําตอเที่ยว หากคิดคาประกันภัยวันละ 0.5 เปอรเซ็นต ของมูลคาของสินคาใน
เรือรวมทั้งตัวเรือดวยก็ประมาณ 100 ลานบาทตอวัน หากรวมคาเสื่อมราคาของตัวเรือเมื่อใชไปไดระยะ
8 ป มูลคาของตัวเรือจะลดเหลือประมาณ 45% ของราคาเรือที่สรางใหม โดยเฉลี่ยอายุการใชงานของเรือ
ประมาณ 25 ป หากใชเรือเกาในการขนสงสินคา ก็จะยิ่งเสียเพิ่มคาประกันภัยสูง (เรือบรรทุกน้ํามันของ
บริษัท Exxon เรือชื่อ Valdez เกิดอุบัติเหตุสรางความเสียหายมาก ถูกเรียกรองใหจายคาชดเชยความ
เสียหายถึงแปดหมื่นกวาลานบาท หรือ $ 2 billion) จากที่ไดขอมูล คงมองเห็นวาเรือมีคาใชจายสูงในแต
ละวันมาก ถึงแมคาใชจายของเรือในการเดินเรือแตละวันจะเทาใดก็ตาม ผูที่ตองรับภาระคาใชจายนี้ก็
จะตองพยายามลดคาใชจายทุกอยาง โดยเฉพาะเรื่องคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น การ
ประหยัดเวลาเดินเรือ แมแตหนึ่งชั่วโมงตอเที่ยวก็มีความหมายมาก เรือขนาดใหญแตละลําแลนไปมา
หลายเที่ยวตอปจะประหยัดเปนพันลานบาทตอลําตอป
จากเหตุผลหลายอยาง เรือขนสงสินคาตางๆ จากประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรือที่วิ่งระหวาง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก จะตองการนําเรือผานคลองไทย เพราะประหยัด ปลอดภัย
เจาของบริษัทเดินเรือตางก็ตองการลดคาใชจายใหไดมากที่สุด ยกเวนบริษัทเดินเรือของประเทศสิงคโปร
เทานั้น (มิตรประเทศเพื่อนบาน) เพราะเรือที่มาผานคลองไทยมีแตไดไมมีเสีย เรือขนาด 200,000 DWT
(DWT คือน้ําหนักเรือเปลาหนวยเปนเมตริก) จายคาผานคลองไทยครั้งละ 20 ลานบาท ประหยัดกวา
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เสนทางเดิม 2 - 5 เทาในแตละเที่ยว บริษัทเดินเรือพรอมจายอยูแลว ดังนั้น ความสงสัยที่วา เมื่อ
ประเทศไทยขุดคลองไทยสําเร็จแลว จะมีเรือเรือจากตางประเทศมาใชคลองไทยหรือไม มีคําตอบอยูใน
ตัวแลว สําหรับบรรดาผูเปนเจาของบริษัทเดินเรือทั่วโลก
ปญหาโจรสลัดหรือผูกอการรายบริเวณชองแคบมะละกาเพิ่มคาใชจายเรือสินคา
ป ญ หาโจรสลั ด หรื อ ผู ก อ การร า ย เพิ่ ม ค า ใช จ า ยให กั บ บริ ษั ท หรื อ เจ า ของเรื อ จากความไม
ปลอดภัยของผูกอการรายหรือโจรสลัดที่ทําการปลนหรือเรียกคาคุมครองกับเรือขนสงสินคาที่แลนผานไป
มา ในบริ เวณเสนทางชองแคบมะละกาที่มีการปลนเรือสินค าเปน ประจํา เนื่องจากเสนทางเดินเรือ
ดังกลาวตองแลนผานชองแคบที่มีเกาะแกงหลายแหง ซึ่งเปนการงายที่จะหลบซอนของผูกอการรายและ
พวกโจรสลัด ในทางกลับกันก็ยากตอการที่จะกําจัดหรือปองกันได เจาหนาที่ที่ทําการเดินเรือคงไมตอง
การความเสี่ยงในการตอสูกับพวกนอกกฎหมายเหลานี้เปนแน เพราะสินคาในเรือมีมูลคาหลายพันลาน
บาท และเรือก็จําเปนตองใชเสนทางนั้นประจํา คงหลีกเลี่ยงไดยากที่จะตองเสียคาใชจาย คาคุมครอง ใน
สวนนี้ มูลคาความเสียหายประเมินวา เงินที่เรือเดินทะเลตางๆ จะตองเสียโดยรวมเฉลี่ยกวา 40,000 ลาน
บาทตอป

ภาพที่ 7.1.4 บริเวณชองแคบมะละกา มีปญ
 หาอุบัติเหตุและปญหาโจรสลัด
เมื่อเร็วๆ นี้มีขาวพูดถึงการมาเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศเอเชีย
โดยเฉพาะมาที่ประเทศสิงคโปร รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศมาเลเซียไมเห็นดวยกับการที่สหรัฐฯ จะสง
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กองกําลังพิทักษปองกันการกอการรายที่อาจจะกอวินาศกรรมกับเรือสินคา โดยเฉพาะเรือน้ํามันที่มี
ถึง 36% ของเรือทั้งหมดที่แลนไปมาในบริเวณชองแคบมะละกา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมปลอดภัยมีสูง
มากขึ้น ทําใหคาการประกันตางๆ เพิ่มสูงขึ้นมากดวย ถาคลองไทยเกิดขึ้นก็จะแบงเบาภาระนี้ได ทั้งเรือ
ของประเทศไทยเองและเรือของตางประเทศที่มาใชคลองไทย (ขอมูลเกี่ยวกับกลุมโจรสลัดปลนสะดม
เรือสินคาบริเวณชองแคบมะละกา เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2546 เกิดขึ้น 21 ครั้ง)
คลองไทยจะเปนแหลงสรางรายไดหลักใหกับประเทศไทย
คลองไทยจะสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหเปนรายไดหลักของประเทศเหมือนประเทศอียิปตที่มี
คลองสุ เ อช ประเทศปานามามี ค ลองปานามา คลองไทยมี ศั ก ยภาพให เ รื อ ผ า นได ม ากที่ สุ ด ในโลก
ปจจุบันมีเรือที่มีขนาดใหญกวา 500 WDT (DWT คือ น้ําหนักเรือเปลาหนวยเปนเมตริก) ขึ้นไปมี
ประมาณกวา 30,000 ลํา ใชบริการขนสงในทองทะเลระหวางประเทศทั่วโลก สําหรับในปจจุบันมีคลองที่
เรือระหวางประเทศทั่วโลกใชผานได ขณะนี้มีอยูประมาณ 22 คลอง คลองที่หลายทานรูจักกันมากที่สุด
คือ คลองสุเอชและคลองปานามา

ภาพที่ 7.1.5 แนวคลองไทยและรูปแบบ มีลักษณะเปนคลองคูขนาน
เมื่อป พ.ศ. 2545 ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่คลองทั้งสอง
แหง จากการที่ไดเห็นคลองที่สําคัญดังกลาว ทําใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ไดไปดูงานหลายทาน ได
เกิดความรู ความเขาใจ และตั้งขอสังเกตหลายประการขึ้น เชน คลองแตละแหงทําใหเกิดรายไดจากการ
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ทองเที่ยวมากกวารายไดจากคาผานคลอง รูปแบบของคลองควรเปนคลองแบบคูขนาน และความ
เขาใจที่วาคลองสุเอช และคลองปานามา เปนคลองที่มีเรือมาใชมากที่สุดของโลกก็ไมเปนอยางที่เขาใจ
มากอน ความสําคัญคลองสุเอช และคลองปานามา แตละคลองชวยยนระยะทางไดหลายหมื่นกิโลเมตร
ยนเวลาไดเปนเดือน แตวาความสามารถของคลองแตละแหงมีจํากัดที่จะสามารถใหเรือแลนผานได
โดยเฉพาะคลองปานามา ซึ่งมีความยาว 82 กิโลเมตร คลองใชระบบประตูน้ําปดเปดจํานวนเรือสามารถ
ผานคลองปานามาไดเพียงวันละ 38 ลํา แตละลําใชเวลาผานคลอง 24 ชั่วโมง และขนาดของเรือก็มี
ขอจํากัดจะเปนเรือที่มีขนาดใหญไดไมเกิน 100,000 DWT ขนาดเรือที่ผานไดจะมีความกวางไมเกิน 33

ภาพที่ 7.1.6 แสดงลักษณะภูมิประเทศของคลองปานามา ประเทศปานามา
เมตร และความยาวไมเกิน 295 เมตร (ปจจุบันประเทศปานามามีการลงทุนเพิ่มขยายคลองปานามา ใช
งบประมาณ 4000,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 1 แสน 6 หมื่น ลานบาท)

ภาพที่ 7.1.7 แสดงลักษณะภูมิประเทศของคลองสุเอช ประเทศอียิปต
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สําหรับคลองสุเอชคลองมีความยาว 190 กิโลเมตร คลองไมใชระบบมีประตูน้ําปดเปด
จํานวนเรือสามารถผานได 87 ลําตอวัน คลองสุเอชสามารถรองรับเรือขนาดใหญได ซึ่งในปจจุบันสําหรับ
เรือขนาดใหญไดถึง 300,000 DTW (ปจจุบันคลองสุเอช มีการขยายการลงทุนในการขุดคลองคูขนาน
คลองสุเอช ใหยาวเพิ่มขึ้นจากปจจุบนั 78 กิโลเมตร)
สําหรับคลองไทยแนวคลอง 9A ความยาวคลอง 120 - 130 กิโลเมตร คลองไมมีระบบประตูน้ํา
ปดเปดแบบคลองสุเอช จากการคํานวณคลองไทยจะสามารถรองรับเรือไดประมาณวันละ 400 ถึง 450
ลําตอวันในทางทฤษฎี สวนในทางดานปฏิบัติจริง ผมคาดวาคลองไทยใหบริการไดประมาณวันละ 300 350 ลําตอวัน คลองไทยก็มากแลว สวนรูปแบบของคลองไทยจะเปนคลองคูขนาน โดยกําหนดใหคลอง
หนึ่งเปนคลองสําหรับเรือแลนเที่ยวขาไป และอีกคลองหนึ่งแลนเที่ยวขากลับ คลองไทยสามารถใหเรือ
ผานไดมากกวาจํานวนเรือที่ผานคลองสุเอชรวมกับคลองปานามาประมาณ 3 เทาตอวัน

คลองไทยเพิ่มความมั่นคงของประเทศไทย
ความมั่นคงของสองฝงทะเลไทย คลองไทยเพิ่มศักยภาพใหกองทัพเรือและกองทัพบกไดมากขึ้น
ในปจจุบัน ถาดูแผนที่ประเทศไทยจะเห็นวา ปากทางเขาดานอาวไทยจะเปนทะเลปด เรือทุกลําที่ออก
จากอาวไทยถาตองการไปทางฝงอันดามัน เชน จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง เรือไทยเราจะตองผานนานน้ําสากลของประเทศเพื่อนบาน ประเทศเขมร
ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศอินโดนีเซีย หากมีคลองไทยเรือของ
ไทยจะสามารถตัดตรงไปยังฝงอันดามันไดโดยตรง
คลองไทยจะทําใหประเทศไดเปรียบในทางยุทธศาสตรทั้งในยามปกติและในยามสงคราม การ
เคลื่อนยายกําลังรบของกองทัพจะสามารถกระทําไดรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ปลอดภัย มีความเปน
อิสระในการเดินเรือ โดยไมตองผานนานน้ําของประเทศขางเคียง ไมสรางความหวาดระแวงสงสัยกับ
ประเทศเพื่ อ นบ า น ยั ง ผลดี ไ ม ก อ ป ญ หาต อ ความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ในป จ จุ บั น การ
เคลื่อนยายกําลังหรือการกระทําใดๆ ของกองทัพทางทะเลในการเคลื่อนยายยากที่จะปลอดจากการรูเห็น
ตรวจตราของประเทศขางเคียง หากเรามีปญหาระหวางประเทศเพื่อนบานที่เรือไทยตองผานนานน้ํา
อยางกรณีประเทศมาเลเซีย เรือขนสงน้ํามันดิบ หรือเรือขนสงสินคาตางๆ ทางทะเลของไทย จะตองผาน
นานน้ําของประเทศมาเลเซีย ทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน หากยามใดมีปญหาที่คาดไมถึง การขนสง
น้ํามันทางทะเลอาจจะถูกสะกัดกั้นไดตลอดเวลา ประเทศไทยจะเปนอัมพาตแนๆ เพราะเรือบรรทุกน้ํามัน
ไมสามารถนําน้ํามันมาสงยังโรงกลั่นน้ํามันที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีได การขนสง การผลิต และ
ธุรกรรมตางๆ ทั่วประเทศจะมีผลกระทบอยางรุนแรง
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ภาพที่ 7.1.8 เสนทางเดินเรือของไทย จากฝงอาวไทยไปยังฝงอันดามันปจจุบนั
คลองไทยชวยประหยัดเงินในการขนสงสินคาทางทะเล (Logistics) กวาสองแสนลานบาทตอป
เพื่อใหมองเห็นวาคลองไทยจะทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาจัดระบบการขนสง (Logistics)
ของประเทศทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ จะชวยลดคาใชจายในการขนสงทางทะเลของประเทศไดมากเปน
แสนลานบาทตอป เชน ปจจุบันโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ใชน้ํามันดิบประมาณวันละ 800,000
บารเรลตอวัน หากใชเรือขนสงน้ํามัน ขนาด 120,000 บารเรลตอลํา ดังนั้น จะตองมีเรือวิ่งมาสงน้ํามันดิบ
ที่โรงกลั่นที่จังหวัดระยองหรือจังหวัดชลบุรี 7 ลําทุกวัน เรือสงน้ํามันดิบเมื่อมาสงแลวตองวิ่งเรือเปลากลับ
เทากับเรือตองเดินเรือ 14 เที่ยวตอวัน น้ํามันดิบสวนใหญจะมาจากประเทศทางกลุมประเทศตะวันออก
กลาง หากเรือทุกลําในปจจุบันตองผานชองแคบมะละกา ผานประเทศสิงคโปร ระยะทางจากประเทศ
สิงคโปร มายังโรงกลั่นในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร รวมกับระยะทางจาก
ประเทศสิงคโปร มายังทางแยกกอนจะเขาชองแคบมะละกา ไมนอยกวา 1,300 กิโลเมตร รวมเปน
ระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ที่เรือจะตองแลนออม (ดูแผนที่ประกอบ ภาพที่ 2) ถาหากมีคลอง
ไทย เรือสามารถวิ่งตรงมายังโรงกลั่นในประเทศไทยจังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ซึ่ง
หมายความวา เรือแตละเที่ยวจะสามารถยนระยะทางเดินเรือได (3,000 - 700 = 2,300) หรือ 2,300
กิโลเมตร หากเรือแลนที่ความเร็ว 12 ไมลทะเลตอชั่วโมง (ประมาณ 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง) จะใชเวลา
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ประมาณเวลา 4 - 5 วัน ที่เรือวิ่งแตละเที่ยวที่ตองเสียเวลาเปลาประโยชน หากประมาณคาใชจายเรือ
ขนน้ํามันขนาดดังกลาวเสียคาเชาเรือ คาน้ํามัน รวมทั้งคาประกันภัยตางๆ ในการเดินทางประมาณ 2 - 3
แสนเหรียญสหรัฐตอวันตอลํา หรือประมาณ 5 - 6 ลานบาทตอวัน สรุปคาใชจายของเรือน้ํามัน ถาหากมี
คลองไทยเกิดขึ้นจริง คลองจะทําใหลดคาใชจายลงคํานวณคราวๆ คือ (เรือวิ่งไปกลับรวม 14 เที่ยวตอวัน
คูณดวย คาใชจายวันละ 5 ลานบาท ตอวัน คูณดวย เรือเสียเวลาออม 4 วันตอเที่ยว คูณดวย 365 วัน
ตอป จะเทากับ 14 x 5 x 4 x 365 = 102,200 ลานบาทตอป) หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเปนการคํานวณ
แบบคราวๆ
จากการวิเคราะหคาใชจายในดานการขนสงน้ํามันของประเทศไทยอยางเดียวก็ทําใหประเทศ
ประหยัดคาใชจายไดมากมาย ถาเรามองลึกลงไปถึงการขนสงสินคาตางๆ ที่ยังมีอีกมากที่จะทําใหลด
คาใชจาย เชน เรือสินคาขนสงตูคอนเทนเนอร ที่มาใชบริการขนถายผานทาเรือของไทย ที่แหลมฉบังหรือ
ทาเรือกรุงเทพฯ ทั้งหมดปละประมาณ 4 ลานกวาตูคอนเทนเนอร (TEU) ถาลดคาใชจายตูละ 1,000
ดอลลาร จะลดไดคาใชจายไดแสนกวาลานบาทตอป ถาเรานําความเปนไปไดในหลายๆ กรณีมาศึกษา
วิเคราะห เราอาจจะเห็นความสูญสียเงินของประเทศอยางนาใจหาย
คาใชจายในระบบการขนสง (Logistics) ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% - 30% ของมูลคา
ผลิตภัณทมวลรวมของประเทศ (GDP) หรือประมาณ 1,500,000 ลานบาท ถึง1,800,000 ลานบาทตอป
ในขณะที่ประเทศจีน 20% ประเทศญี่ปุน 11% ประเทศสหรัฐอเมริกา 10% และในกลุมประเทศยุโรป
ประมาณ 7% จากผลการสํารวจทั่วโลกของกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน (Meti)

คลองไทยขยายโอกาสทางดานการประมงไทย
คลองไทยจะขยายโอกาสใหชาวเรือประมงไทยมีทองทะเลหาปลาไดมากขึ้นที่ไดประโยชนจาก
นานน้ําสากลของไทย EEZ2 (ภาพที่4) จากทางฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเปนแหลงอาหารทางทะเลที่สมบูรณ
ที่สุดมีพื้นที่กวางขวางกวาพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาค มีเขตชายแดนไปถึงนานน้ําอินเดียเรือประมง ที่อยูใน
อาวไทยและฝงอันดามันกวา 50,000 ลํา ก็จะไดรับประโยชนจากคลองไทยในการเดินเรือไปมาระหวาง
สองฝงทะเลไทย จะลดภาระคาใชจายดานคาน้ํามันในการเดินเรือมาก ทําใหมีเวลาเพิ่มในการทําประมง
ทางทะเลมากขึ้ น โดยเฉพาะเรื อ ประมง จะมี ค วามปลอดภั ย จากการถู ก จั บ ของประเทศข า งเคี ย ง
เนื่ องจาก เรื อ ประมงไทยต องแล น เรือ ผา นน า นน้ํ า สากลของประเทศเพื่ อนบา น ผมประเมิ น ว า ชาว
เรือประมงของไทย จะไดรับผลประโยชนจากคลองไทยโดยรวม ที่จะทําใหประหยัดคาใชจายจากคา
เชื้อเพลิง คาคนงาน รวมถึงการมีเวลาหาปลาจากทะเลไดเพิ่มมากขึ้นจะมีมูลคากวา 50,000 ลานบาท
ตอป
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ภาพที่ 7.1.9 แผนที่แสดงนานน้ําสากล (EEZ1 & EEZ2) ของประเทศไทย

คลองไทยจะนําความเจริญสูภาคใต และแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแบบยั่งยืน
สองฝงคลองไทยจะกลายเปนเมืองใหญ เปนเมืองเศรษฐกิจจะมีประชาชนจากทั่วประเทศเปน
ลานคนไปทํางานที่นั่น เหมือนเมืองทาที่สําคัญหลายๆ แหงทั่วโลก ดวยในศักยภาพของทําเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของคลองไทยที่อยูในแนวเสนทางเดินเรือโลก หากรัฐมีนโยบายใหเปนพื้นที่เพื่อพัฒนาใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อยางประเทศจีนจะยิ่งเรงความเจริญเหมือนเมือง Pudong เมื่อประมาณป พ.ศ.
2530 ยังมีสภาพเปนทองนา ใชเวลาพัฒนาจากทองนาประมาณ 15 ป (ภาพที่ 10) บริเวณสองฝงคลอง
เปนเมืองอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก เปนศูนยกลางการใหบริการขนสงสินคาทางเรือทั่วโลก
สองฝ ง คลองไทยจะกลายเป น เมื องเศรษฐกิ จ รวมแหล ง สรา งธุ ร กิ จ ใหม ๆ ให เ กิด ขึ้ น อย า งมากมาย
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญ เปนความหวังที่จะเพิ่มการสรางงาน
ใหกับลูกหลานไทยในอนาคต 2 ถึง 3 ลานแรงงาน อยางถาวรในระยะยาว ที่สําคัญคลองไทยจะนําความ
เจริญเขาไปแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดแบบละมุนละมอม และซึมซับอยางสันติถาวร เพราะ
คลองไทยจะนําความเจริญกระจายไปยังทั่วทั้งภาคใต คลองไทยจะเปนแหลงสรางงานสรางรายไดใหกับ
คนในพื้นที่ และคนไทยทั้งประเทศไดอยางมากมายมหาศาล บริเวณสองฝงคลองไทยจะกลายเปนเมือง
ใหญทําใหคนไทยทั่วทั้ง ประเทศไมนอยกวา 3 - 4 ลานคน ไปทํางานสรางความเจริญใหกับภาคใต คน
ไทยเหลานี้จะเปนรั้วปกปองคุมครองแผนดินไทยไดเปนอยางดี โดยจะไมมีอํานาจหรืออิทธิพลใดๆ ที่จะ
สามารถตานทานยับยั้งได

125

ภาพที่ 7.1.10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝงตรงขาม Shanghai ประเทศจีน ภาพ พ.ศ.2545

ปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาของสิ่งแวดลอมความสําคัญอยูที่การบริหารการจัดการ ปญหาที่จะเกิดจากเรือตางๆ
ที่มาผานคลอง เราสามารถวางมาตรการควบคุมเรือที่จะมาใชคลองไทย เพื่อปองกันของเสียจากเรือที่มา
ใชคลองไทยไดมากกวา การเกิดปญหาจากสิ่งแวดลอมของเมืองที่จะตามมา ซึ่งเปนสิ่งที่จะตองนํามา
พิจารณาพรอมกับการดําเนินโครงการคลองไทยโดยมีการวางผังเมืองที่สมบูรณแบบ เพราะปญหาของ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากตัวคลองและเรือที่มาใชบริการคลองเราสามารถควบคุมใชมาตรการสากลทาง
กฎหมายได และทางดานการบริหารการจัดการทางวิศวกรรมสามารถตรวจสอบได เหมือนกับทาเรือ
สําคัญตางๆ ทั่วโลก แตปญหาสิ่งแวดลอมของสังคมเมืองที่ใหญและมีความหนาแนนมากของประชากร
จะตามมาเหมือนกับเมืองใหญๆ คลายกรุงเทพฯ การวางผังเมืองที่ดีสมบูรณแบบ มีสอง 2 ลักษณะ ที่
จะตองวางแผน แผนที่ 1 วางผังเมืองเชิงปองกันปญหา ที่ปองกันได เชน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน
แหลงน้ํา แหลงพลังงานไฟฟา ระบบขจัดของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ และยังสามารถวางแผน
ลวงหนาไดเลย แผนที่ 2 การวางผังเมืองแบบพัฒนาดําเนินไปคูขนานกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในทาง
ปฎิบัติจริงสามารถศึกษาของจริงจากเมืองสําคัญไดทั่วโลก
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ภาพที่ 7.1.11 แสดงตําแหนงคลองหลักของโลก คลองสุเอช คลองปานามา และคลองไทย
ปญหาเรื่องผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝงทะเลไทย ถาเปรียบเทียบคลองไทยกับคลอง
ปานามาถาพิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นวาคลองปานามาอยูตรงกลางของทวีปอเมริกา มีผืนแผนดิน
ยาวกวา 40,000 กิโลเมตร และเปนสวนที่แคบที่สุดอยูระหวางกลางทวีปที่ (20,000กิโลเมตร) กัน้ ระหวาง
มหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก ทําใหสิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทั้งสองฝงไปมาถึงกันไดยาก สิง่ ที่
มีชีวิตจึงมีความแตกตางกันเปนอยางมาก มีสถาบันการศึกษา สมิทโซเนี่ยน ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อศึกษาสัตวทางทะเลโดยเฉพาะตั้งอยูใกลคลองปานามา
สําหรับคลองไทยถาดูจากแผนที่จะเห็นวาทางตอนใตของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จะ
เปนแหลมยื่นลงไป ยังมหาสมุทรอินเดียไมยาวมาก แนวคลองไทยจะอยูหางจากปลายแหลมมาลายู ไม
ถึง 1,000 กิโลเมตร และความตางระดับของน้ําทะเลคลองไทยของฝงทะเลทั้งสองฝงแตกตางกันไมถึง 1
เมตร และน้ําทะเลทั้งสองฝงไหลไปมาถึงกันสะดวก ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทั้งสองมีผล
นอย ปลาทูทั้งสองฝงมีโอกาสผสมพันธกันไดแตขนาดอาจจะโตไมเทากัน
ความเค็มของน้ําทะเล ถาวัดความเค็มของน้ําทะเลชวงฤดูฝนความเค็มทางฝงอาวไทยจะจืด
กวาน้ําทะเลฝงอันดามัน เพราะน้ําฝนจากที่ตางๆ จะไหลลงมารวมยังแมน้ําตางๆ หลายสาย พาสิ่งตางๆ
ที่เปนมลพิษทางน้ํามาลงที่อาวไทยทั้งหมด ตามปกติทางอาวไทยน้ําทะเลมีการไหลหมุนเวียนของน้ํา
ทะเลที่เขาออกหมุนเวียน 2 ครั้งตอป แตน้ําเสียจํานวนมากที่ไมสะอาดที่ผานการใชจากบานเรือน จาก
โรงงานตางๆ จากภาคเกษตรหลายสิบจังหวัด รวมทั้งประชาชนในกรุงเทพฯ ดวย ไหลลงแมน้ําเจาพระยา
แมน้ําบางประกงหรือแมน้ําทาจีน ก็จะมารวมกันอยูที่อาวไทย หลังขุดคลองไทยแลวน้ําทะเลจากทั้งสอง
ฝงจะมีการหมุนเวียนถายเทระหวางสองฝงทะเลตลอดเวลา ซึ่งน้ําทะเลทางฝงอันดามันจะมีความสะอาด
กวาจะมาชวยทําใหน้ําทะเลในฝงอาวไทยใหสะอาดขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมที่เราวิตกอาจจะกลายเปน
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ผลดีก็ได การระมัดระวังปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ดี แตอยาหลงประเด็นจนทําใหประเทศชาติ
ตองเสียหายหรือเสียโอกาส

คลองไทยจะชวยยนระยะทาง ประหยัดเวลา ลดการใชน้ํามัน และลดมลภาวะของโลก
คลองไทยชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของโลก และลดมลภาวะทางอากาศของโลกยังประโยชน
ใหกับชาวโลกโดยรวม มีผลตอทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ที่จะ
ทําใหสังคมโลก มีความเปนอยูที่ดีขึ้น คลองไทยจะชวยประหยัดน้ํามันของโลกคิดเปนเงินมากกวาหนึ่ง
ลานลานบาทตอป (หรือประมาณเทากับงบประมาณของประเทศไทยใชทั้งป) และที่สําคัญยิ่งเมื่อลดการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงลงแลว ก็จะเปนการลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมของการสันดาบของ
เครื่องยนต ไปดวย อากาศเสียที่เกิดขึ้นจะลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกก็จะลดลงไดมากดวยการ

ภาพที่ 7.1.12 คลองไทยลดปญหาเรือนกระจก ทําใหโลกสะอาดและประหยัดการใชน้ํามัน
ลดปริมาณแกสคารบอนไดออกไซน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดมานแกสหรือเรือนกระจก (Green House Effect)
ในชั้นบรรยากาศ ไปปดกั้นความรอนจากผิวโลก สรางความรอนสะสม บนผิวโลกทําใหอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น จนเกิดผลกระทบตอระบบหมุนเวียนทางธรรมชาติของโลก ผลของความรอนที่สะสมบนโลก ทําให
สิ่งตางๆ บนผิวโลกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว ทําใหฤดูกาลตางๆ ปรับและเปลี่ยนแปลง สราง
ความเสียหาย กอใหเกิดความแหงแลง พายุน้ําทวมผิดปกติ ตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลกโดยรวม
หากคิดเปนเงินคาใชจายจากความเสียหายของการเกิดเรือนกระจกจะเปนจํานวนเงินลานลานบาทในแต
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ละป สําหรับปที่ผานมา พ.ศ. 2545 ประมาณความเสียทั้งหมดกวา150 Billion US. Dollars ซึ่งเปน
จํานวนเงินประมาณ 6 ลานลานบาท หรือเทากับงบประมาณของประเทศไทย 6 เทาในปจจุบัน

สรุปขุดคลองไทยแลวประเทศไทยจะไดอะไร
1. คลองไทยจะเปนเสนทางเศรษฐกิจใหมของโลก และจะมีสวนสําคัญตอระบบการขนสงสินคา
ทางทะเลระหวางประเทศ ทางดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอมของโลก คลองไทยจะเปนสัญลักษณ
ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางดานการทองเที่ยวจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งของโลกที่มนุษยรวมกันสราง สามารถเปนแหลงดึงดูดของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และจะนํารายได
เขาประเทศไทยไดมากมาย
2. คลองไทยจะสามารถแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดอยางละมุนละมอม ดวยสันติวิธี
และถาวร เพราะคลองไทยจะสรางงาน สรางรายได สรางความเจริญไปทั่วทั้งภาคใต ประชาชนคนไทยทัว่
ทั้งประเทศไมนอยกวา 3-4 ลานคน จะหลั่งไหลเขามาอยูและทํามาหากิน รวมถึงการเริ่มตนสรางธุรกิจ
ของคนไทยรุนใหม รุนลูกและรุนหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหลานี้จะเปนกองทัพ
ประชาชนที่ทรงพลัง เปนเสมือนยิ่งกวากองทัพ พลังที่เขมแข็งมหาศาลนี้จะปกปองคุมครองแผนดินไทย
ไดเปนอยางดี โดยจะไมมีอํานาจมืดหรืออิทธิพลใดๆ ที่จะมายับยั้งได
3. คลองไทยจะเปนเสมือนสายธารขนาดใหญเชื่อมสองฝงทะเลไทย เปนเสนทางเศรษฐกิจ
กอใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากตางประเทศทั่วโลกไหลเขาสูประเทศไทยไดทั้งทางตรง และ
ทางออมไดโดยไมมีวันหยุด สรางงาน สรางรายได เปนแหลงทองเที่ยว แหลงธุรกิจ แหลงอุตสาหกรรม
จะมีคลังสินคาเปนศูนยกลางกระจายการขนสง และมีคลังเก็บรักษาสินคาจากประเทศทั่วโลกพรอม
ขนสงทางทะเล เปนศูนยกลางธนาคารธุรกิจการคาของการเดินเรือระหวางประเทศ ตลอดจนเปนศูนย
รวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรผลิตอาหารสําเร็จรูปของไทยเพื่อการสงออก เปนศูนยจําหนาย
ใหบริการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช ใหกับเรือตางๆ ซึ่งจะสรางรายไดใหกับประเทศไดอยางมหาศาล
4. ดานความมั่นคงของประเทศคลองไทยจะเสริมสมุททานุภาพ ทางดานการทหารการขนสงทาง
ทะเลทางดานอาวไทยหากมีการถูกปดกั้นดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คลองไทยจะเปนเสนทางขนสงที่สําคัญ
ทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศ ยามปกติกองทัพเรือสามารถนํากองกําลังเขาออกเพื่อการ
ซอมรบ ลาดตระเวนตรวจตราปองกันการเขามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยตอของเขตนานน้ําระหวาง
ประเทศ และการเคลื่ อ นย า ยกํ า ลั ง ของกองทั พ เรื อ ไปมาทั้ ง สองฝ ง ทะเลไทย จะไม ส ร า งความรู สึ ก
หวาดระแวงใหกับประเทศเพื่อนบานทําใหมีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัดงบประมาณ
5. ทางดานการประมงจะขยายโอกาสทําใหเรือประมงไทย ทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทยซึง่ มีอยู
กวา 45,000 ลํา สามารถไปมาทั้งสองฝงไดสะดวกรวดเร็ว ทําใหเรือประมงจํานวนดังกลาว สามารถเขา
มาใชทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองฝงทะเลที่มีสัตวน้ําอุดมสมบูรณได โดยเฉพาะฝงทะเลอันดามันของ
ไทย ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแตแนวเขตนานน้ําสากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขตนานน้ําสากลของประเทศ
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อินเดียไดอยางเต็มที่ อีกทั้งชวยลดการใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองใชไปมาระหวางสองฝงทะเลไทย
จากเดิมที่ตองใชปริมาณมากใหลดนอยลง จึงเปนผลใหเรือประมงไทยสามารถประหยัดทั้งเวลาและ
คาใชจาย ซึ่งคาดการณวาในจุดนี้จะชวยประหยัดคาใชจายและเพิ่มผลผลิตรวมกันประมาณไมนอยกวา
50,000 ลานบาทตอป
6. คลองไทยลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผานบริเวณทุรกันดารของภาคใต จึง
ทําใหพื้นที่หลายจังหวัดที่แนวคลองไทยผานจะไดรับประโยชนจากความเจริญและความอุดมสมบูรณ
ทางทะเลประชาชนที่อยูทั้งสองฝงคลองจะไดรับประโยชนอยางทั่วถึง นอกจากนี้ คลองไทยยังจะชวย
ปองกันน้ําทวมจากพายุฝนที่ตกอยางหนักใหลงทะเลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นบอยๆ กับ 14 จังหวัด
ภาคใตไดเปนอยางดี
7.คลองไทยจะเพิ่มบทบาทใหกับประเทศไทยไดรับประโยชน ใหมีอํานาจตอรองถวงดุลยอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางทหาร ระหวางประเทศมหาอํานาจของโลก เชน ระหวางประเทศจีนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอสังเกตปจจุบัน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลีใต และประเทศสิงคโปร ไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะศักยภาพของคลองไทยจะเปนคลองเดินเรือ
หลักที่สําคัญของโลกทันที จะมีเรือขนสงสินคาขนาดใหญ เรือทองเที่ยวจากที่ตางๆ ทั่วโลกมาใชคลอง
ไทยเพราะนอกจากจะเปนการประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิงแลวยังจะมีความปลอดภัยมากกวาเสน
ทางปจจุบันที่มีปญหาโจรสลัดปลนเปนประจําบริเวณแถวชองแคบมะละกา ศักยภาพของคลองไทยจะ
สามารถใหเรือผานไดมากกวาคลองหลักๆ ของโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะรูปแบบของคลองไทยจะเปน
แบบคลองคูขนาน ทําใหมีความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุ สามารถรองรับใหเรือผานได 300 ถึง 350 ลํา
ตอวัน (คลองปานามา 38 ลําตอวัน คลองสุเอช 87 ลําตอวัน) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ
300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึ่งเปนที่ตองการของบริษัทเดินเรือทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรือรบ
หรือเรือประเภทใดๆ ก็ตามที่นําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศผานคลองไทยจะตองไดรับความเห็น
ชอบจากประเทศไทย
8.
ประเทศไทยจะผลิ ต น้ํ า มั น โดยมี ต น ทุ น ถู ก กว า ประเทศสิ ง คโปร คลองไทยจะเพิ่ ม
ความสามารถใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโรงกลั่นผลิตน้ํามันที่ตนทุนต่ํากวาประเทศสิงคโปรในยาน
เอเชียได เพราะระยะทางการขนสงน้ํามันใกลกวา และขนาดของเรือน้ํามันที่มีขนาดใหญกวาไมตองออม
ไปผานถึงประ เทศสิงคโปรอีกตอไปทําใหลดคาใชจายมาก เรือที่มาผานคลองไทยจะเปนลูกคารายใหญ
ที่สําคัญมาใชบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหมีปริมาณการขายน้ํามันไดมากมาย มากพอที่ประเทศไทย
จะเปนผูกําหนดราคาขายน้ํามันเองได และปญหาน้ํามันเถื่อนก็จะหมดไป ปจจุบันสิงคโปรขายน้ํามัน
ใหกับเรือที่มาใชบริการ 56,700 ตันตอวัน สิงคโปรขาย 1 เดือนมากกวาไทยขาย 1 ป
9. คลองไทยจะชวยประหยัดคาขนสงสินคาทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนสงน้ํามัน (Logistics) ทาง
ทะเลทั้งหมดของประเทศไทยทั้งขาเขาและขาออก เชน ประเทศไทยใชน้ํามันดิบกวา 800,000 บาเรลล
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ตอวัน ซึ่งสวนใหญจะนําเขามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรือมายังโรงกลั่นในประเทศ
เรือขนสงน้ํามันแตละลําจะเสียเวลาไปออมที่ประเทศสิงคโปร กวาจะมาถึงโรงกลั่นน้ํามันที่ประเทศไทย 5
วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วันเทานั้น หากคํานวณ
คาใชจายตลอดทั้งปประเทศไทยตองเสียคาใชจายในสวนนี้มากกวาแสนลานบาทตอป เพียงเฉพาะการ
ขนสงน้ํามันอยางเดียว เปนตน หากพิจารณาถึงการขนสงสินคาสงออก หรือเขาของสินคาอื่นๆ ทางเรือ
ของไทย ไมวาจะเปนสินคาทางภาคอุตสาหกรรมหรือสินคาทางภาคเกษตร คิดเปนเงินที่ยังจะประหยัด
ไดอีกมากกวาแสนลานบาทตอป ระบบการขนสง (Logistics) ของประเทศไทย โดยรวมสูงถึง 25% 30% ของ (GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ลานบาท ถึง 1,800,000 ลานบาท ตอป เฉพาะคลองไทยจะ
ชวยลดคาใชจายในสวนนี้ไดไมนอยกวาปละ 200,000 ลานบาท ตอป
10. คลองไทยจะทําใหประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยที่อยูสองฝงทะเลไทย มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกจะไดรับ
ผลประโยชนในดานการประหยัดคาใชจาย ในการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลไดเปนอยางมาก
เชน เรือจากประเทศอินเดียจะสงสินคาไปยังประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุนจะยนระยะเวลาได 5 วัน ในแต
ละเที่ ยวคิ ดเปน เงิน ประหยัดหลายสิบลา นบาทตอเที่ยว ดังนั้น ประเทศตางๆ เชน ประเทศศรีลังกา
ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพมา ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศ
ญี่ปุ น ประเทศเกาหลี ประเทศฟลิปปน ส หรื อแมแตประเทศมาเลเซี ยดว ย ที่จะไดรับประโยชนจ าก
เสนทางคลองไทย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีบทบาท ตอการตอรองทางการทูตกับประเทศมาเลเซียสูงขึ้น
เพราะคลองไทยจะชวยยนระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศมาเลเซียที่จะใชเรือผานคลอง
ไทยเขาออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขออนุญาตไทยเปดชายแดนเพื่อขน
สินคาผานทางบก หากมีคลองไทยแลวเราจะไมใหผานทางบกได)
11. คลองไทยจะชวยลดปญหาเรือนกระจก ยนระยะทางการเดินเรือ ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
และลดปญหาดานมลภาวะทางอากาศของโลก ในแตละปไดมหาศาล ซึ่งเปนที่มาของการเกิดภาวะเรือน
กระจกบนชั้นบรรยากาศ ที่เปนตนเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นับวันแตจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุก
วันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไมยอมรวมเซ็นสัญญาโตเกียวที่วาดวยการ
ลดปญหา The Greenhouse Effect ดังนั้น หากคลองไทยไดเกิดขึ้น คลองไทยจะมีบทบาทมากในการ
แกปญหานี้
12. เศรษฐกิจไทยยุคไรพรมแดน คลองไทยจะเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ จากศักยภาพ
ของคลองไทยจะสามารถใชเปนแผนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได โดยที่จะไมมีประเทศ
ใดๆ ที่จะสามารถมาแขงขันไดเลย เพราะตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่พิเศษสุดนี้ มีที่ประเทศไทยแหง
เดียว คลองไทยจะเปนขุมทรัพยทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีวันหมด จะเปนชองทางสามารถสราง
เศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งและมั่นคงไดยาวนาน การแขงขันทางการคาบนเวทีการคาเสรีโลก (WTO) จาก
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ประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ตางก็ใชกลยุทธทางการคากันเต็มที่ อนาคตการคาขายระหวางประเทศ
ไมวาจะเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรมหรือสินคาเกษตรหรือแมแตธุรกิจใหบริการแนวโนมมีการแขงขัน
กันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน เราและทานตางทราบกันดีวาการสงออกสําหรับสินคาภาคเกษตรของประเทศไทย
ทั้งหมด รายไดยังนอยกวารายไดจากการทองเที่ยวเสียอีก แตถึงอยางไรก็ตาม การเกษตรก็จะยังคงมี
ความสําคัญอยู เพราะประเทศไทยจะตองมีอาหารที่สมบูรณพอเพียง แตการคาดหวังจะใหสินคาจาก
ทางภาคเกษตร เปนธงนําทางเศรษฐกิจที่จะนําพาไปสูความมั่งคั่งของประเทศ แทบจะมองไมเห็นความ
สวางเลย ขอมูลของธนาคารแหงชาติ แสดงถึงรายไดทางภาคเกษตรทั้งหมดของประเทศไทยประมาณ 910 เปอรเซ็นต ของมูลคาผลิตภัณทมวลรวมของประเทศเทานั้น หรือประมาณ 500,000 ลานบาท แตใช
ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายไดยังนอยกวารายไดจากภาคการทองเที่ยวซึ่งไดถึงประมาณ
700,000 ลานบาท หรือแมแตสินคาภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินคาอุตสาหกรรมหลายอยางของประเทศ
ไทยที่สงออก รายไดที่แทจริงที่ไดก็เปนเพียงคาแรงงานในฐานะผูรับจางผลิต หรือไมก็เปนผูรับประกอบ
ชิ้นสวนเปนหลักเสียสวนมาก ตัวเลขจํานวนเงินมูลคาของสินคาภาคอุตสาหกรรมที่สงออกดูเหมือนจะสูง
มาก แตรายไดที่แทจริงที่ไทยไดรับคือ คาแรงงานประมาณ 25 - 30 เปอรเซ็นต ของมูลคาที่สงออกเทานั้น
เมื่อประมาณ 20 กวาป ที่ผานมาประเทศเพื่อนบานของเราหลายประเทศ เชน ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต เคยเปนลูกคารายใหญของไทย แตตอนนี้กําลังจะกลายมาเปนพอคา
รายใหญของไทย ตอไปอาจจะเปนประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศพมา เพราะ
ประเทศดังกลาวยังมีตนทุนดานแรงงานต่ําและทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยูมาก ซึ่งตอนนี้มีประเทศ
บางประเทศที่ร่ํารวยแตไมมีทรัพยากรในประเทศมากนัก ไดไปลงทุนผลิตสินคาทางดานการเกษตรใน 4
ประเทศดังกลาว ในอนาคตขางหนาอาจจะมาผลิตสินคาดานเกษตร (GMO) ขายแขงกับประเทศไทย
ตอไปก็ได แตสําหรับประเทศมาเลเซียตอนนี้ความเจริญแซงหนาประเทศไทยไปนานแลว
ดังนั้น โครงการคลองไทยจึงเปนความหวังและโอกาสของประเทศที่จะใชเปนธงนําสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได เปนบุญของแผนดินไทยจริงๆ ที่มีทําเลที่วิเศษ เปน
ทรัพยากรที่ใชไมมีวันหมด
ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เรานาจะใหขอมูลดังกลาวกับประชาชน ไดมีสวนรวมรับรู รับทราบ และ
มีสว นร วมในการตัดสินใจกั บโครงการนี้กันเสีย ที วา สิ่ง ที่จะเกิด ขึ้ นจะกอให เกิด ประโยชนหรื อความ
เสียหายมากกวากัน
----------------------------------------------------
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บทวิเคราะห ที่ 7.2
โดย พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ
อดีตรองเลขาธิการทหารเรือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการคอคอดกระ วุฒิสภา

ประตูสูความมั่งคั่งและความมั่นคงแหงชาติ
การขุดคลองกระในทางวิชาการมิใชเปนเรื่องเพอฝน เพราะมีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุนอยูถึง
3 ทฤษฎีดวยกัน คือ ทฤษฎีแรก นายพลเรือ อัลเฟรต เทเยอร มาฮาน ซึ่งกลาววา “ประเทศใดมีที่ตั้งอยู
บนเสนทางเดินเรือโลก ประเทศนั้นจะไดเปรียบทางสมุททานุภาพ” อันหมายถึง การคาขายระหวาง
ประเทศ การขุดคลองกระจึงเปนการสรางพลังอํานาจแหงชาติทางทะเล ที่ถึงพรอมดวยพลังอํานาจทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการทหารที่ทุกๆ ชาติใฝหา จะทําให
ประเทศชาติมีพลังงานอํานาจแหงชาติทางทะเลหรือสมุททานุภาพเหนือกวาชาติอื่นๆ ในภูมิภาค หนทาง
ที่จะสรางพลัง อํานาจดังกลาวได ประการแรกจะตองสรางตําบลที่ตั้งของประเทศใหอยูบนเสนทาง
เดินเรือโลกเสียกอน แลวเครื่องมือสมุททานุภาพและอุตสาหกรรมตางๆ ก็จะตามมาเอง
ทฤษฏีที่สอง เปนของนักเศรษฐศาสตรนานาชาติที่กําหนดให “โครงการขุดคลองกระเปนหนึ่งใน
สิบหาโครงการของโลก” ที่จะใชแกปญหาเศรษฐกิจโลก โดยกําหนดใหโครงการนี้มีความสําคัญเปน
ลําดับที่ 4 ตอจากโครงการขุดคลองปานามาแหงที่สอง
ทฤษฏีที่สาม เปนทฤษฎีของนาย เฮอรนานโด เดอโซซิต “แปลงสินทรัพยใหเปนทุน” การขุด
คลองกระเปนการแปลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ แผนดิน ใหเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยสรางขึ้น คือ
คลองที่ใชในการเดินเรือ การขุดคลองกระจึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งของชาติ โดยมีสองยุทธศาสตร
ดวยกัน คือ ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งยุทธศาสตรการคาดวย) และยุทธศาสตรในการปองกัน
ประเทศทางทะเล อันจะนําไปสูความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจดวยรายไดหลักจากการเปนตัวแทนหรือ
นายหนา (Broker) ในการคาขาย (เมื่อไทยกลายเปนศูนยกลางการคาขายโดยไมตองมีตนทุน) รวมทั้ง
รายไดจากอุตสาหกรรมตางๆ เหมือนสิงคโปร กับผลพลอยไดจากคาผานคลองเปนดอลลารมิใชเงินบาท
แบบน้ําซึมบอทราย เหมือนกับที่จีนมองคลองกระวาเปนเครื่องปนเงินโดยไมมีวันหยุดราชการ ทั้งนี้ไม
รวมรายได จากอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ อีกมากมายที่จะตามมา จนสามารถกลาวไดวา ผลประโยชน
ที่จะไดรับจากการขุดคลองกระก็คือ ประเทศชาติจะเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และประชาชนจะเกิด
ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
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การขุดคลองกระเปนการสรางโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สําคัญสามประการ คือ
1.
2.
3.

เพิ่มขีดความสามารถในการหารายไดเงินตราตางประเทศ
กระจายการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูชนบท
เปนการปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการนําเขานอยลง

อันจะนําไปสูดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลไดตามขอเสนอของนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธาน
ทีดีอารไอ ในการประชุมสัมมนากลุมยอยเรื่อง เผชิญความทาทายจากกระแสโลกาภิวัฒน ที่โรงแรงแอม
บัสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี ระหวางวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2545 ในทางปฏิบัติไดมีการศึกษา
ขั้นตอนมายาวนาน ผลการศึกษาโดยรวมมีทั้งฝายสนับสนุนและไมสนับสนุน สวนใหญเปนบวกตาม
ทฤษฎีทางวิชาการ คือ ทฤษฎีสมุททานุภาพ ทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตรนานาชาติที่เรียกวา Global
New Deal และทฤษฎีใหมอีกทฤษฏีหนึ่ง คือ แปลงสินทรัพยใหเปนทุน ตามที่กลาวมาขางตน อยางไรก็
ตาม หากจะมีก ารขุ ด คลองกระจะต อ งทํ า การศึ ก ษาความเป น ไปได ในขั้ น สมบู รณ (Full-Feasibility
Study) โดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับนานาชาติ ใหเกิดความเชื่อมั่นกอนตัดสินใจ ในการนี้
รั ฐ บาลได ตั้ ง คณะกรรมาการแห ง ชาติ ฯ ขึ้ น มาดํ า เนิ น การศึ ก ษาโดยไม ใ ช ง บประมาณแผน ดิ น การ
ดําเนินการของคณะกรรมการแหงชาติฯ ที่ผานมา แมจะยังไมไดประกาศอยางเปนทางการใหนานาชาติ
รับทราบ ก็มีหลายบริษัทเสนอใหการสนับสนุนแบบใหเปลา แตสวนใหญจะใหการสนับสนุนแบบมี
เงื่อนไข ขอสัมปทานการขุดคลองกระ ซึ่งอยูนอกเหนือหรือเกินอํานาจของคณะกรรมการแหงชาติฯ ที่
คณะรัฐมนตรีมอบใหในการดําเนินการของคณะกรรมการแหงชาติฯ ตองประสบอุปสรรคที่รัฐบาลจะตอง
แกไข ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกันกับที่รัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติ
ขจร เคยดําเนินการมาแลว โดยใหผูสนับสนุนการศึกษาไดประโยชนอยางเปนธรรม มิฉะนั้น โครงการนี้
อาจไมเกิดหรือรัฐบาลจะทําการศึกษาฯ เองเหมือนโครงการตางๆ ที่ใหสัมปทานไปแลววากันตามจริงเงิน
2,000 ลานบาท ก็ไมมากมายเมื่อรัฐตองสูญเสียงบประมาณโดยไมกอประโยชนใดๆ เปนจํานวนมาก
ตามที่ ต กเป น ข า วเกี่ ย วกั บ การคอรั ป ชั่ น ก็ ใ ช จ า ยของรั ฐ ในเรื่ อ งที่ เ ป น ประโยชน ก็ ค วรจะได รั บ การ
สนับสนุนดวยดีจากรัฐบาล หากรัฐบาลแกอปุ สรรคดังกลาวได ผลการศึกษาและการตกลงใจของรัฐบาล
ก็ไมนานเกินรอ เพียงแคเริ่มตนจะทําการศึกษาฯ เทานั้น จะมีเงินไหลเขาประเทศนับเปนพันลานบาท
แบบไดเปลาๆ สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดอยางชัดเจน จึงไมตองสงสัยเลยวา เมื่อเริ่มโครงการโดยไมใช
งบประมาณแผนดิน จะมีเงินอีกหลายแสนลานบาทไหลเขาประเทศ ดวยตัวโครงการเองยังไมรวมผลของ
โครงการ จึงเชื่อมั่นวาจะชวยดึงเศรษฐกิจใหดีขึ้นไดเปนอยางดี รวมทั้งสรางงาน สรางรายไดไดอยาง
มหาศาล แลวในที่สุดจะไดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นพรอมดวยความมั่นคงในการ
ปองกันประเทศทางทะเลดวย ประชาชนภาคใตจะไดประโยชนสูงสุดกลายเปนขุมทองตามที่ประธาน
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คณะกรรมการแหงชาติฯ เคยกลาววา จะทําใหขวานทองเลมนี้มีดามเปนเพชร คลองกระก็จะเปน
มรดกที่ล้ําคาใหกับลูกหลานไทยสืบไป
-------------------------------------------------

135

บทวิเคราะห ที่ 7.3
โดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

กรอบการพิจารณาแนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ)
ความคิดในเรื่องของการขุดคลองเพื่อเชื่อมสองฝงทะเลของไทยระหวางฝงอันดามันและฝงอาว
ไทยมีมานานกวา 300 ป โดยวัตถุประสงคหลักของการขุดคลอง คือตองการยนระยะทางของการเดินเรือ
ของทั้งสองฝงทะเล ดวยกาลเวลาผานไปในแตละยุคแตละสมัย ทําใหเหตุและผลของการพิจารณาแนว
คลองตางๆ ที่จะขุดมีความเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ดังกลาวก็จําตองปรับเปลี่ยนไปดวย จนกวา
จะไดมีการขุดไปแลว ขอยุติในเรื่องนี้ก็จะหมดไป
เมื่อ 300 ป สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เหตุผลหลักที่สําคัญ
ตองการขุดคลองนั้นก็เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตอการเคลื่อนกองทัพเรือจากฝงอาวไทยไปฝงทะเลอันดา
มัน เปนการขยายความเขมแข็งของราชอาณาจักรในยุคสมัยนั้น และเพื่อใหการคากับตางประเทศ ที่ได
เริ่มเปดประเทศติดตอกับชาติยุโรปที่จะมาทางฝงอันดามันไมตองเสียเวลาเดินเรือ ออมไปผานที่ชองแคบ
มะละกา สามารถตัดตรงจากฝงอันดามันมายังอาวไทยมุงไปกรุงศรีอยุธยาไดสะดวก และแนวคลองที่
เห็นวาเหมาะสมในสมัยนั้น ก็ไดพิจารณาแนวคลองที่จะขุดที่เราทราบกันมานานแลว คือแนวคอคอดกระ
จังหวั ดระนอง เหตุที่เ ลือกแนวคลองนี้ก็เพราะเปนสวนที่ แคบที่สุ ดของประเทศที่ สามารถทําการขุด
กอสรางไดงาย
เหตุและผล เมื่อ 150 ปตอมา อาจจะมองเห็นวาการขุดคลองจะเปนอันตรายตอประเทศ ที่จะทํา
ใหประเทศมหาอํานาจในยุโรปตางๆ ในระยะนั้นที่บาอํานาจไลลาขยายอาณานิคม เพื่อยึดครองหรือ
แบงแยกประเทศตางๆ ในยานเอเชียที่ออนแอในยุคสมัยนั้น
พอมาถึงปจจุบัน เหตุผลและสถานการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เหตุผลดานความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสําคัญที่สุด ยิ่งการแขงขันที่รุนแรงดานเศรษฐกิจของสังคมโลกใน
ยุคปจจุบันกลับกลายเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศบงบอกถึงความมั่นคงแทนทางทหาร
แทนเสียอีก ทําใหความคิดในการที่จะขุดคลองเพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจเปนบทบาทที่ทาทายของ
ประเทศไทยตอไป ความคิดในการที่จะขุดคลอง ก็จะยังมีอยูตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ความคิด
ในเสนทางแนวขุดคลอง ก็มีการนําเสนอขึ้นมาใหมและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มาจนถึง ณ เวลานี้ มีอยู
ดวยกัน 12 แนวคลองที่จะขุด (ภาพที่ 7.3.1) เพื่อใหกรอบแนวคิดที่จะกําหนดแนวขุดคลอง เกิดเปนผลดี
ที่สุด ควรจะมีการพิจารณาองคประกอบที่สําคัญตางๆ ที่ควรจะตองนํามาพิจารณารวมกันดังนี้ :-
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ภาพที่ 7.3.1 แนวคลองที่จะขุดจากอดีตจนถึงปจจุบนั มี 12 แนวคลองที่จะขุด
1.
2.
3.
4.
5.

ทางดานความอิสระในการบริหารคลองของประเทศ
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ
ทางดานยุทธศาสตรทางทหาร
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ทางดานวิศวกรรมศาสตร

1. ทางดานความอิสระในการบริหารคลองของประเทศ ในที่นี้ก็คือ เมื่อมีเรือเดินทะเลจะมาใช
บริการผานแนวคลองไทยที่จะขุด ถาจะตองผานนานน้ําของประเทศเพื่อนบานจะมีโอกาสสรางปญหาใน
เรื่องของผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อไมตองการใหประเทศไทยตองมีปญหาทางดานนานน้ํา
สากลกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ไม ว า จะเปน ทางดา นทะเลฝง อั น ดามัน ที่มี ท ะเลรว มติดตอ กับ ประเทศ
มาเลเซียหรือประเทศพมา และทางดานทะเลอาวไทยที่มีประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ดังนั้น
ควรใหแนวคลองที่เรือตางๆ จะเขามาใชบริการ ควรจะมีระยะหางนานน้ําเพื่อนบานประมาณ 200 ไมล
ทะเล หรือ 400 กิโลเมตร
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การเปรียบเทียบความยาวแนวคลอง PROPOSED CANAL ROUTES
ROUTE
NO.

BEGINNING POINT
WEST COAST

FINISHING POINT
EAST COAST

LENGTH
(Kilometers)

1.

RANONG

CHUMPORN

130

2.

A LITTLE SOUTH OF
RANONG

NORTH of LUNGSUAN
CHUMPORN

90

2A

BAN RACHAGROON
SOUTH OF RANONG

LUNGSUAN
CHUMPORN

90

3.

TAI MUANG
PANG-NGA

PHUNPIN
SURATHANEE

160

3C

HUB POOK
PANG -GNA

PHUNPIN
SURATHANEE

168

3A/4

SIGAU
TRANG

156

5

SATOOL

NORTH OF
PAKPANUNG
NAKCRN SRI
THAMMRAT
A LITTLE NORTH OF
SONGKLA

5A

30 KM. NORTH OF
SATOOL

NORTH OF
SONGKLA

102

6

SOUTH OF SATOOL
IN MALAYASIA

JANA
SONGKLA

102

7A

A LITTLE SOUTH OF
GUNTANG TRANG

PATTALUNG SONGKLA

110

9A

SIGNG
TRANG

HOU SAI SOUTH OF
NAKORN SRI
THAMMARAT

120

Note : Length started in the table refers distance on land
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2. ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ เสนทางคมนาคมไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ําไปตัด
ผานที่ไหน ก็จะนําความเจริญไปสูที่นั่น การเกิดธุรกิจชุมชนนอยใหญจะตามมา เพราะเปนเสนทางที่อยู
ในเส น ทางของการขนส ง ทางน้ํ า ของโลกจึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งธรรมดา ที่ ผ ลประโยชน ม หาศาลจะตามมา
เพราะฉะนั้น สองฝงคลองจะตองมีพื้นที่ขนาดใหญพอที่จะรองรับเมืองขนาดใหญท่จี ะเกิดในอนาคตได มี
แหลงน้ําจืดพอเพียง อยูในภูมิศาสตรที่ดีในการที่จะเปนผังเมืองแหงอนาคตได

ภาพที่ 7.3.2 แนวคลองที่จะขุดตองสอดคลองกับทางดานยุทธศาสตรทางทหาร
3. ทางดานยุทธศาสตรทางทหาร แนวคลองที่จะขุด ถาแนวคลองขุดที่ตัดผานประชิดดานใดดาน
หนึ่ ง เกิ น ไป จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานใดๆ ในทางทหารมี ข อ จํ า กั ด โดยเฉพาะการจั ด กํ า ลั ง ทั พ ของ
กองทัพบกทางภาคพื้นดินของประเทศ จําเปนตองมีพื้นที่ดําเนินการไดสะดวก จะตองประสานสอดคลอง
กับแนวคลองขุดที่จะเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับกองทัพเรือดียิ่งขึ้น ในการเคลื่อนยายกําลังกองทัพเรือทัง้
สองฝงทะเลไทย
4. ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามสองฝงแนวคลองที่จะขุดจะตองใชพื้นที่มาก โดยมีความ
กวางประมาณ 4 กิโลเมตร (รวมสํารองพื้นที่เพื่อใชประโยชนในอนาคต) ความยาวของคลองประมาณ
120 กิโลเมตร ซึ่งยอมจะมีผลกระทบตอแหลงทํามาหากินของประชาชนการโยกยาย และเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของประชาชน จากสังคมชนบทมาเปนสังคมเมืองใหมที่จะมีประชาชนหลากหลายจากทั่วประเทศ
มารวมเป น สั ง คมเมื อ งใหญ ตลอดจนสิ่ง แวดล อ มทางธรรมชาติแ ละทางวัฒ นธรรมต า งๆ จะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไป ดังนั้น แนวคลองที่จะขุดควรหลีกเลี่ยงความหนาแนนของชุมชนและแหลงธรรมชาติที่
สําคัญไวใหมาก
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ภาพที่ 7.3.3 แนวคลองหลีกเลี่ยงชุมชนหนาแนนและแหลงธรรมชาติที่สําคัญไว
5. ทางดานวิศวกรรมศาสตร การพิจารณาแนวคลองที่จะขุด ตองมีขอมูลทางธรณีวิทยา
ทางดานอุทกศาสตรและวิศกรรมทางทะเล (Marine Engineering) มีขอมูลการเคลื่อนยายของชั้นดิน
ทรายใตทองทะเลวาเปนอยางไร มีแนวหินโสโครกเปนอยางไร หรือภูเขาที่อยูใตทองทะเลอยูบริเวณ
ใดบาง เพื่อจะกําหนดแนวขุดใหอยูในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสมกับความตองการของเรือขนาดใหญ ที่
จะมาใชบริการ เพื่อเตรียมในการวางแผนจัดการดานระบบการจราจรการเดินเรือ สํารวจแนวรองน้ําที่อยู
ใตทองทะเล จะตองรองรับเรือขนาดใหญ มีความลึกมากพอที่จะใหเรือตางๆ สามารถเดินเรือเขาออกได
ปลอดภัย ทั้งในกรณีน้ําขึ้นหรือน้ําลง ทั้งฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทยจาก 5 องคประกอบที่สําคัญ
ดังกลาว ยกเวนองคประกอบทางดานวิศวกรรมเทานั้น ที่เรายังไมมีขอมูลมากพอที่จะสรุปได แตสําหรับ
ในองคประกอบอื่นๆ เราคงจะเริ่มมองภาพออกวา แนวคลองไทยที่ควรจะขุดควรเปนแนวใด จากแนว
คลองทั้งหมด 12 แนว ที่ไดมีการกลาวถึง และเพื่อใหชัดเจนในการพิจารณา เราลดเหลือ 4 แนวคลอง
จากทั้ง 4 แนวคลองที่คาดวาจะขุด คงจะพิจารณาเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางกันไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 7.3.4 แนวคลองที่จะขุด 12 แนว ลดเหลือ 4 แนว เพื่อใหการพิจารณาชัดเจนขึ้น

การเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเสนทางคลองไทย (THAI-CANAL)
เสนทาง 2A เสนทาง 5A เสนทาง 7A และเสนทาง 9A
เสนทาง 2A คลองเริ่มจากบานราชกรูด – อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ขอดี
1. เปนแนวคิดคลองเดิมเมื่อ 325 ป มาแลว ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
2. มีพ้นื ที่ติดคลองบนบกสั้นเพียง 90 ก.ม.
3. เปนเสนทางเดินเรือที่ใกลกรุงเทพฯ มากที่สุด (หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 ก.ม.)
ขอเสีย
1. อยูใกลชายแดนพมา (ระยะทางประมาณ 30 ก.ม. จากชายแดน) อาจจะมีปญหาดานความ
มั่นคงและการเมืองในภาวะไมปกติ เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ เพราะบางเกาะในทะเลระหวางเขตแดน
ไทย – พมา ยังไมชัดเจน
2. อยูนอกเสนทางเดินเรือสากล ตองออมแหลมญวนไกลเพิ่มขึ้น
3. พมาสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง แขงขันกับไทย โดยพมาจะไดเปรียบเพราะคาแรง
งานต่ํา และการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนแรงจูงใจใหตางชาติไปลงทุนในพมาแทนการลงทุน
ในประเทศไทย
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4. ปญหาทางธรณีวิทยามีรอยเลื่อนของเปลือกโลก มีแผนดินไหวบอยครั้ง อาจเปนอันตราย
ตอคลองในอนาคต
5. ระดับน้ําทั้ง 2 ฝง ตางกันประมาณ 2-3 เมตร อาจตองทําประตูน้ํา
6. เสนทางผานแนวภูเขาสูงชันและเปนชองเขาแคบ ทําใหไมเหมาะในการพัฒนาทาเรือ พื้นที่
อุตสาหกรรมตอเนื่องและเขตเศรษฐกิจพิเศษมีที่กวางพอ
7. การขุดคลองผานพื้นที่ภูเขาสูงชันมีหินแกรนิตเปนระยะทางยาวกวา 60 ก.ม. ทําใหคลองสั้น
แตราคาคาขุดคลองสูง
8. การขุดคลองมิไดหวังเพียงใหเรือเดินทางเขาทาเรือกรุงเทพฯ แตตองการใหเปนนานน้ําสากล
จากตะวั นออกกลาง สูอิน เดี ย ญี่ปุน เกาหลี ยิ่ง ขึ้น สูง ทํา ให เส นทางเดิ นเรือตองออมแหลมญวน ไม
ประหยัดระยะทางหรือเปนเสนทางคลองที่ลัดจริง

เสนทาง 5A เสนทางจากจังหวัดสตูล – จังหวัดสงขลา
ขอดี
1.
2.
3.
4.

ปริมาณดินที่ขุดนอยที่สุด ทําใหคาใชจายในสวนเฉพาะการขุดคลองต่ําที่สุด
ระดับน้ําทั้ง 2 ฝง ตางกันประมาณ 0.5 เมตร
ไมตองตัดผานภูเขา เนื่องจากแนวคลองจะอยูในชองเขา
อยูในเสนทางการเดินเรือสากล

ขอเสีย
1. อยูใกลชายแดนมาเลเซีย ทําใหมาเลเซียสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไมตองลงทุนขุด
คลอง และมาเลเซียจะไดประโยชนมากกวาประเทศไทย เพราะแนวคลองอยูใกลเมืองอลอสตาร และ
ทาเรือกลางของประเทศมาเลเซีย (Port Kelang)
2. ปจจุบันมีความหนาแนนของประชากรสูงมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องคาขนยายและคารื้อ
ยายมาก
3. แนวคลองพาดผานทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง) อาจจะเกิดกระแสการ
ตอตานสูง ดังเชนในกรณีเดียวกับการวางทอกาซไทย - มาเลเซีย
4. จากการสํารวจขอมูลดานธรณีวิทยา พบโพรงหินขนาดใหญประมาณ 11 แหงบริเวณจังหวัด
สตูล
5. ทางภูมิรัฐศาสตรบริเวณพื้นที่ใตแนวคลองเปนเขตประชากรไทยมุสลิมหนาแนนมาก กวา
รอยละ 80 หากมีการแทรกแซงจากภายนอกอาจกอใหเกิดปญหาดานการแบงแยกดินแดนและดาน
ความมั่นคงในอนาคตได
6. แนวคลองอยูใกลชองแคบมะละกา ทําใหไมไดรนระยะทางการเดินเรือ
7. ไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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เสนทาง 7A เสนทางจาก จังหวัดตรัง - สงขลา
ขอดี
1. ระยะทางสั้นขุด ผานแผนดินประมาณ 60 ก.ม ใชรองน้ําจากกันตรังถึงตรัง 30 ก.ม. ที่
อําเภอ ยานตาขาว แลวขุดทะเลสาบสงขลาในสวนทะเลหลวงที่พัทลุง – สงขลา ประมาณ 20 ก.ม. รวม
ระยะทางทั้งหมดประมาณ 110 ก.ม.
2. ขุดผานภูเขาประมาณ 9 ก.ม. จะไดใชหินเพื่อกอสราง
3. ผานจังหวัดสงขลาบนบกเพียง 5 ก.ม. ก็ทะลุออกอาวไทยมีทาเรือน้ําลึกที่สงขลาอยูแลว
4. ใชทะเลสาบสงขลาเปนทาเรือหลบมรสุมได
ขอเสีย
1. เสนทางทับลําน้ําธรรมชาติเดิมจากกันตรังถึงยานตาขาวมีผลกระทบกับประชาชนริมน้ํา เปน
ระยะทางเกือบ 30 ก.ม.
2. คณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนจังหวัดสงขลา และชมรมอนุรักษทะเลสาบสงขลา
หลายชมรมและประชาชนสงขลาคัดคานที่จะใหคลองผานทะเลสาบสงขลา
3. พื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีประชาชนอาศัยหนาแนน ที่ดินราคาแพง ทําใหมีผลกระทบดานสังคม
มากเพราะประชากรมุสลิมหนาแนนกวาแนวคลอง 9A
4. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนแหลงชุมชนหนาแนนและแหลงทองเที่ยว สําคัญของประเทศ
ตลอดเสนทางที่คลองตัดผาน
5. ใกลกับชายแดนไทย - มาเลเซีย มากกวาเสนทาง 9A
6. ภูเขาที่ตัดผานบริเวณจังหวัดตรังเปนภูเขาสูงชันมาก สูงถึง 1,200 เมตร ระยะทาง 9 - 10 ก.ม.
มีอยูชองเดียว คือ ชองเขาพับผาซึ่งแคบเกินไปที่จะขุดคลอง
7. ไมมีพื้นที่กวางพอสําหรับการพัฒนาทาเรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง

เสนทาง 9A เสนทางจากจังหวัดกระบี่ - ตรัง - พัทลุง - นครศรีธรรมราช
ขอดี
1. ตําแหนงที่ตั้งเปนศูนยกลางของภาคใตอยูระหวางกลางประเทศพมาปลายแหลมมาลายูและ
ประเทศสิงคโปร ไมมีปญหาดานความมั่นคง (หางจากชายแดนพมาประมาณ 700 ก.ม. และหางจาก
ประเทศสิงคโปร ประมาณ 700 ก.ม.)
2. ทางภูมิรัฐศาสตรบริเวณคลองเปนชาวไทยพุทธรอยละ 95 และรวมพื้นที่ใตแนวคลองทั้งหมด
ประชากรสวนใหญเปนไทยพุทธหากมีการแทรกแซงจากภายนอกที่จะกอใหเกิดปญหาการแบงแยก
ดินแดนจะทําไดยาก
3. อยูในเสนทางการเดินเรือสากลและสามารถพัฒนาทาเรือหลบมรสุมไดทั้ง 2 ฝงทะเล
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4. ระบบโครงสรางพื้นฐานมีความพรอม อาทิเชน โรงงานปูนซิเมนตทุงสง (กําลังผลิต 8 ลาน
ตันตอป และศูนยกลางการคมนาคมทางบกมีทางหลัก 4 สาย รถไฟ 2 สาย) และทางอากาศ (มีสนามบิน
ใกลถึง 3 สนามบิน)
5.
มี แหลงน้ําจื ดที่ ใชในกิจการของคลองและสนับสนุน อุตสาหกรรมเพี ยงพอโดยกรม
ชลประทานเปนผูวางแผนสนับสนุนเรื่องน้ําอยางเต็มที่
6. มีศกั ยภาพในการพัฒนาพื้นที่สําหรับเมืองใหม เขตเศรษฐกิจพิเศษและที่จะสามารถพัฒนา
ไดกวางใหญถึง 3 ที่ คือ ที่ปากคลองทั้งสองฝงทะเลและบริเวณกลางคลอง
7. มีความหนาแนนของประชากรนอย ทําใหลดคาขนยายและคารื้อยาย
8. ระดับน้ําทั้ง 2 ฝงทะเลตางกันประมาณ 25 ซ.ม.
9. ประชาชนในแนวคลอง ทั้ง 23 อ.บ.ต. สนับสนุนและมีสวนรวมในการกําหนดแนวคลองเอง
ตลอดแนวคลอง 9A ไดมีการประชุมกัน 15 ครั้ง
ขอเสีย
1. แนว 9A ระยะทางประมาณ 120 ก.ม. แนวที่ 2 ยาว 92 ก.ม. แนวที่ 5A ยาว 102 ก.ม. และ
แนวที่ 7A ยาว 105 ก.ม.
2. มีเสนทางพาดผานพื้นที่เนินเขาประมาณ 10 ก.ม. บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช
3. แนวคลองพาดผานพื้นที่บางสวนของพรุควนเคร็ง ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสมอาจจะทําให
เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมได
4. ไมสามารถสรางทาเรือริมทะเลไดตองพัฒนาพรุควนเคร็งบางสวนเปนทาเรือเคร็ง (Port of
Kreng) เพื่อหลบมรสุมดานอาวไทย
-------------------------------------------------
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บทวิเคราะห ที่ 7.4
โดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

ศักยภาพของประเทศไทยในการลงทุน และการดําเนินโครงการคลองไทย
โครงการคลองไทย เปนโครงการลงทุนที่สูงมากประมาณ 4 - 5 เทาของงบประมาณกอสราง
สนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเหา) 150,000 - 200,000 ลานบาท งบประมาณการกอสรางโครงการคลอง
ไทยประมาณ 700,000 – 1,000,000 ลานบาท
ประเทศไทยตั้งงบประมาณรายจายของประเทศสําหรับปพ.ศ. 2547 ประมาณ 1,200,000 ลาน
บาท ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศไทยประมาณ 6,000,000 ลานบาทตอป และแนวโนมก็จะ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ณ ป พ.ศ. 2547 เงินฝากของคนไทยทั้งประเทศที่ฝากอยูในระบบธนาคารตางๆ ของในประเทศ
ทั้งหมดเวลานี้ มีจํานวนเงินฝากที่อยูในระบบธนาคารตางๆ ทั้งหมดประมาณกวา 700,000 - 800,000
ลานบาท เงินฝากเหลานี้ธนาคารยั งไมสามารถปลอยกูหรือนําไปลงทุนอะไรไดเลย ซึ่งไมกอใหเกิด
ผลผลิตใดๆ ทั้งสิ้น มีแตผลเสียทําใหเศรษฐกิจของประเทศเปนภาระเรื่องดอกเบี้ยที่สะสม เพิ่มขึ้น ยิ่งนาน
วันดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะตองจายสะสมทบตนไปตลอด คาของเงินบาทก็จะถูกลดคาลงโดยปริยาย ซึ่งจะ
เปนภาระของสังคมโดยออม ที่จะตองซื้อของแพงขึ้น ปจจุบันคนที่มีเงินฝากธนาคารตอนนี้ เงินจํานวน
10 ลานบาท ฝากธนาคารไดดอกเบี้ยแตละเดือนไมถึง 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ตอป)
และก็คงจะเปนเชนนี้ ไปนานเทานาน ตราบใดที่เงินฝากยังนอนอยูในธนาคารปลอยกูไมไดแบบที่เปนอยู
เงินจํานวนดังกลาวนี้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพันธบัตรไปกอน แลวนําไปลงทุน
สรางคลองไทย จํานวนเงินดังกลาวมีมากพอที่จะนําไปเปนทุนหมุนเวียนในการกอสรางโครงการคลอง
ไทย สามารถทําไดอยางสบาย และพรอมจายดอกเบี้ยใหไดมากกวาที่ฝากธนาคารขณะนี้ดวย โดยแทบ
จะไมตองอาศัยกูยืมเงินตราจากตางประเทศใหตองเสียดอกเบี้ยที่จะทําใหเงินไหลออกนอกประเทศ
รัฐบาลสามารถออกพันธบัตรไดเหมือนกับที่ทํามากอนเมื่อป 2545 จํานวนเงินรวม 4 แสนลานบาท ใช
สําหรับแกปญหาเงินกองทุนฟนฟูที่ผานมา ยังทําไดแตคราวนี้รัฐบาลกูเงินมาเพื่อสรางงาน โดยทยอย
ออกพันธบัตรเพียงปละ 1 แสนลานบาท มาลงทุนสรางคลองไทย ซึ่งเปนการสรางงานใหกับประเทศ
เพิ่มขึ้นอีกเปน 1 - 2 ลานงานใหกับลูกหลานไทยอยางเปนรูปธรรม เปนเหมือนเอาอัฐยายซื้อขนมยาย ซือ้
ไปซื้อมาไมถึง 8 ปประเทศไทยก็ไดคลองไทย แลวก็จะสรางรายไดใหกับประเทศไทยตามมามากมาย
เงินตราตางประเทศจะสะพัดไหลเขาประเทศโดยทางตรงและทางออมนานเทานาน แลวรัฐบาลก็เก็บ
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รายไดและภาษี คืนประชาชนไมถึง 10 ป ก็คืนทุนที่ยืมมาไดหมด ผลประโยชนตางๆ ก็วนอยูใน
ประเทศตลอดไป
จากขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผมกลาวมาคราวๆ นี้ ผมคิดวาประเทศไทยมี
ศักยภาพที่จะลงทุนโครงการ คลองไทย เองไดโดยไมตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศเลย

ภาพที่ 7.4.1 กลุมประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียใตจะไดรับผลประโยขนจากคลองไทย
ถึงประเทศไทยจะสามารถลงทุนเองไดทั้งหมด แตผมก็เห็นสมควรวาควรใหตางประเทศมีสวน
รวมดวย เพราะโครงการคลองไทยจะเกิดประโยชนกับทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อน
บานของไทยที่อยูทางทิศตะวันตกฝงอันดามัน เชน ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ
และประเทศพมา จะสามารถขนสงสินคาขามไปมาระหวางประเทศโดยผานคลองไทยมายังกลุมประเทศ
ทางทิศตะวันออกดานฝงอาวไทย ที่จะไปยังประเทศจีน ประเทศฮองกง ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี
ประเทศไตหวัน ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม และประเทศฟลิปปนส ที่ไมตองแลนเรือออมผาน
ประเทศสิงคโปรสามารถประหยัดเวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 8 - 10 วันตอเที่ยวคิดเปนคาใชจาย
โดยรวมที่ จ ะประหยั ด ได ห ลายแสนล า นบาทต อ ป การให ป ระเทศเพื่ อ นบ า นมี ส ว นร ว มจะเป น การ
เสริมสรางและผูกมิตรไมตรีกันระหวางเพื่อนบานและประเทศของไทยใหดียิ่งขึ้น และในความเปนจริง
เทาที่ทราบมีหลายประเทศพรอมใหการสนับสนุนในการลงทุน แตถึงอยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะตอง
เปนผูถือหุนรายใหญครับ
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จากที่ผมไดมีโอกาสหารือกับเจาหนาที่ระดับประเทศหลายประเทศ ทุกประเทศเพียงรูวา
ประเทศไทยจะทําโครงการคลองไทย หลายประเทศอยากมีสวนรวมลงทุนโครงการ ดวยเหตุผลที่สําคัญก็
เพราะ เกือบทุกประเทศเหลานั้นมีสวนไดรับผลประโยชนดวย โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพ เชน
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศไตหวัน หรือแมแตประเทศในกลุมประเทศอาหรับ
ผมมีความเชื่อมั่นลึกๆ วาเปนบุญของประเทศไทยจริงๆ ที่ไดมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่เปนอยูนี้
จากเวลาที่ผานมาหลายป ผลพวงจากกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญฉบับใหมกําลังนําพาประเทศชาติไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอยางที่ปฎิเสธไมได จากความรับรูสําหรับประชาชนโดยทั่วไป รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้
ทําใหรัฐบาลไมมีหลายพรรคการเมือง การที่รัฐบาลประกอบดวยหลายพรรคการเมือง ทําใหรัฐบาล
ออนแอ มีสวนทําใหตางประเทศเอาเปรียบประเทศไทยไดงาย และที่สําคัญทําใหนักการเมืองตองพัฒนา
ทั้งความคิดและแนวปฎิบัติใหมขึ้นมาก ผูที่จะมาเปนรัฐบาลไมวาจะเปนรัฐบาลทานนายกฯ ทักษิณ หรือ
รัฐบาลไหนๆ ก็ตาม ที่มาเปนรัฐบาล จะมีความมั่นคงในระบบรัฐสภามากขึ้น ในการที่จะบริหารประเทศ
ไดอ ย า งมั่ น คง และที่ สํา คั ญรัฐ ธรรมนู ญ ยัง สรา งกติ ก าใหป ระชาชนหรื อ องค ก รตา งๆ มี อํา นาจตาม
รัฐธรรมนูญและมีความเปนอิสระที่จะตรวจสอบรัฐบาลไดมากขึ้น
โครงการคลองไทยเปนโครงการใหญและสําคัญมากสําหรับประเทศไทย จําเปนจะตองมีรัฐบาลที่
เขม แข็ง มั่นคง ในระบบรัฐสภา และตอเนื่อง จึงจะทําใหโครงการนี้สําเร็จได
จากในอดีตที่ผานมาหลายทานคงทราบดีวา เพียงแตการเปลี่ยนแปลงตําแหนงรัฐมนตรีแตละ
ครั้ง ก็ทําใหการเมืองวุนวายกันทั้งประเทศ รัฐบาลประกอบดวยหลายพรรคการเมืองตางก็สงตัวแทนมา
เปนรัฐมนตรีถาหลุดจากตําแหนง ก็ยิ่งปนปวนหนัก นายกฯ ไมวาจะอยูนอกสภาหรือในสภาจะถูกตาม
ถลม ถายังใชรัฐธรรมนูญแบบเดิม ผมคิดวาทานนายกฯ ทักษิณ ถึงจะมีความสามารถมากกวาทีเ่ ปนอยูน ี้
สองเทา ก็จะคุมเก็มรัฐบาลไมได เอาไมอยูหรอกครับจะยังคงเปนรัฐบาลปวกเปยกถายังใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับเกา เทาที่ผมจําการเมืองไทยที่ผานมาไดวาไมเคยมีรัฐบาลไหนอยูครบเทอม
เราและทานคงจะไดยินหรือทราบคําวา การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย นั้นมีความหมายวาอยางไร แต
การคอรั ป ชั่ น ทางความคิ ด นั้ น อั น ตราย และสร า งความเสี ย หายมากกว า เพราะกฎหมายไล ไ ม ทั น
(คอรัปชั่นทางความคิด คือ การใหขอมูลตอสังคมที่สับสน ที่มีผลประโยชนแอบแฝง) ซึ่งการคอรัปชั่นเชิง
นโยบาย อยางไรก็ยังสามารถตรวจสอบหาผูมีผลประโยชนรวมไดไมยาก
ครับคลองไทยคงจะไดเกิดแน เมื่อรัฐบาลมีผูนําที่มีความเขมแข็งในระบบรัฐสภา และทําเพื่อ
ประเทศชาติจริงๆ โดยไมมีผลประโยชนแอบแฝงหรือ อิงอิทธิพลผลประโยชนจากบางประเทศ เหมือน
สุภาษิตจีนที่วาเงินหรือผลประโยชน สามารถใชจางผีโมแปงได สําหรับประเทศไทยโครงการขนาดใหญที่
จะเปนประโยชนสําหรับประเทศชาติกวาจะไดเกิดชางยากเย็นเหลือเกิน (เชน สนามบินสุวรรณภูมิกวาจะ
สํ า เร็ จ นานกว า 50 ป ) สํ า หรั บ โครงการคลองไทย ผู ที่ เ ข า มาบริ ห ารบ า นเมื อ งหากตั้ ง ใจจริ ง เพื่ อ
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ประเทศชาติและสามารถหลุดออกจากวงจรนี้ไดเมื่อไร โครงการขุดคลองไทยหรือคอคอดกระก็คงจะ
ไดเกิดแน
เพื่อใหมองเห็นภาพ ความเปนไปไดของการลงทุนของประเทศไทย ใหพิจารณา ดังนี้ :1.
2.
3.
4.
5.

โครงสรางของระบบ การเงินหมุนเวียนในโครงการ คลองไทย
ประมาณการคากอสราง ในโครงการคลองไทย
ประมาณการระยะเวลาในการกอสรางโครงการคลองไทย
ความสามารถของคลองไทยที่จะใหเรือมาใชบริการผานได
ความสามารถทางวิศวกรรมในการกอสรางโครงการคลองไทยของประเทศ

1. โครงสรางของระบบการเงินหมุนเวียนในโครงการคลองไทย

ภาพที่ 7.4.2 แผนภูมิโครงสรางคากอสรางคลองไทย
จากโครงสรางการหมุนเวียนของงบประมาณทั้งหมดของโครงการจะเปนเงินบาทหมุนเวียนอยู
ในประเทศไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นต อีกประมาณ 30 เปอรเซ็นต จะเปนเงินดอลลาร เงินสกุลตาง
ประเทศที่ใชจายในเรื่องคาน้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องจักร
วัตถุดิบที่จะใชในการกอสรางของโครงการวัตถุดิบทั้งหมด ประเทศไทยผลิตไดเอง ไมวาจะเปน
เหล็ก ซีเมนต หรือแมแตดินระเบิด ประเทศไทยผลิตไดเองทั้งนั้น แรงงานของประเทศมีความพรอมทุก
ระดับ บรรดาแรงงานทั้งหลายที่ไปลําบากกอสรางที่ตางประเทศจะไดกลับมาทํางานที่บานเกิดเมืองนอน
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รวมทั้งที่อยูในประเทศจะไดมารวมกันสรางรายไดใหครอบครัวของเขาและมารวมกันสรางประเทศ
เกิดของเรา
คาเวนคืนที่ดินมีพี่นองในพื้นที่หลายทานไมตองการผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน แตตองการ
ผลประโยชนในรูปของสิทธิของความเปนเจาของคลอง ก็สามารถจัดใหเปนผูถือหุนของโครงการคลอง
ไทยไดโดยรับผลประโยชนกินไดชั่วลูกชั่วหลาน

ภาพที่ 7.4.3 แผนภูมิประมาณการคากอสรางคลองไทย
ถาโครงการคลองไทยใชงบประมาณกอสราง 1 ลานลานบาท และถาโครงการคลองไทยใชเวลา
ในการกอสราง 5 - 8 ป ประเทศไทยใชงบประมาณปละแสนกวาลานเทานั้น
ในขณะเดียวกันก็จะสรางงาน เงินหมุนสะพัดในประเทศ ตลอดระยะเวลากอสราง ทันทีที่สราง
เสร็จ เรือตางประเทศเขามา เงินดอลลารก็ไหลเขาประเทศ เรือประมงประมาณ 50,000 ลํา จะได
ประหยัดน้ํามันไมตองออมไปเติมน้ํามันถึงประเทศอื่น เพิ่มจํานวนเที่ยวในการหาปลาไดมากขึ้น ไมตอง
ถูกยึดเรือจากประเทศอื่นจากการที่เรือตองผานนานน้ํา เรือลาดตระเวนชายฝงของราชการใหความ
คุมครองปองกันและตรวจตราของเถื่อนไดตลอดเวลา การเดินทางไปมาสองฝงทะเลสะดวกมากขึ้น

2. ประมาณการคากอสรางในโครงการคลองไทย
งบประมาณในการใชเงินในการลงทุน ประมาณการตามจํานวนดินที่จะตองขุดทั้งหมดประมาณ
4,000 ลานลูกบาศกเมตร ถาประมาณการคาขนยายดิน เฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ 150 บาท เงินในสวนนี้
จะใชประมาณ 600,000 ลานบาท จํานวนโครงการที่ตองสราง มีสะพานที่จะสราง 3 สะพาน และ อุโมงค
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2 อุโมงค รวมคากอสรางทั้ง 5 โครงการประมาณ 50,000 ลานบาท งบลงทุนของโครงการหลักๆ
ทั้งหมดรวมกันประมาณ 650,000 ลานบาท
สําหรับแรธาตุ ทรัพยากรตางๆ ที่มีคาในดิน หากพบเจอใหนําทรัพยากรเหลานั้น นําไปรวมไวใน
ที่ๆใหสามารถจัดระบบบริหารจัดการสัมปทานเพื่อนําเงินใหกับรัฐตอไป

ภาพที่ 7.4.4 คากอสรางคลองไทย

ประมาณการคํานวณคากอสรางโครงการคลองไทย

ภาพที่ 7.4.5 รูปแบบลักษณะคลองไทย
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ดินจํานวนมากมายจะถูกนําไปถม 2 ฝงคลองของพื้นที่ที่กันไวตลอดแนวประมาณ 4
กิโลเมตร โดยจะตองถมปรับหนาดินบริเวณฝงคลองของคลองคูขนานประมาณเหนือระดับน้ําทะเล 3 – 5
เมตร ตลอดแนว เพื่อรองรับเมืองอุตสาหกรรมโลก ทั้งอุตสาหกรรมไฮเทค และอุตสาหกรรมตนทางตางๆ
แตในที่นี้ยังไมสามารถบอกไดวาดินที่ไดจะเหลือหรือไม จะตองมีการสํารวจใหไดขอมูลทางธรณีวิทยา
และทางอุทกศาสตรกอน ถาหากมีดินเหลือมากพออาจจะตองสรางเกาะเปนคลังพักสินคาเทอมินัล ขน
ถายสินคาในทะเล เหมือนประเทศญี่ปุน หรือประเทศเกาหลี ซึ่งจะเปนแหลงสรางรายไดอยางมหาศาล

3. ประมาณการระยะเวลาในการกอสรางโครงการคลองไทย
ถาหากแนวคลองขุดคลองไทยเปน แนวเสน 9A
ผานจังหวัดตรัง จังหวัดพั ทลุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลาตอนบน ยาวประมาณ 120-130 กิโลเมตร บนพื้นดินสวนที่จะตองขุด
ดินใตทองทะเลตองขุดใหลึกพอที่เรือผานได ทั้งสองฝงทะเล ทางฝงอันดามันและฝงอาวไทย จะตองมี
การสํารวจภาคอุทกศาสตรใหแนชัด สําหรับทางฝงอันดามันระดับความลึกของทองทะเลคอนขางจะลึก
กวาฝงอาวไทยอยูแลว
ระยะเวลาในการกอสราง ถามีการบริหารการจัดการที่ดี กระจายงาน แบงงานเปนโครงการ
ยอยๆ ขนาดของโครงการ โครงการละ 1 กิโลเมตร โครงการแตละโครงการมูลคาหาพันกวาลานบาท
หากมีการวางแผนจัดระบบที่ดี มีการกระจายงานอยางเปนระบบทางวิศวกรรมการจัดการ ในระยะ 5 ป
ก็จะไดเห็นคลองไทย

ภาพที่ 7.4.6 ภาพแนวคลองเสน 9A
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4. ความสามารถของคลองไทยที่จะใหบริการเรือมาใชผานได
จากจํ า นวนเรื อ ที่ แ ล น ผ า นไปมาทางตอนใต ข องประเทศ จะมี เ รื อ แล น ผ า นไปมาประมาณ
520,000 ลําตอป เฉลี่ยวันละ 1,300 - 1,400 ลําตอวัน มีเรือที่แลนผานชองแคบมะละกา 600 – 700 ลํา
ตอวัน ขนาดเรือกินน้ําลึกไมเกิน 20 เมตร สวนที่เหลือจะเปนเรือขนาดใหญ ที่จะตองแลนออมไปทาง ชอง
แคบซุนดาและชองแคบลอมบอค เสียเวลาไมนอยกวา 4-5 วัน เรือเหลานี้คาใชจายแตละวัน คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาประกันภัยของเรือบรรทุกสินคาคอนเทนเนอร ขนาด 8,000 TEU แตละวันเสียคาใชจายเปน
เงินมากกวา 100 ลานบาท เราเก็บคาเรือผานคลองเพียงเทากับคาใชจายปกติ 1 วันที่เรือเคยจาย แลว
เรือก็ยังคงประหยัดคาใชจายไดถึง 3 – 4 วัน หรือจะคิดคาเรือผานคลองไทยเปนเปอรเซ็นตจากสวนที่
ประหยัดแตละเที่ยวก็ทําได เพราะจะอยางไรก็ตาม บริษัทเดินเรือมีแตไดอยูแลว และยังปลอดภัยจากโจร
สลัดอีกสวนหนึ่งดวย ศักยภาพของคลองไทยในทางทฤษฎีสามารถคํานวณไดวา แตละวันเรือผานได
400 - 600 ลําตอวัน แตในทางปฎิบัติจริงคงทําไดวันละ 200 -300 ลําตอวัน ซึ่งก็เกินพอแลว

ภาพที่ 7.4.7 การคํานวณจํานวนเรือที่คลองไทยใหบริการเรือผานได

5. ความสามารถทางวิศวกรรมในการกอสรางโครงการคลองไทยของประเทศ
จากในชวงระยะเวลากวา 10 ป ที่ผานมา ประเทศไทยมีโครงการใหญหลายโครงการสราง
อาคารขนาดใหญหลายแหงในกรุงเทพฯ รถไฟฟาทั้งบนดินและใตดิน สะพานขนาดใหญหลายแหง ลวน
แตเปนงานกอสรางที่ตองใชเทคโนโลยีสูงกวาโครงการขุดคลองไทยมาก เชน การขุดอุโมงค รถไฟใตดิน
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ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะตองขุดอุโมงคใตดินลึกกวาขุดคลองไทย สําหรับคลองไทยขุดต่ํากวาระดับน้ําทะเล
เพียง 40 เมตร ถามีปญหาทางดานแผนดินไหว ความเสี่ยงของการขุดอุโมงคใตดินจะสูงกวาขุดคลอง
มาก การกอสรางอุโมงครถไฟใตดินในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรหนาแนนมาก จากการสํารวจ
พื้นที่ทางอากาศพื้นที่สวนใหญตามแนวคลองเสน 9A เปนที่วาง มีประชากรไมหนาแนนมาก การกอสราง
จะสามารถกระทําไดเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง
ปญหาทางดานวิศวกรรมในการกอสรางของคลองไทย ความสามารถของคนไทยหลายบริษัท
กอสรางของไทยทางดานวิศวกรและเทคโนโลยีมีศักยภาพที่จะสรางได
โครงการคลองไทยเปนโครงการใหญใชงบประมาณสูง แตไมไดใชเทคโนโลยีที่ซับซอน หัวใจของ
โครงการอยูที่การบริหารการจัดการที่จะทําใหโครงการดําเนินไดตามแผนมากกวาปญหาดานวิศวกรรม
โดยตรง ถาโครงการคลองไทยไดมีการรวมลงทุนกับตางประเทศ ที่มีประสบการณในการทําโครงการ
ใหญๆ อยางประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส ฯลฯ คลองไทยก็จะสําเร็จไดเร็วสมบูรณ และจะ
เปนคลองแหงสันติภาพ สันติสุขที่สําคัญของโลกที่มนุษยที่รวมกันสราง คลองไทยจะเปนความภาคภูมิใจ
ของคนในชาติ ลูกหลานไทยจะคิดถึงทุกๆ คนที่ชวยกันผลักดันใหคลองไทยเกิดขึ้นและคลองไทยจะเปน
อนุสาวรียของโลก (Monument) ที่จะถูกกลาวขวัญกันไปทั่วโลก
-------------------------------------------------
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บทวิเคราะห ที่ 7.5
โดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

การเปรียบเทียบผลประโยชนระหวาง โครงการแลนดบริดจ กับโครงการขุดคลองไทย
โครงการแลนดบริดจ (Land Bridge) เปนโครงการสรางถนนเชื่อมฝงทะเลอันดามันกับฝงอาว
ไทยหรือที่เราเรียกวา Land Bridge หรือสะพานขามพื้นดิน เพื่อเชื่อมตอการขนสงสินคาตางๆ ที่มาทาง
เรือจากฝงทะเลดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง สําหรับในทางภาคปฏิบัติ ประโยชนที่จะไดรับก็คงไมแตกตาง
ไปจากถนนสายหลักของประเทศที่มีอยูในปจจุบัน นอกจากจะมีการเนนในรูปแบบของวัตถุประสงคที่จะ
ใชเฉพาะเพื่อการขนสงสินคาระหวางสองฝงทะเล การขนสงสามารถเปนไดทางรถยนต รถไฟ หรือการ
ขนสงน้ํามันโดยระบบทางทอ โดยเฉพาะการขนสงน้ํามันผานระบบทอ จากฝงทะเลหนึ่งไปยังอีกฝงหนึ่ง

ภาพที่ 7.5.1 โครงการถนนสายกระบี่ – ขนอม
ก็ไมไดประหยัดจริง เมื่อเทียบกับการขนสงทางทะเลโดยตรง ในทางปฏิบัติจะตองสูญเสียเวลาในการ
ขนสงผานระบบทอมาก และจะตองมีการกอสรางคลังน้ํามันขนาดใหญ เปนสถานที่ตั้งพักน้ํามันไว
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สําหรับจําหนาย ตลอดจนตองมีทาเทียบเรือน้ําลึกขนาดใหญเพื่อใชรองรับเรือทั้งสองฝง ทํานอง
เดียวกันกับการขนสงสินคาทางเรือ ถาหากมีการขนถายสินคาจากฝงทะเลหนึ่งไปยังอีกฝงทะเลหนึ่ง โดย
ใชรถบรรทุกเปนตัวเชื่อมในการขนสง จะมีตูคอนเทนเนอรเปนจํานวนมากที่ถูกขนยายไปมาตลอดเวลา
และจะตองสรางคลังสินคาขนาดใหญและพื้นที่ขนาดใหญ สําหรับไวใชวางตูคอนเทนเนอรจํานวนมาก
ตลอดจนเตรียมอุปกรณขนาดใหญ (เครน) ที่สามารถยกตูคอนเทนเนอรขนาดใหญไดจํานวนมากๆ ยกตู
คอนเทนเนอรจากเรือมายังรถบรรทุกและยกตูคอนเทนเนอรจากรถบรรทุกมาลงเรืออีกฝงทะเลหนึ่ง โดย
ตองมีโครงการการสรางทาเรือน้ําลึก เพื่อรองรับเรือขนสงสินคาที่มีขนาดใหญ ทั้งสองฝงทะเล สําหรับ
คาใชจายในการกอสราง ซึ่งจะตองลงทุนแพงกวาเทาตัวโครงการแลนดบริดจเสียอีก (ไมนอยไปกวาคา
กอสรางที่สรางทาเรือแหลมฉบัง) โครงการแลนดบริดจคงไมไดลงทุนกอสรางเฉพาะถนนอยางเดียว
จะตองสรางทาเรือน้ําลึกของหัว – ทายของถนนดวย

ภาพที่ 7.5.2 แผนที่โครงการถนนสายกระบี่ – ขนอม
วัตถุประสงคของโครงการแลนดบริดจ (Land Bridge) สามารถตอบสนองความตองการของเรือ
เดินทะเลตางๆ ที่จะมาใชบริการหรือไม จะตองมีการนํามาศึกษาวิเคราะหอยางรอบคอบความสําคัญดาน
ประโยชน และ ดานศักยภาพระหวาง โครงการแลนดบริดจกับโครงการขุดคลองไทย
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10 แลนดบริดจ ก็ยังทําประโยชนไมเทา 1 คลองไทย
เพื่อใหมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น สมมติวาเราสราง Land Bridge เสร็จสมบูรณแลว และมีทา
เทียบเรือทั้งสองฝงทะเล ที่ฝงทะเลอันดามันกับฝงทะเลอาวไทย และมีเรือขนาด 5,000 ตู (TEU) มาเทียบ
ทาฝงทะเลอันดามัน แลวนําตูสินคาจํานวน 5,000 ตู (TEU) ลงเพื่อสงตอไปยังฝงทะเลอาวไทย โดยใชรถ
ขนสงตูสินคา 5,000 ตู (TEU) จะตองใชรถบรรทุกวิ่งขาไป 5,000 เที่ยว ขากลับ 5,000 เที่ยว รวม 10,000
เที่ยว หากจายคารถบรรทุกเที่ยวละ 7,000 บาท คิดรวมเฉพาะคาขนสงอยางเดียว 70 ลานบาท ถารวม
คาเครนยกตูจากเรือขึ้นรถและจากรถลงเรือ คาเชาเรือและคาที่จอดเรือในแตละวันที่เสียเวลาระหวางขน
ตูคอนเทนเนอร ตลอดจนคาบริการตางๆ หากรวมแลว คาใชจายจะมีมากกวา 100 ลานบาท จะเห็นได
วา การขนสงดวย โครงการแลนดบริดจ หรือสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) กลับเปนการเพิ่มภาระ
คาใชจายเพิ่มขึ้นมากและเสี่ยงกับความเสียหายของสินคาในการขนขึ้น-ขนลง ทําใหเสียเวลาเพิ่มมากขึ้น
อีกตางหาก จากการวิเคราะหแบบธรรมดาๆ เจาของบริษัทเดินเรือขนสงสินคา ที่มาใชบริการสามารถให
คําตอบไดเลยวาไมเอาดวยแน

ภาพที่ 7.5.3 แผนดําเนินโครงการถนนสายกระบี่ – ขนอม
โครงการแลนดบริดจ เพื่อการคาน้ํามันทางทอ ยิ่งเปนเรื่องที่จะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงวาในทาง
ปฏิบัติจริง มีเรือกลุมใดบาง ประเภทใดบาง ที่จะมาใชบริการ เพราะเรือแตละขนาดจะมีคาใชจายในแตละ
วันที่สูงแตกตางกัน เชน เรือขนสินคาขนาดขนตูคอนเทนเนอร 5,000 TEU (คาเชาเรือเปนเงินไมต่ํากวา 3
ลานบาทตอวัน) วิ่งมาเพื่อเติมน้ํามันราคาถูกแลววิ่งไปขนถายสินคาลงอีกแหลงหนึ่ง บริษัทเจาของเรือคง
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จะไมนําเรือวิ่งมาเพื่อเติมน้ํามันแนๆ เพราะคาใชจายตางๆ ของเรือนั้น จะตองเสียทั้งคาเชาเรือในแตละ
วันและจะตองเสียคาน้ํามันในการเดินทางมาเติมน้ํามัน หากคํานวณผลตางของคาใชจายแลวไมคุมกับการ
เดินทางมาเติมน้ํามันราคาถูก
สําหรับโครงการสรางโรงกลั่นน้ํามันฝงทะเลอันดามัน เพื่อกลั่นน้ํามันแลวสงผานทางระบบทอสง
น้ํามันไปยังฝงอาวไทยเพื่อไวจําหนายเรือเดินทะเลตางๆ ที่มาใชบริการ ซึ่งในทางทฤษฎีโรงกลั่นที่อยูฝง
อันดามันสามารถกลั่นน้ํามันไดในราคาถูกก็จริง เนื่องจากเรือน้ํามันขนาดใหญสามารถยนระยะทาง
เดินเรือที่นําน้ํามันมายังโรงกลั่นน้ํามันฝงอันดามัน (ไมตองออมไปทางชองแคบมะละกา) ทําใหมีตนทุน
ต่ํา แตโรงกลั่นน้ํามันทางฝงทะเลอันดามันก็จะตองมีคาใชจายในการที่จะนําน้ํามันที่กลั่นแลวผานระบบ
ทางทอไปยังฝงอาวไทย พรอมทั้งตองมีที่พักคลังน้ํามันขนาดใหญคอยเก็บสํารองน้ํามันไวจําหนายตลอด
จนจะตองมีทาเทียบเรือน้ําลึกเพื่อใหเรือเขามาใชบริการ
ดังนั้น ถาประเทศไทยคิดจะขายน้ํามันแขงกับประเทศสิงคโปร โดยการสรางสะพานเศรษฐกิจ
(Land Bridge) โดยมีโครงการตั้งโรงกลั่นน้ํามันเพื่อจําหนายแขงกับประเทศสิงคโปร ผมไมทราบวาเปน
กลลวงของมิตรผูหวังดีหรือเปลา
ปจจุบันประเทศสิงคโปรมีโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก แตละวันขายน้ํามันได
วันละ 56,000 ตันตอวัน (ประเทศสิงคโปรสามารถขายน้ํามัน 1 เดือนเทากับประเทศไทยขายน้ํามัน 1 ป)
น้ํามันที่ขายได ลูกคาที่มาใชบริการก็ไมไดมาจากที่ไหน ก็คือ เรือสินคาตางๆ กวา 600 ลํา ในแตละวัน
ที่มาจอดลงสินคาที่ทาเรือของประเทศสิงคโปรนั่นเอง ขณะที่เรือกําลังขนถายสินคาอยูโรงกลั่นน้ํามันของ
สิงคโปรก็จะสงน้ํามันที่กลั่นแลวเขาสูระบบทอน้ํามัน สงไปตามทาเรือตางๆ เพื่อเติมน้ํามันใหกับเรือที่
กําลังจอดอยู เพราะขณะที่กําลังเติมน้ํามันก็สามารถจะทําการขนถายสินคาขึ้นลงไปพรอมๆ กันได
เรียกวาเปนการบริการครบวงจร (one stop service) ทําใหเรือที่มาใชบริการประหยัดคาใชจายและ
เวลามากขึ้น
ประเทศสิงคโปร เปนศูนยกลั่นน้ํามันของเอเชีย ใชน้ํามันดิบในการกลั่นแตละวัน 1,300,000
บารเรลตอวัน มีโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญ 3 โรง ของบริษัท Exxon Mobil’s ใชน้ํามันดิบในการกลั่นวันละ
580,000 บารเรลตอวัน ของบริษัท Royal Dutch/Shell’s ตั้งอยูที่เกาะ Pulau Bukom Island ใช
น้ํามันดิบในการกลั่นวันละ 430,000 บารเรลตอวัน และของบริษัท Singapore Refining Corporation’s
(SRC) ใชน้ํามันดิบในการกลั่นวันละ 285,000 บารเรลตอวัน
เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า ความเจริ ญ ก า วหน า ของประเทศสิ ง คโปร มี ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งของ
ทรัพยากรธรรมชาติและขนาดของตลาดซื้อขายภายในประเทศมีขนาดเล็กมาก รัฐบาลของประเทศ
สิงคโปรตระหนักดีวาประเทศตนจะตองอาศัยการคาขายเปนหลัก จึงตองพยายามทําทุกอยางที่จะใหคน
สิงคโปรเปนผูนําดานดําเนินธุรกิจทั้งบริษัทในประเทศสิงคโปรเองและตางประเทศอยางเต็มที่ และ
รัฐบาลประเทศสิงคโปรเองก็พยายามทําทุกอยางที่จะเอื้ออํานวย สรางเงื่อนไขที่จะใหตางประเทศมา
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ลงทุนเปนศูนยธุระกิจในประเทศสิงคโปร ชวงป 2546 การมาเยือนชวงสั้นของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา President Bush นายกรัฐมนตรี Goh Chok Tong ไดนําหนาประเทศตางๆ ทั้ง ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย และกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดทําการตกลงและทําหนังสือความรวมมือ
ทางการคา (Free Trade Agreement and a Memorandum of Intent of Cooperation in
Environmental Matters) กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัฐบาลประเทศสิงคโปรยังประกาศถึงความ
รวมมือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดานการตอตานกลุมผูกอการรายทั่วโลกและยับยั้งการกระจายอาวุธ
ตางๆ ในยานนี้ดวย ประเทศสิงคโปร เปนลูกคาสําคัญของประเทศสหรัฐฯ รายใหญที่สุดในกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันประเทศสหรัฐฯ ลงทุนในประเทศสิงคโปรประมาณ 2,500,000 ลานบาท
($61.4 billion) และประเทศสิงคโปรสงสินคาไปยังประเทศสหรัฐฯ มูลคากวา 70,000 ลานบาทตอป
($16.6 billion) มีบริษัทของประเทศสหรัฐฯ ตั้งศูนยสํานักงานขนาดใหญกวา 1,300 บริษัทในประเทศ
สิงคโปร (ขอมูลจาก CIA World Factbook; 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 )
ขอมูลทั้งหมดคงพอจะทําใหเห็นวา ทําไมประเทศไทยเราอํานาจตอรองทางการคาถึงมีนอย
แมแตราคาน้ํามันยังตองใชราคาน้ํามันตามที่ประเทศสิงคโปร (ผูคารายใหญ) เปนตัวกําหนดราคา จาก
ขอมูลที่กลาวมาคงมีภาพสะทอนที่จะพอทําใหมองเห็นวาโครงการคลองไทยจะไดรับความรวมมืออยาง
จริงใจมากเพียงใด วาประเทศสิงคโปรและประเทศสหรัฐจะคิดเห็นกับคลองไทยอยางไร ประเทศไทยคง
จะตองใชความพยายามอยางมาก ที่จะทําใหโครงการนี้สําเร็จได
ดังนั้น ในเรื่องนี้รัฐบาลจะตองพิจารณาใหรอบคอบวาในการทําโครงการแลนดบริดจเพื่อสราง
โรงกลั่นเพื่อขายน้ํามันนั้น ในทางปฏิบัติจริงสามารถที่จะสูประเทศสิงคโปรไดหรือไม?
ในปจจุบันเทาที่ทราบ โรงกลั่นน้ํามันของปตท.ในทุกวันนี้ มีน้ํามันที่กลั่นแลว บางสวนมีปริมาณ
เกินความตองการการใชภายในประเทศ โดยบางสวนตองสงจําหนายยังตางประเทศ (ประเทศไทยใช
น้ํามันเบนซินประมาณวันละ 20 ลานลิตร สวนน้ํามันดีเซลประมาณวันละ 50 ลานลิตร)
หากโครงการแลนดบริดจ คุมในทางเศรษฐกิจจริงๆ ในการขนสงทางบก แทนการสรางคลองเพื่อ
การขนสงทางน้ํา คลองหลักตางๆ ของโลก เชน คลองปานามาหรือคลองสุเอช และอีกหลายๆ คลองหลัก
ของโลกก็คงไมไดเกิด
การทําโครงการถนน (Land Bridge) หรือโครงการสรางคลอง เชื่อมสองฝงทะเลตางก็เกิด
ประโยชนทั้งสิ้นแต ถาเปรียบเทียบการใชประโยชนระหวางการสรางคลองกับ Land Bridge แลว
สาระประโยชนจะแตกตางกันอยางมาก
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โดยสรุปแลว ถาเราจะสราง Land Bridge รองรับโรงกลั่นเพื่อขายน้ํามันแขงกับประเทศ
สิงคโปร ผูเขียนไมเขา ใจวาจะมีเรือจากที่ไหนมาใชบริการบาง แตถาสรางคลองและสรางโรงกลั่นน้ํามัน
แลวละก็ สิงคโปรจะตองหนาวแน ๆ
แตอยางไรก็ตาม โครงการ Land Bridge สายกระบี่ - ขนอม ที่ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2536 (10 ปที่แลว) ผมเห็นวา สมควรเรงดําเนินโครงการใหสําเร็จสมบูรณ เพราะจะชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดในสวนหนึ่งและที่สําคัญอยางยิ่ง ถึงจะมีโครงการขุดคลองไทยเกิดขึ้นจริง ก็
จําเปนตองมีถนนเชื่อมระหวางสองฝงทะเลระหวางฝงทะเลอันดามัน และฝงทะเลอาวไทยอยูดี ซึ่งอาจจะ
ตองมีถนนเชื่อมสองฝงทะเลถึง 2-3 เสนทาง
-------------------------------------------------
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ภาคที่ 8
บทความ คลองไทยกับการพัฒนาภาคใตที่ยั่งยืน

บทความที่ 8.1
โดย นายคํานวณ ชโลปถัมภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรี
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ
วุฒิสภา

คลองไทยกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
โครงการคลองไทย ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใชเวลารวม 3 ป ไดศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ เปาหมายสําคัญที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองการศึกษาใหทราบถึงความคุมทุนของ
โครงการขุคลองไทยวา ในทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศจะเปนอยางไร ซึ่งเปนสวน
สําคัญหลักของการศึกษาของโครงการ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มากกวาที่จะไปเนนหนักเรือ่ ง การ
กอสรางทางดานวิศวกรรมการขุดคลอง จะตองขุดอยางไร เพราะเปนที่ทราบกันดีวาการขุดคลองสําหรับ
เทคโนโลยีในปจจุบันเปนเรื่องธรรมดา

ภาพที่ 8.1.1 ที่ประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ มี 42 ประเทศทัว่ โลกเขารวมประชุม
ที่เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ดังนั้น ตลอดระยะเวลาของการศึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะคํานึงถึงขอเท็จจริง
ทางดานความคุมทุนในทางเศรษฐกิจของโครงการ ผลประโยชนที่ประเทศชาติไดรับเปนหลัก วาจะไดรับ
อยางไร และที่สําคัญอยางยิ่ง ก็คือ เรื่องความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเปนความตั้งใจของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ที่ตองการศึกษาหาขอสรุปเพื่อจะไดมีคําตอบใหกับประชาชนเสียทีวา โครงการคลองไทยควร
จะสรางดีหรือไม โดยผานระบบรัฐสภา
ถาสรางแลวประเทศชาติจะไดผลประโยชนหรือวาเสียผลประโยชนอยางไรบาง จึงตองมีขอมูล
นําเสนอใหกับพี่นองคนไทยทุกคนมีสวนรับทราบรวมกัน
ทั้ ง หมดที่ ก ล า วมา เป น คํ า ถามที่ อ ยู ใ นความคิ ด ของผมมาโดยตลอด ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใชเวลาทั้งหมดในการศึกษา เพื่อหา
ขอมูลตางๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวของและคิดวาจะเปนประโยชนตอโครงการคลองไทย มานําเสนอใหกับพี่นอง
คนไทยทราบใหไดมากที่สุด (ทั้งนี้ไดรวบรวมไวในรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะภาคที่ 7 บทวิเคราะห ขุด
คลองไทยประเทศไทยไดอะไร) มาถึง ณ วันนี้ที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีผลการศึกษาเปน
ฐานขอมูล สามารถที่พอจะสรุปไดวาโครงการคลองไทยจะมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยาง
มั่นคง ทั้งดานเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวมของประเทศชาติ

ภาพที่ 8.1.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เยี่ยมชมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546
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ความมั่นคง จากการศึกษาและดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เกี่ยวกับทางดานความ
มั่นคงของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดไปรับฟงและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร ว มกั บ กองทั พ เรื อ เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล ว า ถ า หากมี ค ลองไทยเกิ ด ขึ้ น จะมี
ผลกระทบกับทางดานความมั่นคงของประเทศอยางไรบาง ในฐานะที่กองทัพเรือเปนผูรับผิดชอบความ
มั่นคงทางนานน้ําตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ติดกันกับประเทศเพื่อนบานที่เปนทองทะเล จากการชี้แจง
ของกองทั พ เรื อ ได รั บ ทราบข อ มู ล ว า ถ า มี ก ารขุ ด คลองเชื่ อ มสองฝ ง ทะเลของไทยจะสามารถทํ า ให
กองทัพเรือมีศักยภาพทางทะเลสูงขึ้น การเคลื่อนกําลังกองทัพเรือจะกระทําไดโดยอิสระมาก เนื่องจากใน
ปจจุบันนี้ ถามีการเคลื่อนยายของกองทัพเรือจะตองผานนานน้ําสากลของตางประเทศเพราะพื้นที่นอก
ปากอาวไทยเปนนานน้ําสากลของประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย โดย
มารยาท ถาหากทางกองทัพไทยตองการฝกหรือซอมรบ การเคลื่อนยายกําลังทัพเรือออกนอกนานน้ําอาว
ไทยไมวาจะแจงหรือไมแจงใหกับประเทศเพื่อนบานทราบ เขาก็จะทราบความเคลื่อนไหวของประเทศเรา
อยูดี ซึ่งจะสรางความรูสึกที่ไมดีระหวางประเทศ
เมื่อมีคลองไทยเกิดขึ้น ประเทศไทยจะมีความอิสระทางดานนานน้ํามากขึ้น จะเพิ่มศักยภาพ
กองทัพเรือ ทําใหสามารถปกปองและตรวจตรานานน้ําของประเทศไทยไดอยางเต็มที่ ซึ่งถาคลองไทย
เกิดขึ้นจริงกองทัพเรือจะเพิ่มแสนยานุภาพมากขึ้นโดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 8.1.3 ที่ประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ มี 42 ประเทศทั่วโลกเขารวมประชุม ที่เมือง
ชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาดูงานในตางประเทศหลายประเทศ พบวา การพัฒนาของแตละ
ประเทศจะมี ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางในการวางนโยบายที่ แ ตกต า งกั น ไป โดยเฉพาะประเทศที่ มี
ภูมิศาสตรที่ไดเปรียบ จะสรางโอกาสและนําเอาความไดเปรียบทางภูมิศาสตรมาใชใหเปนประโยชนใน
การพัฒนาประเทศ แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของผูนําประเทศนั้นๆ ตัวอยางเชน ประเทศจีนในอดีตได
ประสบกับภัยพิบัติจากแมน้ําแยงซีเกียงอันยาวนานสรางความเสียหายใหกับประเทศจีนมากมาย ครา
ชีวิตชาวจีนเปนแสนคนในอดีตจากภัยพิบัติน้ําทวม แตในปจจุบัน แมน้ําแยงซีเกียงไดถูกพัฒนาใหเปน
ที่ตั้งเขื่อนที่ใหญที่สุดของโลก สามารถผลิตกระแสไฟฟา (เทากับประเทศไทยไดใชทั้งประเทศ) ใหกับ
ประชาชนในประเทศจีนไดใชทั้งประเทศ ทําใหประหยัดเงินตราและกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่คนทั่วโลก
ตองการไปเที่ยวไมแพกําแพงเมืองจีนเปนการสรางรายไดใหกับประชากรในพื้นที่และประเทศจีนอยาง
มหาศาล
ปจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมองเห็นศักยภาพทางภูมิศาสตรที่สําคัญวาประเทศไทยมี
ศักยภาพทางภูมิประเทศที่จะเปนเสนทางเดินเรือโลก สามารถยนระยะทางเดินเรือ เพิ่มทางเลือก
เสนทางเดินเรือใหมของการเดินเรือจํานวนมากที่เปนอยูในเวลานี้มาใชคลองไทยเปนเสนทางเดินเรือโลก
ที่จะประหยัดเวลาและคาใชจายลง ทําใหเรือประเทศตางๆ หันมาใช เสนทางคลองไทยนอกจากจะ
ประหยัดเวลาเดินเรือยังปลอดภัยจากปญหาโจรสลัด เพราะเรือที่ผานคลองไทยไมตองผาน ชองแคบมะ
ละกา หลังจากเกิดกรณีตึก World Trade ที่สหรัฐอเมริกาถลมจากการถูกกอการราย ปรากฎวาการ
เดินเรือผานชองแคบมะละกาตองเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ คลองไทยจะชวยลดความ
หนาแนนในชองแคบมะละกา ซึ่งจะเปนผลประโยชนของบริษัทเดินเรือเองดวย และในทางผลดีรวมกัน
ประเทศไทยก็จะสรางรายไดจากเรือทั่วโลกมาใชคลองไทยที่เปนเงินตราตางประเทศเขามาสูประเทศไทย
อยางยั่งยืนและยาวนานเหมือนเขื่อนซันเซียของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 16 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ผมไดมีโอกาสเขารวมการประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชีย
เพื่อสันติภาพ มี 42 ประเทศทั่วโลกเขารวมประชุมที่เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุม
ครั้งนี้ผมไดกลาวสุนทรพจน มีเนื้อหาสวนหนึ่งถึงเรื่อง “Thai Canal for Peace” หมายถึง คลองไทยจะ
นําสันติสุขมาสูโลก อาจจะมีหลายทานสงสัย วาคลองไทยจะนําสันติสุขมาไดอยางไร ทุกคนทราบดีวา
พลังงานในโลกนี้มีจํากัดและในขณะเดียวกันการแขงขันชวงชิงการใชพลังงานโดยเฉพาะน้ํามัน เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา เมื่อคลองไทยเกิดขึ้นจะทําใหการใชน้ํามันของโลกประหยัดคิดเปนเงินไมต่ํากวาปละ 1 ลาน
ลานบาทตอป และลดปญหาสําคัญของโลก คือ ปญหาภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและธรรมชาติในปจจุบัน
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ภาพที่ 8.1.4 ประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ มี 42 ประเทศทั่วโลกเขารวมประชุม
ที่เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากผลการศึกษาโครงการคลองไทยของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผมและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ มีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดดําเนินการแลวเสร็จและนําเสนอตอวุฒิสภาเพื่อเห็นชอบ ซึ่งคิดวา
ถ า โครงการคลองไทยเมื่ อ ผ า นความเห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภา นั่ น หมายถึ ง ว า วุ ฒิ ส ภาชุ ด นี้ ไ ด ส ร า ง
ประวัติศาสตรใหกับประเทศไทยเปนครั้งแรก ซึ่งฝายนิติบัญญัติไดนํารองตอฝายบริหาร (รัฐบาล) เปน
ครั้ ง แรกในระบบรั ฐ สภาซึ่ ง เป น วุ ฒิ ส ภาที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง จากประชาชนโดยตรง กํ า ลั ง ทํ า หน า ที่ เ พื่ อ
ประชาชนวาสมควรขุดคลองไทยเพื่อกูเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ตลอดไป
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คํากลาวสุนทรพจน
นายคํานวณ ชโลปถัมภ
สมาชิกวุฒิสภาแหงประเทศไทย
ในการประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชีย เพื่อสันติภาพ
ระหวางวันที่ 16 – 19 เมษายน 2545
ณ เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทานประธาน สมาชิกรัฐสภา สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววา โลกในปจจุบันมีปญหาทางดานสันติภาพซึ่งมีผลกระทบที่มี
ความรุ น แรงและความไม ส งบเรี ย บร อ ยเกิ ด ขึ้ น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาด า นสั น ติ ภ าพมี 5
ประการ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการตางประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมวล
มนุษยชาติบางกลุม บางประเทศ มีแนวความคิดที่แตกตางกัน มีความขัดแยง คิดที่จะทําลายลางซึ่งกัน
และกั น เช น เหตุ ก ารณ ก อ การร า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน คริ ส ต ศั ก ราช 2001 ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา การปลนสะดม การกระทําเยี่ยงโจรสลัด โดยใชกองกําลังติดอาวุธในนานน้ําสากล ฯลฯ
ประกอบกับเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศตางๆ ในโลก การวางงาน ความยากจน
ส ง ผลกระทบให ก ารลงทุ น ในภาคอุต สาหกรรม การท องเที่ ย ว และการเยี่ย มเยี ย นระหวา งประเทศ
ตลอดจนความรวมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดนอยลงไปดวย ทําใหเศรษฐกิจของประชาชาติ
ฟนตัวดวยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น หากเศรษฐกิจฟนตัวและมีความมั่นคง ก็จะทําใหเกิดสันติภาพแก
มวลมนุษยชาติ สาเหตุทั้งหลายเหลานี้ ควรที่จะไดมีการปองกันดีกวาการแกไขดวยความรวมมือกันของ
ทุกประเทศ เนื่องจากเวลามีจํากัด จึงขอเสนอการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญในการแกไขปญหา เพื่อสรางสันติภาพรวมกัน
ประเทศไทย ตระหนักถึงปญหาดังกลาว โดยไดพิจารณาเห็นวา ทฤษฎีสมุททานุภาพ (The Sea
Power) อันเปนยุทธศาสตรทางทะเลและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่วาผูใดเปนเจาทะเล ถือวา
ผู นั้ น ได ค รองโลก และจะแก ป ญ หาได การมี พ าณิ ชย น าวี ที่ เ ข ม แข็ ง และการมี ช อ งทางเดิ น เรื อ ไปสู
ตลาดโลกจะทําใหประเทศในภูมิภาคนี้กลายเปนชาติที่มีความรุงเรืองมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้
เพราะความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะกอใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งในทางสังคม การเมือง การ
ปกครองและการตางประเทศ
ดวยเหตุนี้ ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาแหงประเทศไทย จึงสนับสนุนใหมีการขุดคลองเชื่อม
ระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งจะกอใหเกิดเสนทางการเดินเรือของโลกสายใหม อัน
จะเปนเสนทางเดินเรือที่สั้นกวาเสนทางเดิมที่มีอยูในปจจุบัน และลดเวลาการเดินเรือไดเปนอยางมาก ณ
เสนทางเดินเรือแหงใหมนี้ ประเทศไทยจะพัฒนาใหสองฝงคลองเปนเมืองอุตสาหกรรม การทาเรือ การ
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ขนสง การทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพระหวางประเทศรวมกัน โดยจะขุดคลอง
ทางภาคใตของประเทศไทย ที่จะเรียกวา “THAI CANAL” หรือชื่อเดิมที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “KRA
CANAL” ทั้งนี้ เพื่อที่จะแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในยุคที่ภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ํา เพื่อพลิกวิกฤติให
เป น โอกาส ในการกอบกู เ ศรษฐกิ จ ของประเทศในระยะยาวและยั่ง ยื น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให ป ระเทศไทย
กลายเปนศูนยกลางทางดานการคาและการเงินของภูมิภาคเอเชีย
การขุดคลอง “THAI CANAL” ของประเทศไทยครั้งนี้ ถือวาเปนโครงการใหญของโลก (WORLD
MEGA PROJECT) จะตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากประมาณ 20 พันลานดอลลารสหรัฐ ($ 20
BILLION) แตก็ยังเปนการลงทุนที่นอยกวาการสรางเขื่อน THREE GORGES DAM หรือเขื่อนซันเซีย ที่
เมืองอี๋ชัง มลฑลหูเปย ของประเทศจีน ซึ่งเปนเขื่อนที่ใหญที่สุดในโลก และเปนความภาคภูมิใจของคน
เอเชีย
ในนามของสมาชิกรัฐสภาแหงประเทศไทยจึงใครขอแจงใหมวลสมาชิกและผูลงทุนจากประเทศ
ตางๆ ไดทราบ เพื่อที่จะไดใหความรวมมือดานการรวมลงทุน อันเปนการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ ซึง่
เปนหนาที่สําคัญยิ่งในภูมิภาคเอเชีย
สถานการณ ข องโลกในขณะนี้ ประเทศไทยประเทศเดี ย วไม ส ามารถที่ จ ะดํา เนิ น การลงทุ น
ทางดานเศรษฐกิจขนาดใหญเชนนี้ได ดังนั้น เพื่อความเจริญทางดานเศรษฐกิจรวมกัน จึงขอใหทาน
ทั้งหลายใหความรวมมือ โดยขอใหถือวาคลองนี้เปน “คลองแหงสันติภาพ” ของภูมิภาคเอเชียรวมกัน
และตลอดไป
ขอขอบคุณ
-------------------------------------------------
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บทวิเคราะหที่ 8.2
โดย นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ สมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดพะเยา

การลงทุน และความรวมมือระหวางประเทศ

ภาพที่ 8.2.1 นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา เขาพบนายกรัฐมนตรี
ณ ทําเนียบรัฐบาล
ในฐานะที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุด
คอคอดกระ วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศ
และเงินทุน ไดพิจารณาศึกษาขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศและเงินทุน รวมทั้งเดินทางไป
ศึกษาดูงานตางประเทศเกี่ยวกับการขุดคลองที่หลายประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาในการศึกษาโครงการ
“คลองไทย“ ใหดีที่สุด ดวยความตั้งใจจริงอยางแรงกลาที่จะใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติอยางจริงจัง
และเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก โดยปราศจาก
แรงกดดันจากตางประเทศ ในการศึกษาดูงานตางประเทศจึงใชเงินทุนสวนตัว เพื่อความอิสระในการ
ดําเนินการศึกษาโครงการคลองไทย โดยมีการหารือในเรื่องการลงทุนที่นับไดวาชัดเจนเปนรูปธรรม
ไดแก
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน : เปนประเทศที่ใหความสนใจในการขุดคลองไทย และแสดง
เจตนารมณอยางจริงจัง โดยผมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเขาหารือกับนายวาน หัว เฉิน รอง
ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประเทศจีน และนายเฉิง ซี่ ไหว รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง
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ของประเทศจีน และนายเฉิน ซี เหวิน รัฐมนตรีชวยกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจีน ในเรื่อง
ความเปนไปไดในการใหการสนับสนุนการลงทุน 3 ประเด็น คือ
1.1 ประเทศจีนมีความเห็นพองกับประเทศไทยในการขุดคลองไทย เพราะปจจุบันนี้ประเทศจีน
ไดเขารวมองคการการคาโลก (WTO) ซึ่งประเทศจีนตองการขยายตลาดการสงออกไปทั่วโลกมากขึ้น
ทั้งนี้ยอมหมายถึง ประเทศจีนจําเปนตองแขงขันเรื่องราคากับทั่วโลก ดังนั้น “คลองไทย“ เปนเสนทางลัด
ในการเดินเรือประมาณ 2 วัน ซึ่งเปนการลดคาใชจายไดเปนจํานวนมาก และประเทศจีนยังตองสั่งเขา
น้ํามันดิบถึง 70,000 ลานลานตัน จากประเทศแถบตะวันออกกลาง เปนคาใชจายที่สูง รวมทั้งคาประกัน
สินคาในเรือ ซึ่งเปนคาใชจายที่สูงมาก นั่นหมายความวา เทากับเปนการลดตนทุนของสินคาที่สงออก
และนําเขาของประเทศจีน ทํา ให สินค าจากประเทศจีน มีศักยภาพและตน ทุน ต่ําสามารถแขงขันกับ
ตลาดโลกไดเปนอยางดี
1.2 ประเทศจีนไดใหแนวความคิดเรื่องการลงทุนโครงการขุดคลองไทย เสนอโดย ดร. ลี่ อี้ หนิง
ตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ (ของอดี ต ประธานาธิ บ ดี เจี ย ง เจ อ หมิ ง )
และตํ า แหน ง ประธาน
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ใหรัฐบาลไทยจัดตั้งบริษัท “คลองไทย“ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายหุน
ถาในกรณีที่เริ่มตนโครงการยังไมมีผูสนใจซื้อหุนมากนัก ใหเปลี่ยนเปนวิธีขายพันธบัตรแทน ซึ่งรัฐบาล
ไทยรับรองวา ทั่วโลกสามารถซื้อพันธบัตรได เมื่อโครงการขุดคลองไทยดําเนินการคืบหนาประมาณ
20%– 30% แลว ใหรัฐบาลประเทศไทยสามารถนําโครงการมาประชาสัมพันธอีกครั้ง เพื่อระดมนักลงทุน
ทั่วโลกมาซื้อหุน สวนผูที่ซื้อพันธบัตรหรือถือพันธบัตรอยูแลว หากสนใจจะรวมลงทุนสามารถเปลี่ยนจาก
พันธบัตรเปนใบถือหุนได
1.3 แนวความคิดของประเทศจีนในการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเปนรายไดของโครงการ
“ขุดคลองไทย” โดยเสนอใหรัฐบาลไทยออกกฎหมายพิเศษเฉพาะคุมครองนักลงทุนตางชาติ
1.4 จากการหารือกับนายวาน หัว เฉิน รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประเทศจีนและ
นายเฉิง ซี่ ไหว รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประเทศจีน ซึ่งเปนผูสนใจในโครงการขุดคลอง
ไทย โดยประเทศจีนยินดีที่จะชวยประชาสัมพันธใหภาคเอกชนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของคลอง
ไทยสําหรับ การขุดคลอง ประเทศจีนก็มีความเชื่อมั่นวาสามารถขุดคลองไดราคาถูกกวาประเทศอื่นๆ
เพราะมีประสบการณและความชํานาญ รวมทั้งความพรอมดานเครื่องมือจากการขุดเขื่อนซันเซียได
สําเร็จ
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ภาพที่ 8.2.2 คณะสมาชิกวุฒิสภานําโดย นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา
ถายภาพรวมกับนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 ผมไดนําคณะสมาชิกวุฒิสภา เขาพบทานนายกรัฐมนตรี พันตํารวจ
โท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาโครงการขุดคลองไทย รวมทั้งการลงทุนและ
ความรวมมือระหวางประเทศ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาเรื่องนี้ หลังจากที่ทาน
นายกรั ฐ มนตรี ได รั บฟง ข อมู ล จากผมแลว ก็ไ ดก ลา วว า ถา จุดยุ ท ธศาสตรต รงนี้มี ตา งประเทศหลาย
ประเทศสนใจมาเปนแนวรวมในการลงทุน ทานในนามของรัฐบาลไทยและเปน เจาของพื้นที่จะรวมลงทุน
ดวย 100,000 ลานบาท (หนึ่งแสนลานบาท)
-------------------------------------------------
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บทความที่ 8.3
โดย ศาสตราจารย พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของดครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา
และคณะทํางานศึกษาแนวคลองไทยหมายเลข 9A

คลองไทย เมืองเศรษฐกิจภาคใต
1. เจาะลึกเสนทาง 9A ขอบเขตการปกครองบริเวณแนวคลองตัดผาน
จากขอมูล ขอบเขตอําเภอและตําบลมาตราสวน 1 : 50,000 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2545)
นํามาซอนทับแนวคลองไทยบนแผนที่ภูมิประเทศลําดับชุด L 7017 ของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน
เดียวกันประกอบการสํารวจสภาพพื้นที่และการประชุมกลุมประชาคมในพื้นที่เบื้องตน นํามาปรับแนว
เสนทางใหมีความเหมาะสม พบวาแนวคลองไทยหมายเลข 9A ตัดผานพื้นที่ในทะเลและพื้นที่บนบก ซึ่ง
อยูในขอบเขตการปกครองของ 5 จังหวัดใน 8 อําเภอ ระดับตําบลจํานวน 24 ตําบล โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้
1.1 พื้นที่ในทะเล
1.1.1 จังหวัดกระบี่ : ตัดผานขอบเขตพื้นที่ในทะเล เขตอําเภอเกาะลันตา
1.2 พื้นที่บนบก
1.2.1 จังหวัดตรัง : ตัดผานขอบเขตพืน้ ที่ระดับอําเภอจํานวน 4 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอสิเกา : ตัดผานจํานวน 3 ตําบล ประกอบดวย ตําบลบอ
หิน ตําบลเขาไมแกว และตําบลกะลาเส
2. อําเภอวังวิเศษ : ตัดผานจํานวน 2 ตําบล ประกอบดวย ตําบลวัง
มะปราง และตําบลวังมะปรางเหนือ
3. อําเภอหวยยอด : ตัดผานจํานวน 6 ตําบล ประกอบดวย ตําบล
บางกุง ตําบลวังคีรี ตําบลบางดี ตําบลหนองชางแลน ตําบลทา
งิว้ และตําบลเขาปูน
1.2.2 จังหวัดพัทลุง : ตัดผานขอบเขตพื้นที่ระดับอําเภอจํานวน 1 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอปาพะยอม : ตัดผานจํานวน 3 ตําบล ประกอบดวย ตําบล
เกาะเตา ตําบลลานขอย และตําบลปาพะยอม
1.2.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช : ตัดผานขอบเขตพื้นที่ระดับอําเภอจํานวน 2 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอชะอวด : ตัดผานจํานวน 2 ตําบล ประกอบดวย ตําบลนาง
หลง และตําบลเคร็ง
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2. อําเภอหัวไทร : ตัดผานจํานวน 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบล
แหลม ตําบลควนชะลิก ตําบลเขาพังไกร ตําบลรามแกว และตําบล
หนาสตน
1.2.4 จังหวัดสงขลา : ตัดผานตอนเหนือของอําเภอระโนด
1.3 สารบัญแผนที่แสดงตําแหนงคลองไทยหมายเลข 9A ตัดผาน
จากสารบัญแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 25,000 ตําแหนงของแนว
คลองไทยตัดผานแผนที่ 2 ระวาง ไดแก ระวาง NB 47 – 2 จังหวัดภูเก็ตทางดานตะวันตกและระวาง NB
47 – 3 จังหวัดสงขลาทางดานตะวันออก และสารบัญแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารลําดับชุด L
7017 มาตราสวน 1 : 50,000 ตําแหนงของแนวคลองไทยและพื้นที่พัฒนาเมืองใหมจะครอบคลุมผาน
พื้นที่ในทะเลและบนบกจํานวนระวาง 9 ระวาง คือ ระวาง 4823 I (เกาะลิบง) IV (เกาะไหง) 4824 I (เขา
นอย) II (อําเภอสิเกา) 4924 I (บานเขาพระ) IV (อําเภอหัวไทร – ชะอวด) และ 5024 I (อําเภอระโนด)
1.4 แหลงน้ําและโครงการพัฒนาที่สําคัญในพื้นที่ใกลเคียง
1.4.1 โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลมุ น้าํ ปากพนัง อําเภอพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ
ฯลฯ เปนพื้นที่ใกลเคียงแนวคลองไทย
1.4.2 อางเก็บน้ําหวยน้าํ ใส อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอปาพะยอม
จังหวัดพัทลุง เปนพืน้ ทีใ่ กลเคียงแนวคลองไทย
1.4.3 อางเก็บน้าํ ปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปนพืน้ ที่ใกลเคียงแนว
คลอง ไทย
1.4.4 อางเก็บน้าํ ทางิว้ อําเภอหวยยอด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพืน้ ที่ใกลเคียง
แนวคลองไทย อางเก็บน้ําอื่นๆ เพื่อสนับสนุนน้ําดิบแกกิจกรรมการเดินเรือใน
คลองไทย
1.5 พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเมืองใหม
จากแนวนโยบายรวมถึงแผนการพัฒนาคลองไทยและพื้นที่ใกลเคียงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอชุมชนทองถิ่นและประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองใหมจาก
ประเทศพันธมิตรหลายประเทศ และมีการปรึกษาหารือกับกลุมผูลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ จึงได
กําหนดแนวความคิดในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมใกลเคียงแนวคลองไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทุก
ประเภทที่ จะตองสนับสนุนกิ จกรรมที่เ กี่ยวข องตอการเดิน เรือและกิจกรรมตอเนื่อง ทั้ง นี้ ไดกํา หนด
หลักเกณฑเ บื้ องต น วา พื้น ที่ อุตสาหกรรมเมื องใหมควรจะเปน พื้น ที่ที่ไมกอใหเ กิดผลกระทบในการ
เคลื่อนยายชุมชนดั้งเดิม ตองมีการวางผังเมืองใหม จัดแบงกิจกรรมในแตละเขตพื้นที่ใหเหมาะสม เชน
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พื้นที่โรงงาน พื้นที่กันชน พื้นที่ชุมชนดั้งเดิม เปนตน โดยกําหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเมืองจํานวน 3
พื้นที่ ไดแก
1.5.1 บริเวณปากทางเขาทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดกระบี่ เขตอําเภอคลอง
ทอม และอําเภอเหนือคลอง
1.5.2 บริเวณตอนกลางเขตเทือกเขาบรรทัด ครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดตรัง เขตอําเภอวัง
วิเศษ อําเภอหวยยอด อําเภอรัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอทุงสง
อําเภอบางขัน
1.5.3 บริเวณปากทางออกอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
ชะอวด อําเภอหัวไทร จังหวัดพัทลุง เขตอําเภอปาพะยอม จังหวัดสงขลา เขต
อําเภอระโนด
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 หากมีการขุดคลองประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการเดินเรือแหงใหมของโลก
1.6.2 จะเกิดมีการพัฒนาดานแรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญอยางตอเนื่องทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว
1.6.3 ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น ในชวงเวลาเริ่มสัญญาการขุดคลองจะทําให
มีการจางงาน แรงงานไทยมีงานทํา โดยมีการสรางงานประมาณ 1 – 3 ลานคน
1.6.4 ภาคใตของประเทศไทยจะมีการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนศูนยกลาง
การคาแหงใหมของโลกอีกประเทศหนึ่ง
1.6.5 เปนเสนทางการเดินเรือที่เปนทางเลือกใหม สําหรับการขนสงสินคาแทนชองแคบ
มะละกา ซุนดา และลอมบอค
1.6.6 เพิ่มสมุททานุภาพในทุกดานและสามารถควบคุมเขตนานน้าํ ไทยทางทะเล
อันดามัน ทําใหมีอาํ นาจตอรองเพิม่ มากขึน้
1.6.7 มีมหาวิทยาลัยคลองไทยเกิดขึ้นที่ภาคใตประเทศไทย
1.6.8 มีโรงกลั่นน้ํามัน ทาเรือ อูตอเรือ ฯลฯ เกิดขึ้น
1.6.9 มีสถานทีท่ องเที่ยวแหงใหมของประเทศเกิดขึ้น
2. การพัฒนาเมืองทาและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากการไปดู ง านการพั ฒ นาเมื อ งท า ท า เรื อ และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของประเทศจี น ที่ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษปูตง (Pudong) นครเซียงไฮและเมืองซูโจว (Zushou) ซึ่งเปนศูนยอุตสาหกรรมไฮเทค
(Hitechnology)
เป น อุ ต สาหกรรมสะอาด ทํา ให ป ระเทศจี น สามารถผลิ ต สิ น ค า จํ า เป น ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน สําหรับใชในประเทศและสงขายทั่วโลกในราคาถูกมากๆ จนไมอาจมีประเทศใดผลิต
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แขงขันไดถูกกวา แนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่หัวทายคลองไทยและตรงกลางคลองไทย จึงได
แนวคิดจากการไปดูงานประเทศจีน 2 ครั้งในป 2544 และ 2546
หากมีการขุดคลองไทยและสามารถพัฒนา 2 ฝงคลองใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม และ
ทาเรือไดสมบูรณแบบ รายไดมหาศาลก็จะเกิดขึ้น สรางความมั่นคงใหประเทศยิ่งกวารายไดจากคาผาน
คลองไทยเสียอีก ซึ่งจะดูไดจากตัวอยางเมืองปูซานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีรายไดปละ $ 170
(1,000 ลานดอลลาร) ในขณะที่รายไดมวลรวมของประเทศไทย (GDP) ทั้งประเทศไดเพียงปละ $ 150
(1,000 ลานดอลลาร)
การพัฒนาทาเรือถือเปนหัวใจของรายได เพราะจากการบริการจอดเรือ ขายสินคา น้ํามัน น้ําจืด
ขายบริ ก ารและคลั ง สิ น ค า ตลอดจนวางกองสิน ค า และลานจอดตู สิ น ค า ตู ค อนเทนเนอร ทั้ ง ขนาด
มาตรฐาน (TEU) 20 ฟุต และขนาดใหญ (TEU) 40 ฟุต ซึ่งตองใชพื้นที่จอดเปนลานใหญ ขณะนี้ตูสินคา
เปนที่นิยมมาก แตละทาเรือแขงขันกัน Port Of Hongkong ติดอันดับ 1 ของโลก คือ ป 2545 มีตูคอน
เทนเนอรผาน 28,000,000 ตู ขณะที่ประเทศสิงคโปรตามมาติดๆ 20,000,000 ตู
ประเทศไทยที่ทาเรือกรุงเทพ ฯ และแหลมฉบังรวมกันไดประมาณ 4,000,000 ตู รายไดจากการ
บริการทาเรือของประเทศสิงคโปรตกเฉลี่ยปละ $ 3.3 (1,000,000 ลานบาท) เมื่อป พ.ศ. 2545 และป
พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นเปน 4,000,000 ตู สรางความมั่นคั่งถึง 3 เทาของงบประมาณประจําปของประเทศ
ไทย
จากการไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะทํางานศึกษาแนวคลองไทย
เสนทาง 9A เนนเฉพาะการดูงานเพื่อนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนาทาเรือ อูตอเรือ ซอมเรือ ทาเทียบ
เรือ ตูคอนเทนเนอร ทาเทียบเรือน้ํามัน ทาเทียบเรือโดยสาร โรงกลั่นน้ํามัน การบริหารจัดการคลังสินคาที่
Port of Yokohoma, Port of Osaka, Port of Kashima, Port of kobe ประเทศญี่ปุน และ Port of
Busan ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหไดแนวคิดมาพัฒนาทาเรือสําคัญที่จะทําเปนทาเรือหัวทายคลอง
ไทยที่ทาเรือสิเกา (Port of Sikao) ตอไป พอสรุปไดวา ทาเรือสิเกานาจะนํารูปแบบการพัฒนาทาเรือจาก
Port of Busan, Port of Singapore, Port of Kobe มาเปนรูปแบบการปรับทาเรือ เพื่อพัฒนาทาเรือน้ํา
ลึกที่อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเรียกชื่อสากลวา “Port of Sikao“ เปนทาเรือรองรับเรือเดินทะเลทางฝง
ทะเลอันดามัน ซึ่งมีเกาะลันตาและเกาะอื่นๆ บังคลื่นลมมรสุมได ทําใหพัฒนาเปนทาเรือตางๆ ในพื้นที่
ไดใ หญ ก วา 300
ตารางกิ โ ลเมตร และจะเปน ทา เรื อ ใหญ ที่ สุด ทางปากคลองไทยฝ ง อัน ดามั น
ขณะเดียวกันจะตองวางแผนสนับสนุนการขยายและพัฒนาทาเรือภูเก็ตขึ้นมาเปนทาเรือสนับสนุนดวย
ทําใหทางฝงอันดามันมีทาเรือขนาดใหญ 2 ทาดวยกัน
สวนฝงอาวไทย ซึ่งมีแนวคลองไทยตัดผานพรุควนเคร็งเขาไป ก็สมควรสนับสนุน โดยการพัฒนา
ทาเรือในขนาดใกลเคียงกับ Port of Sikao ได โดยขุดลอกพรุควนเคร็งใหมีน้ําลึกประมาณ
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10 – 30 เมตร แลวแตวัตถุประสงควาจะใหสวนใดเปนทาจอดเรือขนาดใด ประเภทใดโดยเฉพาะ ซึ่งมี
พื้นที่พัฒนาไดมากกวา 500,000 ไร ขณะนี้พรุควนเคร็งน้ําตื้นเขินเพียง 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร การ
สรางเปนทาเรือใหมจะสามารถกันคลื่นลมมรสุมแรงทางดานอาวไทยไดเปนอยางดี ถือเปน Lake หรือ
Inland Port ซึ่งไดตนแบบจากทาเรือ Port of Kashima ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีภูมิประเทศชายฝงทะเลเปน
เสนตรง 100 กิโลเมตร คลายอําเภอหัวไทร ลักษณะชายฝงทะเลแบบนี้ไมสามารถกอสรางทาเรือ หรือสิ่ง
ใดยื่นลงไปในทะเลได ถาสรางลงไปจะถูกทําลายหรือทําใหเกิดการทับถมของตะกอน และคลื่นไปทําลาย
ฝง และที่อื่นๆ สรางความเสียหายมาก จึงไมนาสรางทาเรือลงไปในทะเลฝงอําเภอหัวไทร แตตองสราง
ภายในพื้นที่ถึงบริเวณพรุควนเคร็งจะดีที่สุด และใหชื่อวา Port of kreng หรือทาเรือเคร็ง ซึ่งจะเปนทาเรือ
ใหญที่สุดในฝงอาวไทยสําหรับคลองไทย สวนทาเรือสนับสนุนโครงการนี้ ควรพัฒนาทาเรือสงขลามา
รองรับเรือไวดวย
สรุปแลวประเทศไทยจะมีทาเรือสําคัญทางฝงอันดามัน คือ ทาเรือสิเกา (Port of Sikao) และ
ทาเรือภูเก็ต (Pukhet Port) สวนดานอาวไทยจะมีทาเรือเคร็ง (Port of Kreng) และทาเรือสงขลา
(Songkla Port) เปนทาเรือหลัก และเปนทาเรือสนับสนุนทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือกรุงเทพฯ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1 สําหรับทาเรือควรมีสิ่งตางๆ แตละสวน และมีโครงการตาง ๆ รองรับ ดังตอไปนี้
2.1.1 ทาเรือสิเกา (Port of Sikao) ในบริเวณอําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
และอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เปนเมืองใหมปากคลองฝงอันดามัน ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ
เชน
ทาเรือน้ําลึก
โรงกลั่นน้าํ มัน
อูซอมเรือ
ทาจอดเรือรอเขาคลอง
ทาเรือน้ําลึกสําหรับสินคาเปยก (Wet Cargo)
ทาเรือน้ําลึกสําหรับสินคาแหง (Dry Cargo)
ทาเรือบริการตูสินคา (Container)
ทาเรือบริการสินคาเทกอง (Bulk Cargo)
ทาเรือโดยสารและเรือทองเทีย่ ว (Passanger Port)
ทาเรือยอรท (Yortch Bay)
คลังสินคาปรับอุณหภูมิต่ําและหองเย็น
คลัง – ลานกองตูคอนเทนเนอร (Container Yard)
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อาคารบริการทาเรือน้ําลึกฝง อันดามัน
อูตอเรือ
อูซอมเรือ
อูซอมเครื่องยนต
คลังน้ํามัน
ศูนยบริการอาหาร
ศูนยบริการน้ําจืด
ศูนยเติมน้ํามันแพเรือ
ศูนยขนถายของเสียจากเรือ
ศูนยบริการขนสงรถไฟ รถยนต ฯลฯ
สนามบินจังหวัดกระบี่ ปรับปรุงเปนสนามบินนานาชาติ
นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันตก (กระบี่ – ตรัง)
ศูนยบริการสินคาปลอดภาษี
อาคารบริหารจัดการคลองไทยฝงอันดามัน
ฯลฯ
2.1.2 เมืองใหมคลองไทยอําเภอทุงสง – อําเภอหวยยอด (Thai Canal City) จะตองอยู
ระหวางกึ่งกลางแนวคลองทั้ง 2 ฝง เปนศูนยบริการสินคาสงผานทางบก ทางรถไฟ และเปศูนยบริการ
คลองไทย ประกอบดวยโครงการตางๆ เชน
สํานักบริหารจัดการควบคุมการเดินเรือคลองไทย (สํานักงานใหญ)
ทาเรือบริการซอมฉุกเฉินกลาง
ทาเรือบริการขนสงสินคาจากทางบก – รถไฟ – รถบรรทุกผานแนว
คลองไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนยอุตสาหกรรม
เขตสินคาปลอดภาษี
สนามบินจังหวัดตรัง (หางจากแนวคลองประมาณ 60 กิโลเมตร)
สนามบินอําเภอทุงสง กอสรางใหมเพื่อรองรับความหนาแนนของ
ผูโดยสารที่เพิม่ ขึ้นจากโครงการฯ
มหาวิทยาลัยคลองไทย
ศูนยวิจยั (R & D) คลองไทย
สถานีขนสงสินคารถไฟทุงสง
นิคมอุตสาหกรรมทุงสง – หวยยอด
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ฯลฯ
2.1.3 เมืองใหมปากคลองไทยดานอาวไทย (อําเภอหัวไทร – จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ศูนยบริการเรือสินคาโดยสารเฉพาะชวงปลอดมรสุม
อาคารบริหารจัดการดานอาวไทย
นิคมอุตสาหกรรมหัวไทร – ระโนด จังหวัดสงขลา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนยอุตสาหกรรมตอเนื่องและอุตสาหกรรมหนัก
ฯลฯ
2.1.4 ทาเรือเคร็ง (Port of Kreng) ในพื้นที่พรุควนเคร็งในเขตอําเภอหัวไทร อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทาเรือน้ําลึกสําหรับสินคาเปยก (Wet Cargo)
ทาเรือน้ําลึกสําหรับสินคาแหง (Dry Cargo)
ทาเรือบริการตูสินคา (Container Port)
ทาเรือบริการสินคาเทกอง (Bulk Cargo)
ทาเรือโดยสาร / บริการทองเที่ยว
ทาเรือบริการเรือประมง
อูซอมเครื่องยนตเรือ
คลังน้ํามัน
คลังอาคารน้าํ
ศูนยบริการทองเทีย่ วทางน้าํ ภายใน – ติดกับทะเลสาบ (ทะเลหลวง)
ทะเลสาบสงขลา – ทะเลนอย – อุทยานพรุควนเคร็ง ภูเขา ฯลฯ
สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจขยายเปนสนามบินระหวาง
ประเทศ
อาคารบริการจัดการคลองไทย บริเวณทาเรือน้ําลึกเคร็ง
นิคมอุตสาหกรรมอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

3. มหาวิทยาลัยคลองไทย
แนวความคิดในการตั้งมหาวิทยาลัยคลองไทย ถือเปนนโยบายเรงดวน ซึ่งตองเตรียมบุคลากรไว
ใหพรอมสําหรับบริหารจัดการตางๆ ของคลองไทย กอนเปดดําเนินการประมาณ 10 ป เปนอยางนอย
โดยไดแนวความคิดจากการไปศึกษาดูงานที่คลองสุเอช ประเทศอียิปต มหาวิทยาลัยคลองสุเอชมีคณะ
วิศวกรรมสาขาตางๆ และสาขาที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ (Maritime Engineering) ควบคูกับคลองถึง 2
วิทยาเขต ทาเรือปูซาน (Port of Busan) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดจัดตั้ง Korea Maritime
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University เปนมหาวิทยาลัยใหญมีพื้นที่ติดทาเรือ Port of Busan เปนเกาะแยกจากตัวเมืองใหญ
ออกไปที่ประเทศญี่ปุน เมืองโอซากา ซึ่งมีทาเรือโอซากา จัดมหาวิทยาลัยการเดินเรือขึ้น และใกลๆ บาน
เราที่ประเทศสิงคโปร ก็มีสถาบันของ MPA (Maritime Port Authority) ขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งใหการฝก
และการศึกษาตอเนื่องควบคูกับทาเรือสิงคโปรมานาน ทําใหประเทศสิงคโปรมีความชํานาญในการ
เดินเรือ บริหารจัดการกองเรือ การทาเรือ การแกไขปญหาทั้งบนบกและในทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล
ดังนั้น เมื่อเสนทางคลองไทยชัดเจนแลววาจะเปนเสนทาง 9A ขุดผาน 5 จังหวัด คือ จังหวัด
กระบี่ – จังหวัดตรัง – จังหวัดพัทลุง – จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดสงขลา เปนระยะทางยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร บนบกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจําเปนตองใหการศึกษาแกเยาวชนในสาขา
เทคโนโลยีวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ การทาเรือ การบริหารจัดการอูตอ
เรือ อูซอมเรือ กองเรือ ฯลฯ เปนการลวงหนาไวและจะตองทําตอเนื่องตลอดไป ตราบชั่วกาลนานที่คลอง
ไทยอยูคูกับประเทศไทยตลอดไป
ในระยะเริ่มแรกการเรียนสาขาวิชาการตางๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของอาจเปนการฝากเรียนกับ
สถาบันศึกษาตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยในภาคใตเชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สถาบันราชมงคล สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยการอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตพื้นที่ภาคใตกอน แลวควรคิดหลอมรวมเปน “มหาวิทยาลัยคลองไทย“ ขึ้นในโอกาสอันควร เมื่อมี
งบประมาณสนับสนุนจากคลองไทยอยางตอเนื่องแลว

3.1 ความขาดแคลนของสถาบันอุดมศึกษา
จากการศึกษาสถิติผูจบการศึกษาของภาคใต ปรากฏวายังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา เพราะ
จํานวนผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มียอดคอนขางสูง แตยังมี
สถาบันรองรับนอย ทําใหสามารถรองรับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ไดเพียงรอยละ 50 – 60 เทานั้น จึงตองเดินทางไปเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร หรือประเทศเพื่อนบาน จากตัวเลขป 2544 มีผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6) จํานวน
48,251 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 29,297 คน

จํานวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6) ในภาคใต
จังหวัด
ชุมพร
ระนอง
พังงา
สุราษฎรธานี

มัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6)
2,100
657
912
4,788

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1,562
668
811
2,678
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ภูเก็ต
กระบี่
นครศรีธรรมราช
สงขลา
พัทลุง
ตรัง
สตูล
ยะลา
ปตตานี
นราธิวาส

รวม

1,133
1,914
9,331
6,870
3,038
4,078
2,002
3,433
4,207
3,789

1,391
1,402
6,797
5,261
2,341
2,472
745
1,140
1,142
857

48,251

29,297

เฉพาะบริเวณจังหวัดที่คลองไทย 9A ตัดผานจะมีนักเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ในป 2544
จํานวน 25,233 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 18,273 คน รวม 43,506 คน เทียบกับตัวเลขผู
จบมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งประเทศประมาณ 500,000 คน ซึ่งเปนตัวเลขตนทุนที่เพียงพอสําหรับการ
พิจ ารณาตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย คลองไทยและสถาบั น วิ ช าชี พ เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การคลองไทยและการ
อุตสาหกรรม การพาณิชย การทองเที่ยว ในภูมิภาคนี้เปนตัวเลขพื้นฐานวา ภายในระยะเวลาที่มีการ
กอสรางคลองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ป จะมีผูเขาทํางานที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 สถิติประมาณการในป 2554 (10 ปขางหนา) รวมผูจบ
การศึกษาในป 2544 จํานวน 571,448 คนในปเดียว ถาไมคิดตัวเลขแบบกาวหนา (Progress) แตคิด
คราวๆ จากตัวเลขรวมป 2544 ตอไปอีก 10 ป ก็จะมีผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกัน 10 ป เฉพาะในพื้นที่
เดิม 500,000 คน ดูตัวเลขจริงของจํานวนผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งแต พ.ศ. 2544 – 2554 ซึ่งเปนตัวเลข
ประมาณการแบบกาวหนา (Progress) ซึ่งจะสูงกวามาก ฉะนั้น จํานวนรวม 500,000 คน จึงเปนตัวเลข
ต่ําสุด (Minimum) นักเรียนภาครัฐ 125,593 ภาคเอกชน 81,764 คน เฉพาะในเขต 5 จังหวัดประมาณ
100,000 คน นี่คือ ตัวเลขผูที่จะมีงานทําที่คลองไทย จากพื้นที่จะเห็นวา ระหวางการกอสรางและสราง
โครงการแลวเสร็จ ซึ่งตองใชแรงงานถึง 1 – 3 ลานคน และในยอดแรงงานดังกลาวคงตองจบปริญญาตรี
เปนอยางนอย 10% ของแรงงานทั้งหมด นั่นคือ 300,000 คน สวนที่เหลือคงต่ํากวาปริญญาตรีหรือนอย
ที่สุดก็คงมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนแรงงานขั้นต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 ก็ตองปรับระดับการศึกษาใหสูงขึ้น
เนนขั้นฝมือแรงงาน (Skilled Labors) ทั้งสิ้น แรงงานในพื้นที่ที่สูงถึงครึ่งลานคน จึงนาจะเปนตัวเลขสราง
งานที่นาพอใจ หากเลือกเสนทางอื่นจะขาดแคลนแรงงานและเปนชองทางใหแรงงานตางประเทศเขามา
หากขุดคลองบริเวณ 2A ที่จังหวัดระนอง – จังหวัดชุมพร หรือเสนทางบริเวณ 5A ที่จังหวัดสตูล – จังหวัด
สงขลา เพราะแรงงานในพื้นที่จะมีจํานวนนอยเกินไปที่จะรับงานกอสรางระดับอภิมหาโครงการได
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จากตัวเลข 500,000 คน ใน 10 ป ถาจัดตั้งมหาวิทยาลัยคลองไทยขึ้น ก็จะชวยลดปญหา
นักศึกษาภาคใตตองเดินทางเขาศึกษาในสวนกลางกรุงเทพมหานครและประเทศใกลเคียงไดสวนหนึ่ง

3.2 หลักสูตรที่เกี่ยวกับคลองไทย
หลักสูตรที่นาจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาคลองไทย การอุตสาหกรรม การพาณิชย การ
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ นาจะประกอบดวยหลักสูตรในสาขาวิชาตอไปนี้
การพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุน จีน เกาหลี
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมการตอเรือ
วิศวกรรมเรือนอกฝง (Offshore Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมการสื่อสาร
การบริหารจัดการทาเรือ
การบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
การเดินเรือสากล
การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาทองเที่ยว
วิศวกรรมยานยนต
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรการอาหาร
วิทยาศาสตรการประมง
สาธารณสุขศาสตร
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-

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมปโตรเคมี
วิศวกรรมโยธา
การบริหารจัดการทาเรือคอนเทนเนอร
การบริหารจัดการทาเรือโดยสาร
การบริหารจัดการทาเรือสินคา
ทาเรือน้ํามัน
การบริหารจัดการคลังสินคา
การบริหารจัดการการซอมเรือและตอเรือเดินทะเลขนาดใหญ
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการกองเรือพาณิชยนาวี
การบริหารจัดการโรงกลั่นน้ํามัน
ฯลฯ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
อนุปริญญา (Associate Degree) และวิชาชางทุกสาขา เชน
ชางกลโรงงาน
ชางอุตสาหกรรม
ชางหองเย็น (Refrigeration)
ชางเชื่อม (Welding)
ชางทอและโลหะ (Plumbing & Metalogy)
ชางไฟฟากําลัง
ชางยนต
ชางกลเรือ
ชางสี
ชางอิเลคทรอนิกส
ชางโทรคมนาคมและการสื่อสาร
การเดินเรือและการนํารอง
การขุดลอกรองน้ําและชายทะเล
การควบคุมรถยก เครนยกสินคาขึ้น – ลงเรือ
การจัดการตูสินคา (Container)
การจัดการลานเก็บสินคา
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-

การบริหารงานบุคคลบนเรือสินคา
ประกาศนียบัตรสําหรับหลักสูตรนายเรือสินคา
ประกาศนียบัตรการบริหารงานบุคคลบนฝงสําหรับบริษัทเดินเรือทะเล
ประกาศนียบัตรงานชางกลนอกฝงการเดินเรือระหวางประเทศ
ประกาศนียบัตรดาน Hydrographic Surveying
ประกาศนียบัตรดานกําจัดคราบน้ํามัน (Oil Pollution Response and
Control)
ประกาศนียบัตรการนํารอง (Navigation)
ประกาศนียบัตรการปฏิบัตรงานเรือตูคอนเทนเนอร (Peration of Container)
ประกาศนียบัตรการจัดการทาเรือสินคา (Conventional Cargo Terminal)
ประกาศนียบัตรการกูซอมเรือ
ฯลฯ
ขณะนี้ขีดความสามารถในเรื่องการทาเรือของประเทศไทย มีทาเรือของรัฐ 2 ทา คือ ทาเรือ
กรุ ง เทพฯ และท า เรื อ แหลมฉบั ง ซึ่ ง เจ า หนา ที่ ที่ ไ ด รั บ การฝ ก ฝนและมี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ ท า เรื อ
ประมาณ 4,000 คน (พ.ศ. 2546) ซึ่งในป 2545 ที่ผานมาทาเรือกรุงเทพฯ รับสินคาขาเขา 6,185,446
ตัน และสงออก 7,779,276 ตัน ทาเรือแหลมฉบังนําเขาสินคา 8,557,980 ตัน สงออก 16,930,362 ตัน
และทาเรือกรุงเทพฯ รับตูสินคาคอนเทนเนอรขาเขาและสงออกได 1,110,561 ตัน ทาเรือแหลมฉบังรับตู
สินคาคอนเทนเนอรทั้งขาเขาและสงออกได 2,657,651 ตัน (หนวยนับตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต) จึง
นับวาเปนการเริ่มตนที่ดีแลว และเปนตนทุนสําคัญสําหรับโครงการคลองไทยในอนาคตตอไป
หมายเหตุ สํา นั กงานการศึ ก ษาแหง ชาติไดใหขอมูลรายละเอียดเกี่ ย วกั บที่ตั้ง มหาวิท ยาลัย
(University Mapping) ซึ่งเปนโครงการวิจัยเพื่อกําหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในภาคใตในเขต 8
และเขต 9 และศูนยประสานงานคลองไทยที่สถาบันราชมงคล คณะเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดเตรียมวางแผนและไดประชุมวางแผนกอตั้งมหาวิทยาลัยคลองไทยแลวหลายครั้ง
-------------------------------------------------
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บทความที่ 8. 4
โดย พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ
ประธานมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต และอดีตนายกสมาคมชาวปกษใต 5 สมัย
จบการศึกษา นบ. นบท. รม. ศศ.ม. Ph.D (pol.se) วปอ. รุน 34

บทบาทของมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต กับ โครงการคลองไทย
มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตมีวัตถุประสงคหลายประการดวยกัน และมีบทบาทหนาที่หลากหลาย
แตมีขอหนึ่งที่จะเรียนใหทุกคนทราบวา มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตนั้นมีเจตนารมณเพื่อรวมกับภาครัฐบาล
และเอกชนอื่นๆ ดําเนินการพัฒนาภาคใตในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม และที่
สําคัญ คือ สงเสริมการศึกษาการวิจัยเพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชน รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนดวย
การพัฒนาภาคใตนั้นไดเนนการพัฒนาประชาชน โดยใหความรูและใหแสดงความคิดเห็นตางๆ ซึ่ง
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เปนนายกสมาคมชาวปกษใต 5 สมัย ไดพยายามสรางความมั่นคง
และมีสวนรวมในการพัฒนาภาคใต โดยเฉพาะ “โครงการ คลองไทย“ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ซึ่งเปนโครงการใหญที่สุด ที่มีผลประโยชน
และผลกระทบโดยตรงกับชาวปกษใต
เพราะฉะนั้นชาวปกษใตทุกคนจะตองใหความสนใจ และรวมกันศึกษาขอมูลในการขุดคลอง
ไทย วามีผลดีผลเสียอยางไร เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพราะเปนเจาของพื้นที่ ซึ่ง
เอกลักษณของคนปกษใตเปนคนที่ฉลาดคิด สําหรับหนาที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะตองทํา
ความเขาใจในการศึกษาเรื่อง “คลองไทย“ ใหชัดเจนเพื่อรวมคิดรวมมือกันทุกฝาย เพื่อการ ศึกษาขอมูล
และขอเท็จจริงอยางถองแท มิใชเชื่อถือขาวลือ
จะเห็นไดวา อุปสรรคในเรื่อง “โครงการขุดคอคอดกระ“ จนกระทั่งถึง “โครงการคลองไทย“
ที่ผานมา จะทราบวามีประเทศหนึ่งอยูใกลกับประเทศไทยภูมิประเทศเปนเกาะมีแตหินทั้งนั้นแตพยายาม
สกัดกั้นทางภาคใตของประเทศไทยอยางมากมาโดยตลอด เพราะโครงการคลองไทยเปนปญหาที่มีผล
กระทบโดยตรงกับประเทศดังกลาว ปจจุบันการเดินเรือแถบนี้ตองผานชองแคบมะละกา ซึ่งขณะนี้มี
ปญหามากเพราะมีโจรผูราย โจรสลัดเรียกคาคุมครองเรือ และไมสามารถปราบปรามได รวมทั้งมีปญหา
จราจรคับคั่งเดินเรือไมสะดวก เปนตน
สําหรับปญหาอุปสรรคภายในประเทศ จะเห็นวาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองศึกษาปญหา
ตางๆ ศึกษาขอมูลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไมใชเรื่องงาย นอกจากนี้ สิ่งที่ตองใหเกิดความ
ชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกัน ไมใหเกิดความสับสนกับประชาชน เพราะขณะนี้ สื่อมวลชนไดเสนอขาว
วา ฝายรัฐบาลและฝายนิติบัญญัติมีความเห็นในเรื่อง “การขุดคลองไทย“ ไมตรงกัน จึงเสนอความ

182

คิดเห็นวา ฝายรัฐบาลและฝายนิติบัญญัติควรปรึกษาหารือกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาจะขุดคลอง
ไทยหรือไม
เนื่องจากขณะนี้ ผมในฐานะที่เปนนายกสภาสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชดวย ไดใหความ
รวมมือกับศาสตราจารย พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชโดยให ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรและสถานที่ ข องสถาบั น ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาขอมูลและชี้แจงขอมูลกับชาวปกษใต
เรื่องโครงการ “คลองไทย“ ทุกคนไดใหความรวมมือ ที่มีขาววาคนภาคใตจะตอตานโครงการขุด
คลองไทย ในระยะแรกๆ อาจจะมีบางเล็กนอย แตหลังจากที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นาย
คํานวณ ชโลปถัมภ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศาสตราจารย พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี
และรองศาสตราจารย ดร.สถาพร เขี ย ววิ ม ล ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ พร อ มทั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน ไปชี้แจงขอเท็จจริงและขอมูลตางๆ ซึ่งคน
ภาคใตมีขอดีและจุดแข็ง คือ เปนคนฉลาดคิดสามารถบอกไดวาโครงการ “คลองไทย“ ดีหรือไมดี และ
ปจจุบันนี้คนภาคใตสนับสนุน “โครงการคลองไทย” กวา 90% เพราะคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได
อธิบายแนวทางการศึกษาโครงการฯ แตกตางจากอดีตที่ผานมา ซึ่งศึกษาเพียงฝายเดียวจากนักวิชาการ
หรือจากบุคคลที่เห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิวา ควรขุดคอคอดกระหรือไม
แต ป จ จุ บั น นี้ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ มี ก ารศึ ก ษาทุ ก ๆ ด า นทั้ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย รวมทั้ ง
ผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครึ่งหนึ่งเปนคนปกษใต ตองการใหเกิดความ
ชัดเจนและเกิดผลสําเร็จที่เปนประโยชน พยายามใหเกิดความเสียหายตอคนภาคใตใหนอยที่สุดและมอง
ในแงที่ดี เพราะศาสตราจารย พลโท ดร. โอภาส รัตนบุรี เปนคนภาคใตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดศึกษา
โครงการนี้มามากทําใหเชื่อมั่นไดวา ขอเท็จจริงในโครงการนี้จะไดขอมูลอยางชัดเจนและถูกตองตาม
ความเปนจริง แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผูรับผิดชอบโครงการ “คลองไทย” ตอง
รับผิดชอบในเรื่องการสรางความเขาใจทุกฝาย ใหเกิดความขัดแยงนอยที่สุด จะบอกวาไมใหเกิดความ
ขัดแยงเลยเปนไปไมได เพราะฉะนั้น เปนเรื่องที่จะตองทําใหชัดเจน ตัวอยางเชน ปญหาการเวนคืนที่ดิน
เปนเรื่องที่ตองคิดและวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อใหราษฎรไดรับความยุติธรรมมากที่สุด สวนรัฐบาลก็
ตองคิดเชนเดียวกัน เพราะใชเงินทุนจํานวนมากเปนตน
สิ่ ง ที่ ข อฝากถึ ง พี่ น อ งชาวภาคใต เพื่ อ ความเข า ใจและเป น กํ า ลั ง ใจด า นจิ ต ใจสิ่ ง ที่ จ ะต อ ง
เปลี่ ย นแปลงแน น อน คื อ ด า นสั ง คมจากสั ง คมชนบทเปลี่ ย นเป น สั ง คมเมื อ งแบบอุ ต สาหกรรม
เพราะฉะนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนปกษใตอยางแนนอน แต ณ วันนี้เปนการจุดประกาย
ความคิ ดและอยาพึ่ง วิ ตกกั ง วล คนภาคใตเ ปนคนเฉลียวฉลาดควรช ว ยกัน ศึก ษาหาขอมูล เพราะมี
ความคิดหลากหลาย เมื่อคิดและไดขอมูลแลวนํามารวมเสวนาและระดมความคิดกัน เพราะบทบาทของ
มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต จะตองดําเนินกิจกรรมเรื่องการศึกษาคลองไทยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรู
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ความเขาใจที่ถูกตองอยางทั่วถึงกับคนปกษใตมากที่สุด ตัวอยางเชน ไดจัดการเสวนาเรื่อง “คลอง
ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ“ เมื่อวันเสารที่ 4 ตุลาคม 2546 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยขอ
ความร ว มมื อ จากคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการขุ ด คอคอดกระ
วุฒิสภา เพื่อบรรยายให ความรูความเขา ใจขอมูลที่คณะกรรมาธิการวิส ามัญฯ ไดศึก ษาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการขุดคอคอดกระ และการเปลี่ยนแปลงเปนเสนทาง 9A และรายละเอียดในการศึกษาดู
งานจากทั้งในตางประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคลองทั้งหมด เชน การสราง
คลองไทย เงินลงทุน ขอดีขอเสียและผลประโยชนที่จะไดรับเมื่อขุดคลองไทย ใหแกผูนําระดับทองถิ่นของ
จัง หวัดภาคใต ได รับ ทราบข อเท็ จจริง เพื่อ แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะแกคณะกรรมาธิก าร
วิสามัญฯ และมอบใหผูนําระดับทองถิ่นไปเผยแพรความรูและอธิบายใหพี่นองชาวภาคใตไดรับรูขอมูล
มากที่สุด
สรุปวา บทบาทของมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตกับโครงการคลองไทยนั้นมูลนิธิฯ จะดําเนินกิจกรรม
ในพื้นที่ภาคใตเพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองชัดเจนและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญ ก็คือ ผมในฐานะประธานมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต ขอยืนยันกับพี่นองประชาชน
ชาวใตทุกคนวา มูลนิธิฯ จะใหความรวมมือกับทุกฝาย ทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และรัฐบาลใน
โครงการ “ขุดคลองไทย” อยางมีศักยภาพและสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตจะรักษา
ประโยชนและรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองชาวใตใหไดมากที่สุด และจะยืนหยัดเคียงขางกับพี่นองชาว
ใต เ ปน สํ า คั ญ เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต ของคนภาคใตให มั่ น คงยั่ ง ยื น และส ง ผลให เ กิ ด ประโยชนกั บ
ประเทศชาติโดยรวม แตจะเกิดผลสําเร็จไดก็ดวยความเสียสละของคนในยุคปจจุบัน ที่จะเสียสละใหกับ
คนรุนลูกรุนหลานของทานทุกคนในอนาคต นั่นหมายความวา พี่นองชาวใตทุกคน คือ ผูเสียสละเพื่อชน
รุนหลัง และเปนผูสรางอนาคตของชาติ
-------------------------------------------------
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การแสดงความคิดเห็นที่ 8. 5
โดย พลอากาศเอก กานต สุระกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง
คณะอนุกรรมาธิการฝายความมั่นคง

ขุดคลองไทย เพื่อความมั่นคง
เอกสารรายงานผลการศึกษาความเปนไปไดขั้นตน (Pre Feasibility Study) ในการขุดคลอง
เชื่อมระหวางอาวไทยและทะเลอันดามันฉบับนี้ กวาจะสําเร็จขึ้นมาได คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ไดทุมเททุกอยาง ทั้งเวลา สมอง กําลังใจและกําลัง
กายอยางเต็มที่และสุดความสามารถ รวมทั้งงบประมาณ (ที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ
กรรมาธิการวิสามัญฯ บางทานหามาเอง) ที่ขาดแคลนในการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบความ
เปนไปไดกับการขุดคลองแนวตางๆ จนไดขอยุติขั้นตนวา ควรเลือกขุดคลองนี้ขึ้นตามแนว 9A และใหชื่อ
วา “คลองไทย”
ในดานความมั่นคงของประเทศนั้น ถามีขอขัดแยงระหวางประเทศขึ้น หากนําเอาพระราชนิพนธ
ในสมเด็จพระราชวังบรมมหาสุรสีหนาท ที่ทรงกลาวไวตอนหนึ่งวา
“...ตามทะเลไปสงขลา จะขุดพสุธาเปนคลองใหญ ใหเรือรบออกประจบ
ที่เมืองไทร ปกษใตฝายทะเลใหพรอมกัน...”
จะเห็นไดวา มีแตผลดีกับกําลังทางเรือของเราในการปองกันประเทศทั้งสิ้น รวมทั้งที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ เปนการเพิ่มสมุททานุภาพของประเทศไทยอยางมากมาย
แนวคลองไทย 9A นั้น จะเปนคลองที่ประเทศเพื่อนบานไมสามารถมามีอิทธิพลหรือทําความ
ยุงยากใหกับประเทศได ในกรณีที่เกิดการขัดแยงกันขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควรละเลยหรือมองขามในอนาคต
ความเปนหวงวาประเทศไทย จะถูกแบงแยกนั้นเปนความคิดที่ยังมองโลกไมกวางขวางพอ โดย
เปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศที่มีอาณาเขตหา งไกลทางทะเลหรืออยูคนละทวี ปก็ดี ซึ่งการรัก ษา
อธิปไตยของชาติในปจจุบันนี้ไมมีปญหายุงยาก เพราะการเคลื่อนยายกําลังทหารสามาถทําไดสะดวก
รวดเร็ว ทันสถานการณ
ฉะนั้น การขุดคลองเชื่อมระหวางอาวไทยและทะเลอันดามันตามแนว 9A นี้ จึงจะมีผลดีกับ
ประเทศไทยมากกวาผลเสีย รัฐบาลจึงนาพิจารณาดําเนินการตอไป
-------------------------------------------------
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ภาคที่ 9
ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
โดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite De Nice) France

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา

คลองไทยดับไฟใต
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนที่ทราบกันดีวามีมานานแลว แตในปจจุบัน
ขาวสถานการณของ 3 จังหวัดดังกลาว ไดถูกนําเสนอออกมาในลักษณะของความรุนแรง การทําราย
การสูรบตางๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น ตอใหเปนคนที่อยูไกลหรือไมสนใจขาวอยางไร ก็ยอมกระทบตอ
ความรูสึกและสรางความไมสบายใจตอประชาชนทั้งประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได

ภาพที่ 9.1 แผนที่ภาคใต จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ปญหาความไมสงบทางภาคใต ความจริงแลวเปนปญหาทางดานจิตวิทยามวลชนของสังคมที่
ถูกกลุมอิทธิพลตางๆ ใชเปนแนวรวมสะสมมายาวนาน ซึ่งมีผูที่รูถึงปญหาและสาเหตุของปญหาเหลานี้ดี
ไมวาจะเปนประชาชนในพื้นที่หรือฝายทหารก็ตามแตถึงแมจะสามารถสืบทราบและมีขอมูลมากมาย
หรือแมกระทั่งรูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีกลุมบุคคลใดที่เกี่ยวของบาง ทุกอยางก็ยังคงอยูในวังวน ทําอะไร
ไมไดมากไปกวาการตั้งรับสถานการณ เพราะกลุมอิทธิพลมาในรูปแบบของประชาชน ดังจะเห็นไดวา
ยังคงมีขาวการทํารายรายวันหรือขาวกอกวนไปเรื่อยๆ ไมจบไมสิ้น
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การแกปญหาโดยการมีกฎอัยการศึก เพื่อใชหยุดยั้งปญหาดังกลาวก็ทําไดในระดับหนึ่งแต
เมื่อ ใดที่หยุดปราบปรามการกอกวน หรือสรางสถานการณ ลอบยิง ลอบวางระเบิด ปลนสะดม หรือ
แมแตเผาโรงเรียน สถานที่ราชการ ก็จะกลับมาอีก
ผูที่สรางปญหาหรือในที่น้อี าจหมายถึงผูกอการราย หรือผูที่ไมหวังดีตอประเทศชาติมักจะทําให
สถานการณไมสงบในพื้นที่ดังกลาวมีความรุนแรง หรือสรางความไมสงบอยูเสมอ เพื่อที่จะไดเปนการ
สรางความสนใจและแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของกลุมผูไมหวังดีเหลานั้น และยิ่งปจจุบันรอบโลกตางก็มี
ปญหาผูกอการรายระดับโลกก็ยิ่งจะเปนการผสมโรงเขาไปอีก โดยที่บางทีปญหาที่เกิดขึ้นเหลานั้น อาจ
เปนแคเพียงปญหาของคนภายในทองถิ่น ดังนั้น ถายังคงปลอยใหปญหาเหลานี้เกิดขึ้น ยิ่งนานวันเขาผู
ไมหวังดีระดับประเทศก็จะยกระดับเปนผูรายระดับโลกในที่สุด
รัฐบาลทุกรัฐบาลไมวาจะในอดีต หรือปจจุบันคงจะมีความรูสึกลําบากใจ และอึดอัดใจมาตลอด
รวมถึงหวงใยตอผลกระทบที่มีตอความรูสึกของคนในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากไม
สามารถแยกออกไดระหวางประชาชนผูบริสุทธิ์กับผูไมหวังดีออกจากกันได นับเปนกําแพงขวางกั้นอยาง
ยากลําบากมาก จึงทําใหกลุมผูไมหวังดีเหลานั้นยังคงสามารถแอบแฝงปฏิบัติการมาไดอยางตลอด การ
ที่ทางภาครัฐยังไมสามารถใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตอประชาชนในพื้นที่ไดเต็มที่ ก็ยากจะไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน ดังนั้น ความไมสงบสุขจะยังคงอยูตอไป ถึงแมเราสวนใหญจะเปนคนไทยที่
ไมใชคนในพื้นที่สามจังหวัดดังกลาว แตก็รูสึกเจ็บปวดมากเหมือนกัน ซึ่งเราหรือทานตางก็คงมองเห็น
เชนเดียวกันวาทุกๆ รัฐบาลตางก็ทราบถึงปจจัยที่จะสามารถชวยแกปญหาเหลานี้ไดดี ซึ่งก็คือการนํา
ความเจริญเขาไปในพื้นที่ ไมวาจะทางดานการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงการพยายามสราง
งานใหเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกลาว แตมันไมใชเรื่องงายๆที่จะกระทํา เพราะถึงอยางไรก็ตาม กลุมผูไมหวังดี
เหลานั้นก็รูเชนกันวา ถามีความเจริญประชาชนมีความเปนอยูที่ดีเกิดขึ้นเมื่อใดก็จะทําใหพวกตนลําบาก
ดังจะเห็นไดจากการสรางสถานการณ โดยการลอบเผาสถานที่ราชการ โรงเรียนของราษฎร ลอบยิงผูคน
บริสุทธิ์ หรือแมแตลอบวางระเบิดใหเกิดความเกรงกลัว เพื่อกดดันใหชาวบานที่ดี ที่ตองการความสงบสุข
ไมสามารถอาศัยอยูตอไปไดตองโยกยายออกนอกพื้นที่ กระทั้งพยายามหยุดยั้งไมใหความเจริญตางๆ
เขาไปอยูในพึ้นที่ได และเมื่อความเจริญไมสามารถเขาถึงไดความยากจนของคนในพื้นที่ก็จะยังคงอยู
ความยากจนและความหวาดกลัวของประชาชนที่ไมสามารถโยกยายถิ่นที่อยูจากเดิมไดกับกลายเปน
เครื่องมือของเหลาผูกอการรายไดเปนอยางดี ยิ่งนานวันประชาชนคนดีบริสุทธิ์ในพื้นที่ก็จะละทิ้งพื้นที่ทํา
ใหประชาชนคนไทยในพื้นที่มีจํานวนลดลงมาก ความมั่นคงของประเทศชาติจะอันตรายมากขึ้น จึง
นับเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของรัฐบาลอยางมากในการแกปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัด
ภาคใตที่เกิดขึ้น
จากการประชุม ครม.ที่จังหวัดปตตานี 15 มีนาคม 2547 ที่ผานมา ทานนายกทักษิณ ชินวัตร ได
เล็งเห็นวาการพัฒนาในพื้นที่ดังกลาว จะชวยทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และจะชวยลดปญหา
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ความไมสงบลง และจะเปนการลดบทบาทของผูกอการราย รวมถึงกลุมผลประโยชนหรือกลุมอิทธิพล
ในพื้นที่ไดดวย ซึ่งนับเปนสิ่งที่ถูกตองอยางยิ่ง แตปญหามันอยูตรงที่วาจะทําอยางไร ที่จะสามารถนําเอา
ความเจริญเขาไปในพื้นที่เหลานั้นใหได เพราะเพียงแคเงินอยางเดียว ก็คงไมสามารถเนรมิตรความเจริญ
ในพื้นที่ดังกลาวขึ้นมาได เพราะถึงแมจะใชงบประมาณในการสรางถนนเขาไปในพื้นที่ สรางโรงเรียน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือ สรางโรงงานผลิตสินคาตางๆ ใหเกิดขึ้นไดสําเร็จไดก็ตาม แตปญหาที่จะ
ตามมาก็คือ ความปลอดภัยของทรัพยสินเหลานั้นจะอยูไดตลอดไปหรือไม และจะปองกันอยางไร
จะตองใชงบประมาณในการที่จะตองจางกําลังคนเทาไหร หรืออาศัยความรวมมือของคนในพื้นที่ ให
ชวยกันคอยปกปองไมใหมีการลอบเผาหรือทําลายไดอยางไร ดวยจํานวนประชากรในพื้นที่ที่มีอยูถึง
เกือบ 4 ลานคน และพื้นที่กวา 20 ลานไร จะดูแลอยางไรใหปลอดภัยได จนกระทั่งประชาชน ในพื้นที่จะ
เขมแข็งมากพอทางดานจิตใจ ดานความคิด และทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งถายังไมสามารถหาคําตอบในการ
ที่จะแกปญหาดังกลาวได ก็จะเหมือนกับการสรางบานไดสําเร็จแตไมมีความสามารถที่จะรักษาบานนั้น
ไวไดตลอดไป
สําหรับการที่จะแกปญหาความไมสงบทางภาคใต จากที่ไดมีโอกาสลงไปทางภาคใตหลายครั้ง
และทุกครั้งที่ไปจะมีความรูสึกวาทางภาคใต มีสภาพทางภูมิศาสตรสมบูรณ ที่ดีกวาภาคอื่นๆ แตทําไม
ถึงยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังคงมีความเปนอยูอยางลําบาก เปนเรื่องที่นาสงสัย จึงมีความคิดวาเรา
นาจะนําเอาขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรเหลานั้นมาทําใหเกิดประโยชน ซึ่งความคิดในการใชความเจริญ
แกปญหาความไมสงบ นาจะมีการดําเนินโครงการคลองไทยใหเกิดขึ้น หลายคนอาจคิดวา แลวคลอง
ไทยเกี่ยวของอะไรกับ การแกปญหาภาคใต คลองไทยดับไฟใต ไดอยางไร เพื่อใหเห็นถึงประโยชนท่จี ะ
ตามมาหลังจากมีการสรางคลองไทยขึ้น มี 5 เหตุผลที่จะแกปญหาได ดังนี้ :1. คลองไทยจะทําใหประชากรในพื้นที่ทั่วทั้งภาคใตเพิ่มขึ้น เปนการแกปญหาภาคใตไดอยางยั่งยืน
2. สามจังหวัดภาคใตจะกลายเปนแหลงทองเที่ยว จะสรางงานสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่
3. ลดชองวางทางเศรษฐกิจ และสรางความเจริญใหทัดเทียมเทากับประเทศมาเลเซีย
4. คลองไทยจะเพิ่มอํานาจตอรองทางยุทธศาสตร และเศรษฐกิจไทยใหเหนือกวาประเทศมาเลเซีย
5. คลองไทยจะเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ และจะเปลี่ยนโฉมหนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
1. คลองไทยจะทําใหประชากรในพื้นที่ทั่วทั้งภาคใตเพิ่มขึ้น เปนการแกปญหาภาคใตไดอยาง
ยั่งยืน ถาโครงการคลองไทยเกิดขึ้น สิ่งที่จะตามมาก็คือ จะมีผูคนจากทุกภาคของประเทศไทย หลั่งไหล
เขาไปประกอบธุรกิจสรางงานกันมากมายแลวจะกลายเปนเมืองธุรกิจขนาดใหญ สรางโอกาสรองรับ
ใหกับคนรุนใหมไดมีแหลงประกอบธุรกิจไมวาจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญมากมายเกิดขึ้น ไมวาจะมา
จากคนในพื้นที่ภาคใตเอง หรือจากทุกๆ ภาคทั่วทั้งประเทศ ปจจุบันความหนาแนนของประชากรในพื้นที่
โดยเฉลี่ยยังต่ําประมาณ 100 - 200 คนตอตารางกิโลเมตร เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นพรอมทั้งนําความเจริญ
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เขาไปในพื้นที่ บรรดาความไมถูกตองทั้งหลายก็จะถูกตรวจสอบ และจะถูกควบคุมโดยสังคมเมืองเอง
จากประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ที่ไปทํามาหากินที่นั่น ซึ่งจะเปนพลังปองกันตอตานของผูกอการราย
ที่หวังจะทําลายประเทศชาติ ไดดียิ่งใหญกวากองทัพเสียอีก ประชาชนทั่วทั้งประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูไปมาตลอดเวลา จะเปนหูเปนตาของคนทั้งประเทศไดเปนอยางดี คลองไทย จะเปน
ทรัพยากรของประเทศที่ใชไมมีวันหมดและยั่งยืน จะยังผลสรางแหลงทํามาหากินของประชาชน จากทุก
ภูมิภาคของประเทศ หลั่งไหลเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวเพิ่มขึ้น 3 ถึง 4 ลานคนในเวลาไมนาน ใน
จํานวนนี้รวมถึงผูคนจากตางประเทศทั่วโลกดวย ตางก็สนใจที่จะเขามาลงทุน ทําธุรกิจในพื้นที่ดังกลาว
ดวย ดังนั้น พื้นที่ในบริเวณดังกลาวจะกลายเปนสังคมเมืองใหมที่มีความเจริญมากมาย ผูคนทั่วประเทศ
จะหลั่งไหลเขามาเหมือนเมืองทาตางๆ ที่เจริญทั่วโลก ที่อยูบนเสนทางผานของการเดินเรือทะเล
นานาชาติของทุกประเทศทั่วโลก เชน เมืองทาปูซานของเกาหลีใต ที่มีรายไดมากมายมหาศาลจาก ธุรกิจ
ตางๆ บริเวณรอบเมืองทาเรือทางทะเลของเกาหลี ดังจะเห็นได จากรายไดผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
(GDP) เฉพาะที่เมืองปูซานแหงเดียวของประเทศเกาหลีใตมีรายไดถึง 7,000,000 ลานบาทตอป
มากกวารายไดผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยทั้งประเทศในปจจุบัน โดยที่มีประชากรเพียง 4 ลาน 5
แสนคนเทานั้น หรือเมืองทาที่ฮองกงของประเทศจีน หรือประเทศสิงคโปร เปนตน นอกจากนี้ การที่คลอง
ไทยทําใหเกิดเมืองใหญ ยังจะเปนเสมือนการสรางกองทัพประชาชนใหเขาไปชวยกันปกปองผืนแผนดิน
ไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางแทจริงทางหนึ่ง นอกจากจะเปนการนําความเจริญเขาไปใน
พื้นที่ภาคใตไดอยางปลอดภัย และยั่งยืนโดยที่จะไมมีพลังอํานาจหรืออิทธิพลใดๆ สามารถตานทานได

ภาพที่ 9.2 ทาเรือปูซาน เกาหลีใต ถาย พ.ศ. 2453

ภาพที่ 9.3 ทาเรือปูซาน เกาหลีใต ถาย พ.ศ. 2546

ภาพ 9.2 และ ภาพ 9.3 ทาเรือเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต จากทั้งสองภาพเปนการอธิบายได
เปนอยางดีวา คลองเกิดที่ไหนความเจริญไปที่นนั่ เมืองปูซานเคยจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค
2. สามจังหวัดภาคใตจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวและจะสรางงาน สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่
คลองไทย เกิดการกระจายรายไดไปจดถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย ปจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ที่มี
พื้นที่รกลางวางเปลา เปนปาปลูกตนยาง ตนปาลมและปาทึบ เปนที่หลบซอนของผูกอการรายไดงาย

189

เปนพื้นที่สรางความยากลําบากกับประชาชนที่ตองการดําเนินอาชีพอยางปกติสุข หรือเจาหนาที่ของ
รัฐที่จะเขาไปพัฒนาใหความเจริญในพื้นที่ดังกลาวเมื่อความเจริญเขาไปถึง สภาพทางเศรษฐกิจก็จะดีขนึ้
พื้นที่ทุกๆ ตารางนิ้วมีคาสูงขึ้น การทําประโยชนจากพื้นที่ทางเกษตร จากการทําปาสวนยาง ก็จะถูก
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปทําประโยชนอยางอื่น ที่ไดผลตอบแทนมากกวา ผูกอการรายจะใชพื้นที่ในการหลบ
ซอนก็จะกระทําไดยาก เมื่อในพื้นที่มีความปลอดภัยดีขึ้นทุกอยาง ก็จะทําใหพื้นที่เกิดการสรางงาน มี
ความตองการแรงงานทุกประเภท ดังนั้น พื้นที่ใน 3 จังหวัดภาคใต ที่เคยเปนแหลงแอบแฝงผลประโยชน
และหลบซอนของคนบางกลุม สรางปญหาจากกลุมอิทธิพลตางๆ อยางที่เปนอยูก็จะถูกลดบทบาทลงใน
ที่สุด ชาวบานและลูกหลานของชาวบานที่ยากจน จะไดหลุดจากวงจรราย มีโอกาสดีขึ้น การใชพื้นที่ใน
การทําเกษตรกรรม ปลูกยางพารา หรือทําสวนปาลมนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้น พื้นที่สวน
ใหญจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวใหม ที่มีสิ่งแวดลอมที่ดีและวัฒนธรรมทองถิ่นเฉพาะ ซึ่งจะสรางสิ่งที่
นาสนใจที่ทุกคนอยากไปทองเที่ยว
3. ลดชองวางทางเศรษฐกิจ และสรางความเจริญใหทัดเทียมเทากับประเทศมาเลเซีย ชายแดน
ระหวางประเทศที่มีแนวชายแดนเขาออกไดงาย จะมีปญหาเรื่องกลุมผลประโยชนสรางอิทธิพล หากยิ่งมี
ความแตกตางทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมากก็จะยิ่งมีปญหาดังกลาวมากดวย ซึ่งจะเปนเหมือนกัน
ทั่วโลก สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็เพราะความแตกตางทางกฏหมายระเบียบขอบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรม ทํา
ใหเกิดชองวางใหกลุมอิทธิพลหรือกลุมผลประโยชนตางๆ ทั้งหลายใชทํามาหากินและใชเปนเครื่องมือ
หลีกเลี่ยงกฎหมายของแตละประเทศไดงาย ซึ่งมีผลสรางความเสียเปรียบใหกับประเทศไทยเรา เพราะ
ความเปนอยูของคนไทยเราดอยกวาฝงมาเลเซีย ลองพิจารณาดูตัวอยางกรณีคนไทยที่ตองหลบซอนเพื่อ
เขาไปหางานทําในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนั่นเปนสัญญาณบอกเหตุถึงความแตกตางทางเศรษฐกิจไดเปน
อยางดี
คลองไทยจะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชน ลดความแตกตางทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศมาเลเซีย การขุดคลองไทยจะนําความเจริญขยายเขาไปในพื้นที่ทั่วภาคใตทั้งหมด จะทําใหกลุม
อิทธิพลหรือผูกอการรายนั้นถูกกลืนดวยสังคมเมือง ทําใหลดบทบาทลง เพราะความเจริญเขาไปถึงทุก
พื้นที่ภาคใตของประเทศทั้งหมด ไมใชเฉพาะพื้นที่ที่สองแนวคลองพาดผานเทานั้น แตยังถึงพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกดวยทําใหสามารถชวยลดปญหาความยากจน จากเดิมที่ประชาชนตองทํามา
หากินดวยความหวาดระแวงสวัสดิภาพของตน เนื่องจากกลุมอิทธิพลสามารถเขามามีบทบาทตอชาว
บานไดงาย เพราะความเจริญยังเขาไปไมถึง และจากการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยยังมีความ
เจริญที่ดอยกวาฝงมาเลเซียอยางเห็นไดชัด ทําใหความรูสึกภาคภูมิในความเปนไทยลดลง ประชาชนใน
พื้นที่ชายแดนเกิดความรูสึกที่ดอยกวาประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไมเปนผลดีตอการบริหารของประเทศของ
ไทยเลย ความรูสึกทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีเขตแดนติดตอกับ
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ประเทศมาเลเซียจะเกิดความรูสึกเหินหางกับประเทศชาติของตัวเอง ทําใหประชาชนในพื้นที่ออนแอ
งายตอการถูกชักจูงจากผูไมหวังดี สรางปญหามวลชน ดังที่เห็นกันอยู
4. คลองไทยจะเพิ่มอํานาจตอรองทางยุทธศาสตร และเศรษฐกิจไทยใหเหนือกวาประเทศ
มาเลเซีย คลองไทยจะเปนเสนทางเดินเรือ ที่ประเทศมาเลเซีย จะไดรับประโยชนจากการประหยัดคาใช
จายในการขนสงสินคาทางเรือในการพัฒนาพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซีย
เคยขอใหไทยเปดทางผานชายแดนทางบกของไทย ที่จะใชขนสงสินคาผานชายแดนไทย ที่อําเภอสะเดา
โดยใชถนนจากทางดานฝงทะเลตะวันออกมายังฝงทะเลตะวันตก ซึ่งเปนการยากตอการที่จะปฎิเสธและ
ควบคุมดูแลของไทย ถาคลองไทยเกิดขึ้นเมื่อใด ประเทศมาเลเซีย ตองใชเสนทางเดินเรือของไทย
ประเทศมาเลเซียจะใช คลองไทย มากกวาทุกประเทศที่มีชายแดนติดตอกับประเทศไทย เพราะเนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียยังตองการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศไทยยาวกวา 600 กิโลเมตร จะทําใหมี
การใชเสนทางเดินเรือขนสงสินคา เกิดประโยชนตอการทองเที่ยวทั้งสองประเทศ ไทย-มาเลเซีย นอกจาก
ที่จะประหยัดในการพัฒนาพื้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซียแลว ยังสามารถพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลทิศ
ตะวันตกไดอีกมาก จึงจําเปนที่ จะตองพึ่งพาคลองไทย ดังนั้น จึงยิ่งเปนการเรงใหพื้นที่ใน 3 จังหวัด
ภาคใตมีการพัฒนาความเจริญเร็วยิ่งขึ้น จะมีการสรางงานเกิดขึ้นอยางมากมายตามมา
คลองไทยจะทําใหยทุ ธศาสตรทางดานพลังงาน
และการเคลื่อนยายกําลังทางทหารไดอยาง
อิสระทั้งสองฝง ทะเลของไทย ใหไดเปรียบในเรื่องการยนระยะเวลา และคาใชจายในการขนสงทางทะเล
ซึ่งในปจจุบันเรือขนสงน้าํ มัน หรือเรือขนสงสินคาทุกลําทีน่ ํามาสงยัง จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง หรือ
แมแตกรุงเทพฯ จะตองผานนานน้าํ สากลของตางประเทศ ทั้งดานฝง ทะเลอันดามัน และทะเลฝง อาวไทย
เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศเวียตนาม และประเทศเขมร หากเกิด
วิกฤติที่คาดไมถึงประเทศไทยจะเสียเปรียบมาก และอันตรายตอความมั่นคงของประเทศเปนอยางมาก

ภาพที่ 9.4 Shanghai ประเทศจีน ภาพถาย พ.ศ.2473 ภาพที่ 9.5 Shanghai ประเทศจีน ภาพถาย พ.ศ.2545

ภาพ 9.4 และ ภาพ 9.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝงตรงขาม Shanghai ประเทศจีนจาก ทั้ง
สองภาพเปนการอธิบายไดเปนอยางดีวา คลองเกิดที่ไหนความเจริญไปที่นนั่ ภาพ 9.5 เขตเศรษฐ กิจ
พิเศษ Pudong ใชเวลาในการพัฒนาจากทองทุงนาเปนเมืองเศรษฐกิจไมถึง 20 ป
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5. คลองไทยจะเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศจะเปลี่ยนโฉมหนาเศรษฐกิจประเทศ
ไทย จากรายไดที่เคยไดจากภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม ธุรกิจ การคา การบริการตางๆ จากทั่วประเทศ
แหลงรายไดหลักของประเทศจะไปอยูที่เมืองใหม บริเวณพื้นที่คลองไทยเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ ศึกษา
วิเคราะหไดจากเมืองทาเรือตางๆ ทั่วโลก เชน ฮองกง ปูซาน (เกาหลีใต) สิงคโปร ซานฟรานซิสโก
(อเมริกา) อัมสเตอรดาม (เนเธอรแลนด) และอีกหลายๆ แหง เมื่อคลองไทยเกิด ผลพวงของความเจริญ
ไมไดอยูเฉพาะพื้นที่ภาคใตอยางเดียว แตจะสงผลถึงคนไทยทั่วประเทศ เพราะคลองไทยจะเปน
แหลงที่มาของการสรางงานอยางยั่งยืน นอกจากจะทําใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นหลายลานคน ธุรกิจ
เดินเรือทั่วโลก จะตองมาใชบริเวณคลองไทย รายไดหลักของประเทศจะเปลี่ยนจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มาเปนรายไดจากธุรกิจประเภทบริการ (คลังสินคา การกอสราง การขนสงทางเรือ) และ
การทองเที่ยวเหมือนดังประเทศสิงคโปรหรือเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ซึ่งจะเห็นไดวาประเทศเหลานี้
มี รายไดประชาชาติมากวาประเทศไทย ทั้งๆ ที่ประชากรของแตละเมืองมีไมถึง 5 ลานคน ภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 5 แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองปูตอง (Pudong) ตรงขามนครเซี่ยงไฮ ประเทศจีนพัฒนา
ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใชเวลาพัฒนาจากทองทุงนาใหเปนเมืองธุรกิจอุตสาหกรรม ดังภาพที่ 5 ไมถึง
20 ป
การแกปญหาภาคใตตองใชเวลาแบบซึมซับเหมือนกับที่ฝายผูไมหวังดีหรือผูกอการราย ได
พยายามใชทุกรูปแบบดวยเวลาอันยาวนาน ทั้งในการชักจูงบุคคลที่ออนแอทางความคิด ปลูกฝงความรูสึก
ที่ไมถูกตองตอประเทศชาติหรือแมกระทั่งสรางสถานการณ ทํารายประชาชนผูบริสุทธิ์ ดังนั้น รัฐบาลก็
จําเปนตองทําในทุกรูปแบบและอยางซึมซับเชนกัน ที่จะตองใชความพยายาม ความสุขุมอยางสูง รวมทั้ง
งบประมาณ และความจริงใจอยางตอเนื่อง หากมีอยางหนึ่งอยางใดเกิดทิ้งชวงไป ไมตอเนื่อง เราก็จะตอง
มานับหนึ่งกันใหม ซึ่งอาจจะยิ่งเลวรายหนักยิ่งขึ้น ซึ่งการแกปญหาที่ไมรูจบแบบนี้เปนเรื่องยากที่จะ
แกปญหาในลักษณะที่ตองซื้อความสําเร็จดวยงบประมาณ และดวยเวลาที่ยาวนานที่ไมรูวาจะนานแคไหน
การสรางความเจริญโดยใหเกิดคลองไทย จะเปนทางออกที่เปนรูปธรรม จะเปนตัวนํารองในการสรางงาน
สรางรายได สรางความเปนอยูที่ดีขึ้น สรางความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ที่คนไทยไมตองหลบหนีเขา
ไปหางานทําในประเทศมาเลเซียอีกตอไป ความภาคภูมิใจของความเปนไทยก็จะเกิดขึ้น การแกปญหาก็
จะเปนรูปธรรมและงายขึ้น เมื่อความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น การพัฒนาทางความคิด การซึม
ซับทางดานศีลธรรม การสรางจิตสํานึกที่ดี ก็จะขับไลความมืดตางๆ ไปไดเอง
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ภาพที่ 9.6 ภาพแสดงถึงความสําคัญทาเรือของประเทศสิงคโปร และการทองเทีย่ วสรางรายได ใหกับ
ประเทศสิงคโปรไดมาก
สรุป การที่มีความเห็นชอบของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในปจจุบันที่มุงจะแกไข
ปญหาภาคใต ไดมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยอนุมัติใหมีการ
ใชเงินประมาณสองหมื่นกวาลานบาท เรงพัฒนาความเจริญใหเขามายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นับวาเปนเงินไมมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะไดรับและนับเปนนิมิตรหมายที่ดีที่จะนําความเจริญไป
ใหพี่นอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพราะถาเงินจํานวนดังกลาว หากสามารถซื้อใจของประชาชนใน
พื้นที่ได ใหมาชวยกันพัฒนาและรวมแกปญหาในพื้นที่ได จะถือวาเปนเงินที่คุมคามาก เพราะ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตามมาไมวารายไดจากเรื่องการทองเที่ยว รายไดจากผลผลิตทางเกษตร
และอุตสาหกรรมในพื้นที่จะตามมามากกวาที่รัฐบาลลงทุนไปหลายเทาตัว ที่สําคัญคือ เสียงปน เสียง
ระเบิดดังในจังหวัดภาคใตคราใด ก็จะทําใหตลาดหลักทรัพยไดรับผลกระทบทุกครั้ง ซึ่งสรางความรูสึกที่
ไมสบายใจเลยใหกับคนไทยทั้งประเทศ ถาหากรัฐบาลทําทุกอยางแลวยังไมเปนผลไปตามที่รัฐบาลตั้งใจ
ไวแลวละก็ควรที่จะตองขอใหรัฐบาลหันมาพิจารณาความเปนไปไดอยางจริงจังของโครงการ ขุดคลอง
ไทย เถิดครับ
-------------------------------------------------
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ภาคที่ 10
คําถามสําคัญ
คําถาม – คําตอบที่ประชาชนใหความสนใจและมีสถิติถามมากที่สุด
ตามลําดับดังนี้

1) จะมีเรือที่มาใช มากพอที่จะคุมทุนตอโครงการคลองไทยหรือไม
คําตอบ ปจจุบันมีเรือผานทางตอนใตของประเทศไทยประมาณปละ 520,000 ลํา หรือประ
มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลําตอวัน ปจจุบันมีเสนทางเดินเรืออยู 3 เสนทางหลัก คือ ผานที่ชองแคบมะ
ละกา เรือที่ผานชองแคบนี้จะแวะจอด ที่ทาเรือประเทศสิงคโปรประมาณวันละ 600 ลํา สําหรับเรือสวน
ใหญที่ไมผานชองแคบมะละกานี้ เปนเพราะเรือมีขนาดใหญและกินน้ําลึกเกินกวา 20 เมตร จึงทําใหตอง
แลนออมไปทางชองแคบซุนดา และชองแคบลอมบอค ซึ่งจะตองเสียคาใชจายในดานตางๆ

ภาพที่ 10.1 ภาพแผนที่เสนทางเดินเรือโลกที่ผานทางตอนใตของประเทศไทยในปจจุบัน
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มาก รวมถึงคาเชื้อเพลิงดวย นอกจากนี้ ยังเปนการเสียเวลาในการเดินเรือออมชองแคบตางๆ ดังที่ได
กลาวมา ฉะนั้น เรือที่จะมาใช คลองไทย จะมาจากชองแคบซุนดา และชองแคบลอมบอค จะกลายเปน
ลูกคาหลักที่มาใชบริการคลองไทย เนื่องจากคลองไทยจะสรางขึ้นเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ ใหสามารถ
ผานได โดยศักยภาพของคลองไทยจะสามารถใหบริการเรือที่จะแลนผานเสนทางนี้ได 300 - 350 ลําตอ
วัน ดังนั้น จะยังคงมีเรืออีกหลายรอยลําที่จําเปนตองใชเสนทางเดิม และที่สําคัญยังมีเรือ อีกเปนจํานวน
มากจากบรรดาเรือตางๆ ของประเทศเพื่อนของประเทศที่อยูทั้งทางดานฝงอันดามัน เชน เรือจากประเทศ
อินเดีย ที่จะเดินทางไปยังประเทศตางๆ และทางฝงอาวไทย เชน ประเทศจีน เปนตน ซึ่งถาหากผาน
คลองไทยจะประหยัดเวลาไดถึง 4 - 5 วันในแตละเที่ยว และยังไมตองเสี่ยงกับโจรสลัดบริเวณชองแคบ
มะละกาอีกดวย

2) การขุดคลองไทยจะทําใหเกิดการแบงแยกดินแดนประเทศไทย หรือไม
คําตอบ คําถามนี้ถูกถามทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการขุดคลองไทย เพื่อใหมอง
กัน ด ว ยเหตุ ผ ลของการขุ ด คลอง อั น เป น การขุ ด ด ว ยวั ต ถุ ป ระสงคซึ่ ง มี ห ลั ก การที่ ชั ด เจนและสํ า คั ญ
กลาวคือ เพื่อความตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศแตอยางใด การที่จะขุดคลองโดยที่แนวคลองผานแผนดินของประเทศ
เปนเสนแนวคลองกั้นทําใหแผนดินถูกแบงออกเปนสองสวน แตจะมีสะพานเชื่อมขามไปมาไดอยาง
สะดวกหลายสะพาน การกลาวอางวาการกระทําเชนนั้นเปนเหตุของการแบงแยกประเทศ ซึง่ เปนการมอง
ในแงรายเกินไป การที่จะแบงแยกประเทศดวยเพราะเหตุผลดังกลาวนี้ เปนเรื่องที่ขาดเหตุผลจริงๆ การ
พิจารณาโดยดูจากประเทศไทยเองก็มีแผนดินที่มีทะเลกั้น เชน เกาะตางๆ หลายเกาะ ไมวาจะเปนเกาะ
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเกาะอื่นๆ ซึ่งแตละเกาะจะมีทะเลกั้น และไมมี
สะพานเชื่อมตอระหวางแผนดิน แตก็ยังคงเปนประเทศไทยอยู เรื่องนี้จึงขอใหคนไทยทุกคนพิจารณาตาม
ขอเท็จจริง มิใชฟงขาวลือซึ่งอาจมีบางประเทศที่เสียผลประโยชนสรางทาเรือ ไมใหคลองไทยเกิดขึ้นเปน
คูแขง
กรณีประเทศมาเลเซียจะเห็นไดชัดวา ประเทศมาเลเซียมีแผนดินติดชายแดนกับประเทศไทย
สวนหนึ่งและก็ยังมีแผนดินอีกสวนหนึ่งที่มีชายแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย (Sabah, Sarawak,
Borneo, Sibu, Kuching) ทานพิจารณาดูจากแผนที่ของประเทศมาเลเซีย ขนาดที่มีทะเลขวางกั้นหางกัน
หลายรอยกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิประเทศแลว ก็ยังคงเปนประเทศมาเลเซียที่มีความเจริญอยางปกติ
สุข ฉะนั้น คนไทยสวนใหญมีความรูและคงตองมีเหตุมีผลมากพอที่จะไมหลงกลและไมนําเหตุผลเรื่อง
การบงแยกดินแดนมาเปนขออาง ทําใหประเทศชาติตองเสียโอกาสที่ดีไป
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ภาพที่ 10.2 ภาพแผนทีป่ ระเทศมาเลเซียแสดงใหเห็นวาประเทศมาเลเซียมีพนื้ ทีส่ องแหงทีห่ างกัน
หลายรอยกิโลเมตร แตก็ไมมีปญหาการแบงแยกดินแดน
เหตุผลที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งในการขุดคลองไทย ก็คือ จะสามารถแกปญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดแบบละมุนละมอม ซึมซับอยางสันติและยั่งยืน เพราะคลองไทยจะนําความเจริญไปทั่ว
ทั้งภาคใต คลองไทยจะเปนแหลงสรางงานสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ และคนไทยทั้งประเทศไดอยาง
มากมายมหาศาล บริเวณสองฝงคลองไทยจะกลายเปนเมืองใหญทําใหคนไทยทั่วทั้งประเทศไมนอยกวา
3-4 ลานคน ไปทํางานสรางความเจริญใหกับภาคใต คนไทยเหลานี้จะเปนรั้วปกปองคุมครองแผนดินไทย
ไดเปนอยางดี โดยจะไมมีอํานาจหรือ อิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถตานทานยับยั้งได

3) หากคลองไทยเก็บคาผานคลองจะมีเรือมาใชบริการหรือไม เพราะเสนทาง
เรืออื่นๆ ในปจจุบันไมตองเสียคาผาน
คําตอบ การยนระยะทางและระยะเวลาจะทําใหเรือขนาดใหญประหยัดคาใชจายไดมากกวา
100 ลานบาทตอเที่ยว และที่สําคัญเรือไมตองผานชองแคบมะละกา ซึ่งจะปลอดภัยจากปญหาโจรสลัด
การเปรียบเทียบเสนทางผานคลองไทยกับเสนทางผานชองแคบมะละกา (ผานประเทศสิงคโปร) จะ
ประหยัดเวลาได 1 - 3 วัน และระยะทางไดมากถึง 1,200 - 1,400 ก.ม. สําหรับเสนทางผานคลองไทยกับ
เสนทางผานชองแคบซุนดา จะยนระยะทาง 2,500 - 3,000 ก.ม. หรือลดระยะเวลาได 4 - 5 วัน และ
คลองไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเสนทางเดินเรือแลนผานชองแคบลอมบ็อค จะยนระยะทางได 3,000 3,500 ก.ม. หรือลดระยะเวลาได 5 - 7 วัน (ความเร็วของเรือเดินทะเลสากล กําหนดเปนขอบังคับใหเรือ
ทะเลที่แลนผานชองแคบหรือคลองจะใชความเร็วไดไมเกิน 12 ไมลทะเล หรือประมาณ 20 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง)
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ภาพที่ 10.3 ภาพแผนที่แสดงเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินเรือผานคลองไทยกับเสนทางเดิน
เรือที่ใชในปจจุบัน
เรือขนาด 1 แสนตันคาใชจายในการเดินเรือแตละวันไมต่ํากวา 20 ลานบาท ฉะนั้น การที่เรือ
นอกจากจะประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลาเดินทาง และที่สําคัญ เรือจะปลอดจากปญหาโจรสลัด ที่มี
การปลนเรือบอยครั้งมากบริเวณชองแคบมะละกา การเดินเรือจากยุโรปหรือตะวันออกกลางที่จะไปยัง
ประเทศตางๆ เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ฯลฯ จะวิ่งตรงผานคลองไทยไดเลย จาก
ขอมูลดังกลาว ผลประโยชนที่บริษัทเดินเรือจะไดรับมีมากพอที่จะนําเรือมาใชคลองไทย

4) ความตางระดับน้ําทะเลของสองฝงทะเล การขุดคลองจะตองมีประตูน้ําเปด
ใหเรือเขาออกหรือไม
คําตอบ ระดับน้ําทะเลของสองฝงทะเลระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามันจะแตกตางกัน
ประมาณไมถึง 1 เมตร ถาใชแนวคลองเสน 9A เปนแนวคลองขุด โดยเริ่มจากฝงทะเลทิศตะวันออกฝง
อาวไทย ที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสิ้นสุดที่ฝงทะเลทิศตะวันตกฝงอันดามัน อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ความแตกตางของระดับน้ําทะเลขนาดนี้เมื่อเทียบกับความยาวของคลองไทยที่จะขุด ยาว
120 กิโลเมตร ไมตองใชระบบประตูน้ําปดเปดใหเรือเขาออก ทานสามารถเปรียบเทียบกับแมน้ํา
เจาพระยาชวงฤดูฝนน้ําเหนือไหลลงอาวไทย ความตางระดับของน้ําจากทาเรือคลองเตยถึงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประมาณ 100 กิโลเมตร ความตางระดับของน้ําบางครั้งแตกตางกันมากกวา 1 เมตร
เรือก็ยังวิ่งไปมาเปนปกติ (คลองสุเอชยาว190 กิโลเมตร มีความแตกตางของระดับน้ําทะเลประมาณ 2
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เมตร ไมตองใชระบบประตูน้ํา) ทางธรรมชาติ น้ําขึ้นน้ําลงจะเกิด วันหนึ่งๆ จะมีน้ําขึ้นน้ําลง 4 ครั้ง
เรือแลนยังไมพนคลองระดับน้ําทะเลก็จะเปลี่ยน

5) โครงการคลองไทยมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด
คําตอบ จากขอมูลตางๆ ที่ไดนําเสนอในบทความวิเคราะหถาทานไดอานและใชดุลยพินิจใน
การวิเคราะหดวยเหตุผล ทานคงจะมองเห็นวาคลองไทย จะไดรับผลประโยชนในทางเศรษฐกิจมากมาย
มหาศาล ไมเฉพาะกับประเทศไทยเทานั้น แตกับประเทศอื่นๆดวย ดังนั้น จึงขอใหขอสังเกตวามี 3 ปจจัย
หลักที่มีอิทธิพลสําคัญตอการที่จะทําใหโครงการคลองไทยเปนไปไดคือ 1.ปจจัยจากความเปนไปไดที่มี
อิทธิพลมาจากตางประเทศเพื่อนบานบางประเทศที่เกิดจากความกลัวเสียผลประโยชน 2.ปจจัยจาก
ยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ เชน ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
เปนการถวงดุลยอํานาจของทั้งสองประเทศ เพื่อไมใหไดประโยชนจากโครงการนี้ 3.ปจจัยที่เกิดจากกลุม
ผลประโยชน หรือไดรับผลประโยชนจากตางประเทศที่อยูในประเทศไทยเองใชอิทธิพลทางการเมืองปด
กั้นขอมูลใหขอมูลบิดเบือน ถวงเวลา (สนามบินสุวรรณภูมิโชคดี ที่ยังไดเกิด) ปจจัยทั้งสามที่กลาวมา
สามารถแทรกแซงทําใหโครงการคลองไทยมีปญหาและอุปสรรค ดังนั้น ความเปนไปไดของโครงการ
คลองไทยคือ จะตองใหความรูความเขาใจกับประชาชนไทยอยางจริงจังและทั่วถึง

ภาพที่ 10.4 การเสวนา ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคม
ภาคใต วันเสาร ที่ 4 ตุลาคม 2546
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(การบรรยายพิ เ ศษของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ณ โรงแรมตรั ง ถนนวิ สุ ท ธิ ก ษั ต ริ ย
กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต วันเสาร ที่ 4 ตุลาคม 2546) ดร.สถาพร เขียววิมล
กลาววา การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มาสนใจโครงการคลองไทยนี้ จะมีความสําคัญตอโครงการ
มาก เพราะวุฒิสภาโดยหนาที่ไมมีอํานาจที่หาจะผลประโยชนจากโครงการนี้ได ทําใหการพิจารณาเปน
กลาง การที่จะสรางหรือไมสรางขึ้นอยูกับผลของการศึกษา ถาหากวุฒิสมาชิกสวนใหญเห็นดวยกับ
โครงการคลองไทย แลวผานเปนมติของวุฒิสภาได โครงการคลองไทยก็จะจุดประเด็นเปนเงื่อนไขใหกับ
รัฐบาล เพราะฉะนั้นจะทําอยางไรใหวุฒิสมาชิก 200 ทาน สวนใหญเห็นดวยกับหลักการนี้ และเชื่อแน
วาถาโครงการนี้ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา คนไทยสวนใหญที่สนใจเรื่องนี้มานานคงจะมีกระแส
ตอบรับกลับมามากพอสมควร ณ วันนี้ความชัดเจนในเรื่องนี้พูดไดวาไมมีเลย ตางประเทศหลายประเทศ
ที่สนใจโครงการนี้อยากใหคลองไทยเกิดขึ้น แตประเทศเหลานั้นก็ยังไมเห็นความจริงจังของประเทศไทย
ขาดความมั่นใจ ที่จะมารวมลงทุนเพราะยังไมมี สถาบันใดๆ ระดับประเทศที่จะชี้นํา ชี้ชัดวาคลองไทย
ควรจะสรางหรือไมสราง เพราะเหมือนอยูในฝนที่ลองลอยจริงๆ เพราะคนที่จะบอกวาควรทําหรือไมทําไม
มีใครชี้นํา แตถาวุฒิไดนําญัตติคลองไทยผานความเห็นชอบวุฒิสภา แลวขั้นตอนนี้จะมีความหมายมาก
จะเปนเงื่อนไขใหกับรัฐบาล ไมวารัฐบาลคณะไหนจะขึ้นมา เพราะถาหากวุฒิสภาบอกวา ควรจะสราง
แลวรัฐบาลไมทําอะไร รัฐบาลจะตองตอบประชาชนวาทําไมไมสราง
เพราะฉะนั้น หัวใจสําคัญตอนนี้ คือ ทําอยางไรที่จะใหคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ซึ่งมีนายคํานวณ ชโลปถัมภ เปนประธานฯ พลโท โอภาส
รัตนบุรี และนายสุรใจ ศิรินุพงศ รองประธานฯ ผลักดันโครงการนี้ใหผานวุฒิสภา ถาโครงการนี้เกิดขึ้นได
เทากับการทําบุญกุศลแรงดีกวาสรางวัด 100 วัด แลวอานิสงคที่ไดจากการสรางคลองไทยนี้จะเปนกุศลที่
จะยิ่งใหญตกทอดไปถึงลูกถึงหลานของทานทุกคน และทานก็จะไดเห็นผลของบุญในชาตินี้ดวย ผมคน
สระบุรี ไมมีที่ดินอยูที่นั่น แตผลของบุญก็จะมา ถึงรุนลูกหลานของผมดวยเชนเดียวกัน

6) ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากคลองไทยมีอะไรบาง
คําตอบ ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการขุดคลองไทย เพื่อใหมองเห็นภาพได
ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถแบงผลประโยชนที่จะไดรับเปน 2 สวน คือ 1.ผลประโยชนที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศกรณีไมมีเรือตางประเทศมาผาน 2.ผลประโยชนที่เกิดจากการใหเรือตางประเทศทั่วโลก
ผาน
1. ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศกรณีไมมีเรือตางประเทศมาผาน
1.1 สรางความมั่นคงใหกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นทางดานการทหาร โดยเพิ่มบทบาทและสมุททานุ
ภาพใหกับกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นทั้งในยามปกติและในยามสงคราม โดยเฉพาะการเคลื่อนยายกองกําลัง
เรือรบไปมาระหวางทั้งสองฝงทะเลของประเทศจะกระทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยและมี
ความอิสระเพราะเรือไทยไมตองผานนานน้ําของประเทศเพื่อนบาน เมื่อในยามสงคราม ถึงแมวาอาวไทย
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จะตองถูกปดไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะยังมีคลองไทยเปนเสนทางลําเลียงสินคายุทธปจจัยใหเรือตางๆ
ของไทยในฝงอาวไทยเขาออกไดสะดวกตลอดเวลา ไมตองรอขอความยินยอมแลนเรือผานนานน้ําของ
ประเทศเพื่อนบานอีกตอไป
1.2 คลองไทยจะสามารถพัฒนาใหพื้นที่สองฝงคลองไทยเปนเมืองเศรษฐกิจ เมืองอุตสาหกรรม
เปนแหลงผลิตสินคาเพื่อการสงออก ทําใหไดเปรียบในเรื่องตางๆ ในดานตนทุน จะทําใหเกิดการสราง
งาน 3 - 4 ลานงาน ในพื้นที่ทั่วทั้งภาคใต เปนการสรางความเจริญไดอยางยั่งยืน
1.3 โรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยจะสามารถกลั่นน้ํามันไดในราคาที่ต่ํา เพราะเรือขนสงน้ํามัน
ดิบสวนมากจะนํามาจากทางกลุมประเทศตะวันออกกลาง มาสงยังโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย โดยเรือ
จะตองแลนออมผานเขาชองแคบมะละกาและตองผานประเทศสิงคโปร หากมีคลองไทยเกิดขึ้นจะทําให
เรือแตละลําประหยัดเวลาเดินทางแตละเที่ยวได 4-5 วัน ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสงน้าํ มัน
ลงไดมาก จะเปนผลทําใหราคาน้ํามันในประเทศถูกลง ปญหาน้ํามันเถื่อนก็จะลดนอยลง ทําใหเกิดผล
ประโยชนคิดเปนเงินแสนลานบาทตอป
1.4 ทาเรือแหลมฉบังจะมีเรือขนสงสินคาจากตางประเทศมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องดวย
คาใชจายและคาบริการตางๆ ในประเทศไทย จะประหยัดกวาของประเทศสิงคโปร และที่สําคัญเรือไม
ตองแลนออมผานชองแคบมะละกา ซึ่งเสี่ยงตอการถูกโจรสลัดปลน จากขอมูลมีการปลนเกือบทุกวัน
และจะยนระยะทางลดเวลาเดินเรือของเรือแตละเที่ยวคิดเปนคาใชจายเปนเงินหลายลานบาทตอเที่ยว
ซึ่งจะเพิ่มบทบาทใหทาเรือแหลมฉบัง เปนศูนยรวมการขนสงทางเรือในอนาคตแทนที่จะตองไปที่ประเทศ
สิงคโปร และเรือทุกลําที่มาใชบริการก็จะเปนลูกคาซื้อน้ํามัน อาหาร น้ํา และสินคาตางๆ อีกมาก ซึ่งจะ
เปนแหลงสรางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ คิดเปนผลประโยชนหลายแสนลานบาทตอป
1.5 คลองไทยชวยประหยัดการทําประมงทางทะเลน้ําลึก โดยเฉพาะเรือประมงทั้งสองฝง ทั้งฝง
อาวไทยและฝงอันดามันกวาหาหมื่นลําไปมาสะดวก จะประหยัดน้ํามัน และทําใหมีเวลาเพิ่มโอกาสใน
การหาปลาไดมากขึ้น และชวยลดปญหาการถูกปลนจากโจรสลัด หรือเรือถูกจับจากกรณีที่ไปรุกล้ํา
นานน้ําของประเทศเพื่อนบาน คลองไทยจะชวยสรางรายไดในสวนนี้ไมต่ํากวา หาหมื่นลานบาทตอป
1.6
เมื่อน้ําทะเลจากคลองไทยไหลผาน ก็จะทําใหพื้นที่สองฝงคลองไทยในหลายจังหวัด
อุดมสมบูรณ และสามารถใชประโยชนจากน้ําทะเลที่ไหลผานทางดานการประมงได และในกรณีถึงฤดู
ฝนที่มีน้ํามาก ก็จะชวยระบายน้ําลงทะเลไดสะดวก
1.7 การขุดคลองไทยจะเปนการเพิ่มแหลงการทองเที่ยวใหมทางทะเล ระหวางฝงทะเลอาวไทย
และฝงทะเลอันดามัน ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้นปละแสน
ลานบาท
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2. ผลประโยชนที่จะเกิดจากการใหเรือตางประเทศทั่วโลกผาน
2.1 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสองฝงคลองไทยจะทําใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
จากทั่วโลกมาประกอบการภาคธุรกิจตางๆ บนสองฝงคลองไทย และจะสรางงานไดประมาณ 2 ถึง 3
ลานงานอยางยั่งยืนตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังสามารถสรางรายไดเปนลานลานบาทตอปอีกดวย
2.2 รายไดจากคาผานคลองกวาหาแสนลานบาทตอป
2.3 รายไดจากการขายสินคาอุปโภค บริโภค และบริการตางๆ จะไดเปนหลายหมื่นลานบาทตอ
ป
2.4 รายไดจากการขายน้ํามันเชื้อเพลิง ซอม สราง เรือ เปนแสนลานบาทตอป
2.5 รายไดจากเรือทองเที่ยวขนาดใหญทั่วโลก มาแวะผานประเทศไทยเกิดการทองเที่ยวทั้งทาง
เรือและทางบก จะสรางรายได และนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยโดยตรง คิดเปนจํานวนเงินได
ถึงแสนๆ ลานบาทตอป

7) ความมั่นคงของประเทศ

ภาพที่ 10.5 ภาพแผนที่เสนทางเดินเรือของกองทัพเรือจากสัตหีบมายังฝงอันดามันของไทย
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คําตอบ ความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ดานกองทัพเรือหรือกองทัพบก ใน
ปจจุบันนี้ถาทานดูแผนที่ประเทศไทย จะเห็นวาปากทางเขาออกฝงทะเล อาวไทยเปนทะเลปดเรือทุกลํา
ของไทยถาตองการนําเรือออกจากทางฝงอาวไทยไปยังจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัด
พังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง ทางทะเลฝงอันดามัน เรือไทยเราจะตองผานนานน้ํา
สากลของประเทศขางเคียงหลายประเทศ มีประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร และประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคลองไทยเกิดขึ้น เรือของไทยจะแลนเขาออกไปไดทั่วโลกไดอยาง
เสรี ปลอดภัยจากโจรสลัด เหตุการณที่เรือประมงไทยถูกจับบอยครั้งเพราะผานนานน้ําประเทศเพื่อน
บานก็จะไมเกิดขึ้น นอกจากนี้ เรือประมงของไทยประมาณ 45,000 ลํา จะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในการ
เดินเรือไปมาสองฝงทะเลไทย หลายหมื่นลานบาทตอป
คลองไทยเพิ่มศักยภาพกองทัพไทยทัง้ ทางบกและทางเรือ สามารถเคลือ่ นยายกําลังไดรวดเร็ว
และมีความเปนอิสระทัง้ ในยามปกติและในยามสงครามทุกรูปแบบ โดยจะไมกระทบกระเทือนตอ
ความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศเพื่อนบาน ในปจจุบนั การเคลื่อนยายกําลังหรือการกระทําใดๆ ของ
กองทัพเรือในการเคลื่อนยาย ยากที่จะปลอดจากการรูเห็นตรวจตราของประเทศเพือ่ นบาน โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซีย เรือขนสงน้าํ มันดิบหรือเรือขนสงสินคาทางทะเลของไทยทุกลําจะตองผานนานน้าํ ของ
ประเทศมาเลเซีย ทั้งฝง อาวไทยและฝง อันดามัน หากยามใดมีปญหาทีค่ าดไมถึง การขนสงน้ํามันทาง
ทะเลอาจจะถูกสะกัดกัน้ ไดและการดําเนินการตางๆ ของประเทศไทยจําตองหยุดชะงักอยางแนนอน
เพราะเรือบรรทุกน้ํามันไมสามารถนําน้ํามันมาสงยังโรงกลั่นน้ํามันที่ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีได

8) ปญหาสิ่งแวดลอม
คําตอบ ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดจากเรือตางๆ จากตางประเทศที่มาใชคลอง เราจะสามารถ
ควบคุมเรือที่จะปลอยของเสียจากเรือที่มาใชคลองไดมากกวา การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่จะตามมา อัน
เปนสิ่งที่จะตองนํามาพิจารณา พรอมกับการดําเนินการโครงการคลองไทย ก็คือ การวางผังเมืองที่
สมบูรณแบบ เพราะปญหาของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากตัวคลองไทย และเรือที่มาใชบริการคลองประเทศ
ไทยสามารถควบคุมใชมาตรการสากลทางกฎหมายได และทางดานการบริหารการจัดการทางวิศวกรรม
สามารถตรวจสอบไดอยูแลว เหมือนกับทาเรือสําคัญตางๆ ทั่วโลก แตปญหาสิ่งแวดลอมของสังคมเมือง
ที่ใหญและมีความหนาแนนมากของประชากรจะตามมาเหมือนกับเมืองใหญๆ คลายกรุงเทพฯ การวาง
ผังเมืองที่ดีสมบูรณแบบมี 2 ลักษณะที่จะตองวางแผน แผนที่1 วางผังเมืองเชิงปองกันปญหาที่ปองกันได
เช น ระบบสาธารณู ป โภคต า งๆ อาทิ แหล ง น้ํ า แหล ง พลั ง งานไฟฟ า ระบบขจั ด ของเสี ย ระบบการ
คมนาคม ฯลฯ เรื่องดังกลาวสามารถวางแผนลวงหนาได แผนที่ 2 การวางผังเมืองแบบพัฒนาไป ดําเนิน
ไปคูขนานกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในทางปฎิบัติจริงสามารถศึกษาของจริงจากเมืองสําคัญไดทั่วโลก

202

ภาพที่ 10.6 ภาพแผนที่โลกแสดงที่ตั้งของคลองไทย
ปญหาเรื่องผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝงทะเลไทย ถาเปรียบเทียบคลองไทยกับคลองปานามา หาก
พิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นวาคลองปานามาอยูตรงกลางของทวีปอเมริกามีผืนแผนดินยาวกวา
40,000 กิโลเมตร และเปนสวนที่แคบที่สุดที่กั้นระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก ทํา
ใหสิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทั้งสองฝงไปมาถึงกันไดยาก สิ่งที่มีชีวิตจึงมีความแตกตางกันเปนอยางมาก มี
พิพิธภัณฑ สมิทโซเนี่ยน ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาสัตวทางทะเลโดยเฉพาะตั้งอยูที่นั่น
แตสําหรับคลองไทย ถาดูจากแผนที่จะเห็นวาทางตอนใตของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
จะเปนแหลมยื่นลงไปยังมหาสมุทรอินเดียไมยาวมาก แนวคลองไทยจะอยูหางจากปลายแหลมมาลายู
ไมถึง 1,000 กิโลเมตร และความตางระดับของน้ําทะเลคลองไทยของฝงทะเลทั้งสองฝงแตกตางกันไมถงึ
1 เมตร และน้ําทะเลทั้งสองฝงไหลไปมาถึงกันสะดวก ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทั้งสองมีผล
นอย ปลาทูทั้งสองฝงมีโอกาสผสมพันธุกันไดแตขนาดอาจจะโตไมเทากัน ถาวัดความเค็มของน้ําทะเล
ชวงฤดูฝนความเค็มฝงอาวไทยนอยกวาฝงอันดามัน การหมุนเวียนของน้ําทะเลที่เขาออกทางอาวไทย มี
การหมุนเวียน 2 ครั้งตอป น้ําเสียที่ไมสะอาดที่ผานการใชมาจากโรงงานตางๆ หลายสิบจังหวัด รวมทั้ง
ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่ไหลลงแมน้ําเจาพระยา แมน้ําบางประกง หรือแมน้ําทาจีนก็จะมารวมกันอยูที่
อาวไทย หลังขุดคลองไทยแลวน้ําทะเลจากทางฝงอันดามัน ซึ่งมีความสะอาดกวามาชวยทําใหน้ําทะเล
ในอาวไทยดีขึ้น สิ่งที่เราวิตกเกินเหตุอาจจะกลายเปนผลดีก็ได การระมัดระวังปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเปน
สิ่งที่ดี แตอยาหลงประเด็นจนทําใหผลประโยชนของประเทศชาติตองเสียหายมากกวาไดหรือเสียโอกาส
อีกยาวนาน
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9) ดินจํานวนมากที่ขุดแลวจะเอาไปไวที่ใด
คําตอบ ดินจํานวนมากมายจะถูกนําไปถม 2 ฝงคลองของพื้นที่ที่กันไวตลอดแนวยาว
4 กิโลเมตรโดยประมาณ สําหรับการถมดินควรจะตองถมเหนือระดับน้ําทะเล 3 – 5 เมตร ตลอดแนวเพื่อ
รองรับเมืองอุตสาหกรรมโลก ทั้งอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมตนทางตางๆ ไมทราบวาดินที่ได จะ
เหลือหรือไมจะตองมีการสํารวจใหไดขอมูลทางอุทกศาสตรกอน ถาหากมีเหลือมากพอจะตองสรางคลัง
พัก

ภาพที่ 10.7 ภาพแสดงรูปแบบและลักษณะของคลองไทย
สิน ค า หรื อ ขนถ า ยสิน ค า ในทะเลเหมือ นประเทศญี่ปุน หรือ ประเทศเกาหลี ซึ่ ง เป น แหลง สร า งรายได
มหาศาล แรธาตุและทรัพยากรตางๆ ที่มีคาในดิน หากพบใหนําทรัพยากรเหลานั้น นําไปรวมไวในที่ๆ ให
สามารถจัดระบบบริหารจัดการสัมปทานเพื่อนําเงินใหกับรัฐบาลตอไป

10) งบประมาณการกอสรางโครงการคลองไทย ประมาณเทาไร
คําตอบ ประมาณการคาใชจายในการกอสรางของโครงการคลองไทย จะประเมินคาใชจาย
หลักของโครงการ คือ 1.คาใชจายในการขุดคลอง งบประมาณในการใชเงินจะประมาณการตามจํานวน
ดินที่จะตองขุด ทั้งหมดประมาณ 4,000 ลานลูกบาศกเมตร ถาประมาณการคาขนยายดินเฉลี่ยลูกบาศก
เมตรละ 150 บาท เงินในสวนนี้จะใชประมาณ 600,000 ลานบาท 2.คาใชจายในสวนการสรางสะพาน
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ขามคลอง จะมีดวยกันสามสะพานและสองอุโมงค รวมคากอสรางทั้ง 5 รายการประมาณ 50,000
ลานบาท ดังนั้น งบลงทุนหลักๆ ของโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 650,000 ลานบาท

ภาพที่ 10.8 คากอสรางโครงการคลองไทย

11) จะหาเงินที่ไหนมาลงทุนสรางโครงการคลองไทย
คําตอบ ประเทศไทย ณ ป พ.ศ 2547 เงินฝากของพี่นองคนไทยทั้งประเทศที่ฝากอยูในระบบ
ธนาคารตางๆ ในประเทศทั้งหมด 700,000 - 800,000 ลานบาท เงินฝากเหลานี้ธนาคารยังไมสามารถ
ปลอยกูหรือนําไปลงทุนอะไรได ซึ่งไมเกิดผลผลิตใดๆ ทั้งสิ้น มีแตผลเสียจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
เปนภาระเรื่องดอกเบี้ยที่สะสมเพิ่มขึ้น ยิ่งนานวันเวลาผานไปดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะตองจายสะสมทบตนไป
ตลอด คาของเงินบาทก็จะถูกลดคาลงโดยปริยาย เปนภาระของสังคมโดยออมที่จะตองซื้อของแพงขึ้น
ปจจุบัน (อัตราดอก เบี้ยเงินฝาก 1% ตอป) คนที่มีเงินฝากธนาคารตอนนี้เงินจํานวน 10 ลานบาท ฝาก
ธนาคาร ไดดอกเบี้ยแตละเดือนไมถึง 10,000 บาท และก็คงจะเปนเชนนี้ไปนานเทานาน ตราบใดที่เงิน
ฝากยังอยูในธนาคารปลอยกูไมไดแบบที่เปนอยู
เงินจํานวนดังกลาวนี้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชนโดยออกพันธบัตรไปกอน แลวนําไปลงทุน
สรางคลองไทย จํานวนเงินดังกลาวมีมากพอที่จะนําไปเปนทุนหมุนเวียนในการกอสรางโครงการคลอง
ไทย สามารถทําไดอยางสบายและพรอมจายดอกเบี้ยใหไดมากกวาที่ฝากธนาคารขณะนี้ดวย โดยแทบ
จะไมตองอาศัยกูยืมเงินตราจากตางประเทศใหตองเสียดอกเบี้ยที่จะทําใหเงินไหลออกนอกประเทศ
รัฐบาลสามารถออกพันธบัตรไดเหมือนกับที่ทํามากอนเมื่อป 2545 จํานวนเงินรวม 4 แสนลานบาท ใช
สําหรับแกปญหาเงินกองทุนฟนฟูที่ผานมายังทําได แตคราวนี้รัฐบาลกูเงินมาเพื่อสรางงาน โดยทยอย
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ออกพันธบัตร เพียงปละ 1 แสนลานบาท มาลงทุนสรางคลองไทย ซึ่งเปนการสรางงานใหกับประเทศ
เพิ่มขึ้นอีกเปน 1 - 2 ลานงานใหกับลูกหลานไทยอยางเปนรูปธรรม เปรียบเหมือนอัฐยายซื้อขนมยาย ซื้อ
ไปซื้อมาไมถึง 8 ปประเทศไทยก็ไดคลองไทย แลวก็จะสรางรายไดใหกับประเทศไทยตามมามากมาย
เงินตราตางประเทศจะสะพัดไหลเขาประเทศโดยทางตรงและโดยทางออมนานเทานาน แลวรัฐบาลก็เก็บ
รายไดและภาษี คืนประชาชนใชเวลาไมถึง 10 ป ก็คืนทุนที่ยืมมาไดหมด ผลประโยชนตางๆ ก็หมุนเวียน
อยูในประเทศตลอดไป
จากขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศที่กลาวมาคราวๆ นี้ ผมคิดวาประเทศไทยมีศกั ยภาพ
ที่จะลงทุนโครงการ “คลองไทย” เองไดโดยไมตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศเลย แตผมเห็นวาควรให
ตางประเทศมีสวนรวมดวย และที่สําคัญประเทศไทยจะตองเปนผูถือหุนรายใหญ

12) จะใชเวลาในการสรางโครงการคลองไทยนานเทาใด
คําตอบ จะใชเวลากอสรางนานเทาใด ทางดานวิศวกรรมปจจุบันนี้มีเครื่องมือเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีดีกวาอดีตมาก การขุดคลองใชเทคโนโลยีธรรมดาไมซับซอนมาก ระยะเวลา 5 ป คงไดเห็น
คลองซึ่งยาว 120 กิโลเมตร

ภาพที่ 10.9 แผนที่คลองไทย และในการประเมิณระยะเวลาในการกอสราง
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หัวใจสําคัญในงานการกอสรางคลองอยูที่การบริหารการจัดการของโครงการ งานกอสราง
คลอง จะสามารถแบงโครงการยอยออกเปนสวนๆ แลวสามารถทํางานทั้งหมดไดพรอมๆ กัน ซึ่งสามารถ
กระจายงานไดเหมือนงานสรางถนน แบงเปนชวงๆ แลวใหบริษัทรับเหมาทําพรอมกันหลายบริษัท
การกอสรางคลองแตกตางจากการกอสรางเขื่อน ซึ่งงานสรางเขื่อนสวนใหญจะทําการกอสรางที่
จุดเดียว แตงานกอสรางคลองสามารถแบงงานเปนสวนๆ แบงเปน 1 กิโลเมตร ตอ 1 บริษัทกอสราง 120
กิโลเมตรจะมี 120 บริษัทกอสราง ทําพรอมกันทุกบริษัท การกอสรางก็จะสามารถขุดคลองสําเร็จไดใน
5 - 7 ป

13) แนวคลองที่จะขุดควรอยูบริเวณใด
คําตอบ แนวขุดคลองก็จะมีการนําเสนอขึ้นมาใหม และก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลามาจนถึง
ณ เวลานี้มีอยูดวยกัน 12 แนวคลองที่จะขุด เพื่อใหกรอบแนวคิดที่จะกําหนดแนวขุดคลองใหเกิดเปน
ผลดีที่สุดสําหรับประเทศไทย จะตองมีการพิจารณาองคประกอบหลักที่สําคัญตางๆ นํามาพิจารณา
รวมกันมีดังนี้ :-

ภาพที่ 10.10 ภาพแนวคลองไทยในการพิจารณาเลือกทีจ่ ะเปนประโยชนสําหรับประเทศไทย
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1. ทางดานความอิสระในการบริหารคลองของประเทศ
2. ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ
3. ทางดานยุทธศาสตรทางทหาร
4. ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5. ทางดานวิศวกรรมศาสตร
จากการประชุมของวุฒิสภาไดมีการวิเคราะหและสรุปในหลักการเบื่องตนเห็นวา เสนทาง 9A
เหมาะที่จะเปนแนวคลองที่ควรจะขุด โดยเริ่มจากฝงทะเลทิศตะวันออกฝงอาวไทย ที่อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสิ้นสุดที่ฝงทะเลทิศตะวันตกฝงอันดามัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

14) การกอสรางคลองตองใชระเบิดปรมาณู (nuclear) ในการขุดคลองหรือไม
คําตอบ ไมตองใชระเบิดปรมาณู เพราะไมมีเหตุผลและความจําเปนที่ตองนํามาใชในการขุด
คลอง โดยเปรียบเทียบใหเห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนวา ขนาดการระเบิดหินตามภูเขาที่ยากกวาที่เกิดขึ้น
ในเขตสัมปทานของโรงงานโมหินในตางจังหวัด เพื่อนําหินไปใชในงานกอสราง จะเห็นไดชัดเจนวา ภูเขา
หายไปทั้งลูก โดยไมตองใชระเบิดปรมาณู เรื่องนี้เปนการสรางขาวลือใหคนไทยที่ไมทราบขอมูล รูสึก
หวาดกลัว และรูสึกไมดีกับการขุดคลอง จึงสรุปไดวา เปนการสรางทาเรือจากผูที่เสียประโยชนและไม
หวังดีกับประเทศชาติ

ภาพที่ 10.11 คลองในโครงการพระราชดําริ ที่อาํ เภอปากพนังที่ไดมีการขุดคลอง ขนาดกวาง 160
เมตร ยาว 23 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร สามารถกอสรางไดโดยใชเทคโนโลยีธรรมดา
จากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปสํารวจเสนทางแนวขุด 9A จะมีแนวคลองที่จะตองตัดผาน
ภูเขาสูง ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร สวนใหญจะเปนพื้นที่ราบ ปจจุบันนี้ มีคลองในโครงการพระราชดําริที่
อําเภอปากพนังที่ไดมีการขุดคลอง ขนาดกวาง 160 เมตร ยาว 23 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร ซึ่งแนวคลองไทย
จะอยูไมหางและขนานกับคลองนี้
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15) ขุดคลองไทยแลว ประเทศไทยจะไดอะไร คําตอบ มีดังนี้ :1. คลองไทยจะเปนเสนทางเศรษฐกิจใหมของโลก และจะมีสวนสําคัญตอระบบการขนสงสินคา
ทางทะเลระหวางประเทศ ทางดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอมของโลก คลองไทยจะเปนสัญลักษณ
ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางดานการทองเที่ยวจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งของโลกที่มนุษยรวมกันสราง จะเปนแหลงดึงดูดของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และจะสรางรายไดเขา
ประเทศไทยไดมากมาย
2. คลองไทยจะสามารถแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดอยางละมุนละมอมและสันติวิธีได
อยางถาวร เพราะคลองไทยจะสรางคงามเจริญ สรางงาน และสรางรายไดไปทั่วทั้งภาคใต ประชาชนไทย
ทั่วทั้งประเทศไมนอยกวา 3 - 4 ลานคน จะหลั่งไหลเขามาอยูอาศัยและทํามาหากิน รวมถึงการเริ่มตน
สรางธุรกิจของคนไทยรุนใหม ทั้งรุนลูกและรุนหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหลานีจ้ ะเปน
กองทัพประชาชนที่ทรงพลัง เปนเสมือนยิ่งกวากองทัพ พลังที่เขมแข็งมหาศาลนี้จะปกปองคุมครอง
แผนดินไทยไดเปนอยางดี โดยจะไมมีอํานาจมืดหรืออิทธิพลใดๆ ที่จะมายับยั้งได

ภาพที่ 10.12 ภาพแผนที่ตั้งคลองไทย จะเพิ่มความมั่นคงใหประเทศ และชวยลดคาขน สงสินคา
ทางเรือของประเทศไทยไดอยางไร
3.คลองไทยจะเปนเสมือนสายธารขนาดใหญเชื่อมสองฝงทะเลไทย เปนเสนทางเศรษฐกิจ
กอใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตราจากตางประเทศทั่วโลกไหลเขาสูประเทศไทยไดทั้งทางตรงและ
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ทางออมตลอดไป จะเปนแหลงสรางงาน สรางรายได เปนแหลงทองเที่ยว แหลงธุรกิจ อุตสาหกรรม
จะมีคลังสินคาเปนศูนยกลางกระจายการขนสง และมีคลังเก็บรักษาสินคาจากประเทศทั่วโลกพรอม
ขนสงทางทะเล เปนศูนยกลางธนาคารธุรกิจการคาของการเดินเรือระหวางประเทศ ตลอดจนเปนศูนย
รวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรผลิตอาหารสําเร็จรูปของไทยเพื่อการสงออก เปนศูนยจําหนาย
ใหบริการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใชใหกับเรือตางๆ ซึ่งจะสรางรายไดใหกับประเทศไดอยางมหาศาล
4. ดานความมั่นคงของประเทศ คลองไทยจะเสริมสมุททานุภาพไทย ทางดานการทหารการ
ขนสงทางทะเลทางดานอาวไทยหากมีการถูกปดกั้นดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คลองไทยจะเปนเสนทาง
ขนสงที่สําคัญทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศ ยามปกติกองทัพเรือสามารถนํากองกําลังเขา
ออกเพื่อการซอมรบ ลาดตระเวนตรวจตราปองกันการเขามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยตอของเขต
นานน้ําระหวางประเทศ และการเคลื่อนยายกําลังของกองทัพเรือไปมาทั้งสองฝงทะเลไทย จะไมสราง
ความรูสึกหวาดระแวงใหกับประเทศเพื่อนบานทําใหมีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัด
งบประมาณ
5. ทางดานการประมงจะขยายโอกาสทําใหเรือประมงไทย ทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทยซึ่งมีอยู
กวา 45,000 ลํา สามารถไปมาทั้งสองฝงไดสะดวกรวดเร็ว ทําใหเรือประมงจํานวนดังกลาวสามารถเขา
มาใชทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองฝงทะเลที่มีสัตวน้ําอุดมสมบูรณได โดยเฉพาะฝงทะเลอันดามันของ
ไทย ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแตแนวเขตนานน้ําสากลของประเทศไปจนถึงแนวเขตนานน้ําสากลของประเทศ
อินเดียไดอยางเต็มที่ อีกทั้งชวยลดการใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตองใชไปมาระหวางสองฝงทะเลไทย
จากเดิมที่ตองใชปริมาณมากใหลดนอยลง จึงเปนผลใหเรือประมงไทยสามารถประหยัดทั้งเวลาและ
คาใชจาย ซึ่งคาดการณวาในจุดนี้จะชวยประหยัดคาใชจายและเพิ่มผลผลิตรวมกันไดประมาณไมนอย
กวา 50,000 ลานบาทตอป
6. คลองไทยจะลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผานบริเวณทุรกันดารของภาคใต
จึงทําใหพื้นที่หลายจังหวัดที่แนวคลองไทยผานจะไดรับประโยชนจากความเจริญและความอุดมสมบูรณ
ทางทะเลประชาชนที่อยูทั้งสองฝงคลองจะไดรับประโยชนอยางทั่วถึง นอกจากนี้ คลองไทยยังจะชวย
ปองกันน้ําทวมจากพายุฝนที่ตกอยางหนักใหลงทะเลไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นบอยๆ กับ 14 จังหวัด
ภาคใตไดเปนอยางดี
7. คลองไทยจะเพิ่มบทบาทและศักยภาพใหกับประเทศไทยรวมทั้งไดรับประโยชน ใหมีอํานาจ
ตอรองถวงดุลยอํานาจทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ระหวางประเทศมหาอํานาจของโลก
เชน ระหวาง ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอสังเกตปจจุบัน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลีใต
และประเทศสิงคโปร ไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะศักยภาพของคลอง
ไทยจะเปนคลองเดินเรือหลักที่สําคัญของโลกทันที จะมีเรือขนสงสินคาขนาดใหญ เรือทองเที่ยวจากที่
ตางๆ ทั่วโลกมาใชคลองไทย เพราะนอกจากจะเปนการประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิงแลว ยังจะมี
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ความปลอดภัยมากกวาเสนทางปจจุบัน ที่มีปญหาโจรสลัดปลนเปนประจําบริเวณแถวชองแคบมะ
ละกา ศั ก ยภาพของคลองไทยจะสามารถให เ รื อ ผ า นได ม ากกว า คลองหลั ก ๆ ของโลกในป จ จุ บั น
โดยเฉพาะรู ป แบบของคลองไทยจะเป น แบบคลองคู ขนาน ทํ า ให มีค วามปลอดภัย สูง จากอุบั ติ เ หตุ
สามารถรองรับใหเรือผานได 300 ถึง 350 ลําตอวัน (คลองปานามา 38 ลําตอวัน คลองสุเอช 87 ลําตอ
วัน) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึ่งเปนที่ตองการของบริษัทเดินเรือ
ทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรือรบหรือเรือประเภทใดๆ ก็ตามที่นําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศ
ผานคลองไทยจะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศไทย
8.ต น ทุ น การผลิ ต น้ํ า มั น ของประเทศไทยจะถู ก กว า ประเทศสิ ง คโปร คลองไทยจะเพิ่ ม
ความสามารถ ใหประเทศไทย เปนศูนยกลางโรงกลั่นผลิตน้ํามันที่ตนทุนต่ํากวาประเทศสิงคโปรในยาน
เอเชียได เพราะระยะทางการขนสงน้ํามันใกลกวาและขนาดของเรือน้ํามันที่มีขนาดใหญกวาไมตองออม
ไปผานถึงประเทศสิงคโปรอีกตอไปทําใหลดคาใชจายมาก เรือที่มาผานคลองไทยจะเปนลูกคารายใหญที่
สําคัญมาใชบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทําใหมีปริมาณการขายน้ํามันไดมากมาย มากพอที่ประเทศไทยจะ
เปนผูกําหนดราคาขายน้ํามันเองไดและปญหาน้ํามันเถื่อนก็จะหมดไป ปจจุบันสิงคโปรขายน้ํามันใหกับ
เรือที่มาใชบริการ 56,700 ตันตอวัน สิงคโปรขาย 1 เดือนมากกวาไทยขาย 1 ป
9. คลองไทยจะชวยประหยัดคาขนสงสินคาทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนสงน้ํามัน (Logistics) ทาง
ทะเลทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งขาเขาและขาออก เชน ประเทศไทยใชน้ํามันดิบกวา 800,000 บารเรล
ตอวัน ซึ่งสวนใหญจะนําเขามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรือมายังโรงกลั่นในประเทศ เรือ
ขนสงน้ํามันแตละลําจะเสียเวลาไปออมที่ประเทศสิงคโปร กวาจะมาถึงโรงกลั่นน้ํามันที่ประเทศไทย 5 วัน
กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วันเทานั้น หากคํานวณ
คาใชจายตลอดทั้งปประเทศไทยตองเสียคาใชจายในสวนนี้มากกวาแสนลานบาทตอป เพียงเฉพาะการ
ขนสงน้ํามันอยางเดียว เปนตน หากพิจารณาถึงการขนสงสินคาสงออกหรือเขาของสินคาอื่นๆ ทางเรือ
ของไทย ไมวาจะเปนสินคาทางภาคอุตสาหกรรมหรือสินคาทางภาคเกษตร คิดเปนเงินที่ยังจะประหยัด
ไดอีกมากกวาแสนลานบาทตอป ระบบการขนสง (Logistics) ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% 30% ของ (GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ลานบาท ถึง 1,800,000 ลานบาท ตอป เฉพาะคลองไทยจะ
ชวยลดคาใชจายในสวนนี้ไดไมนอยกวาปละ 200,000 ลานบาทตอป
10. คลองไทยจะทําใหประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ที่อยูสองฝงทะเลไทย มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกจะไดรับ
ผลประโยชนในดานการประหยัดคาใชจายในการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลไดเปนอยางมาก
เชน เรือจากประเทศอินเดียจะสงสินคาไปยังประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุนจะยนระยะเวลาได 5 วัน ในแต
ละเที่ยว คิดเปนเงินประหยัดหลายสิบลานบาทตอเที่ยว ดังนั้น ประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศ
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ศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพมา ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศฟลิปปนส หรือแมแตประเทศมาเลเซียดวยที่จะไดรับประโยชนจาก
เสนทางคลองไทย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีบทบาท ในการตอรองทางการทูตกับประเทศมาเลเซียสูงขึ้น
เพราะคลองไทยจะชวยยนระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศมาเลเซียที่จะใชเรือผานคลอง
ไทยเขาออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขออนุญาตไทยเปดชายแดนเพื่อขน
สินคาผานทางบก หากมีคลองไทยแลวเราจะไมใหผานทางบกได)
11.คลองไทยจะชวยลดปญหาภาวะเรือนกระจก ยนระยะทางการเดินเรือประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
และลดปญหาดานมลภาวะทางอากาศของโลกในแตละปไดมากมหาศาล ซึ่งเปนที่มาของการเกิดภาวะ
เรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศที่เปนตนเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นับวันแตจะทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไมยอมรวมเซ็นสัญญาโตเกียวที่วา
ดวยการลดปญหา The Greenhouse Effect ดังนั้น หากคลองไทยไดเกิดขึ้น คลองไทยจะมีบทบาทมาก
ในการแกปญหานี้
12. เศรษฐกิจไทยยุคไรพรมแดน คลองไทยจะเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ จากศักยภาพ
ของคลองไทยจะสามารถใชเปนแผนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได โดยที่จะไมมีประเทศ
ใดๆ ที่จะสามารถมาแขงขันไดเลย เพราะตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่พิเศษสุดนี้มีที่ประเทศไทยแหง
เดียว คลองไทยจะเปนขุมทรัพยทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีวันหมด จะเปนชองทางสามารถสรางให
เศรษฐกิจไทยเขมแข็งและมั่นคงไดยาวนานการแขงขันทางการคาบนเวทีการคาเสรีโลก (WTO) จาก
ประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ตางก็ใชกลยุทธทางการคากันเต็มที่ อนาคตการคาขายระหวางประเทศไม
วาจะเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรมหรือสินคาเกษตรหรือแมแตธุรกิจใหบริการแนวโนมมีการแขงขันกัน
รุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน ปจจุบันนี้ทราบกันดีวาการสงออกสําหรับสินคาภาคเกษตรของประเทศไทย ทั้งหมด
รายได ยั ง น อ ยกว า รายได จ ากการท อ งเที่ ย วเสี ย อี ก แต ถึ ง อย า งไรก็ ต าม การเกษตรก็ จ ะยั ง คงมี
ความสําคัญอยู เพราะประเทศไทยจะตองมีอาหารที่สมบูรณพอเพียง แตการคาดหวังจะใหสินคาจาก
ทางภาคเกษตร เปน ธงนําทางเศรษฐกิจที่จะนํา พาไปสูความมั่งคั่งของประเทศ แทบจะมองไมเห็น
ความสําเร็จ เพราะขอมูลของธนาคารแหงชาติ แสดงถึงรายไดทางภาคเกษตรทั้งหมดของประเทศไทย
ประมาณ 9-10 เปอรเซ็นต ของมูลคาผลิตภัณทมวลรวมของประเทศเทานั้น หรือประมาณ 500,000 ลาน
บาท แตใชประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายไดยังนอยกวารายไดจากภาคการทองเที่ยวซึ่งไดถึง
ประมาณ 700,000 ลานบาท หรือแมแตสินคาภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินคาอุตสาหกรรมหลายอยาง
ของประเทศไทยที่สงออก รายไดที่แทจริงที่ไดก็เปนเพียงคาแรงงานในฐานะผูรับจางผลิต หรือไมก็เปน
ผูรับประกอบชิ้นสวนเปนหลักเสียสวนมาก ตัวเลขจํานวนเงินมูลคาของสินคา ภาคอุตสาหกรรมที่สงออก
ดูเหมือนจะสูงมาก แตรายไดที่แทจริงที่ไทยไดรับคือคาแรงงานประมาณ 25 - 30 เปอรเซ็นต ของมูลคาที่
สงออกเทานั้น
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เมื่อประมาณ 20 กวาป ที่ผานมาประเทศเพื่อนบานของเราหลายประเทศ เชน ประเทศจีน
ประเทศอินเดียและประเทศเกาหลีใต เคยเปนลูกคารายใหญของไทย แตตอนนี้กําลังจะกลายมาเปน
พอคารายใหญของไทย ตอไปอาจจะเปนประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศพมา
เพราะประเทศดังกลาวยังมีตนทุนดานแรงงานต่ํา และทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยูมาก ซึ่งตอนนี้มี
ประเทศบางประเทศที่ ร่ํ า รวยแต ไ ม มี ท รั พ ยากรในประเทศมากนั ก ได ไ ปลงทุ น ผลิ ต สิ น ค า ทางด า น
การเกษตรใน 4 ประเทศดังกลาว ในอนาคตขางหนาอาจจะมาผลิตสินคาดานเกษตร (GMO) ขายแขง
กับประเทศไทยตอไปก็ได แตสําหรับประเทศมาเลเซียตอนนี้ความเจริญแซงประเทศไทยไปนานแลว
ดังนั้น โครงการคลองไทยจึงเปนความหวังและโอกาสของประเทศที่จะใชเปนธงนําสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของไทยได เปนบุญของแผนดินไทยจริงๆ ที่มีทําเลที่วิเศษ เปน
ทรัพยากรที่ใชไมมีวันหมด
ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เรานาจะใหขอมูลดังกลาวกับประชาชน ไดมีสวนรวม รับรู รับทราบ และ
มีส ว นรวมในการตั ดสินใจกั บโครงการนี้กันเสีย ทีวา สิ่ง ที่จะเกิด ขึ้นจะกอใหเกิ ด ประโยชนหรือความ
เสียหายมากกวากัน
-------------------------------------------------
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ภาคที่ 11
การบรรยายใหความรูและขอมูลกับประชาชน
(ทั้งหมด 17 ครั้ง) ตัวอยาง 1 ใน 17 ครั้ง
การบรรยายพิเศษของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ
วุฒิสภา
เรื่อง คลองไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต จัดโดย มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต
ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิรว มพัฒนาภาคใต
วันเสาร ที่ 4 ตุลาคม 2546
ถอดเทปบันทึกเสียง โดย นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี

ภาพที่ 11.1 การเสวนา ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดย
มูลนิธิรว มพัฒนาภาคใต วันเสารที่ 4 ตุลาคม 2546
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โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพนั ธุ ประธานมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตกลาวเปดงาน
1. กลาวแนะนํานายคํานวณ ชโลปถัมภ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต อดี ต นายกสมาคมทนายความแห ง ประเทศไทย และเป น นายกสภา
ทนายความคนแรก ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ทางกฎหมายระหวางประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นายสุรใจ ศิรินุพงศ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการขุ ด คอคอดกระ วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจั ง หวั ด สงขลา จบการศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต
พาณิชยศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย และอดีตนายกสมาคมชาวปกษใต
3. พลโท โอภาส รัตนบุรี รองประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปได
ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารยโรงเรียนนายรอย
จปร. จบปริญญาโทและเอกดานการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรัฐเทคซัสออสติน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาจากสถาบันพระปกเกลารุน 4 ปจจุบันตําแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการ
การทหาร วุฒิสภา และเลขาธิการสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียแปซิฟก
4. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญฯ จบการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกจาก
ประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ เปนนองชาย ดร.วัฒนา เขียววิมล อดีตสมาชิกวุฒิสภา
นายคํานวณ ชโลปถัมภ กลาวขอบคุณนายจิโรจน โชติพันธ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ ที่
ไดใหความรวมมือและกลาวบรรยายตอไปวา หลังจากที่วุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสมัญฯ เสร็จ
แลว ตองเสนอตอวุฒิสภาซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะตองถูกซักถามจากวุฒิสภาและองคกรเอกชน
(NGO) อยางละเอียด เนื่องจากเรื่องขุดคอคอดกระเปนเรื่องสําคัญเปนที่สนใจทั่วไป เชน เรื่องปญหา
สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งตองประมวลขอมูลทุกดานใหพรอม
สิ่งสําคัญในการจัดเสวนาในครั้งนี้ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองการ คือ ขอคิดเห็นเสียง
สะทอนจากทานทั้งหลาย สําหรับหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา 200 คน เพื่อบานเมืองมีหนาที่แตงตั้งถอด
ถอนกลั่นกรองเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ตองทําอะไรใหปรากฏเปนประวัติศาสตรชาติ จากจิตสํานึกนี้
ทําใหสํานึก สวนในเรื่องการเกษตร เลี้ยงตัวยังไมไหว เลี้ยงตัวไมไดเพราะเปนหนี้ทั่วประเทศ ดานการ
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อุตสาหกรรมจะไดเฉพาะคาแรง วัตถุดิบมาจากตางประเทศซึ่งจะตองคืนยังตางประเทศเกือบทั้งหมด
ขณะนี้รายไดอันดับ 1 คือ การทองเที่ยว หลังจากไดรับแตงตั้งแลวคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พยายาม
ศึกษาลงไปในทางลึกตั้งแต 326 ปแลว
สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราชจนกระทั่ ง ถึ ง สมั ย ท า นปรี ดี พนมยงค จนมาถึ ง ป จ จุ บั น
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หวงใยเปนอยางยิ่งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ ถาทําแลวจะเกิดประโยชน
แกประเทศชาติอยางไรบาง โดยสรุปวา เมื่อประธานฯ และพลโท โอภาส รองประธานฯ พยายามไปสกัด
จุดที่เปนปญหา เมื่อประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ประเทศสิงคโปรจะสกัดเรื่องนี้ จึงตอง
เดินทางไปประเทศสิงคโปร 3 – 4 ครั้ง เพื่อใหความเคลื่อนไหวของประเทศสิงคโปรหยุดนิ่งเรื่องนี้ เมื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดําเนินการในเรื่องนี้ ประธานาธิบดีโกะจกตงของประเทศสิงคโปรไดเดินทาง
มาประเทศไทย เพื่อขอซื้อที่ดินในประเทศไทย แตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 45 คนไมขายแผนดินที่ขุด
ขึ้น เพราะดินที่ขุดขึ้นมาจะนําไปถมทะเลหรือทําอะไรที่เปนประโยชนก็สามารถทําได ดวยความรักชาติจะ
ไมขายแผนดินเปนเด็ดขาด แมแตดินเพียงนิดเดียวก็จะไมขายใหใคร หลังจากที่สกัดจุดนี้ไดแลวได
พยายามเดินทางไปดูของจริง เพราะหลังจาก 10 กวาปที่ผานมาไดศึกษามาบางแลว ซึ่งนายสุรใจ จะเลา
ใหฟงตอไป ขณะนี้ ดร.ทักษิณ นายกรัฐมนตรี บอกวา กําลังไลลาทําใหรูวาโลกขางหนาจะไปไมรูจบ แต
เราคิดวาเศรษฐกิจชาติจะยืนไดอยางไร ตอนที่เรื่องนี้เสนอวุฒิสภาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เปน
เวลานานกวาบรรจุระเบียบวาระใหพูดเรื่องนี้ 6 เดือน หลังจากนั้นไดไปศึกษาดูงานจริง ไดแก
1. ประเทศอียิปต : ดูการบริหารจัดการ ซึ่งไดขอคิดจากผูเชี่ยวชาญวา ถาคิดจะขุดคลองอยาขุด
คลองเดียวเพราะถาเรือเกิดอุบัติเหตุ เชน เรือชนกัน น้ํามันรั่วไหล ฯลฯ จะมีอุปสรรคและปญหาในการ
เดินเรือทันที เพราะฉะนั้น ถามีปญหาอะไรในประเทศไทย ยินดีจะมาบรรยายใหฟงวาปญหาจะเกิด
อยางไรบาง
2. ประเทศปานามา : ผมเดินทางไปกับ ดร. สถาพร เขียววิมล ปรากฏวาประเทศนี้ใชเรือไตเขา
ขึ้นสูง 26 เมตร แลวไตลงซึ่งเปนเรื่องดีสาํ หรับประเทศนี้ แตไมเปนตัวอยางที่ดีสําหรับประเทศไทย แตไป
ดูเรื่องการบริหารจัดการในการเดินเรือและการจัดการทาเรือ และเรื่องที่ดีสําหรับประเทศไทย คือ เรื่อง
เทคโนโลยีในการเดินเรือ เพราะจะเปดประตูน้ําทั้งหมดโดยนําน้ํามาใชในประตูน้ําและยกเรือขึ้น ซึง่ น้าํ มา
จากฝนที่ตกเปนเวลานานถึง 11 เดือนของประเทศนี้ ซึ่งจะมีน้ําขังอยูขางบน แลวเอาน้ําลงมาเพื่อนําเรือ
ขึ้น ซึ่งเปนการบริหารเรื่องน้ําเปนตัวอยางในการบริหารจัดการ
3. ประเทศญี่ปุน : ถมทะเลสรางอูตอเรือทําทาเรือ สรางโรงเก็บคลังสินคา –20 องศาเซลเซียส
เก็บสินคาเพื่อเตรียมสงจําหนายยังที่ตางๆ ซึ่งมีขนาดใหญมากและเย็นมาก
4. ประเทศเกาหลีใตที่ปูซาน : จะไดความรูเรื่องการบริหารการทาเรือ และสิ่งที่สืบทอดถึง
ลูกหลาน คือ มหาวิทยาลัยปูซาน ซึ่งสอนการเดินเรือและธุรกิจการตอเรือและกิจการการเดินเรือทั้งหลาย
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ซึ่งมอบใหพลโท โอภาส รัตนบุรี นําไปอธิบายใหสถาบันราชมงคลและสถาบันราชภัฏเตรียมจัดเปน
มหาวิทยาลัยคลองไทย
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน : ผูนําในระดับของประธานการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งบริเวณเดิมเปนทุงนามีการพัฒนาที่เมืองเซี่ยงไฮ โดยพัฒนาฝงตรงขามเมืองเซี่ยงไฮพัฒนาให
เปนเมือง โดยขุดคลองนําสินคาจากทะเลไปเมืองซูโจว จากเมืองซูโจวไปยังนครเซี่ยงไฮ ซึ่งหางจากนคร
เซี่ยงไฮใชเวลาเดินทาง 2 – 3 ชั่วโมง ซึ่งขุดคลอง 800 ปมาแลว เมื่อกรรมาธิการวิสามัญฯ พูดหารือเรื่อง
ขุดคลอง ประเทศจีนกลาววา ทําไดงายมากเพราะเขื่อนซันเซียที่สรางขวางแมน้ําแยงซีเกียงประมาณ 2
กิโลเมตรกวา สูง 170 กวาเมตร
เมื่อไปบริเวณนี้ไดระลึกถึงคํากลาวของประธานาธิบดี “เหมาเจอตุง” ที่กลาวไววา “ภูเขาตองกม
หัวให แมน้ําตองเปลี่ยนทางเดิน” เพราะฉะนั้น เมื่อไปเจรจาที่จตุรัสเทียนอันเหมิน* จึงไดยกคํากลาว
ข า งต น มากล า วกั บ ผู นํ า ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ทํ า ให ผู ฟ ง เกิ ด ความพึ ง พอใจที่ ป ระธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซาบซึ้งในคําพูดของประธานาธิบดี “เหมาเจอตุง” มาก เพราะการดูงาน
บริเวณดังกลาว ปรากฏวามีการทุบภูเขาเพื่อเปลี่ยนเสนทางของแมน้ํา จากคํากลาวที่วาภูเขาตองกมหัว
ให คือ การแยกภูเขาเพื่อใหเปนแมน้ําและแมน้ําตองเปลี่ยนเสนทางเดินเพื่อใหไหลไปที่เขื่อนซันเซียเพื่อ
ปนกระแสไฟฟา ซึ่งกระแสไฟฟามีปริมาณมากพอเทากับประเทศไทยใชทั้งประเทศ สรุปแลว ครึ่งหนึ่ง
ของประเทศจีนใชกระแสไฟฟาที่ปนจากเขื่อนซันเซีย
จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปดูงานทั้งหมดทําใหไดความคิด และเมื่อครั้งสุดทายที่ผม
ไดรับเชิญในฐานะผูแทนรัฐสภาประเทศไทยไปประชุมที่เมืองชงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการ
ประชุมสัมมนาเอเชียเพื่อสันติภาพ ทั้งนี้ มีแนวคิดเพื่อจะไปประชาสัมพันธโครงการขุดคลองไทย โดย
กลาวใหทราบวา ถาประเทศไทยขุดคลองจะทําใหประเทศทั้งหลายเศรษฐกิจดี เพราะเมื่อเศรษฐกิจดี
สันติภาพก็เกิด โดยกลาววา “Thai Canal For Peace” ขุดคลองแลวจะเกิดความสงบสุขขึ้นในดานการ
เดินเรือในดานการบริหารจัดการ
เปนการใชคําวา “Thai Canal” ขึ้นครั้งแรกในการประชุมที่เมืองชงชิง ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด
42 ประเทศ ณ วันนั้น จึงปรากฏเปนประวัติศาสตรคําวา “Thai Canal” หรือ “คลองไทย” ไปปรากฏใน
การประชุมที่เมืองชงชิง จึงขอเรียนใหทานทราบวา จากการศึกษาทั้งหมดของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
สรุปวา จากการศึกษาดูงานที่ประเทศอียิปต เฉพาะคาผานทางการเดินเรือรายไดคิดเปนเงิน 4 แสนลาน
ตอป และที่ประเทศปานามามีประชาชน 3 ลานคน รายไดประมาณ 4 หมื่นลานบาทตอป สําหรับ
ประเทศไทยถูกคัดคานมาตลอดวา ขุดคลองแลวไมคุมทุน ที่คิดวาไมคุมเพราะไปขุดที่คลองกระ เพราะวา
ตรงบริเวณคลองกระภูเขาสูง เมื่อขุดแลวจะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษไมได
พลโท โอภาส รัตนบุรี ในฐานะประธานคณะทํางานศึกษาเสนทาง 9A ไดลงไปศึกษาและ
คณะกรรมการมีสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และคนในพื้นที่ภาคใตเปนจํานวนมาก ใน
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ที่สุดคนพบวา พื้นที่ภาคใตตอนบนภาคใตตอนลางไมเหมาะสมไมสมควรขุดคลอง สําหรับเสนทาง
เปนไปไดที่ภาคใตตอนกลางตรงบริเวณตอนใตของเกาะลันตามาขึ้นบกที่จังหวัดตรัง ผานจังหวัดพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อครั้งที่จะตัดคลองผานจังหวัดสงขลาประชาชนไมยินยอม ปจจุบัน
ประชาชนชาวสงขลาขอใหตัดผานจังหวัดสงขลาบางไดหรือไม ในที่สุดคลอง 9A ลางจะตัดผานที่อําเภอ
ระโนด สวนคลองไทย 9A บน คงตัดผานลงไปที่อาวไทย อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในขณะนี้เพียงแนวคิดวาคลองไทยจะตัดผานตรงไหน ประชาชนที่มีที่ดินที่คลองเฉียดก็เริ่มจะ
ร่ํารวยแลว ที่ทราบเพราะเมื่อครั้งที่ไปประชุมกับผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เดิมราคาที่ดินไมเกิน 400,000
– 500,000 บาท ขึ้นราคามากกวาหลายเทาเปน 15 ลานแลว และที่อําเภอปาพยอมเดิมไรละ 20,000 –
30,000 บาท ปจจุบันไรละ 200,000 บาทแลว ไดบอกราษฏรวาอยารีบขายรอไวใหโครงการขุดคลองไทย
มีเสนทางที่ชัดเจนกวานี้ ถามีการซื้อขายไรละ 500,000 บาท ใหขายไปอยางต่ําก็รวยแลว เพราะ
คณะกรรมาธิ การวิสามัญฯ ไดไปดูพื้น ที่จริงมาแล วพบวาราษฏรภาคใตบริเวณนั้นที่เลี้ ยงกุงกุลาดํา
เสียหายขาดทุนมีหนี้สินเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงใหขายใชหนี้ไปกอนแลวไปซื้อที่ดินแปลงใหม
ขอกราบเรียนวา จากแนวความคิดที่แลวมา วาขุดคลองแลวขาดทุนเพราะคิดวามีเพียงคาผาน
คลอง ณ วันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้คิดวา คาผานคลองไมคิดถึง เลยทิ้งไปเลยเพราะอยากได
โรงกลั่นน้ํามัน การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม 3 เมือง โดยจะใหทานโอภาสและทาน
สุรใจ อธิบาย และดานเทคนิค ดร.สถาพร เขียววิมล เปนผูอธิบายวาไปที่ไหนเปนอยางไร ผมขอสรุปยอๆ
เทานี้
และขอกราบเรียนวา เงินที่จะไดรายไดเขาประเทศ คือ เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม
ไฮเทคเหมือนที่ไปดูงานที่เมืองซูโจวและนครเซี่ยงไฮ และความเจริญของสองขางทางจะเจริญบริเวณนั้น
คนจะมีงานทําประมาณ 3 ลานคน ลูกหลานคนที่ถูกตัดผานที่ดินจะไดสิทธิพิเศษวา เขาควรจะทํา
อยางไร เขาควรจะไดสิทธิพิเศษแกลูกหลานในการที่จะเขามหาวิทยาลัย ในการเขาทํางานในโครงการ
คลองไทยจํานวน 3,000,000 คน เพราะมีสวนสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเขาเปนเจาของเอง และคนที่ขอ
ขีดเสน 9A นี้คือ องคการบริหารสวนตําบล 28 ตําบลของจังหวัดที่ผาน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ไมไดขีดเสนเอง ประชาชนเปนคนทําเอง จึงกราบเรียนใหทานทั้งหลายไดทราบยอๆ ในเบื้องตนเทานี้
ขอขอบคุณ
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ : กลาวดังนี้
ทานคํานวณพูดดวยประสบการณตั้งแตตนตอสูปญหาอุปสรรคมาโดยตลอด เพราะทานทํางาน
ดวยตนเอง จะเห็นวามีประเทศหนึ่งอยูใกลประเทศไทยเปนเกาะมีแตหินทั้งนั้น แตพยายามสกัดกั้นทาง
ภาคใตของประเทศไทยอยางมาก ตัวอยางเชน ขัดขวางตั้งแตเรื่องการทําแรแทนทาลัมที่จังหวัดภูเก็ต
ไมใหประเทศไทยทําสําเร็จ แตประเทศเพื่อนบานดังกลาวกลับแอบซื้อไปทําธุรกิจเองเปนสินคาจนร่ํารวย
จนกระทั่งมาถึงโครงการคลองไทยเปนปญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศเพื่อนบานดังกลาว
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เพราะปจจุบันการเดินเรือแถบนี้ตองผานชองแคบมะละกา ซึ่งขณะนี้มีปญหามากเพราะมี
โจรผู ร า ยโจรสลั ด การจราจรคั บ คั่ ง การเดิ น เรื อ ไม ส ะดวก จากการที่ ท า นคํ า นวณพู ด จะเห็ น ว า
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองคิดศึกษาปญหา ศึกษาขอมูลตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ไมใชเรื่องงาย นอกจากนั้น ความคิดขณะนี้อยากเรียนวา แมแตฝายรัฐบาลกับฝายนิติบัญญัติยังพูดไม
ตรงกัน โดยอานจากหนังสือพิมพทานนายกรัฐมนตรี บอกวาจะไมทําโครงการนี้ รวมทั้ง พลเอก ธรรม
รักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนเพื่อนจปร. รุนเดียวกับผม เปนตําแหนงรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกวาไมทํา
โครงการนี้ ไมอยากทําอะไรมากกวา ผมคิดวาเรื่องนี้จะตองพูดจาใหชัดเจน
ผมเชื่อวาภาคใตนี้เมื่อผมเปนนายกสภาสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งทานโอภาสไดไปใช
บุคลากรและสถานที่ของสถาบัน ราชภัฏที่นั้น ดวย ทุก คนไดใหความรวมมือ ที่บอกว าคนภาคใตจะ
ตอตานเรื่องนี้ ในระยะแรกอาจจะมีบางเล็กนอยแตหลังจากทานโอภาสไปชี้แจง ทานคํานวณไปชี้แจง
คนภาคใตมีขอดี คือ เปนคนฉลาดคิดสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี แตเดี๋ยวนี้ใหการสนับสนุน 90% ที่
ทานคํานวณอธิบายแนวทางศึกษาในยุคกอนกับปจจุบันแตกตางกัน ยุคกอนนั้นเปนการศึกษาฝายเดียว
จากนักวิชาการหรือจากบุคคลที่เห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ ศึกษาดานเดียววาควรหรือไมควรจะขุดคอคอด
กระ แตยุคนี้ศึกษาคนละแนวทางเพราะศึกษารอบดาน ซึ่งการศึกษารอบดานเปนอยางไรขอใหทานสุรใจ
เปนผูบรรยาย
นายสุรใจ ศิรินุพงศ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา : บรรยายโดยมีสาระสําคัญดังนี้
ขอชื่นชม พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ ที่มีความพยายามจะสรางความมั่นคงและมีสวนรวม
ในการพัฒนาภาคใต โดยเฉพาะทานเปนนายกสมาคมชาวปกษใตถึง 5 สมัย นับวาเปนบุคคลที่อยูใน
ตําแหนงยาวนานที่สุด ผมในฐานะอดีตนายกสมาคมชาวปกษใต 2 สมัย จะเห็นวามีการพัฒนาของ
สมาคมฯ มีการสรางชื่อเสียงมากขึ้น กอนอื่นจึงขอทําความเขาใจในระหวางประชาชนไทยที่มีความ
สับสนการศึกษาเรื่องคลองไทยใหชัดเจน คือ มีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา โดยมีนายคํานวณ ชโลปถัมภ เปนประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ และมี
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวม 45 คน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เปนคณะแรกของวุฒสิ ภา
ที่คิดศึกษาโครงการดังกลาว จากอดีตที่ผานมาเปนการศึกษาจากสภาผูแทนราษฎรเปนสวนใหญและ
ศึกษาฝายเดียว
สําหรับอีกคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการฯ ชื่อคณะกรรมการแหงชาติเพื่อศึกษาความเปนไปไดใน
การขุดคลองกระ เพื่อแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปน
ประธานฯ มีคณะกรรมการ 48 ทาน แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
แนวความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยประชาชนมีสิทธิวิจารณทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเรื่องคลองไทยและคลองกระเริ่มตั้งแตสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณมหาราชเปนเวลา 320 กวาป
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มาแลว ซึ่งเปนโครงการที่ยืนยาวและมั่นคง เพราะถาไมมีประโยชนจริงๆ จะไมมีการศึกษาติดตอกัน
นานขนาดนี้ ถึงแมวาจะมีความคิดเห็นไมตรงกัน
ซึ่งมีการลงหนังสือพิมพชื่อ “โฟกัส” วา “คลองกระ คลองไทย หยุดสรางฝนปนเงิน” แลวแต
มุมมอง ซึ่งผมไดเรียนชัดเจนวาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาคลองไทยเสนทาง 9A โดยยอดังนี้
คือ เสนทางผานจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปออกอาวไทยที่อําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา เพราะฉะนั้น ถึงแมวาความคิดเห็นไมตรงกัน แตคณะกรรมการแหงชาติฯ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดรับมอบหมายใหศึกษาความเปนไปไดที่จะขุดคอคอดกระเสียที เพราะ
ศึกษามา 320 ปแลว และคณะกรรมการแหงชาติฯ ไมเห็นดวยกับเสนทาง 9A แตเห็นดวยกับเสนทาง
7A คือ จากจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง มาลงที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของชาวสงขลา
การศึกษาเรื่องนี้ศึกษากันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา พระนารายณมหาราช แนวความคิดจาก
ประเทศฝรั่งเศสจากพระเจาหลุยสที่ 14 มองการณไกลวา ถาจะมาแนะนําใหคนไทยขุดคอคอดกระซึ่ง
เปนแนวที่แคบที่สุดในประเทศไทยที่บานราชกรูดออกอาวไทยถึงอําเภอหลังสวน จึงติดชื่อคลองกระมา
โดยตลอด จนมาถึงปจจุบันนี้ศึกษามา 13 แนวแลว ซึ่งแตละแนวมีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางกัน ผม
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาตั้งแตป 2530 ไดรับมอบหมายในฐานะเจาของทองที่และมีความรู
พื้นฐานดานเศรษฐศาสตร ใหศึกษาแนวที่ 5 ลงไปใตสุดที่จังหวัดสตูลและไปออกที่อําเภอมวงงาม
จังหวัดสงขลา ระยะสั้นไมถึง 100 กิโลเมตร มีจุดออนคือ ใกลประเทศมาเลเซีย ใกลชองแคบมะละกา
ซึ่งเขามีอยูแลวเทากับสรางคลองใหคนอื่นไดเงิน
การศึ ก ษาในเรื่อ งขุ ดคอคอดกระในประวัติศาสตรขุดไม ได เนื่อ งจาก ขาดเงิ น ทุน ที่จะสรา ง
เจตนารมณเพื่อปองกันยุทธศาสตรการสงคราม ซึ่งถือวาการขุดคลองมีอยูในใจของผูบริหารประเทศ
ตลอดมา ปจจุบันประเทศใดที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถทําใหประเทศมั่นคงยั่งยืนได ไมใช
ศักยภาพทางกองทัพแลว จะตองเปนศักยภาพทางกองทัพเศรษฐกิจ
เมื่อครั้งที่ผมดําเนินการเรื่องนี้ถูกใบปลิวโจมตีวาแบงแยกดินแดน และไมไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่คนใตเปนประธานฯ ก็จะทําใหเกิดอุบัติเหตุอีก การที่ทานคํานวณ ชโลป
ถัมภ อยูภาคกลางเปนขอดีจะทําใหเห็นวาไมใชทําเพื่อบานเกิดของตนเอง เปนการทําเพื่อบานเมืองทํา
เพื่อประเทศชาติ ไมใชทําเพื่อบุคคล ซึ่งทานคํานวณ มีความสามารถและความตั้งใจจริงเพื่อประเทศชาติ
ไมใชเพื่อบุคคล จึงรวมกันเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เรื่องนี้จึงสรุปไดวา คอคอดกระยืนยาวและยิ่งยงมานานเพราะมีประโยชน ปจจุบันกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไดไปที่กองทัพ จากการศึกษาของ วปอ.แนวคิดในเรื่องของยุทธศาสตรสําหรับสมัยนั้น พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีมีการศึกษาเรื่องนี้ตกลงวาจะขุดคลอง แตไมผานความเห็นชอบ
ของฝายสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งรายละเอียดในเรื่องยุทธศาสตรประโยชนของชาติ ซึ่งในปจจุบนั เรือ่ ง
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นี้จะนอยลง เพราะฉะนั้น แนวความคิดในปจจุบันนี้และวันนี้เปนแนวคิดในการสรางหลักประกันทาง
เศรษฐศาสตร เพื่อความมั่นคงในภายภาคหนา
พลโท โอภาส รัตนบุรี : สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายโดยมีสาระสําคัญดังนี้
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชที่ประเทศฝรั่งเศสจะเขามาขุดซึ่งมีปญหาตางๆ รวมทั้งดาน
วิศวกรรมดวย
สมัยรัชกาลที่ 1 การขุดคลองเปนเรื่องยุทธศาสตรที่จะสงกองกําลังทางเรือเขาไปยึดเมืองมะริด
เขาเมาะตะมะ เขาตีเมืองยางกุง แตไมไดขุด กระทั่งมีการศึกษาอยางจริงจังหลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครองตั้งแตพุทธศักราช 2475 มีการศึกษาโครงการฯ ซึ่งมีบริษัทของนายเชาว ขวัญยืน ศึกษาโดย
ลงมติเสนทาง 5A จังหวัดสตูล ผานทะเลสาบสงขลา จากการศึกษาของหลายคณะตามแนวความคิดเดิม
คือ ใชเสนทางที่สั้นที่สุดและสวนที่แคบที่สุดของประเทศไทยคือคลองกระหรือเสนทาง 2A นั่นเอง อยูที่
จั ง หวั ด ระนองขุ ด ไปจั ง หวั ด ชุ ม พรเป น เส น ทางที่ ดี ที่ สุ ด คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ จึ ง ได ศึ ก ษา
รายละเอียดเสนทาง 2A และไดศึกษาในรายละเอียดเสนทาง 5A และเสนตรงกลาง คือ เสนทาง 7A ที่
กําลังลงขาวโจมตีเสนทาง 9A อยูตลอดเวลา สําหรับเสนทาง 7A ซึ่งมีนายแพทย กุณฑล สุนทรเวช เปน
ประธานฯ และมีมูลนิธิคลองไทยดวย
ทําไมเสนทาง 9A จึงเกิดขึ้น เนื่องจากสาเหตุความมั่นคงเปนหลัก ความมั่นคงของประเทศซึ่ง
ผมเปนเลขานุการกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา ไดมีการประชุมหลายครั้งในกลุมของกองทัพ รวมทั้งไป
เยี่ยมชมกองบัญชาการทหารสูงสุด สอบถามกองทัพเรือ สวนกองทัพอากาศยังไมไดสอบถาม เพราะ
กองทัพอากาศแจงวาจุดใดก็ไดในประเทศไทยไมเกิน 10 นาที เครื่องบินเอฟ 16 ของเราสามารถบินไปถึง
และทําลายเปาหมายได เพราะฉะนั้น ตรงไหนก็ไดกองทัพอากาศจึงไมขัดของ
สวนกองทัพบกไมเห็นดวยที่จะใหขุดที่เสนทาง 2A เพราะใกลประเทศพมา สวนกองทัพเรือ
คัดคาน 100% ไมใหขุดเสนนั้น จึงศึกษาเสนทาง 5A จังหวัดสตูล จากการศึกษาจะใหลงที่จังหวัดสตูล
ลงที่จังหวัดสงขลา ประเทศมาเลเซียเตรียมพรอมพัฒนาเมืองอะลอสตารไวลวงหนา เพื่อจะรองรับถาขุด
ตรงนั้นประเทศมาเลเซียร่ํารวย เพราะผลประโยชนเปนของประเทศมาเลเซียหมด ตอไป ดร.สถาพร
เขียววิมล จะเรียนใหทราบวาคลองนั้นมีความหมายอยางไร แลวอะไรจะเกิดขึ้นติดตามมากับคลองเปน
จํานวนมากมายมหาศาล
ในที่สุดเมื่อ 2 จุดดังกลาวติดขัดจึงศึกษาเสนทาง 9A ซึ่งเปนเสนทางที่ดีที่สุดที่ตัดไดคอื เหมาะสม
ที่สุดในขณะที่ศึกษา เพราะวาผานพื้นที่ที่ยาวไมมากเสนนี้มีแตภูเขาสูงมีชองเดียวที่ตดั ได คือ ทีเ่ ขาพับผา
และไมสามารถขุด 2 คลองได ซึ่งแนวความคิดที่ศึกษามาเดิมคิดไววาขุดคลองเดียว แตวาแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ศึกษาดูงานที่คลองสุเอช ไดเตือนอยางตรงไปตรงมา เตือนแลวเตือนอีกวา
ตองขุด 2 คลอง เพราะถาประเทศไทยขุดทีหลังจะตองดีกวา ถาขุดแลวแยกวาคลองสุเอชอยาขุด เพราะที่
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คลองสุเอชขณะนี้เรือแลนเร็วไมได วิ่งไดประมาณ 10 นอต วิ่งเร็วไมไดตองไปเรื่อยๆ เพราะสองฝง
เปนทรายถาวิ่งเร็วทรายก็จะถลมลงมา คาใชจายในการบํารุงคลอง 40% ของรายได การที่คลองสุเอช
เตือนประเทศไทย เพราะที่คลองสุเอชมีสภาพแยมากจึงคิดขยายไปทําคลองที่ 2 กําลังขยายทําเปนตอนๆ
อยูแลว ซึ่งดร. สถาพร เขียววิมล จะใหรายละเอียดในภายหลัง ขณะนี้ประเทศปานามาเตรียมทําคลองที่
2 เพราะการสรางคลองไมมีคลองไหนทําใหจน มีแตทําใหรวยขึ้นๆ เชน คลองปานามาและคลองสุเอชมี
รายได 400,000 ลานบาทตอป ที่ชองแคบมะละกามีรายไดปละประมาณ 3.3 ลานลานบาท ประมาณ 3
เทาของรายไดงบประมาณแผนดินของประเทศไทย มีเพียง 1 ลานลานบาทเทานั้น
สําหรับความจําเปนในพื้นที่สรางคลอง เพราะเสนทาง 7A ปญหาที่พบ คือ ประชาชนไมใหผาน
จังหวัดสงขลาเด็ดขาดเพราะมีทะเลสาบสงขลา ทําใหความเสียหายเกิดขึ้น อางวาเปนการแบงแยก
แผนดินอีกดวยถึงกับตองไปอธิบายใหมในภายหลังหลายครั้ง ปจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลา โดยมีการนํา
สมาชิกวุฒิสภา นายสุรใจ ศิรินุพงศ และมีทานวีระ มุกสิกพงศ ไปพูด ในที่สุดเห็นดวย 100% ใหขุด
คลองแตไมใหผานทะเลสาบสงขลา 100% จึงขยับเหนือขึ้นไปเสนทาง 9A ผานตอนใตของเกาะลันตา
อยูระหวางเกาะลันตากับเกาะไหงหางกัน 20 กิโลเมตร จะไมแลนเขาไปใกลที่เกาะลันตาและเกาะไหง
แลนหาง 10 กิโลเมตร ใกลแหลงทองเที่ยว มาขึ้นที่อําเภอสิเกา ผานอําเภอวังวิเศษ ขึ้นที่อําเภอหวยยอด
และเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีชองอยูเรียกวา ชองหนองชางแลน เมื่อ 1,000 กวาป สมัยพระเจาศรีธรรมโศก
ราชเคยนํา ช างมาวิ่ง แล น เป น ประวัติศาสตรไ ทย ซึ่ง ภาคใตเ ปน ประวัติศาสตรกอ นสุโขทัย ประมาณ
1,000 ป ตองยอนกลับไปเพราะเปนอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งยิ่งใหญมากและที่ประเทศศรีลังกาจดบันทึกใน
ครั้ ง คื อ ยกกองทั พ เรื อ ไปจาก
ประวั ติ ศ าสตร ว า ประเทศไทยยกทั พ ไปตี ป ระเทศศรี ลั ง กา 2
นครศรีธรรมราชไปครั้งละ 20,000 ลํา ยึดประเทศศรีลังกาได ยึดเกาะสุมาตราได เพราะฉะนั้น อาณาจักร
จะเจริญมาก
ผมจึงคิดถึงประวัติศาสตรเกา คิดไดถึงเสนทางลูกปด “เสนทางลูกปด” หมายถึงเสนทางการ
คาขายของพอคาชาวอินเดีย และพอคาชาวจีนใชเดินทางผานประเทศไทย ในยุคสมัยดาพอลลิ่ง เริ่มจาก
พุทธศักราช 2500 ซึ่งมี 2 เสนทางที่ผานระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ขึ้นมาได พลโท
โอภาส รัตนบุรี จึงนํารถยนตออกสํารวจดวยตนเอง พบวามีคลองเกาๆ อยูบาง ชาวบานแถวนั้นบอกวา
เรือลากไปถาตรงบริเวณไหนเรือแลนไมไดก็ใชควายลากเรือไป เสนทางทะลุกันไดในปจจุบัน
แตในสมัยยุคกอนเมื่อ 1,000 ปมาแลว เรือสามารถแลนไดเปนเสนทางเดินเรือจริงๆ จึงมาเลือก
เสนทางตรงนี้ที่เหนือขึ้นมาจากเสนทาง 7A เปนเสนทาง 9A ผูที่ตั้งชื่อวา 9A คือ พลอากาศเอก กานต
สุระกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง เพราะมีการประชุมแลววาจะใชชื่ออะไร ความหมายของคําวา 9 ถือวา
สูงสุดที่อยูในใจของพวกเรา คือ รัชกาลที่ 9 ถือวาเปนมงคลนามในการตั้งตน มีผลดานความคิดดานความ
มั่นคงทางจิตใจ จึงขออาสากับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปนหัวหนาคณะศึกษาเสนทางนี้ดวย
ตนเอง จึ ง ลงไปศึ กษาในพื้นที่ วิธี ปฎิบัติ คือ ลงกราบพี่ นองประชาชนทุก องคก ารบริหารสว นตํา บล
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(อบต.) ทุกอบต. และสถาบันราชภัฎ สถาบันราชมงคล ประชาชนทุกคนชวยกันโดยบอกเขาวา คลอง
เปนของทานเอง ทุกคนตองชวยกันขีดเสนทางคลองดวยตนเอง ภาพ ดร.สถาพร จะนํามาใหดู ในที่สุด
27 อบต. จึงลากเสนทางมาตอกันแผนที่และขอมูลยังไมเผยแพรใหใครดูเพราะจะทําใหประชาชนมี
ปญหา ทะเลาะกัน
วิธีทําภาพ คือ ใชแผนที่ของกรมแผนที่ทหารถายเปนภาพถายทางอากาศประกอบกันและวาง
กรอบวา คลองนี้จะใหเสนแนวกลางไปกอนเปนเสนแดงนําไปและเวนไวขางบน 5 กิโลเมตรเวนไว
ดานลาง 5 กิโลเมตร เปนกรอบ 10 กิโลเมตร และบอกพี่นองประชาชนทั้ง 27 อบต. วาใหลากเสนเอง แต
ใหอยูในกรอบ 10 กิโลเมตร นี้ พี่นองประชาชนตกลงกันได แลวจึงลากเสนมาตอกันเปนคลอง

ภาพที่ 11.2 ราษฎรและตัวแทนราษฎรทีอ่ ยูในพืน้ ที่บริเวณแนวคลองไทยเสน 9A มา
ชวยกันกําหนดแนวคลองไทย
ในครั้งแรกลากเสนในแผนที่ไปดานบน ปรากฏวาเมื่อไปตรวจพื้นที่จริง ตามแนวที่ลากผาเขาไป
ในหัวงานของโครงการพระราชดําริของในหลวงคือ ลุมแมน้ําปากพนัง แลวไปตัดกับคลองแพรกเมือง
เมื่อกอนบอกวาขุดผานพรุควนเคร็งไมได เพราะถาขุดผานพรุควนเคร็งคนนั้นตองลมจมไมสามารถมีชีวิต
อยูได ถานําเรือเขาไปเรือจะลม นําชางเขาไปชางตกหลม สรุปไดวาทุกอยางเสียหายหมดซึ่งเปนเรื่อง
แปลก
ในที่สุดดวยพระบารมีในหลวง รับสั่งใหกรมชลประทานขุดคลองแพรกเมือง จากทะเลผามาถึง
แมน้ําปากพนังเปนเสนตรง 23 กิโลเมตร กวาง 180 เมตร ลึก 5 เมตร ขณะนี้เสร็จไป 90 กวาเปอรเซ็นต
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แลว เหลือติดตนไทรนิดหนอย ซึ่งจะตั้งศาลหลวงไวที่ตนไทร เพราะเกิดเรือทุกลําแลนไป บริเวณตน
ไทรเครื่องดับ เรืองขุดทํางานไมได พอกราบไหวที่ตนไทรแลวสามารถทํางานได เปนเรื่องที่ทราบกันดี ถือ
วาคลองในหลวง คลองแพรกเมืองเปนคลองตนแบบ ใครวาขุดไมไดในหลวงขุดใหดู ตอไปใครจะโกงบอก
ราคาเทานั้นเทานี้ ในหลวงขุดใหดูแลวโกงกันไมได ทุกอยางชัดเจนหมดแลวในขณะนี้
ผมเลยปรับคลองลงมาขางลาง 4 กิโลเมตร พอดีกับที่ตัดไวตามเดิม พี่นองที่หัวไทรยังไมทราบวา
ปรับลงมา 4 กิโลเมตร เพราะวาถาไมปรับจะเจอเรื่องใหญ 2 รายการคือ 1.) โครงการพระราชดําริ 2.)
พื้นที่กําลังทําโรงงานประมาณ 4 - 5 พันไร พอลงมาขางลางจะเปนนากุงรางตลอดเสนทางนี้ ใชเสน
กลางที่มีเทือกเขาบรรทัดมาทางตะวันตก ทะเลอันดามัน ที่จะเปนเนินเขาเตี้ยๆ มีลูกรัง (ภาษาภาคใต
เรียกวาดอน) ปลูกยางพารากับสวนปาลม และปลอยใหเปนปา 84% เปนที่หลวงทั้งหมด
จากตรงกลางไปภูเขา ไปทางดานตะวันออก อ.ปาพยอม ไมเห็นดวย แตเมื่อไปอธิบายใหฟงมี
ประชาชนประมาณ 600 คน โดยมี ส.ว.โอภาส ส.ว.สุรใจ และส.ว.อนุกูล ของจังหวัดพัทลุง ทุกคน
คัดคาน แตเมื่ออธิบายใหเขาใจ ทุกคนก็เห็นดวยใหผาน อ.ปาพยอม จากปาพยอมไปในที่ที่ยากจนที่สุด
ไดแก พรุควนเคร็งหรือชะอวดและหัวไทร ตรงนี้พี่นองประชาชนยากจนมาก ซึ่งคงเคยไดยินเนินทะมังของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีศูนยศิลปาชีพ จากรายไดปละไมเกิน 2,000 บาท ชาวบาน
หวงตนกระจูด ซึ่งจะเวนไวให แตเมื่อคลองผานตรงนี้ก็จะมีตนกระจูดตามเดิม แตสิ่งที่ดีกวาคือเมื่อ
ลูกหลานตอไปไดทํางานที่คลองไทย เงินเดือน 5,000 บาท 8,000 บาท และ 10,000 บาท ไมใชเงินเดือน
จะตองไมต่ํากวา 2,000 บาท เพราะถาเรือผานมาแลวทุกอยางจะดีหมด เพราะเปนวิชาชีพที่ติดตัว
ตลอดไป ชั่วลูกชั่วหลาน ชั่วกาลนาน ชั่วประเทศไทยคงอยู
เมื่อผานตรงนี้แลว ตอไปผานที่พรุควนเคร็งมีสวนที่ตองระมัดระวังมากที่สุด คือวา คลองจะตอง
ตัดใหเหนือทะเลนอย เปนแหลงนกแหลงปลา ตองหลบเหนือขึ้นไป 10 กิโลเมตร คือ พรุควนเคร็ง ใน
หนาแลง น้ําแหงมีตัวตะกวดมาก ชาวบานจุดไฟเผาไลตะกวด แตเจตนาเพื่อทําลายปา บุกรุกเพื่อยึด
ครอง เมื่อกอนพรุควนเคร็งมีพื้นที่อยูประมาณ 1 ลานไร ขณะนี้เหลือประมาณ 5 แสนไร ถูกครอบครองไป
เยอะ พวกเราตองรักษาพรุควนเคร็งไว หมายความวาจะตัดสวนหนึ่งหลังจากที่คลองผานพรุควนเคร็ง
สวนบนจะตองเก็บทําเปนน้ําจืดไวตองมีเขตกั้นไว ไดปรึกษากับกรมชลประทานเรียบรอยแลว กรม
ชลประทานแจงวาพรุควนเคร็งสวนบนทําเปนแหลงน้ําจืด และตนทุนสําหรับสงน้ําจืดลงแมน้ําปากพนัง
และมาเลี้ยงโครงการพระราชดําริโครงการลุมแมน้ําปากพนังทั้งหมด
สวนใตคลองลงมาจะมีพื้นที่สวนหนึ่งตองพัฒนาเปนทาเรือ สําหรับเรือเดินทะเลมาจอดมาซอม
และรับสินคา ถามีคําถามวาทําไมไมทําทาเรือไปอาวไทย ที่อาวไทยเปนเสนตรงแบบไมบรรทัด จาก
สงขลาประมาณ 200 กิโลเมตร ตรงนั้นจะทําไมได จากการไปดูงานที่ทาเรือโยโกฮามา โกเบ โอซากา
และคัสชิมาของญี่ปุน ญี่ปุนใหแนวความคิดวาตรงไหนที่ทะเลเปนเสนตรงอยาสรางอะไรลงไปเปนอัน
ขาด เพราะถาสรางลงไป มันจะไปพัดทําลายทั้งหมดที่สรางลงไป ถาพัดทําลายตรงนี้ไมได มันก็จะไป
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เซาะตรงอื่นพัง จะเปนอยางนี้ตลอดและที่ทาศาลาลงไป 300 กวาลานบาท ขณะนี้เหลือ 10 ลานหรือ
เปลา ไมทราบ ไมแนใจ ผมเปนประธานตรวจสอบเองเมื่อ 3 – 4 ปที่แลว บอกวาบริษัทเอาหินผุมาทํา
ผมไปพิสูจนหิน แบกหินขึ้นเครื่องนํามาตรวจที่จุฬาฯ เพื่อใหทราบวาหินผุจริงหรือไม ผลการตรวจปรากฎ
วาปกติ หินไมไดผุ สรุปแลว บริษัทไมไดโกง แตธรรมชาติเปนอยางนั้นเอง ยังจะสรางเขื่อนกั้นคลื่นไป
เรื่อยๆ อยูไมได ญี่ปุนแนะนําถูกตองแลว เพราะฉะนั้น ตองสรางเขามาขางในประมาณ 15 กิโลเมตร ก็
ถึงพรุควนเคร็ง เมื่อถึงพรุก็ขุดพรุรื้อขึ้นมาก็เปนทะเล เปนทาเรือสําหรับจอดเรือ ทาเรืออาจจะมีทาเรือ
สําหรับทาคอนเทนเนอร ทาเรือสําหรับสินคาเปยก สินคาแหง สินคาเทกอง และสินคาอื่นๆ เปนเมืองทา
ใหญขึ้นมาซี่งปจจุบันประเทศไทยเรายังไมมีเมืองทา เราพึ่งเริ่มมีเมืองทาเมื่อ 3 - 4 ป มานี้เองที่แหลม
ฉบัง
ถาพูดถึงทาเรือเรือเดี๋ยวนี้บรรทุกสินคา เขาใสตูคอนเทนเนอร เรียกเปนหนวยวา T.E.U. หมายถึง
T = TWENTY, E = EQUIVALENT, U = UNIT หมายความวา ตูขนาดยาว 20 ฟุต เปน ตูขนาดครึ่งหนึ่ง
ของตูขนาดใหญขนาด 40 ฟุต แตตัว T.E.U. = 20
ขณะนี้สิงคโปรรับสินคาสงสินคาปหนึ่งจาก 16 ลาน T.E.U. กําลังจะเพิ่มเปน 20 ลาน T.E.U. ตอ
ป จะใหเทากับฮองกง ขณะนี้ฮองกง 20 ลานจะเพิ่มเปน 28 ลาน ซึ่งขณะนี้เตรียมจะพาคณะไปดูงานที่
ฮองกงในดานการบริหารจัดการทาเรือ ในเรื่องตูคอนเทนเนอร
สําหรับแหลมฉบังได 3 ลานตู เรือใหญกําลังวิ่งเขามาทดสอบ 7 หมื่นตัน เขามาเทียบทา สวนทา
กรุงเทพฯ ตองราง เพราะเรือใหญเขาไมได มีแตเรือต่ํากวาหมื่นเขามาอยางมาก 2 หมื่นตัน เขามาทางไม
ใกล เขามาทางแมน้ําเจาพระยา วกไปวนมากวาจะมาถึงที่ทาเรือกรุงเทพฯ 65 กิโลเมตรเพราะฉะนั้น ที่
คิดจากอาวไทยมาถึง PORT OF KRENG คือ ทาเคร็ง ตางประเทศชอบ เมื่อไปบรรยายจะประเทศใดก็
ตาม เพราะสั้น เปนชื่อที่พลโทโอภาสตั้งขึ้น ตอไป PORT OF KRENG จะยิ่งใหญ
สวนทางฝงอันดามัน เมืองทาใหญ คือ PORT OF SIKAO มี 2 PORT มีความแตกตาง คือ คํา
วา PORT OF หมายถึง เปน PORT ขนาดใหญและยิ่งใหญ สวนที่เรียกชื่อ PORT วา SONGKLA
PORT, PHUKET PORT เปน PORT เล็กๆ แต PORT OF SIKAO เปน PORT ยิ่งใหญ PORT OF
KRENG ยิ่งใหญและมีสวนประกอบเปนเมืองทาใหญ 2 เมือง ถามีเมืองทาใหญอีกเมืองหนึ่งเปนเมือง
อุตสาหกรรมอยูตรงกลาง ซึ่งมีสาธารณูปโภคพรอม ทางรถไฟพรอม มีถนนพรอม สินคาจากตางประเทศ
เขาได คือ ระหวางทุงสงและหวยยอดตองฟอรมมาเปนเมืองอุตสาหกรรมใหญ เมืองใหญตางประเทศ
เรียกวา S.E.Z. หมายถึง SPECIAL ECONOMIC ZONE
ประเทศที่มีเมืองอุตสาหกรรมนี้ จะรวยมากรวยมหาศาล เพราะทุกอยางสรรพสินคาจะสงมาที่
PORT ตรงนี้ ในประเทศไทย จะมี S.E.Z. อยู 3 แหง ซึ่งดูตัวอยาง S.E.Z. ที่เซี่ยงไฮและที่ปูตง ประธาน
รัฐสภาจีนบอกวา เมืองไทยสรางคลองจะมีปูตงขึ้นมา 3 ปูตง ซึ่งเปนแนวคิดที่จีนแนะนําเพราะมีพื้นที่
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เพียงพอ ไมรบกวนที่อยูอาศัยของประชาชน เพราะมีคนอาศัยอยูนอย ตามเสนทาง 9A จะผาน
ทั้งหมดนับในทะเลดวยจะมี 8 อําเภอ เชน

อ. เกาะลันตา
ลึก 32 เมตรมีเรือมารับสินคาอยูแลวเปนปูนซีเมนตที่สงจากทุงสงไปยังตะวันออกกลางเปน
ทาเรือเกาอยูแลวจะมาขึ้นบกที่ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผานเนินเขาเตี้ยๆ มาที่วังวิเศษ ตอมาที่หวยยอด
ซึ่งมีภูเขาสูงขึ้น แตไมเปนปญหา ทดสอบดวย G.P.S. ซึ่งบอกระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลเทาไรและ
บันทึกไว สรุปจุดสูงสุดที่เทือกเขาบรรทัด 180 เมตร บนยอดเขามีรถยนตวิ่งขึ้นไปได เพราะฉะนั้น บริเวณ
นี้ไมมีเขาสูงชัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการขุด มีเนินเขาบางแตขุดได ตอมาถึง

อ. ปาพะยอม
เปนที่ราบและคอยๆ ลึกไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนทะเลเกาของนครศรีธรรมราช คือ พรุควนเคร็ง พรุควน
เคร็งซึ่งเปนทะเลหลวงรองลงมาของทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลาแบงออกเปน 3 สวน คือ ทะเลที่
สงขลา เรียกวา ทะเลสาบสงขลา พอมาที่จังหวัดพัทลุง เรียกวา ทะเลหลวง เหนือจังหวัดพัทลุง ขึ้นมา
เรียกวา ทะเลนอย เหนือทะเลนอย คือ พรุควนเคร็ง ซึ่งมีขนาดใหญเทากับทะเลหลวง ซึ่งขณะนี้ตื้นเขิน
จะมีตนสะเม็ดกับกระจูดและตัวตะกวดมาก และมียุงที่กัดแลวเปนโรคเทาชาง แตตอนนี้กําลังจะหมดไป
แล ว แต ก็มี บ า งที่ ส ร า งเป น รี ส อรท ให ค นมาพั ก ในพรุ ค วนเคร็ ง แต ยั ง ไม มี คนมาพั ก ตั้ ง แต ส รา งเสร็ จ
เนื่องจากกลัวยุงกัดแลวเกิดโรค จึงไดแนะนําใหหาทางปองกันใหดี สถานที่พักผอนสบาย ถาสรางคลอง
แลวเกิดความเจริญโรคเทาชางจะหายไปและมียารักษาใหหายได ตอมาเปน

อ. ชะอวด ไป อ. หัวไทร
ขึ้นไปดานบนอีก 4 กิโลเมตร ไปลงที่เหนือบานรามแกว แตไปตรงกับโครงการพระราชดําริ จึง
ถอยลงมาขางลาง ซึ่งไดมี ส.ว.สุรใจ ประสานไปลงที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยแจงใหทราบวา ถา
จังหวัดสงขลาไมยินยอม จะแยกเปนจังหวัดระโนด ในที่สุดก็ผานไปที่อําเภอระโนด แตเปนเปอรเซ็นตทใ่ี ช
พื้นที่ 2% – 3% สวนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อําเภอใชพื้นที่ประมาณ 38% ที่เหลือประมาณ 50% อยู
ในจังหวัดตรังไดประโยชน 100%

ผลกระทบมีอยางไรบาง
เรื่องคลองจะเปน 2 คลอง คลองละ 350 เมตร ถึง 500 เมตร เพราะฉะนั้น ตองกั้นคลองไว 500
เมตรตลอดสองฝงคลอง เวนไวตรงกลางคลอง 1 กิโลเมตร ขางๆ คลองขางละ 1 กิโลเมตรรวมแลวเปน
แนวคลองทั้งหมด 4 กิโลเมตร แตขางคลองที่เวนไวนั้นประโยชนที่ได คือ ดินที่ขุดก็กลบตามแนว 3
กิโลเมตรที่เหลือ โดยกลบเต็มตลอดแนว แลวพัฒนาใชประโยชนตามกิจการของคลอง คลองในขณะนี้
เปนสิ่งจําเปนมาก เพราะถาไมขุดในขณะนี้ โลกจะบังคับใหเราขุด เนื่องจากที่ทาเรือสิงคโปรขยายไป 4
ทาก็เต็มแลว กําลังขยายเปน 6 ทา
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สรุปวาคลอง 120 กิโลเมตร กวาง 350 เมตร ลึก 35 เมตร ที่ตองขุดใหลึกเนื่องจากตองการ
เรือ 3 – 5 แสนตัน ผานได ขณะนี้สิงคโปรกําลังแย 4 ทาเต็มหมด เรือผานวันละ 1,000 ลํา แตมีทาเรือให
เรือจอดสําหรับรับน้ํามัน รับสินคา หรือจอดซอมแคเพียง 600 ลํา อีก 400 ลําไมมีที่จอดและเพิ่มมากขึ้น
อีก เรือมีมากจริงๆ จะเห็นวาการเดินเรือสําคัญ
ประะเทศไทยเปนประเทศที่มีทะเล เปนเจาของทะเล แตไมมีแนวคิดในเรื่องเรือเลย ประเทศจึง
ย่ําแย ไมเหมือนประเทศอังกฤษไดบอกวาใครที่ครองทะเล ใครที่ครองสมุทรได ผูนั้นครองโลกไดและ
อังกฤษก็ครองโลกไดจริงๆ เพราะอังกฤษสรางเรือใหญที่สุดในโลก และเรือเสร็จแลวออกทดสอบวิ่งใน
ทะเลแลว ระหวางกรุงลอนดอนไปที่รัฐฟลอริดา เปนเรือใหญที่สุด เปนเรือยาว 4 สนามฟุตบอล และสูง
เทาตึก 23 ชั้น ประกาศความยิ่งใหญของอังกฤษ ประเทศไทยมีทะเลทั้ง 2 ฝง ประเทศไทยคิดวาเรามี
ทะเลเฉพาะในอาวไทย แตขอเท็จจริง ทะเลไทยมีในทะเลอันดามันอีก 50% ที่ทะเลอันดามันทางฝง
ตะวันตก เรามีพื้นที่เปนของไทย ซึ่งเปนการตกลงกันระหวางประเทศ เรียกเขตวา E.E.Z (EXCLUSIVE
ECONOMIC ZONE) เปนพื้นที่สําหรับเศรษฐกิจที่จะทํามาหากินไดประเทศไทยมีอยูประมาณ 1 แสน
ตารางกิโลเมตร ซึ่งคนทั่วไปไมเขาใจคิดวาเปนทะเลพมา พมาก็เขาใจวาใชของพมา จับปลาในเขตทะเล
ของไทยเปนวาเลน แตจริงเปนของไทย ซึ่งกองทัพเรือไปไมไดเพราะตองผานมะละกา แลวจึงจะวิ่งไปมา
ทางดานนี้ได ตองขออนุญาตยุงยากมากเสียเวลา ถาขุดคลองก็จะวิ่งได ตรวจสอบได แตที่เราไมสามารถ
ใชผลประโยชนทางนานน้ําทางฝงอันดามันได เนื่องจากวาทะเลตรงนั้นไมเหมือนประเทศไทย อาวไทย
ลึกสุดเพียงแค 200 ฟุต 60 เมตร ถึง 80 เมตร แตอันดามันลึก 3 กิโลเมตร ไทยแบงกันระหวางอินเดียจาก
เกาะนิโคบา ของไทยแบงจากเกาะสิมิลันตรงกลางออกไปขางละ 200 กิโลเมตร ตรงนั้นเปนจุดแบงที่มี
เขตแดนของไทย เปนทะเลอันยิ่งใหญที่หาประโยชนได
สรุปวาพื้นที่ตรงนี้ ประเทศสิงคโปรยังรับไมไหว เนื่องจากเรือหนาแนน มีการปลนกันตลอดป
เดือนที่แลว 27 ครั้ง กอนหนานั้น 264 ครั้ง มีปญหาเรื่องปลน แลวเรือใหญผานไมได เพราะใตทะเลตื้น
ขึ้นเรื่อยๆ ที่ชองแคบมะละกาเรือที่เกินแสนตันวิ่งไมได ตองไปที่ “ลอมบอค” กับ “ซุนดา” ปรากฏวาถูก
ปลน พลโท โอภาส รัตนบุรี จึงไปเจรจาที่ประเทศอินโดนีเซีย เจรจากับรัฐบาลใหปราบปรามการปลนบาง
แตรัฐบาลอินโดนีเซียแจงวาไมใชคนอินโดนีเซีย แตไมทราบวาใครปลน นี่คือปญหาโลกจึงบีบใหประเทศ
ไทยตองขุดคลอง ขณะนี้จีนตองการใหประะเทศไทยขุดคลองอยางมาก ญี่ปุนและอเมริกาก็ตองการ
เชนเดียวกันและประเทศจะคัดคานตอจากนี้ไปไดอีกไมนาน ประเทศไทยตองขุดคลองแนๆ เพราะเปน
ความจําเปนของโลก ถาไมทําก็อยูไมได ถาทําประเทศไทยก็จะร่ํารวย

คําถามจากการฟงเสวนา
เรื่องโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเริ่มตนจากลุมน้ําปากพนังทะลุ
ควนเคร็งและทะเลสาบสงขลา ถาสรางคลองตามเสนทาง 9 A แลวจะเปนสิ่งดีกับโครงการทั้งหมด
ไมใหทะลุพื้นที่ทางตอนใต อยากเรียนถามทานวา เรื่องนี้มีการประสานงานกับกรมชลประทานอยางไร
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บาง และโครงการที่ในหลวงมีโครงการพระราชดําริไวนั้น จะเปนอุปสรรคอยางไรหรือไม เพราะเปน
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อยางมาก

คําตอบ
จะไมใหกระทบโครงการพระราชดําริ จึงหลบโครงการลงมา 4 – 5 กิโลเมตร ไกลพนจากแนวเขต
ลงมา โดยปรึกษากับกรมชลประทานโดยใกลชิด เพราะกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบที่จะไมใหน้ําเค็ม
เขาไปมีอิทธิพลในการเกษตรของประชาชน จะตองมีคลองขนานกั้นน้ําเหมือนกัน แลวก็สําหรับโครงการ
คลองตางๆ จะมีคลองอื่นๆ อีกมากตามโครงการลุมแมน้ําปากพนัง
สําหรับโครงการคลองแพรกเมืองเปนโครงการขนาดใหญ 1 ใน 3 คลอง แตเปนคลองลางสุดที่
หลบเขามาสําหรับโครงการคลองแพรกเมืองเปนคลองขนาดใหญที่จะนําน้ําไปลงทะเลสาบสงขลา แตวา
เปนน้ําเปรี้ยว ในพรุควนเคร็งคิดวา ทางกรมชลประทานเห็นความไมเหมาะสมแลว จึงถึงคลองนี้ไปออกที่
อาวไทย ไมไปลงที่ทะเลสาบแลวตอนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่กระทบเบื้องพระยุคลบาท ขอรับรองวาจะไม
กระทําเปนอันขาด
และขอเรียนวา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ศึกษาในครั้งนี้ ไมไดใชเงินหลวงแมแตบาทเดียว
เปนการใชเงินสวนตัว ตอนนี้ก็จํานองที่ดินไวหลายแปลงแลว เขาธนาคารไวเพื่อโครงการนี้ ทานคงเคยได
ยินและรับฟงวา มีบริษัทนําเงินมาให บริษัทไดนําเงินไปใหคณะกรรมาธิการศึกษาความเปนไปไดขุดคอ
คอดกระ เปนกรรมการแหงชาติ (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธาน) นํามาใหเพื่อการศึกษา เพราะ
การศึกษาตองใชเงินประมาณไมต่ํากวา 2,000 กวาลาน โดยนํามาใหเพียงแคลานเหรียญ เพื่อใชจาย
แลวมีคําครหานินทาเพราะไปตรงไหนมีปญหาตรงนั้น
สําหรับในสวนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ไมมีปญหาเพราะไมมีเงิน ไปดวยใจจริง
ทําเพื่อแผนดิน พอเสร็จแลวเสนอใหวุฒิสภาและนําเรียนรัฐบาล สวนบางคนถามวา รัฐบาลทราบเรื่องนี้
หรือเปลา รัฐบาลตองพูดวาไมทราบ เพราะถาพูดวาทราบจะมีฝายคานทันที ตองพูดวาไมทราบและทาน
จะพูดวาผมเห็นดวยกับการขุดคลอง 100% และเดินทางไปประเทศสิงคโปรไปไดหรือ
เพราะประเทศสิงคโปรจะยกยองประเทศไทยใหเปนผูนําไดอยางไร ทานตองปฏิเสธวาไมได ยัง
ศึกษาไมเสร็จ ยัง ไมรูเรื่อง ตองยอมรับวานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฉลาด เพราะวา ถาบอกว า
ประเทศไทยขุดแนสิงคโปรไมตอนรับแลว คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองไปเจรจากับสิงคโปรถึง 4 ครั้ง
ครั้งแรก ไปกับประธานฯ (นายคํานวณ ชโลปถัมภ) สิงคโปรไมเห็นดวย และบอกวา ถาประเทศ
ไทยขุดสิงคโปรจะย่ําแยและจะอยูไมได
ครั้งที่สอง ไปและบอกวาโครงการที่สรางนี้อีก 10 ปขางหนา ซึ่งในขณะนั้นสิงคโปรมีปญหาแลว
เรือผานไมได แคเรื่องเก็บคราบน้ํามัน สิงคโปรก็รับผิดชอบไมไหว สิงคโปรเริ่มเห็นดวย จึงเจรจาเรื่องตู
คอนเทนเนอร เพราะสิงคโปรเปนนักคิดมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ประเทศสิงคโปรเห็นดวย ซึ่งขณะนี้
สิงคโปรสงเอกอัครราชทูตและอุปทูตมาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หลายครั้ง โดยแจงวา ประเทศ
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สิงคโปรไมขัดของพรอมที่จะรวมลงทุน แตวาจะเชื่อถือทั้งหมดไมได เพราะสิงคโปรเคยบอกวาจะให
ทุนเพื่อใหภูเก็ตเลี้ยงหมูมาแลว แตไมเปนไปตามนั้น
รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล ผูบรรยาย
รายละเอียดในการดําเนินการโครงการนี้ มีทั้งภาพและขอมูลบรรยายโดย ดร. สถาพร เขียววิมล
ขอใหความรูพื้นฐานในกรณีถาขุดคลองแลวจะมีผลอยางไรกับประเทศไทย ถาเรื่องผลกระทบแลวไมใช
กระทบเฉพาะภาคใต เพราะโครงการนี้จะกระทบทั้งประเทศ เพราะโครงการนี้จะใชงบประมาณมากกวา
สนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเหา) ถึง 5 – 6 เทา ดินที่ขุดจากคลองไทยสามารถที่จะสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิไดถึง 4 สนามบิน เพราะฉะนั้น โครงการนี้ยิ่งใหญมาก ถาจะใหมองภาพใหออกวา ถา
โครงการนี้เกิดขึ้นจะไดลูกคาจากที่ไหน และใครเปนคูแขงของประเทศไทย ทําไมประเทศไทยจึงมีบทบาท
มาก ปจจุบันนี้มีเรือที่วิ่งแลนอยูในโลกนี้มากกวาครึ่งหนึ่งของโลก แลนอยูทางตอนใตของประเทศไทย
เปนขอมูลที่ได เพราะสองฝงของทะเลไทยเหมือนกับแผนดินที่ถูกกําหนดมาใหเปนของไทย สองฝงของ
ไทยถาดูในเสนทางเดินเรือโลกทางตอนใตมีอยู 3 เสนทางหลัก ซึ่งรูจักกันดี ไดแก
1.เสนทางมะละกา ปจจุบันนี้มีเรือผานประมาณวันละกวา 1,000 ลํา และจอดไวที่ทาเรือสิงคโปรวันละ
600 เที่ยวทุกๆ 2 – 3 นาทีมีเรือเขามีเรือออก แตเรือที่ใหญกวาแสนตันขึ้นไปกินน้ําลึกกวา 20 เมตร สวน
ใหญจะไปชองแคบที่ซุนดา สายที่ 2 และที่ลอมบอคสายที่ 3 ซึ่งประเทศไทยอยากไดลูกคา 2 สายนี้
มากกวา เพราะเรือเติมน้ํามันครั้งหนึ่ง สงขลาทั้งจังหวัดยังใชทั้งเดือนไมหมด ทําไมสิงคโปรจึงร่ํารวย ก็
เพราะขายน้ํามันใหเรือ โรงกลั่นน้ํามันของสิงคโปรจึงใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เพราะฉะนั้น สิงคโปร
รวยอยู 2 อยาง คือ ขายน้ํามันใหเรือ และยกตูคอนเทนเนอรใสเรือและยกลงจากเรือ เที่ยวละ 1,700
บาท ปหนึ่ง 20 ลานตู ไดเงิน 2 ลานลานบาท โดยที่ไมตองทําอะไรมาก ซึ่งประเทศไทยตองขายขาว
1 เกวียน 10,000 บาท คาปุย 3,000 บาท คาอยางอื่นๆ รวมแลวไมถึง 40% เพราะฉะนั้น รายไดจากภาค
เกษตรของไทยทั้งหมด โดยดูรายไดจากธนาคารแหงชาติ มีรายไดไมถึง 12% จากผลผลิตมวลรวมรายได
ของประเทศเทานั้น เพราะฉะนั้น ถาหวังจะใหภาคเกษตรเปนธงนําและทําใหประเทศไทยร่ํารวยเปนไป
ไมได
เสนทางคลองที่ผานมะละกาปจจุบันมีปญหามาก เพราะมีเรือแลนผานวันละ 1,000 กวาลํา
และ มีอุบัติเหตุผลกระทบตอเรือที่ผานอยูตลอดเวลา จากขอมูลที่ทราบจะมีอุบัติเหตุเฉลี่ย 2 ครั้งตอ
เดือน น้ํามันที่แตกกระจายจากเรือมาถึงอาวไทย โดยธรรมชาติน้ําในอาวไทยหมุนวันละ 2 รอบ หมุนเขา
หมุนออก เพราะฉะนั้น สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร กระทบถึงไทยอยูดีแลว เมื่อเกิดเรือแตกครั้งใด
ประเทศไทยก็มีผลกระทบเสียหายทุกครั้ง แตประเทศไทยไมเคยไดรับผลประโยชนอะไรเลย แตถาคนไทย
วิตกเรื่องสิ่งแวดลอม อยาวิตก เพราะถึงไมไดขุดคลองไทยก็ไดรับผลกระทบอยูแลว
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การประหยัด
การเดินเรือถาขุดคลองไทยใหเปนหมายเลข 4 เทียบกับเสนทางที่จะวิ่งไปเสนมะละกา
ประหยัดเสนทางยนระยะเวลาได 1 - 3 วัน เพราะความเร็วของเรือมีขอกําหนด ถาเรือใหญความเร็วใน
สากลเร็วไดไมเกิน 18 นอต คือ ประมาณ 34 กิโลเมตร ในชองแคบ ถาเทียบกับเสนทางผานซุนดา
ประหยัดเวลาได 4 – 5 วัน ถาลอมบอคประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งคาใชจายเรือ 1 ลํามีคาใชจายวันละ 6
ลานเหรียญตอวัน ซึ่งไดขอมูลจากกรรมการผูจัดการเดินเรือประเทศญี่ปุน คือ 240 ลานบาทตอวัน
คาใชจายที่แพงที่สุด คือ คาประกันสินคาตางๆ ที่อยูในเรือมีมูลคาสูงกวาตัวเรือเสียอีก ไมใชคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และญี่ปุนพรอมจะลงทุนสรางคลอง ถาไทยยินยอม ไมตองพึ่งพาสิงคโปรเลย ทุกวันนี้เรือที่ใช
เสนทางที่ซุนดาและลอมบอค ถาประเทศไทยขุดคลอง เรือจากทั้งลอมบอคและซุนดา มาใชคลองไทย
แควันละ 200 ลํา 10 ป ถอนทุน เพราะคิดคาผานคลองไทย เทากับคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได 1 วัน
เจาของเรือพรอมจายเงินอยูแลว เพราะถูกและประหยัดกวาทางเดิม และที่สําคัญคือ ปญหาโจรสลัดที่
ลอมบอคและซุนดา แตละปจายคาคุมครองกวา 40,000 ลานบาท ถาไมจาย สรางเรือคุมกันไวปองกัน
ไมคุมที่จะจางเรือคุมกัน เจาของเรือยินดีที่จายคาหัวคิวดีกวา เพราะเรือตองผานทุกวัน จายคาหัวคิวแลว
เรือปลอดภัยกวา และที่ชองแคบมะละกามีภูเขาจํานวนมาก มีโจรสลัดปลนเปนประจําและจํานวน
มากมาย ประเทศอินโดนีเซียพยายามปราบปรามแตไมสําเร็จ โดยเฉพาะบริเวณหุบเขาจะปราบได
อยางไร นี่คือปญหาหนัก สรุปวา ชองแคบมะละกาจะเปนชองแคบที่จะถูกโจรสลัดปลนไดตลอดเวลา
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ภาพที่ 11.3 ภาพแผนที่คลองสุเอช ประเทศอียิปต คลองสุเอช ยาว 190 กิโลเมตร เปน
คลองที่เรือผานไมตองมีระบบประตูน้ํา ซึ่งจะเหมือนกับคลองไทย

คลองสุเอช
คลองสุเอชสรางมาแลว 145 ป ยุคนั้นเทคโนโลยีไมมีเครื่องมืออะไรมาก ซึ่งคลองสุเอชอยูใน
ทะเลทราย คาดูแลรักษาสูงมาก รายไดปละ 4 แสนลานบาท จายคาดูแลซอมแซม 40% ของ 4 แสนลาน
บาท เพราะอยูในทะเลทรายคลอง เกิดการตื้นเขินงายมาก เรือผานไดวันละ 87 เที่ยว ถือวานอยมาก
เพราะฉะนั้น คลองสุเอชยนระยะทางไดมากก็จริง แตสภาพของคลองใหเรือผานไดไมมาก เพราะรูปแบบ
ของคลองมีขอจํากัดและธรรมชาติไมเอื้ออํานวย

ภาพที่ 11.4 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานที่คลองสุเอช ประเทศอียิปต

ประเทศอียิปต
ประชากรในประเทศอียิปตมีเทาๆ กับประเทศไทย แตพื้นที่ของอียิปตใหญกวาประเทศไทย 2
เทา นั่งรถออกนอกเมือง จากเมืองหลวงไคโร 60 กิโลเมตร มีแตทะเลทราย โรงงานอุตสาหกรรมไมมี
เพราะทําที่นั่นไมได แตประเทศไทยสองฝงคลองไทยทําได ลักษณะของคลองสุเอชจากฝงทะเลแดง ถึง
ฝงทะเลเมอรดิเตอรเรเนียนยาวประมาณ 190 กิโลเมตร ปจจุบันนี้คลองสุเอชไดมีการสรางคลองคูขนาน
เปนบางสวน ยาวขนานประมาณ 76 กิโลเมตร จะชวยใหคลองสุเอช เพิ่มปริมาณเรือผานใหไดมากขึ้น
และมีโครงการขยายแนวคลองใหกวางขึ้น อยูในระหวางลงทุน
คลองสุเอชจากรูปภาพจะเห็นวา เมื่อ 145 ป จะเห็นเปนเรือขุดธรรมดา ลักษณะคลองเมื่อ 25
กวาป เรือขนาดแค 5,000 ตันจะผานไดเทานั้น ปจจุบันไดขยายคลองใหเรือขนาด 2 แสนตันผานได
และจะขยายใหเรือน้ํามันขนาด 5 แสนตันผานได แสดงวาธุรกิจการเดินเรือการลงทุนมีผลตอบแทน
สูงขึ้น จึงมีการพัฒนาและขยายคลอง
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ศูนยควบคุมการเดินเรือ
กอนที่เรือจะเขามาจะตองรายงานลวงหนา 48 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น กอนที่เรือจะเขามาจะตองมี
เจาหนาที่ของคลองขึ้นไปบนเรือ เพื่อควบคุมไมใหเรือทิ้งของเสียปลอยน้ํามันทิ้ง สําหรับชองแคบมะละ
กาเรือมีของเสียทิ้ง ไมมีใครควบคุมไดเพราะเปนคลองสากล ถาเปนคลองไทยจะมีการจางงานเปนพัน
คน ทุกครั้งที่เรือผานจะตองมีคนเขาไปคอยตรวจสอบ เพื่อควบคุมการทิ้งของเสียหรือสิ่งอื่นๆ นี่คือ
มาตรการการควบคุมไมใหนานน้ําสกปรก

การขุดตามเสนทาง 9A
จะผานพรุควนเคร็ง จะมีลักษณะคลายทะเลสาบ ซึ่งตามหลักวิชาการแลว ทะลเสาบจะเปนการ
ชวยลดแรงกระแทกจากคลื่นได เพราะฉะนั้น พรุควนเคร็งเราขุดผานจะกลายเปนทะลเสาบ นอกจากจะ
ชวยลดการกระแทกของเรือไดเมื่อมีคลื่นสูงๆ แลว ยังจะเปนแหลงทองเที่ยวดวย
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ภาพที่ 11.5 แผนที่แนวคลองไทยทั้งหมดที่มีการศึกษา

คลองปานามา
คลองปานามา ประเทศที่ไดประโยชนมากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถาจากนิวยอรคไป
แคลิฟอรเนีย ถาไมมีคลองปานามาจะออมถึง 2 หมื่นกวากิโลเมตร ทําไมอเมริกาถึงคืนคลองปานามา
ใหกับประเทศปานามาเมื่อ 3 – 4 ปที่แลว เพราะไมคุมที่จะใหทหารไปเฝา 3 – 4 หมื่นคน ตัวอยางที่
อเมริกาไปจายอิรักเดือนละ 4 มิลเลี่ยน (แสนกวาหมื่นลานบาทตอเดือน) เพื่อจายคาทหาร เพราะฉะนั้น
ไมตองวิตกเกรงว า ประเทศไทยขุดคลองแลว จะมีใครมายึด เพราะจายค าเรือดีก วา ไมต องจายคา
บํารุงรักษาคลอง เพราะถาใชคนมาคุม คาใชจายสูงกวา เพราะฉะนั้น อียิปตหรือคลองสุเอช อเมริกา
ยุโรป และฝรั่งเศส คืนใหเมื่อ 50 ปที่แลว สําหรับปานามาคืนใหเมื่อ 4 ปที่แลว เพราะไมคุมที่ใหคนไปเฝา
ยอมจายคาผานคลองดีกวา

ภาพที่ 11.6 ภาพแผนที่คลองปานามาประเทศปานามา คลองปานามาเปนคลองใชระบบปดเปด
ประตูน้ําใหเรือผาน เรือผานแตละลําใชเวลา ประมาณ 24 ชัว่ โมง
สําหรับคลองปานามาเรือผานไดแค 38 ลําตอวัน ที่ผานไดนอยเพราะคลองปานามาสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 26 เมตรเทากับตึก 8 ชั้น เพราะจะตองยกเรือขามขึ้นจากฝงหนึ่งไปอีกฝงหนึ่ง
คือฝงหนึ่งเปนฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะมีประตูน้ําทั้งหมด 3 ชุดใหญ 9 ระดับยกเรือจากฝงทางนี้ไป 26
เมตร เพื่อจะลงอีกฝงหนึ่งดานมหาสมุทรแอตแลนติก ระยะทางแค 80 กิโลเมตร ตองใชเวลาหนึ่งวัน
เพราะฉะนั้น ถึงคลองปานามาจะยนระยะทางไดมาก แตก็มีขอจํากัดทางธรรมชาติ สําหรับคลองไทยของ
เรา เรือสามารถผานไดมาก เพราะคลองไทยมีขอจํากัดทางธรรมชาตินอย สําหรับคลองไทยเราวางแผน
จะใหรองรับเรือผานได 300 – 400 ลําตอวัน เพราะฉะนั้น คลองหลักของโลกไมใชคลองปานามาหรือ
คลองสุเอช แตจะเปนคลองไทยถาหากประเทศไทยขุดคลองไดสําเร็จ
ตามภาพคลองปานามาจะตองใชน้ําจํานวนมากในการยกเรือขามผานคลอง น้ําที่ใชเปนน้ําฝน
เก็บกักในทะเลสาบเหนือคลองที่เกิดจากฝนตกเปนเวลา 11 เดือน หากฝนไมตกมาก พอคลองปานามา
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ลําบากทําอะไรไมได เพราะอาศัยน้ํายกระดับเรือจากฝงหนึ่งขามไปอีกฝงหนึ่ง ครั้งหนึ่งเรือผานเสียน้าํ
ประมาณ 2 ลานลิตร มีฝนตกเกือบตลอดปและมีลักษณะภูมิภาคเหมือนกับภาคใตของประเทศไทย
ปจจุบันขนาดของเรือที่ผานไดจะมีความยาว 294 เมตร กวาง 32 เมตร คือ ประมาณ 50,000 ตัน ซึ่ง
ประเทศไทยจะสรางใหญกวานี้ประมาณ 10 เทา เพราะฉะนั้น ปานามากําลังขยายโครงการนี้เพิ่มเงินอีก
ประมาณ 2 แสนลานบาท เพื่อขยายคลองทําประตูน้ําเพิ่มอีก 1 แถว เพื่อจะไดเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งแตมี
ขอจํากัดเรื่องธรรมชาติ เพราะประหยัดไดก็จริงแตมีจํานวนไดเทานี้ สวนประเทศไทยประหยัดไดเปนหมืน่
กิโลเมตรแตมีปริมาณเรือผานมาก จึงมีบทบาทมาก

ภาพที่ 11.7 นายคํานวณ ชโลปถัมภ และ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล เยี่ยมชมศูนยการควบคุมการ
เดินเรือคลองปานามาประเทศปานามา ภูมิประเทศคลายภาคใตของไทย
สําหรับศูนยควบคุมการเดินเรือที่ปานามาทันสมัยกวาที่สุเอชมาก ซึ่งภูมิประเทศเหมือนทางตอน
ใตของประเทศไทย ซึ่งขุดตามรองของธรรมชาติโดยแท คือ ยุคนั้นคงขุดตามเสนทางธรรมชาติมากที่สุด
เพราะเทคโนโลยีไมเหมือนกับปจจุบัน ของประเทศไทยสามารถเปลี่ยนภูเขาใหเปนคลองได ตัวอยางที่
ไปศึกษางานที่เขื่อนซันเซีย
ทางดานฝงแปซิฟกเปนหอคอยสูงซึ่งถาหากขุดคลองไทยตรงภูเขาบรรทัดที่สูงกวาระดับน้ําทะเล
ที่ประมาณ 110 เมตร จะเปนบริเวณที่เหมาะสมที่สุดที่จะตั้งหอคอย เพราะจะไดเห็นเรือทั้ง 2 ฝงวามีเรือ
เขามา เพราะเรือจะตองแจงลวงหนา 48 ชั่วโมง เมื่อแจงแลวจะสงคนลงไปในเรือเพื่อนํารอง เรือนี้แลน
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ดวยความเร็วเทาไรเราตองควบคุม นี่คือตัวอยางธุรกิจมหาศาลที่เกิดขึ้นจากเรือ การที่วิตกกังวลมีเรือ
เขามาแลวจะมีของเสียเขามานั้น ถาอยูในนานน้ําของประเทศไทยสามารถควบคุมไดเต็มที่
สวนที่ “ลอมบอค” ชองแคบมะละกาทําอะไรไมได เทาที่ศึกษามาในแตละปมีการทิ้งของเสีย
จํานวนมหาศาล บางคนกลาววา ปานามายากจน แตทําใหทราบวารายไดหลักของปานามาอยูที่คลอง
ปานามา ไมใชคาผานทาง แตเปนรายไดจากการทองเที่ยว สินคา คือ กลวยหอมกับกาแฟ ถาไมมีคลอง
ประเทศอเมริกาใตที่ยากจนนั้นปานามาจะยากจนกวาประเทศอื่น แตประเทศปานามาไมยากจนเพราะมี
คลอง เมื่อมีเรือเขามาจอดจะมีนักทองเที่ยวเขามาใชจายโดยใชเงินปานามาเทากับ 1 ดอลลาร เงิน
ปานามาขึ้นกับเงินดอลลาร ชีวิตความเปนอยูจะอยูแบบสบายๆ ทั้งๆ ที่เพิ่งไดรับคืนปานามามาจาก
อเมริกามาเพียง 30 ป ตอไปปานามาก็จะมีความเปนอยูที่เจริญ ทุกวันนี้ก็มีความเปนอยูที่ดี เทาที่ไป
ศึกษาและไดพบเห็นมา ทางดานฝงแปซิฟกถาจะไปดูการยกเรือขึ้นคลองจะมีชวง 9 โมงเชา และ 3 โมง
เย็น จะมีเปนชวงๆ ไมไดมีตลอดเวลา

ภาพที่ 11.8 ภาพแสดงคลองคีลในประเทศเยอรมนี

คลองคีลในประเทศเยอรมนี
ซึ่งอยากจะใหเห็นภาพวา เมื่อขุดคลองแลวจะมีลักษณะเปนอยางไร คลองคีลนี้อยูในประเทศ
เยอรมนี ซึ่งจะใชในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งไมคอยจะเปนที่รูจัก แตวาคลองนี้เปนคลองที่ทําใหเยอรมนีและ
สวีเดน มีการทองเที่ยวเกิดขึ้นมหาศาลมีรายไดมากมาย แตที่เขื่อนนี้จะตองใชระบบประตูน้ํา ซึ่งประเทศ
ไทยไมมีที่จะทําเปนระบบประตูน้ํา เพราะถาขุดคลองไทยแลวใชระบบประตูน้ําจะไมมีใครมาใช ที่ไมใช
เพราะวาฝงทางดานอันดามันกับทางดานอาวไทยระดับน้ําตางกันไมถึง 1 เมตรครึ่ง ถาตางระดับกัน
ประมาณ 3 เมตร หมดสิทธิในการสราง เพราะเรือจะเขาจะออกถาวันหนึ่งผานไมกี่ลําไมคุม แตเปนบุญ
วาทําเลของประเทศไทยไมจําเปนตองสรางประตูน้ํา
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ภาพที่ 11.9 ภาพแสดงคลองคอรินทในประเทศกรีซ ตัดผานภูเขา ซึ่งคลองไทยจะมีบางตอนตัดผาน
ภูเขาเชนเดียวกัน

คลองคอรินท
จําเปนที่ตองศึกษาดู เปนเหมือนของไทยสวนหนึ่งที่ตองตัดผานเทือกเขาบรรทัด ลักษณะคือ ขุด
คลองผาภูเขาหินแกรนิต ขุดเมื่อ 100 กวาปที่แลว ความกวางประมาณ 25 เมตรเทานั้น ลึก 8 เมตร ซึ่ง
อยูในประเทศกรีก ซึ่งถาขุดคลองไทยแลวจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยที่สุดของโลกที่มนุษยไดสรางขึ้นใน
ประเทศไทย รายไดจากการทองเที่ยวจะมหาศาล ทางภาคใตซึ่งเปนทําเลที่พิจารณาจากรูปภาพและ
แผนที่แลวเปนภาพที่วิเศษจริงๆ ถาขุดไดคลองที่รวบกันทั้งแบบในประเทศไทยในภาพที่เห็น รวมทั้ง
ปานามาและสุเอชรวมกัน ทุกอยางอยูที่ประเทศไทย
ทราบหรือไมวาในกลุมประเทศ WTO มีสมาชิก 144 ประเทศ ณ วันนี้ประเทศไทยจะมีอะไรไป
แขงขันสูกับเขาไดบาง ผมมองไมเห็น จะใชเทคโนโลยีของประเทศไทยไปแขงหรือประเทศไทยเมื่อ 20 ปที่
แลวมีโรงงานทอผาเต็มประเทศไปหมด ณ วันนี้หายไปไหนหมด ตอนนี้ไปยังแหลงที่คาแรงงานถูกที่สุด
ตอนนี้ไปอยูที่จีน ลาว เขมร เวียดนาม
แหลงอุตสาหกรรมของไทยทุกวันนี้ประเทศไทยสรางผลิตรถยนตไดปละเกือบลานคัน จีนผลิตได
อยางนอย 4 ลานคัน ในป พ.ศ. 2549 รูสึกวาอุตสาหกรรม SME ทั้งหลายจะลําบาก ถูกสินคาประเทศ
จีนตีกระเจิง ประเทศไทยจะสูได คือ ธุรกิจบริการ การทองเที่ยวซึ่งจะตองมีสนามบินที่ดี มีคลองไทย พา
เรือตางชาติเขามาประเทศไทย พัฒนาภาคเศรษฐกิจไทย ซึ่งลองพิจารณาดูวาอุตสาหกรรมตางๆ ที่
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เปนอยูขณะนี้หรือแมแตภาคเกษตร ประเทศไทยจะเจอคูแขงที่เคยเปนลูกคาเปนรองเรามาในอดีตมา
เปนคูแขง คลองไทยจะเปนแหลงรายไดหลักของไทย

เขื่อนซันเซีย
ในประเทศจีนที่ไดไปดูงานผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับประเทศไทยทั้งประเทศ ณ ปจจุบันนี้
เทากับ 20,000 เมกกะวัตต มีเจเนอเรเตอรผลิตกระแสไฟฟา 1 ตัว ผลิตกระแสไฟฟาเทากับเขื่อนภูมิพล
ประเทศจีนสรางเขื่อนไมไดลงทุนเจเนอเรเตอรเลย เปนเจเนอเรเตอรของแคนาดาและของอังกฤษ ซึ่งมา
ปนกระแสไฟฟา ซึ่งจีนขายไปเปนการบริหารจัดการ เปนความชาญฉลาดของประเทศจีนซึ่งสรางเขื่อนให
แลวใหประเทศที่ตั้งตัวเจเนอเรเตอรปนกระแสไฟฟา แลวประเทศจีนคิดเงินขายไฟฟา แลวถาประเทศไทย
ขุดคลองไทย ประเทศสิงคโปรจะเขามาเปนรายแรก ถาประเทศไทยขุดจริง

ภาพที่ 11.10 ภาพการกอสรางเขื่อนยักษ (เขื่อนซันเซีย) ประเทศจีน อยูในระหวางการกอสรางเริ่ม
กอสรางป พ.ศ. 2536 และคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2549

แมน้ําแยงซี
เปนเขื่อนที่ 2 ลองเรือประมาณ 3 ชั่งโมง กวาจะถึงฐานเขื่อน สรางเมื่อพ.ศ. 2536 จะเสร็จในป
พ.ศ. 2549 เริ่มจายประแสไฟฟา ซึ่งในบริเวณนี้จะเปนแหลงทองเที่ยวที่มหึมา ถาใครไดดูขาวทาง UBC
เมื่อเร็วๆ นี้ จะเห็นวา ณ ที่นี้กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มคี นมาดูตลอดเวลา
เมื่อไปดูงานที่ประเทศจีน ที่เมืองอุตสาหกรรมไฮเทค โรงงานทุกแหงในโลกนี้ที่ชื่อดังๆ ผลิตที่นี่
ทั้งนั้น เพราะจีนมีพลเมือง 1,300 ลานคน แรงงานต่ํา คาพลังงานต่ํา แรงงานต่ําไมมีปญหา เพราะ
แรงงานต่ําดีกวาไมมีงานทํา ประเทศไทยจะสูไดอยางไร ฝมือการผลิตเดี๋ยวนี้ใชระบบ ISO 9000
เหมือนกันหมด คุณภาพเหมือนกันทั่วโลก
ผมไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ 3 เดือนที่แลว สินคาในอเมริกาผลิตมาจากประเทศจีนเกือบทั้งนั้น
ขณะนี้ไทยเริ่มจะไดกินผลไมสดจากจีนแลว ตอไปนี้การแขงขันไมไดแขงขันที่คุณภาพแตอยางเดียว ตอง
ราคาถูกดวย ณ วันนี้ประเทศไทยไมรูจะเอาอะไรไปแขงขัน ประเทศเวียดนามนากลัวที่สุดอีกประเทศหนึง่
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เวียดนามมีพลเมือง 70 ลานคน แรงงานถูกแตมีศักยภาพสูง ประเทศไทยมีอะไรสูได นี่คือสิ่งที่ตอง
ถามตัวเอง

ภาพที่ 11.11 ภาพแสดงถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษปูตง นครเซี่ยงไฮ และเมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน แสดงวาเมืองทาเรืออยูที่ใดก็จะนําความเจริญมาสูพื้นที่
ศูนยอุตสาหกรรมของประเทศจีน ภาพที่เห็นคือ 13 ปที่แลวเปนทุงนาตรงขามกับนครเซี่ยงไฮ ถา
เห็นที่สิงคโปรแลวยิ่งใหญ ที่นี้ยิ่งใหญกวาแลวศักยภาพไปไกลมากที่เมืองซูโจว คลองที่ทานเห็นนั้นขุดมา
800 กวาปมาแลว ซึ่งทํามานานแลว การขนสงทางเรือราคาถูกกวาทางเครื่องบินทั้งสิ้น ขอมูลที่นําเสนอ
เปนขอมูลที่ไดไปศึกษามาแลว จึงนํามาเสนอใหทานไดเห็นไดทราบอยางที่ผมไดเห็น แลวนําไปชวยกัน
คิดเพื่อใหดูวาประเทศไทยจะเอาอยางไร

ภาพที่ 11.12 ภาพแสดงถึงเมืองทาเรือปูซาน ประเทศเกาหลี จากอดีตมาเปนปจจุบัน แสดงถึงวา เมือง
ทาเรือนําความเจริญมาสูพื้นที่
ประเทศเกาหลีใตเมืองปูซานที่แขงขันกีฬาโอลิมปคเมื่อไมนานมานี้มีประชากร 4,500,000 ลาน
คน รายไดประชากรมากกวาประเทศไทยทั้งประเทศ 7 ลานลานบาท ของประเทศไทย 5 ลานลานบาท
โดยเฉพาะปูซานเปนทาเรือที่ใหญที่สุดของเกาหลี เมืองอุตสาหกรรม เมืองทองเที่ยว ขาวสารที่นั่น 5
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กิโลกรัม 800 บาท คาแรงงานขั้นต่ํา 1,700 บาท เมื่อ 20 ปที่แลว รานขายหมู ขายหัวหมูอยูขางถนน
ประเทศไทยเจริญกวาเมื่อพ.ศ. 2520 ณ วันนี้ ประเทศไทยอยูหลังเกาหลี 10 ปกวา การพัฒนาของ
ประเทศเกาหลีไปไกลมาก เมื่อไปดูงานทาเรือเปนแหลงที่สรางรายไดมหาศาล ทาเรือเหมือนคลังสินคา
เวลาตองการดวนจะมีความหมาย
เพราะฉะนั้น ทาเรือตัวอยางที่ญี่ปุน หองเย็นเก็บเนื้อของออสเตรีย เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกา
ตองการ 3 วันสงใสเรือ 7 วันถึงอเมริกาพรอมที่จะสงตอ ที่เก็บตูคาเชาราคาเทาไร เก็บครั้งละเปนหมื่น
เปนแสนกิโลกรัม สิงคโปรจึงไมตองการใหประเทศไทยเปดคลอง เพราะสิงคโปรรวยเพราะวิธีนี้ ประเทศ
เกาหลีมีทาเรือแบบนี้ 6 ทาดวยกัน ถาประเทศไทยขุดคลองก็ตองการทําทาเรือเหมือนกัน ทําทาแบบน้ํา
รอบๆ เพราะเรือจะไดจอดไดหลายๆ ลําเพราะเรือจอดแตละลําจะตองเติมน้ํามัน ขนสินคาลงและ
โครงการที่ทราบวาขุดคลองไทยแลวจะสรางโรงกลั่นและเอาเรือเติมน้ํามันแลวสงตอ เรื่องนั้นคงตองคุย
กันอีกนานถึงเรื่องความคุมทุน
ภาพที่ เ ปรี ย บเที ย บให เ ห็ น ความเจริ ญ ของปู ซ านประเทศเกาหลี เ มื่ อ 90ป กั บ ป จ จุ บั น
เพราะฉะนั้น ถาประเทศไทยขุดคลองภาคใตเปนเมืองที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ เหนือกวาดวย เพราะพื้นที่
มากกวา ประเทศเกาหลีจะมีอุปสรรคจากธรรมชาติ พื้นที่มีแค 1 ใน 5 ของประเทศไทย และพื้นที่ 70%
เปนภูเขา เมื่ออากาศหนาวมากจึงตองใชสมองตอสูดวยเทคโนโลยีจึงอยูไดถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้น ถา
เปรียบเทียบแลวประเทศไทยมีความพรอมมากกวามากมายเพราะธรรมชาติเอื้ออํานวยมาก ถาหาก
ประเทศไทยขุดคลองถายรูปไวอีก 40 ป ถาเจริญยิ่งกวานี้

ทาเรือประเทศญี่ปุน
ไปศึ ก ษาดู ง านที่ ท า เรื อ ต า งๆ ของประเทศญี่ ปุ น จะเห็ น ว า สร า งท า เรื อ สํ า หรั บ เรื อ โดยสาร
โดยเฉพาะ เพราะรายไดหลัก คือ การทองเที่ยว เรือจอดครั้งหนึ่งจะมีเงินเขามามาก เรือที่จอด คือ เรือ
ควีนแมรี่ มีหองอยู 3,000 กวาหอง ใหญกวาโรงแรมโอเรียนเต็ลหลาย 10 เทา จอดครั้งหนึ่งเงินจะไหล
สะพัดเขามามาก เรือที่เห็นในภาพประมาณ 1 แสนตัน ราคาประมาณ 40 ลานเหรียญ ประมาณ 1,600
ลานบาท อายุการใชงานประมาณ 25 ป โดยปกติเรือญี่ปุนจะขายเมื่อใชไป 8 ปไปแลว มูลคาเรือจะ
เหลือ 45% เพราะถานานกวานั้นราคาจะตกมาก เพราะฉะนั้น คาใชจายเรือจึงแพงเกือบ 200 ลานบาท
ตอวัน เพราะคาเสื่อมราคาของเรือ คาประกันตางๆ ก็เหมือนเชารถแท็กซี่มาขับคาเชาวันละ 500 บาท คา
น้ํามัน 500 บาท ถาวันไหนไดนอยกวา 1300 บาท ก็แยแลว เพราะไมขับก็ตองจายคาเชา
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ภาพที่ 11.13 ภาพแสดงการสรางทาเรือและคลังสินคา ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน
เรือที่มาใชคลองไทย เรือขนาดแสนตันเก็บคาผานเที่ยวละ 50 ลานบาท ก็ยังประหยัดกวา
เสนทางเดิมเปนรอยลานบาท เรือยินดีจายอยูแลว ในแตละวันที่ประหยัด ก็จะลดคาใชจาย เรื่องความ
เสี่ยงภัย คาน้ํามันและประหยัดคาเชาอีกดวย เพราะฉะนั้น เรื่องคาผานคลอง เจาของเรือคํานวณ
คาใชจายอยูแลววาคุมไมคุม ขอใหประเทศไทยสรางเถอะ เรือในโลกนี้มีเรือขนาด 500 ตันขึ้นไปมี
ประมาณ 30,000 ลํา ทุกๆ ปจะมีการนําไปแยกธาตุเปนแผนเหล็กประมาณ 1,000 ลําตอป

ทาเรือโอซากา
เปนทาเรือที่เก็บสินคาโดยเฉพาะจอดเก็บของ เพราะฉะนั้น จะขุดคลองไทยดินที่ขุดขึ้นมาจะทํา
ทาเรือทั้งหมด

ทาเรือสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรมั่งคั่ง มีประชากรประมาณ 4 ลานคน พื้นที่เทาจังหวัดภูเก็ต 650 ตาราง
กิโลเมตร ณ เวลานี้ ทาเรือของประเทศไทยเปนเพียงทาเรือ Feeder เทานั้นเอง คือ เรือขนตูคอนเทนเนอร
จากทาเรือคลองเตย หรือแหลมฉบังใสเรือจากประเทศไทย แลวสงตอไปที่ทาเรือ ประเทศสิงคโปร แตถา
ประเทศไทยขุดคลองไทยแลวประเทศไทยสามารถจะเปน HUB คือประเทศไทยจะเปนศูนยรวมธุรกิจ
การขนส ง สิ น ค า ทางการเดิ น เรื อ (HUB) ทั น ที จะเป น การถ า ยเทรายได ม าที่ ป ระเทศไทยมหาศาล
เพราะฉะนั้นถาประเทศไทยขุดคลองไทย จะมีเรือไปใชทาเรือสิงคโปรลดลงเพราะไมจําเปน เนื่องจาก
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คลองไทยจะประหยัดคาใชจายตางๆ มากกวาสิงคโปร เรือยนระยะทาง ลดเวลาเพียงวันเดียวก็ลด
คาใชจายไดมากมาย

ภาพที่ 11.14 ภาพแสดงทาเรือของประเทศสิงคโปร ที่เปนแหลงสรางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ
สิงคโปร ไดอยางมากมาย
นี่ คือ เหตุ ผ ลที่ป ระเทศสิง คโปรพ ยายามตอต า นการสรา งคลองของประเทศไทยตลอดเวลา
แมแตการทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทางเรือทุกวันนี้ สิงคโปรมีรายไดมากจากการทองเที่ยวอยาง
ไมนาเชื่อ จากคนที่เดินทางมาทางเรือถาไปแวะสิงคโปร 3 วัน ไมรูจะไปเที่ยวที่ไหนแลว สถิติคนมา
ทองเที่ยวทางเรือที่สิงคโปร 7 ลานคนตอป ที่มีคนมาเที่ยวโดยเรือโดยสารจากทั่วโลก ซึ่งถาประเทศไทยมี
คลองเรือจะตองเขามามากที่สุดและเขามาเที่ยวในกรุงเทพฯ อีกมาก โดยเฉพาะการทองเที่ยวจากทาง
เรืออยางเดียว
ทาเรือของสิงคโปร เหมือนโรงงานมีเครนมากมายไปหมด ปหนึ่งมีตูคอนเทนเนอร 15 - 20 ลานตู
ขึ้นลงทาเรือของสิงคโปร ถาประมาณการคาใชจายตูคอนเทนเนอรตูละ 100,000 บาท มีคายก คาขน คา
ฝากของ ฯลฯ แตละปสิงคโปรจะมีรายไดจากการนี้มากกวา 2 ลานลานบาทตอป เกือบ 2 เทาของ
งบประมาณของประเทศไทยในขณะนี้ปละ 1,000,000 ลานบาท ซึ่งจะทําใหเราคิดเปรียบเทียบรายได
ของไทยกับสิงคโปร นี่คือขอมูลที่เห็นไดชัด แลวรูสึกแตกตางกันมาก
เหตุผลหนึ่งที่สิงคโปรร่ํารวยจากการขายน้ํามัน สําหรับโรงกลั่นน้ํามันของสิงคโปรใหญเปนอันดับ
1 ใน 3 ของโลก ทั้งๆ ที่สิงคโปรมีรถยนตจํานวนไมถึง 1 ใน 10 ของประเทศไทย แตขายน้ํามันไดมากเปน
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อันดับ 3 ของโลก เพราะเรือทุกลําเมื่อจอดถึงทา ขณะที่ขนสินคาขึ้นลง ก็จะเติมน้ํามันไปดวย เรือแต
ละลําเติมน้ํามันครั้งหนึ่งมากกวาจังหวัดสงขลาใชน้ํามันทั้งเดือน ขายน้ํามันใหกับเรือเขาเรือออก 600 ลํา
ตอวัน จะไมรวยไดอยางไร แตละวันจะมีตูคอนเทนเนอรขนขึ้นขนลงแตละวัน 40,000 ตูตอวัน นี่คือ
ตัวเลขที่ไดจากอินเตอรเน็ต
ณ วันนี้ชองแคบมะละกามีปญหาที่เกิดจากธรรมชาติมาก เพราะทองทะเลเริ่มขรุขระมากขึ้น ชั้น
ใตดินมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติซึ่งอันตรายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรือแตละลําจะเดินทางไปตองตรวจเช็ค
รองน้ําตามเวลาดวย เพราะระดับน้ําทะเลจะขึ้นลงตามเวลา ชองแคบมะละกาที่มีวิกฤติที่สุดคือ สวนที่
แคบที่สุด 1.8 ไมลทะเล อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพียงแตวาไมไดรายงานโดยตรงหรือปดขาวเทา
นั้นเอง และที่ชองแคบมะละกานี้
ระยะยิงปนบารซูกายิ งไดสบาย ทํา ใหเ รือใหญกลัวมากที่สุด
เพราะฉะนั้น จึงยอมจายคาคุมครองแนนอน สําหรับเรือขนสินคามีมูลคามากไมมีการตอรอง ไมมี
ประโยชนเพราะตองผานเสนทางนี้อยูแลว ถาไปลอมบอคใชเวลาอีก 3 วันกวาจะถึง เพราะฉะนั้น ยินดี
จายอยูแลว ถาประเทศไทยขุดคลอง เรือตางๆ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวขางตนได 100%
ขอมูลตางๆ เหลานี้จะหาไดทางอินเตอรเน็ต

ภาพที่ 11.15 ภาพแผนที่แสดงถึงโครงการคลองไทยเพิ่มความมัน่ คงใหกับประเทศและเพิ่ม
แหลงการประมงไทยใหกวางขวางอิสระไดมากยิง่ ขึ้น
ศักยภาพความมั่นคงดานการทหารของประเทศไทย ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดไปพบ
เสนาธิการทหารเรือ ถาดูจากแผนที่ทุกวันนี้เรือจะตองผานสิงคโปรและมาเลเซีย เรือรบจะผานแตละครั้ง
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จะตองขออนุมัติ เพราะผานนานน้ําของประเทศดังกลาว และเรือประมงทางฝงอาวไทยและฝงอันดา
มันมีประมาณ 5 หมื่นลํา ถาประเทศไทยขุดคลองไทยเรือสามารถแลนไปมาไดใน 6 ชั่วโมง นอกจากนี้
จะลดคาใชจาย คาน้ํามันเชื้อเพลิง แลวยังลดปญหาที่ประเทศเพื่อนบาน เชน พมาจับตัวไป และยังมี
รายไดจากการไดปลามากขึ้นไมต่ํากวา 5 หมื่นลานบาทตอป เชน ถามีเรือ 50,000 ลําทํางานแค 25,000
ลํา ขนไปขนมาและมี ปลาเพิ่ มขึ้นและประหยั ดเชื้อ เพลิง จะทํา ใหประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ
มากมาย และฝงทะเลยังอุดมสมบูรณ คือ เขต EEZ2 เปนนานน้ําสากลของไทย ซึ่งมีเขตติดตอถึง
ประเทศอินเดีย
จํานวนพื้นที่ในมหาสมุทร EEZ2 เทากับภาคอีสานของประเทศไทยทั้งหมด แตประเทศไทยใช
ประโยชนนอยมาก และพื้นที่สวนนี้มีสินคาหนีภาษีหรือสินคาเถื่อนเขาออกงายมากที่สุด เพราะเรือตรวจ
ชายฝงของประเทศไทยอยูฝงอาวไทย อีกฝงหนึ่งกวาเรือจะแลนไปถึงฝงอันดามันอยางที่เปนปจจุบัน
ผูคาของเถื่อนก็หนีไปแลว เพราะฉะนั้น กองทัพเรือจะมีบทบาทมากขึ้น ถาการขุดคลองไทย การมีคลอง
ไมใชดีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเทานั้น เรือขนาดใหญประหยัดเวลาเดินทาง 3 - 4 วัน ตอเที่ยว
200 ลําตอวัน คาน้ํามันจะประหยัดไดกวาปละประมาณ 1 ลานลานบาทตอป ถาโครงการนี้เกิดขึ้นจริงจะ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของโลกมาก

ภาพที่ 11.16 ภาพแสดงถึงอากาศทีเ่ กิดจากเผาไหมของการใชนา้ํ มัน สรางปญหาเรือนกระจก
มีผลผลกระทบทําลายตอสิง่ แวดลอมของโลก
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เมื่อป พ.ศ. 2546 มีวิกฤติทางอากาศ Green House Feat เสียหายปละประมาณ 200
Billion (1 Billion เทากับ 1,000ลาน x 40 บาท) ถาเกิดความรุนแรงมากๆ ประเทศไทยก็ตองไดรับ
ผลกระทบ
สําหรับเรื่องที่ประเทศไทยจะใชสินคาเกษตรเปนธงนําทางเศรษฐกิจ การประชุมกลุมประเทศ
สมาชิกการคาโลก ยังไงประเทศพัฒนาแลวคงจะไมยินยอมใหสินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวเด็ดขาด
เพราะขาวเปนยุทธปจจัยอยางสําคัญ เพราะยามสงครามหรือธรรมชาติเกิดวิกฤติทั่วโลก ขาวกิโลกรัมละ
1,000 บาท ก็ไมมีขาย เพราะฉะนั้น ประเทศที่พัฒนาแลวคงจะตองรักษาไวอยางถึงที่สุด อยาเสียเวลา
เรื่องที่จะไดเปนครัวของโลกมากนักที่จะผลิตสินคาเกษตรขาย ยิ่งผลิตจํานวนมากราคายิ่งถูกลงทําใหแย
ลงไปอีก ประเทศไทยสามารถผลิตไดระดับหนึ่งเพื่อความอุดมสมบูรณของประเทศเทานั้น แตถาจะผลิต
เพื่อเปนเปาหมายใหร่ํารวยเปนเรื่องที่ยาก
สําหรับเรื่องแหลงน้ําไดพบอธิบดีกรมชลประทาน ในเรื่องการขุดคลองแลวจะมีแหลงน้ําที่ใดบาง
จะมีคลองชี แมน้ําตรังและหวยเรียง ซึ่งคลองจะตัดผานและปริมาณของน้ําที่ใชในโครงการที่เกิดขึ้น
ปริมาณไมถึง 100 ลานลูกบาศกเมตร แตทิ้งลงทะเลเกือบ 700 ลานลูกบาศกเมตร สิงคโปรซื้อน้ําจืดจาก
มาเลเซีย 1 คิวไมถึง 60 เซ็น (24 บาท) แตขายใหเรือ 25 เหรียญ คือ 1,000 บาทตอคิว แตประเทศไทย
ทิ้งลงทะเลกวาปละ 500 ลูกบาศกเมตร ประเทศไทยมีทรัพยากรทุกอยางที่ดีและพรอมจะสรางรายไดเขา
ประเทศ กลับไมนํามาทํา ขอมูลนํามาพูดเปนขอมูลที่มีอยูจริงไมไดยัดเยียดขอมูลใหทาน ถาเมื่อ 2 ป
กอนถามผม ในเรื่องนี้ผมก็ไมมคี ําตอบ การบรรยายครั้งแรกๆ หลายทาน มองภาพไมออกวาจะมีเรือที่
ไหนจะมาใช ใครจะมาเสียเวลา เพราะของฟรีมีอยูแลว ยิ่งศึกษายิ่งมีขอมูลลงลึกยิ่งเห็นประโยชน
มหาศาล จึงพยายามไปหาขอมูลจากทุกๆ องคกรใหทราบขอมูล ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได
ศึกษามูลจากหนวยงานทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
โครงการพระราชดําริฯ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็ไปดู ถาโครงการคลองไทยนี้เกิดขึ้น
เขาใจวาน้ําเค็มในพรุควนเคร็งจะสามารถปลอยลงในคลองไทยเลยก็ไดประหยัดดวย เพราะคลองไทยตัด
ผานอยูแลว เพราะเจตนาเดิมของพระราชดําริฯ ตองการเอาน้ําเสียออก ถาขุดคลองไทยและชวยระบาย
ก็ไมตองขุดคลองระบายออกไปไกล

ทาเรือคลองเตย
เรือขนาดใหญที่สุดที่ทาเรือคลองเตยมีขนาด 12,000 ตันเทานั้นเอง เรือที่จะผานที่คลองไทย
ใหญกวาที่เขาทาเรือคลองเตยมากกวา 10 เทา สําหรับบทบาทศักยภาพของทาเรือคลองเตยจะมี
ขอจํากัดในเรื่องของรองน้ําตื้นเขินและการนําลองเรือเขาออกไมสะดวก จะชาจะเกิดอันตรายงาย ตอไป
บทบาทจะไปอยูที่แหลมฉบังมากขึ้นในอนาคต แหลมฉบังขณะนี้ใหบริการขนถายตูคอนเทนเนอร 3
(TEU) ลานตูตอป สวนใหญเปนเรือขนสินคาภายในประเทศไทยไมใชเรือจากตางประเทศ เพราะไมคุมที่
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เรือตางประเทศจะแลนเขามาแลวจะตองแลนตอไปสิงคโปรอีก 1,500 กิโลเมตร เรือในประเทศจึงใช
ขนตูคอนเทนเนอรของประเทศไทยเอง

ระยะเวลาการกอสรางคลองไทย
จะใช เ วลาเท า ไรนั้ น ทางด า นวิ ศวกรรมป จ จุ บัน นี้ ก ารขุ ด คลองใช เ ทคโนโลยี ธ รรมดามากๆ
ระยะเวลา 5 ป คงไดเห็นคลองระยะความยาวคลอง 120 กิโลเมตร
หัวใจสําคัญในงานการกอสรางอยูที่การบริหารการจัดการของโครงการ งานกอสรางคลอง
กระจายงานไดเหมือนงานสรางถนน

ภาพที่ 11.17 ภาพแผนที่แสดงแนวคลองไทยเสน 9A ตัดผานจังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง
จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสรางเขื่อน ซึ่งงานสวนใหญงานกอสรางจะทําการกอสรางที่จุดเดียว แตงานกอสราง
คลองสามารถแบงงานเปนสวนๆ เหมือนการกอสรางถนนแบงเปน 1 กิโลเมตร ตอ 1 บริษัทกอสราง ทํา
พรอมกันทุกจุด เราสามารถขุดคลองสําเร็จไดใน 5 - 7 ป ทันทีที่คลองเสร็จเรือผานลําแรกไดเงินสดเปน
เงินดอลลาร ซึ่งในกรณีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณทนั้น ในระบบเศรษฐกิจนั้นตองการเงินดอลลารไม
ตองการเงินบาท ในขณะนี้ธนาคารมีเงินอยู 8 แสนลานบาทปลอยไมได ดอกเบี้ยรอยละ 2 ถือวาดี คือ
ถ า อั ต ราดอกเบี้ ย ยิ่ ง โตเท า ไรมี แ ต ตั ว เลขเพิ่ ม ขึ้ น เงิ น ก็ จ ะเฟ อ มากขึ้ น ซึ่ ง เป น ความชาญฉลาดของ
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นายกรัฐมนตรีที่ไดนําเงินไปใหชาวบานกูไปลงทุน ผันเพื่อสรางผลผลิตใหเกิดผลผลิตขึ้นดีกวาปลอย
อยูในแบงค
สําหรับการสรางคลองไทยมีสะพาน 3 สะพาน และมีอุโมงค 2 อุโมงค การสรางอุโมงคจะใช
ทดแทนสะพานไดทันทีเมื่อเกิดปญหากับสะพาน
ในเรื่องการสรางภาพวา การขุดคลองเปนการตัดขาดแผนดินนั้นเปนเรื่องตลกมากกวาเปนการ
สรางความนากลัวใหเกิดขึ้นมาก ในขอเท็จจริงเปนไปไมได เชน ติมอรถูกยึดไปแลวยังตองคืนดินแดนให
จังหวัดภูเก็ตเปนเกาะตัดขาดแผนดินยังเห็นเปนปกติ อยาสรางความสับสนกับปญหาทางการเมืองเลย
การขุดคลองประเทศไทยถูกสรางภาพไวไมดีมากอน
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คาใชจายในการขุดคลองไทย แยกออกเปนดังนี้

ภาพที่ 11.18 ตารางแสดงระบบการหมุนเวียนของเงินในการลงทุนโครงการขุดคลองไทย
ดินที่จะขุดออกเพื่อสรางตลองมีประมาณ 4,000 ลานลูกบาศกเมตร จากจํานวนดินที่จะขุด
คลองคูขนานทั้ง 2 คลอง หากคาใชจายในการขนดินประมาณลูกบาศกละ150 บาท จะเปนเงินประมาณ
600,000 ลานบาท และเงินที่ใชจะเปนเงินบาท เงินในประเทศไทยทั้งนั้น เชน คาแรงงาน คาวัตถุดิบ
70% สวนเงินที่ใช ที่เปนเงินดอลลาร คือ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเครื่องจักรเทานั้น เพราะฉะนั้น การ
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สรางคลองจะเปนการสรางงานอยางถาวร เปนสรางเงินใหหมุนเวียนภายในประเทศ ดังนั้น ปญหา
ทางการเงินตางๆ นั้น ศักยภาพในประเทศไทยสามารถขุดคลองไทยไดไมตองพึ่งตางประเทศ แตไทยคง
ตองรวมมือกับตางประเทศเพราะเปนคลองสากลมีผลประโยชนรวมกัน อยางไรก็ดี ประเทศไทยตองเปน
ผูถือหุนใหญเปนประเทศหลัก
สําหรับรูปแบบของคลอง ทําไมตองเปน 2 คลอง กวาง 350 เมตร เพราะจะตองใหเรือขนาดใหญ
1- 5 แสนตัน สวนกันได เรือสวนใหญจะเปนเรือขนน้ํามันจะกวาง 80 เมตร ยาว 400 เมตร กินน้ําลึก 30
เมตร ขนาดของคลองตองสรางเผื่อไว ถามีคลองเดียวเมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุในคลอง จะตองปดคลอง เรือ
จะจอดคอยเต็มไปหมดสรางความเสียหาย ทําใหธุรกิจเดินเรือโลกพัง จึงตองมี 2 คลอง เมื่อเกิดปญหา
สามารถใหเรือใชคลองรวมกันชั่วคราว การสรางคลอง 2 คลอง พรอมกัน เพื่อเปนการสรางศักยภาพของ
คลองไทยที่เรือทั่วโลกที่จะมาใชคลองที่นี่ เรือแตละลํามั่นใจไดวาสามารถใชคลองผานไดตลอดเวลา ถา
เกิดวิกฤติขึ้นมาเกิดเรือแตกสามารถใชคลองเดียวรวมกันได นี่คือเหตุผลสําคัญที่มีคลอง 2 คลอง
สําหรับเรื่องคลองทั้งสองแหง ที่คลองสุเอชและคลองปานามา จากขอมูลที่ผมไดใหขอมูลของทั้ง
2 คลอง วามีขอจํากัดทางธรรมชาติมากกวาคลองไทยไมเอื้ออํานวยหลายๆ ดาน แตสําหรับคลองไทย
เปนบุญของประเทศไทยจริงๆ ที่มีความยาวของ 2 ฝงทะเล มีชองวางมากเกือบ 800 กิโลเมตร ซึ่ง
สามารถจะเลือกตรงไหนก็ไดที่จะขุด แตโชคดีที่เรายังไมขุด ซึ่งถาขุดที่คอคอดกระในขณะนั้นประเทศไทย
จะมีปญหามาก สรางความลําบากก็ได เปนบุญของประเทศที่เรายังไมไดตัดสินใจขุดในเวลานั้น ณ วันนี้
เรามีขอมูลและผลจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทําใหตัดสินใจรอบคอบไดเต็มที่ เพราะมองเห็น
ปญหาไดชัดเจนกวา

ความคุมทุนในการลงทุนคลองไทย
คือ เมื่อขุดคลองแลว ถาเราแบงสวนของผลตอบแทนออกเปน 2 ดาน สมมติวาเมื่อขุดคลองแลว
ไมใหใครใชเลย ประเทศไทยใชประโยชนผูเดียว ถามวามีรายไดพออยูไดหรือไม ก็ตอบวาได พิจารณา
จากทางดานความมั่นคง กองทัพเรือจะมีอิสระ รวดเร็วที่จะเคลื่อนยายกองเรือ เขาออกจากอาวไทยที่จะ
ไปดูแลทางฝงอันดามัน จะลดคาใชจาย กองทัพเรือมีบทบาทมากขึ้น ความมั่นคงเรามีมากขึ้น ทันทีที่เกิด
เหตุผิดปกติ ฝงทางดานจังหวัดระนองกองทัพเรือสามารถไปไดทันทีภายใน 5 ชั่วโมง ซึ่ง ณ วันนี้ กองเรือ
ใชเวลา 3 วันยังไปไมถึง และตองขออนุญาตผานทองทะเลสากลอีกตางหาก ถาตางประเทศที่เปน
เจาของนานน้ําไมอนุญาตก็ไมไดไป นี่คือสิ่งที่ประเทศจะไดมาทางความมั่นคงของประเทศ ไมมีสิ่งอื่นใด
ที่จะสําคัญกวานี้
รายได เ พิ่ม จากการสง ออกน้ํา มั น ของโรงกลั่น น้ํ า มั น ที่จ ะขายน้ํ า มั น ให เ รื อที่ ม าจอดแแวะได
มหาศาล เพราะเรือตามธรรมชาติเมื่อจอดจะตองเติมน้ํามันไมใชแลนเรือเปลามาเติมน้ํามันเหมือน
รถยนต กรณีที่เราจะตั้งศูนยบริการน้ํามันแลวใหเรือมาเพื่อเติมน้ํามันอยางเดียวเปนไปไมได ถึงราคา
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น้ํามันจะถูกกวาบารเรลละ 2 เหรียญเรือก็จะไมมา เพราะคาเชาเรือขนาดใหญวันละ 5 - 10 ลาน อีก
ทั้งคาใชจายอื่นๆ อีก
เรื่องศักยภาพในการลงทุนคลองไทย บางคนจะมองภาพของประเทศและสงสัยวาจะเอาเงินที่
ไหนมาลงทุน ตามที่กลาวไวขางตนวา ขณะนี้คนไทยมีเงินฝากอยูในธนาคาร 8 แสนลานบาท และยัง
ปลอยกูไมไดจะเกิดอันตรายในทางเศรษฐกิจถาเปนอยูอยางนี้เปนเวลานาน
คากอสราง เวลาใชเงินไมไดใชหมด 8 แสนลาน ใชครั้งละ 1 แสนลานตอป ระยะเวลา 8 ป คลอง
เสร็จ งานจะเกิดขึ้นเปนลานงาน เมื่อทันทีที่เซ็นสัญญาขุดคลองก็จะมีงานเกิดขึ้นไมต่ํากวา 5 แสนงาน
ทันที และเปนบริษัทของคนไทยทําไดเกือบทั้งนั้น โครงการขุดคลองนี้ไมใชเทคโนโลยีสูงเหมือนโครงการ
รถไฟใตดินซึ่งขุดยากกวาอีก เพราะตองศึกษาเรื่องปญหาแผนดินไหว ฯลฯ
การขุดคลองแผนดินไหวอยางไรก็ขุดได ใชเครื่องมือ Low Technology จริงๆ เพราะผมเรียนทาง
วิศวกรรมผมทราบเรื่องนี้ พูดไดทันที เพราะฉะนั้นเรื่องวิศวกรรมในการขุดคลอง ไมใชปญหา แตปญหา
ดานการเมือง เปนเรื่องนาหวงมากกวา เพราะฉะนั้น ถาขุดคลองไทยเงินก็จะหมุนเวียนอยูในประเทศ
70% ถาอิรักจะขายน้ํามันถูกๆ อีก 10 ปขางหนารีบทําเถอะจะไดซื้อน้ํามันราคาถูกๆ เพราะอเมริกา
จะตองเอาน้ํามันมาใชใหได แลวขณะนี้กวาจะขายหมดคลองไทยเสร็จแลว ถารีบขุดภายใน
3 – 4 ปขางหนาน้ํามันยังราคานี้อยู เปนบุญของประเทศไทยถาประเทศไทยทํา เพราะหัวใจของโครงการ
นี้อยูที่น้ํามัน ทันทีที่คลองเสร็จโรงกลั่นน้ํามันจากอิหรานมาทันที เพราะทานทูตมาหาขอมูลเรื่องตางๆ อยู
แลว
สําหรับขอมูลเรื่องรายไดจากภาคเกษตรรายไดจริงๆ ไมถึง 12% ของประเทศ รายไดในภาคการ
ทองเที่ยวยังจะมากกวาอีก สินคาเกษตรขึ้นอยูกับธรรมชาติ และอนาคตวิศวกรรมทางชีวภาพเจริญขึ้น
ประเทศไทยอาจจะตองซื้อทุเรียนจากจีนดวยซ้ําไป การพัฒนาเทคโนโลยีประเทศจีนนากลัวที่สุด เพราะ
จํานวนคนจีนมากกวา 20 เทา และโดยพื้นที่ใหญกวา 20 เทาของประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยแขง
กับประเทศจีนเทากับแขง 20 ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมนากลัว ประเทศสหรัฐอเมริกามีพลเมือง 250 ลานคน ประเทศจีนถา
มีพลเมืองของประเทศจีนเจริญสัก 200 ลานคน อเมริกาหวาดกลัวแลว โดยเฉพาะเทคโนโลยีปจจุบัน
ธุรกิจสารสนเทศ พัฒนามากมีอาจารยเกงๆ 1 คนสามารถสอนคนทั้งประเทศ 1,300 ลานคนได นี่คือ
เทคโนโลยียุคใหม ประเทศจีนเมื่อกอนหางไกลเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยียังมาไมถึงเหมือนลักษณะทุก
วันนี้ เพราะปจจุบันนี้อาจารยที่เกงที่สุดสอนคนไดทั้งประเทศเมื่อกอนนี้อาจารยสอนคนไดแค 20 คน
จะตองสรางอาจารยเปนพันเปนแสนคนจึงจะสอนคนไดครบทั้งประเทศ 1,300 ลานคน ณ วันนี้ประเทศ
จีนนากลัวที่สุด
ความสามารถของคลองไทย คลองไทยไมวาจะบริหารอยางไรก็สามารถรองรับเรือได 300 – 400
ลําตอวันเทานั้นเอง ตามทฤษฎีคํานวณ 500 - 600 ลํา แตในทางปฏิบัติไมได เพราะเรือจะแลนตามกัน
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มาเวลาที่ไมแนนอน ความเร็วเรือในคลองคงจะตองควบคุมความเร็ว แตคิดวาแคมีเรือเขามาวันละ
200 ลําก็เหลือกินเหลือใชแลว เพราะเปนเรือขนาด 2 แสนตันขึ้นไป เปรียบเทียบเทากับสนามฟุตบอล 2
สนามลอยน้ํามา ถาเรือจอดใหทาสีใชคนงาน 100 คน 2 อาทิตย ไมทราบวาจะทาทั่วเรือหรือเปลา เรือ
ขนาดนี้ยิ่งใหญจริงๆ ใหญกวาโรงงานอุตสาหกรรม เทาที่ศึกษาไมเห็นมีทาเรือที่ไหนในโลกที่จนเทาที่
ศึกษาดูงานมามีแตรวย
เทาที่ทราบเวลานี้ผูใหญขางบนไดทราบขอมูลจากทางคณะ ซึ่งผมมีความเขาใจวา ทานนายก
รัฐมนตรี อาจรูเรื่องนี้ตลอด ทั้งนี้ เมื่อทูตของอิหรานมาพบคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็ถามตลอดวา
เมื่อไรจะลงมือสราง เพราะเขาคิดวาสรางโรงกลั่นน้ํามันตั้งบริเวณคลองไทยขายไมถึง 10 ป ก็คุมทุน
ขนาดสิงคโปรซื้อน้ํามันจากตางประเทศมากลั่นขายยังไดกําไร นี่โรงกลั่นมาตั้งตรงคลองนี้เลยจะประหยัด
ผลิตไดตนทุนต่ํา เรือน้ํามันดิบขนาดใหญมาจอดบริเวณฝงอันดามันผลิตทั้งวันทั้งคืน ตนทุนก็ต่ําเรือก็
ผานอยูแลวจะไมคุมทุนไดอยางไร ขอใหเกิดคลองไทยเถอะ ตางประเทศพรอมจะมาลงทุนอยูแลว
ผมจะพยายามใหทุกคนทราบขอมูล ขอมูลจะมีอยูในอินเตอรเน็ต อยากใหทุกคนรูขอมูลเหมือน
อยางที่ผมรู เพื่อจะไดชวยกันผลักดัน ถาไมดีก็ไมควรจะสราง ผมก็ไมอยากใหสรางเพราะไมอยากมี
ปญหา ประเทศจีนใหความสนใจโครงการนี้มากที่สุด เพราะขนาดแมน้ําโขงเปนเสนทางน้ําของจีนดวย ก็
จะยังใชเปนเสนทางสงสินคา ประเทศจีนผมไมคอยคุนเคยเพราะอยูประเทศอเมริกา 8 – 9 ป และอยู
ฝรั่งเศส 4 ป เมื่อไปเมืองจีนครั้งแรกตกใจไมนึกวาจีนจะเจริญเร็วขนาดนี้เจริญมาก
ประเทศสิงคโปรสงอุปทูตมาพบกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผมเขาใจวาทูตอยากจะมาคุยวา
ประเทศไทยจะขุดคลองแนหรือเปลา มีเว็ปไซตอันหนึ่งของสิงคโปรเปนขาวตางประเทศ พูดวา ลีกวนยู
คงไมนั่งเกาอี้โยกปลอยใหประเทศไทยขุดคลองหรอกจะตองกันหัวชนฝานี่คือประชาชนของสิงคโปร
โตตอบทางคอมพิวเตอร คนไทยควรจะไดรูวาคนสิงคโปรคิดอยางไร และนั่นเปนสิ่งที่ทูตสิงคโปรมาพบ
หาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สุดทายนี้ให พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ ชวยเสริมขอมูลและถามีใคร
จะถามเรื่องอะไรก็ถามได ประธานมูลนิรวมพัฒนาภาคใต พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ กลาววาไมมี
จะเสริมและขอขอบคุณ ดร.สถาพร เขียววิมล เปนอยางมาก ซึ่ง ดร.สถาพร เปนนองของ ดร.วัฒนา เขียว
วิมล ลักษณะการชี้แจงและแนวคิดเหมือนกันทั้ง 2 คนพี่นอง ซึ่งเรื่องนี้ ดร.สถาพร เขียววิมล เปนบุคคลที่
เหมาะสม และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คัดเลือกคนที่ถูกตองกับงานคลองไทยเพราะ ดร.สถาพร เขียว
วิ ม ล จบปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจบปริ ญ ญาเอกที่ประเทศฝรั่ง เศส
อยากเรียนใหทุกคนทราบวาสิ่งที่พวกเราใหขอมูลวันนี้ผมเชื่อวาคนใตไมเชื่ออะไรงายๆ เปนคนที่มีเหตุมี
ผลและใชวิจารณญาณวิเคราะห จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทั้งหมด ทานสุรใจ ศิรินุพงษ
พลโท โอภาส และทานคํานวณลงไปชี้แจงกับพี่นองชาวปกษใต ผมวาทุกจังหวัดที่เปนจังหวัดหลักๆ แต
วาดวยความรูสึกวาพี่นองชาวใตที่อยูหางจากจังหวัด 14 ภาคใต จากบานมาเรามีความกังวลเรื่องนี้
มูลนิธิพัฒนาภาคใตจึงจัดเรื่องนี้ขึ้นมา มีบางทานบอกวาเวลานอยไปอยากจะคุยรายละเอียดมากกวานี้
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และผมก็ยอมรับวาผมก็เบรคผูพูดเยอะในการพูดวันนี้ ตอไปนี้จะเปนเวทีใหผูเขาสัมมนาซักถามแสดง
ความคิดเห็น

รายชื่อผูเขาสัมมนาซักถาม
นายสิโรจน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ
ในฐานะที่ผมเปนคนปกษใต ผมปกติขี้เกียจฟงการสัมมนา แตวันนี้ที่มาฟงการสัมมนาที่
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ จัดผมภูมิใจและตื่นเตนผมอยูจนจบ ถาสัมมนาอื่นผมอยูแค 10 นาทีไม
ไหวแลวเพราะงวง แตวันนี้ฟงแลวเพลิดเพลินและไดความรูผมภูมิใจจริงๆ ในความเปนจริงผมสนับสนุน
ทานประธานคํานวณ ชโลปถัมภ เปนอยางยิ่งที่จัดเรื่องนี้และรวมทั้งคณะทานดวย แตผมไมมีโอกาสได
เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในคณะนี้ แตผมไดรวมรับฟงเห็นวาโครงการนี้มีความสําคัญมาก ตองขอ
ชมเชยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทุกคนที่เห็นความสําคัญและมีการสํารวจอยางละเอียดถึงเสนทาง 9A
นับตั้งแต A1 ถึง A9 สรุปขอมูลและมีแผนที่อยางชัดเจน แลวอีกอยางหนึ่ง ดร. สถาพร เขียววิมล ไดฉาย
ภาพใหเห็นขอมูลความรูของตางประเทศทั้งหมด ถาสรางทันทีทุกอยางพรอมหมดแลว ทําอยางไรที่จะ
ผลัก ดันให รัฐบาลสรางให สํา เร็จ เพราะขอมูลทางวิ ชาการพรอมหมดแลว เพราะได ฟงกรรมาธิก าร
วิสามัญฯ บอกวาขอเพื่อศึกษา ผมวาอยาศึกษาอยางเดียวแตตองรวมกันผลักดันใหสําเร็จดวย ครั้งแรก
ผมไม รูวาจะผลักดัน อยางไร ผมไมมีความรู แตเมื่อมานั่งฟงผมรูแลว สรุปวาตองผลักดัน เพราะถ า
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หรือใครก็ตามที่คัดคานตองเปลี่ยนความคิดทาน (ผูเขาสัมมนา
ปรบมือ) เราจะอยูเฉยไมไดเราจะตองทําเพื่อชาวปกษใตของเรา ผมคนหนึ่งเปนชาวปกษใต ถาใครมา
คัดคานโครงการนี้ผมสูหัวชนฝา ผมอัดแหลกเลยครับ เพราะผมมาฟงแลวตองทําจริงๆ ครับเพื่อกาวไปสู
การปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การจัดสัมมนาที่ประธานฯ พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ จัดวันนี้ตองทําใหเปน
ประโยชนใหได ตองกาวไปสูความสําเร็จใหได
1. ถา ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไมเอาโครงการนี้ตองทําใหเอาใหได
2. ไมมีเงินก็หามาซิ เพราะแหลงเงินทุนมีเยอะ ก็หามาซิ ทําไมไมหามามีเยอะแยะ เมื่อสักครู ดร.
สถาพร เขีย ววิ ม ล พู ดว า จี น มาหาเราอยู เ รื่ อ ยๆ มี เ งิน อยู แ ล ว ประเทศเพื่ อนบ า นประเทศหนึ่ ง อย า
ขวางทาง หรือไมก็แผนลับ เมื่อเราลงมือทําประเทศเพื่อนบานประเทศหนึ่งที่ขัดขวางหามเขามาภาคใต
ตองลุยก็หามไปซิ กลัวอะไร ก็รูแลววาประเทศนี้ เดี๋ยวนี้ไมอยากใหเราทํา นี่เปนปญหาใหญที่เรารูอยูแลว
วาประเทศนี้รวย ถาเขามายุงเพราะลงมือทําไปแลวก็ไมควร ผมขอเอาใจชวยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
คณะนี้เปนอยางยิ่ง เพราะผมอยากเห็นความเจริญ ผมวาทุกคนในที่นี้ก็อยากเห็นความเจริญ อุตสาหมา
นั่งฟงโดยเฉพาะพี่สิรินทร ขออภัยที่เอยนามทานสิรินทรผมรูจักดี ทานหวงอยูอยางเดียวก็คือตัดผาน
พัทลุง เพราะฉะนั้น สรุปวาเรื่องขุดคลองไทยขอใหทําเถอะจะเปนประโยชนอยางมาก อยากใหภาคใตมี
ความเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญมีสิ่งใดที่ใหผมรับใชไดในโครงการนี้แมนิดหนอยก็ยินดี
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พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ ประธานมูลนิธิฯ : กลาววา ความคิดของพวกเราไปแนวทาง
เดียวกันแตตองมีกลยุทธเราจะสูหัวชนฝาหัวจะแตกเสียกอน แตผมคิดวาแนวทางตรงนี้มีพี่สุรใจ(สมาชิก
วุฒิสภา) และผมก็คุยกันอยูในฐานะที่เราเปนคนปกษใต ความเจริญความเสื่อมหรือมีการเตรียมการทีจ่ ะ
พัฒนาไปอยางไร พี่นองชาวปกษใตเรามีผลกระทบเยอะ ผมคิดวาสิ่งเหลานี้ในหัวใจของเราก็คิดกังวลอยู
และผมออกแสดงบทบาทเรื่ อ งนี้ น อ ยไป แต ว า ในทางปฏิ บั ติ ผมก็ ล งไปคุ ย และร ว มมื อ กั บ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตลอด แตวาตอไปมูลนิธิในการรวมพัฒนาภาคใตเรามีวัตถุประสงคในเรื่อง
พั ฒ นาภาคใต ต รงนี้ ห ยุ ด ไม ไ ด การสั ม มนาและการเสวนาลั ก ษณะอย า งนี้ จ ะมี ต อ ไปเป น ชุ ด ซึ่ ง
คณะกรรมการมูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตไดเตรียมการเรื่องนี้อยู
นายสุรใจ ศิรินุพงศ (สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา) : ขอขอบคุณทานวุฒิสมาชิก สิโรจน ที่ให
ความคิดเห็นประเด็นที่ทานชี้แจง เปนการปลุกกระแสความคิดในทางที่ดี และทานพยายามใหพวกเรา
ผลักดันใหทานนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ เปนความสัตยจริงเปนหลักการวาในการตัดสินใจอยูที่ฝายบริหาร
ไมใชฝายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น สรุปวาอยูที่ทานนายกรัฐมนตรี ถาทานเห็นดีเห็นชอบดวยในเรื่องที่ขุด
คลองไทย ในดานเศรษฐกิจในเรื่องของความจําเปนก็นาจะตัดสินใจ ขณะนี้ทานนายกรัฐมนตรีลงไปแลว
คอนขางสนใจที่ภาคใต ผมไปเมื่อวานซืนนี้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใตกับทานนายกรัฐมนตรีใน
การเปดสะพาน ในการเปดการกอสรางถนนที่แพงที่สุด เพราะถนนสายนี้ 17 กิโลเมตร ใชเงินประมาณ
670 ลาน จากพัทลุงบานสายปงไปที่หัวปา ที่อําเภอระโนด ทานวางศิลาฤกษมคี นไปรวมงานไมต่ํากวา
30,000 คน เปนประวัติการณ
ความเปนจริงในการพัฒนาภาคใตเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผน 9 แผน
ละ 4 ป รวม 36 ป แลวที่เริ่มทําแผนพัฒนาประเทศเหมือนประเทศอื่นๆ ภาคใต 14 จังหวัด ไดรับการ
พัฒนาอะไรเปนเรื่องเปนราว มีจุดสําคัญ คือ เรามีความคิดหลากหลายและกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นใหม แมแต
จะคิดสรางคลอง โดยที่มีคนไทยคนปกษใตเขาไปเกี่ยวของ อยางผมนี้ถูกบัตรสนเทหโปรยทางเครื่องบิน
และสอบเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตก โดยบอกวาเปนคนที่แบงแยกดินแดน เราควรจะมาพบกันดวย
เหตุผลพบกันครึ่งทางก็ไดวาจะทําอยางนั้นอยางนี้แบบที่ทําอยูในปจจุบันนี้ ตองขอขอบคุณถาชี้แจงเลา
ใหประชาชนฟงวา เราจะนอนคอยกันอยูอยางนี้นะหรือ เมื่อมีพื้นที่ภูมิประเทศเหมาะสมอยางถาวร
เศรษฐกิจยั่งยืนที่ถาวรชั่วลูกชั่วหลานทําไมไมคิดจะทํา หวั่นกลัวอยูอยางเดียวพูดวาจะแบงแยกดินแดน
กลัวไปหมดกลัวจริงๆ
เราเปนคนที่มีความรูสึกจากจิตใจในฐานะที่ผมเคยเปนสมาชิก เคยเปนนายกสมาคมชาวปกษ
ใต พวกเราเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งไมวาจะเปนสมาชิกสมาคมชาวปกษใตหรือไม หรือวาจะเปนคนทีม่ า
อยูที่นี้สมาคมชาวปกษใตเราจัดตั้งเปนเวลานาน (พ.ศ.2475) เปนสมาคมแรกของประเทศไทย แลว
รวมกันโดยเหนียวแนน สิ่งหนึ่งที่จะเปนพลังคิดวาคนปกษใตที่อยูในกรุงเทพฯ ที่เปนชาวใตชวยก็คิดแลว
ก็จะเกิดผล ตัวอยางเชน การตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมใชเปดที่ปกษใต แตคนใตเปนคนคิดเสนอ
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ญัตติเปนคนชุมพรคือ นายประมวล กุลมาตย เคยเปนอดีตนายอําเภอเปนคนคิดเสนอ สรางคนที่มี
ความรูจนถึงปจจุบันนี้เปนมหาวิทยาลัยเปดทําใหประเทศชาติเจริญขึ้น แลวเราที่อยูปกษใตสรางอะไรเรา
จะอิสระไมทําในฐานะสมาคม เพราะติดอยูที่ขอกฎหมายเพราะสมาคมจะไมเกี่ยวของกับการเมือง แต
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ ทํามาตลอด 9 ป แตมูลนิธิทําไดถาทานที่อยูในการสัมมนา ณ ที่นี้เห็น
ดวยเห็นความจําเปน ทุกทานที่อยูในที่นี้เปนผูที่มีความคิดแบบผูใหญ เมื่อถาขุดคลองไดเปนประโยชน
ตอชนรุนหลัง ไมใชเฉพาะชาวใตเปนเรื่องชาวไทยทั่วประเทศและเปนระดับชาวโลก และเปนการสราง
สายเดินเรือที่ 4 ของโลกที่เปนจุดศูนยกลางของโลก เพื่อเปนการแกปญหาการเดินเรือที่ถูกปลนเปน
รายวัน และประเทศไทยจะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในหลายเรื่อง แมแต
ทานมีใจสนับสนุนก็ถือวาทานจงภูมิใจมีสวนผลักดันใหสรางไวเพื่อรุนลูกรุนหลาน
รอยตํารวจโท รังสรรค แสงมีน : นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการการทหาร และเลขานุการคณะอนุ
กรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา สภาผูแทนราษฎร
รอยตํารวจโท รังสรรค แสงมีน จบการศึกษาจากจากโรงเรียนนายเรือกองทัพเรือ โอนไปรับ
ราชการที่ ก องตํ า รวจน้ํ า และลาออกจากราชการ ป จ จุ บั น เป น นั ก วิ ช าการประจํ า คณะกรรมาธิ ก าร
การทหารและเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การแข ง ขั น ทางการค า
กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูแทนราษฎร มีประสบการณเปนคณะทํางานโครงการระดับมหภาค
ของประเทศหลายโครงการ เชน เปนคณะผูบริหารงานในโครงการพัฒนาชายฝงทะเลพื้นที่ตะวันออก
(Eastern Seaboard) เปนผูจัดการและทําโครงการทาเทียบเรือบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ เปนผูที่สนใจ
เรื่องนี้ ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโครงการขุดคลองไทยดังนี้
โครงการฯ จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางดียิ่งจะทําใหประเทศมั่งคั่งและมั่นคง พื้นที่ทาง
ภาคใตลักษณะเปนดามขวานอยูระหวางทะเลจีนและมหาสมุทรอินเดีย ดามขวานแบงกั้นอาณาเขตทาง
ทะเลระหวางมหาสมุทร ทําใหกีดขวางเสนทางเดินเรือของนานาประเทศที่เดินทางผานมหาสมุทรอินเดีย
และทะเลจีนตอนใต ที่ตั้งของโครงการฯ จึงเปนโอกาสทองของประเทศไทยและถือวาเปนโอกาสทองของ
โลกที่จะสามารถชวยลดระยะทางและเวลาในการเดินเรือได ซึ่งหมายถึงจะชวยประหยัดตนทุนคาขนสง
สินคาและเวลา อีกทั้ง คาใชจายใหกับเรือที่ใชเสนทางเดิมและหันกลับมาใชเสนทางใหม 9A ระบบ
เศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่กําลังตอสูกันอยูในขณะนี้ ดามขวานประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต
จึงเปนแผนดินทองที่แทจริงของชาวไทยและชาวใต ขณะนี้โครงการอยูในระหวางการรณรงค เราทุกคน
ในประเทศจึงเปนเจาของโครงการ และมีหนาที่ผลักดันเพื่อผลประโยชนแหงชาติ เพื่อชาวใตทุกคนและ
ชาวไทยทุกคน
โครงการฯ เมื่ อ บรรลุ ผ ลแล ว อนาคตจะเหมื อ นกั บ โครงการพั ฒ นาชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก
(Eastern Seaboard) พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เศรษฐกิจของประเทศไดรับ
การพัฒนา และความเปนอยูของคนในพื้นที่ดีมาก และความเจริญจะวิ่งเขาสูภาคใตโดยตรง สรางงาน
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สรางรายไดใหกับชาวใตและประเทศอยางมหาศาล เสนทาง 9A เปนทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามลักษณะเสนทางที่ยาว คลองไทยจะเชื่อมโยงสิ่งที่เจริญรุงเรืองในสากลโลกสูประเทศ
โครงการขุดคลองไทยเปนโครงการมหภาคที่ยิ่งใหญ จะตองทําประชาพิจารณ ซึ่งเจาของพื้นที่โดยตรงคือ
ประชาชนภาคใตควรจะเปนผูผลักดันรวมกันกับประชาชนทั้งประเทศ จากประสบการณและการเรียนรู
ถาขุดคลองเพื่อยุทธการจะตองขุดใหสั้นที่สุดเพราะจะไปรบกัน ถาขุดคลองเพื่อพัฒนาประเทศก็ขุดให
ยาวเพราะพื้นที่สองฝงคลองมีศักยภาพสูงขึ้น พื้นที่สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่แนวหลัง Hinter Inland
จะพัฒนาตัวเองดวยศักยภาพความเปน Inter Link นี่คือ ความเห็นของผม ทานสามารถดูตัวอยางความ
เจริญที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคใตไดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือโครงการพัฒนา
ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่รัฐบาลตัดสินใจดําเนินการโครงการเมื่อ 20 ปที่แลว
ทุกฝายมีความเห็นวาการขยายผลในเชิงพาณิชยตองอาศัยการพาณิชยนาวี จะตองใชเรือเพือ่ รับ
มอบและสงมอบสินคาไปยังประเทศปลายทาง และขณะนี้ฐานการผลิตสินคาของโลกอยูที่ประเทศจีน
เพราะตนทุนการผลิตต่ํา ประเทศในยุโรปและอเมริกาหันกลับมาใชสินคาที่ผลิตจากประเทศจีน ดังนั้น
เสนทางการขนสงสินคาทางทะเลจึงจําเปนตองใชเสนทางเดินเรือผานคลองไทยในพื้นที่ภาคใตและสอง
ฝากคลองไทยตลอดแนว 9A จะไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard) กลาวคือ เสนทาง 9A คือ ยุทธศาสตรของประเทศที่จะผลักดันใหประเทศกาวสู
สากลในดานเศรษฐกิจสังคม การลงทุนจากนานาประเทศ สงเสริมการสรางงานสรางรายไดใหกับชาว
ไทยและชาวใตที่รัฐบาลสมควรพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการคลองไทย ผมจึงขอใหทานในฐานะคน
ในพื้นที่ชวยผลักดันอีกทางหนึ่งเพื่อสนองรับโอกาสทองที่ทานและประเทศจะไดรับอานิสงสโดยตรง
คําถาม : จากผูเขาสัมมนาจากภาคใต
ไดเสนอความคิดเห็นวา ถาฟงขอมูลทั้งหมดที่สัมมนามาอยากใหขุดคลองไทยวันนี้พรุงนี้ แตถา
มองอีกมุมหนึ่งที่ไดรับฟงมาตามหัวขอที่ตั้งไววาโครงการนี้กระทบตอวิถีชีวิตชาวภาคใตอยางไร
คําถาม : จาก นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
เงินลงทุนในการขุดคลอง
คําถาม : จากนายสุเมธ สงขลา จาก จ.นนทบุรี
จากแผนที่ 9A ที่ตําบลคลองแดน เสนทางขุดคลองไทยตรงกับบานพอที่ยังอาศัยอยูในปจจุบันนี้
คือที่ทาเข็นและบานปูที่หัวคุงและมีวัดดวย แลวที่มาบบัวและบางหลอด ที่ขี้นาค คือ บานแมเฒา สรุปวา
เสนทาง 9A ทั้งตระกูลอยูตรงเสนทาง 9A ซึ่งมีผลกระทบทางจิตใจและกระทบกับการทํานากุงอยู และ
การพบเรื่องที่เขียน พูดเรื่องนี้กระทบจิตใจมาตลอด แตสรุปวา ขอมูลที่อธิบายมีแตสิ่งที่ดีๆ และจะได ซึ่ง
เคยมีบทเรียนอยูในฐานะที่ทํางานอยูในคณะกรรมาธิการการสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฏรไดเขาไปชวย
คลี่คลายเหตุการณวางทอแกสจากประเทศพมามายังจังหวัดราชบุรี เปนเหตุการณรุนแรงมากและกวา
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จะแกสถานการณได ทําใหรูวาโครงการดีแตไมอธิบายใหประชาชนภาคใตเขาใจ เพราะคนใตหลอก
ไมไดอยูแลวเพราะถือวาโครงการขุดคลองไทยเปนโครงการที่ดี ซึ่ง ดร. สถาพร เขียววิมลและทานสุรใจ
ยังตองอธิบายอีกหลายครั้ง และพลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ จะตองไปอีกหลายเวทีเพราะพูดแลวคน
เชื่อ เพราะฉะนั้น ประเด็นไหนที่พี่นองประชาชนตั้งขอสังเกตก็ขอใหพูดชัดเจนตองอธิบายใหชัดเจน ถา
สิ่งไหนที่ประชาชนเปนหวงขอใหตั้งประเด็นที่คัดคานมาอธิบายใหเขาใจ โดยไมรอใหตั้งคําถามเพื่อจะได
คลี่คลายปญหาไวตั้งแตตน
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ กลาววา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดศึกษาทั้งดานบวกและ
ผลกระทบทางลบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครึ่งหนึ่งเปนคนปกษใตอยากไดสิ่งที่ชัดเจน และผลที่
เปนประโยชนพยายามใหเกิดความเสียหายตอคนปกษใตนอยที่สุด ซึ่งพยายามมองในแงดีวาทานโอภาส
เปนคนใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดศึกษาเรื่องนี้มามาก
คําถาม : นาวาเอกสุธรรม สงวนกุล จาก อ.บอยาง จ. สงขลา
แสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยกับโครงการขุดคลองไทยที่ไดอธิบายมาทั้งหมด แตมีขอสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องเงินทุน 650 พันลานลานบาท เทากับ 650 พันเทาของงบประมาณรายจายของประเทศ
สงสัยวาเงินจํานวนนี้มาจากไหน ขอถามผูบรรยาย ดร.สถาพร เขียววิมล วาขอมูลถูกตองหรือไมเกรงวา
ตัวเลขจะคลาดเคลื่อน
ดร. สถาพร เขียววิมล แจงใหทราบวาที่ใหภาพรวมคาใชจายประมาณเทาไร จํานวนดินที่จะขุด
4 พันลานลูกบาศกเมตร คิดคาขนดิน 150 บาทตอ 1 ลูกบาศกเมตร เพราะฉะนั้น คาขุด 6 แสนลานบาท
คาสะพาน 3 สะพาน สะพานละ 1 หมื่นลานบาท เทากับ 3 หมื่นลานบาท คาอุโมงคอีก 2 อุโมงคเทากับ
2 หมื่นลานบาท คากอสรางอีก 6 แสน 5 หมื่นลานบาท ยังไมถึงเทากับ 1 ปงบประมาณของประเทศ
สรุปแลวไมใช 650 พันลานลานบาท ขอแกไขตัวเลขและขอบคุณที่สนใจและชวยคิดตัวเลข
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ กลาววา เรื่องเงินจะกอสรางและขุดโครงการนี้มีหลายประเทศ
ติดตอเขามาใหพิจารณาและเคยเขารับฟงการชี้แจงหลายครั้ง ทั้งประเทศจีน ประเทศอังกฤษและ
ประเทศรัสเซียก็เขามา เพราะประเทศรัสเซียยังหาทาง เดินเรือไมได เรื่องเงินเปนปญหาที่แกไขไดขึ้นอยู
กับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของรัฐบาล
คําถาม : จากนายสะเทือน ถาวรนุรักษ เปน อบต. ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร
ดีใจที่เห็นพี่นองชาวใตมีความหวงใยกับโครงการที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคใต ในฐานะที่เปน
ผูบริหารทองถิ่นเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล สิ่งหนึ่งที่มีบทบาท เนื่องจากมีชาวบานรองเรียน ซึ่ง
ก็ตอบไมไดจึงอยากใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้เขาพื้นที่เพื่อตอบปญหาขอซักถามใหชาวบานที่
อยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบตางๆ เชน เรื่องคุณภาพชีวิต คาชดเชยที่จะไดรับอนาคตขางหนาจะเปน
อยางไร คุณภาพชีวิตเปนอยางไร ชาวบานจะอยูที่ไหน ซึ่งผมตอบไมได แตเห็นดวยกับโครงการนี้ และ
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พรอมที่จะสนับสนุนพรอมทุกอยาง ผมเชื่อวาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาวามีผลประโยชนที่
ประเทศชาติจะไดรับมากมาย แตเมื่อถึงเวลาจริงๆ เมื่อโครงการนี้เสร็จแลว แตคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ชุดนี้จะอยูหรือไมผมเปนหวง วันนี้พูดแตสิ่งดีๆ ประเทศชาติไดรับอะไร แตอนาคตของคนใน
พื้นที่
มีคําถามคือ การที่ประชาชนจะไดรับคาชดเชย คาเวนคืน ชาวบานไมตองการ ในขณะนี้เปน
กระแสที่ทราบมาจากชาวบาน โครงการขุดคลองไทยแลวเสร็จเมื่อไร ราคาประเมินที่ดินบริเวณนั้นราคา
เทาไรชาวบานจะเรียกราคาเทานั้น นี่เปนความคิดของชาวบาน ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
อีกครั้งในฐานะผูบริหารทองถิ่นจะเก็บความรูตางๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ และผมเปนคณะกรรมการหลายๆ
อยาง โดยเฉพาะโครงการลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และเปนคณะทํางานปาพรุควน
เคร็ ง จะเข า ร ว มเสวนาอยู เ รื่ อ ยๆ พยายามรับ รูค วามรู ใหม ๆ ที่ เ กี่ย วกั บ โครงการต า งๆ เพื่อ ให พี่น อ ง
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงของตําบลแหลม อําเภอหัวไทร ไดรับมากที่สุด

ตอบ : โดย พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ
ขอเรียนใหทราบวาขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามั ญฯ ไดออกไปชี้แจงหลายจุ ดแลว จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดลงไปชี้แจงแลว จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ที่สัมมนานี้เฉพาะใน
กรุงเทพฯ ซึ่งคิดวาคงไมหยุดแคนี้ คงจะไปที่อื่นๆ อีก โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช คิดวาคงไปจัดเสวนา
อีกหลายครั้งในโอกาสตอไป คงตองใชเวทีของทวินโลตัสของสถาบันราชภัฏ ซึ่งผมเปนนายกฯ อยูไม
ขัดของ มีหอง มีคณะกรรมการ แตสิ่งที่ตองการคือ เมื่อไปสัมมนาแลวใหตั้งตัวแทนเขามาคุย เขามา
รับทราบ คงไมสามารถเขาไปชี้แจงไดทุกครัวเรือน เพราะเปนเรื่องลําบาก เหมือนวันนี้ที่จัดไดนําแกน
นํามาจากสมาคมและชมรมตางๆ เพราะใหทั้งหมดมาก็ติดขัดเรื่องสถานที่และขอคิดเห็นจะฝากไวให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ตอบ : โดย ดร. สถาพร เขียววิมล
เรื่องผลกระทบเกี่ยวกับคนภาคใตใหมองภาพไกลๆ สมมติวา ภาคใตมีประชากร 10 ลานคน
อัตราการเกิด 2% อัตราการตาย 1% หมายความวา ทุกๆ 1 ป มีเด็กเกิดใหม 1 แสนคนตอป ขอถามวา
ทานจะตองทําสวนยางอีกกี่รอยไรเพื่อเตรียมใหคนจํานวนนี้ทํา ถาทานไมเตรียมงานอื่นใหเขาทํา ทุกวันนี้
คนเกิดมา ณ วันนี้ เขามากรุงเทพฯ ตลอด ถาทานไมใหโครงการนี้ทําทานเตรียมอะไรใหเขาทําบาง ขอ
ถามวามีอะไรเปลี่ยนแปลงบาง ยกตัวอยางเชน จังหวัดนนทบุรีเมื่อกอนนี้โวยวายวาน้ําเค็มเขามาทําให
สวนทุเรียนเสียหาย แตเ ดียวนี้บานจัดสรรเต็มไปหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทาง
เศรษฐกิจแนนอนและสังคมตองเปลี่ยนแปลงแน ทานไมเปลี่ยนวันนี้มันก็ตองเปลี่ยนเพราะธรรมชาติ
เพราะ 1 ปเด็กภาคใตเกิดมา 1 แสนคน10 ป 1 ลานคนจะเอาไปไวที่ไหน สรางสวนยางใหหรือ ประเทศ
ไทยมีแค 5 แสนตารางกิโลเมตร แคนี้เทานั้น แตเราจะทําอยางไรใหแผนดินเกิดประโยชนสูงสุด
เพราะฉะนั้น โครงการที่เกิดนี้สามารถรองรับได 3 – 4 ลานแรงงาน คนที่ไดประโยชนเต็มๆ คือ คนภาคใต
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สําหรับเรื่องสิ่งแวดลอม ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุนจะเปนหวง
ปญหาสิ่งแวดลอมหนักยิ่งกวาประเทศไทยเสียอีก ทานดูจากภาพวา ประเทศเหลานี้มีความเสียหายจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม เมื่อมีทาเรือ อันตรายหรือเปลา ประเทศไทยปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงทะเล
จะอันตรายมาก เพราะมีการบริหารจัดการไมดี เราตองขุดคลองดานเปนกิโลที่จะเอาของไปทิ้งในทะเล
ตางประเทศเอาอะไรมาทิ้งในทะเล ประเทศไทยเงียบมาตลอด แตถาประเทศไทยสรางคลองไทยสําเร็จ
ถ า เรานํ า อุ ต สาหกรรมทั้ ง หมดมารวมไว ส องฝ ง คลองไทยทั้ ง หมด เราสามารถจะควบคุ ม ได ห มด
ประเทศไทยจะจัดการไดดีกวาที่เปนอยู ณ ขณะนี้ ในนานน้ําไทย ผมเชื่อวา มีเรือตางชาตินําสิ่งที่ไมดีมา
ทิ้ง ไมมีใครตรวจได เพราะเปนนานน้ําสากล ถาหากเรามีคลองเรือจะเขามาแตละลํา เรามีคนของเราขึ้น
บนเรือนํารองเขา คลองไทยสามารถควบคุมได ที่จะไมใหเรือนําสิ่งโสโครกเขามาทิ้งงานตางๆ ที่จะเกิดขึน้
สองฝงคลองไทยมีทุกระดับเทคโนโลยี ทั้งสูง ทั้งต่ํา และที่ไมตองใชฝมือยังตองการอีกมากมาย เพียงแต
ขายน้ําอยางเดียวก็เหลือใชแลวไมตองคิดอะไร
ถาถามวาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม เปลี่ยนแปลงแนนอน เปลี่ยนแปลงโลกและเปลี่ยนแปลงสังคม
โลกปจจุบันนี้ทานอยูนิ่งไมได ตอไปนี้การคาขายสินคา คาขายทางอินเตอรเน็ต รานคามีเพียงแคโชว
สิ น ค า เท า นั้ น เอง ต อ ไปนี้ โ ลกจะเปลี่ ย นแปลงระบบทุ ก อย า ง การทํ า งานทุ ก อย า งจะอยู ใ นระบบ
สารสนเทศหมด ใครก็ตามที่ทําไดเร็วไดถูก คนนั้นก็จะไดเปรียบ เพราะฉะนั้น ถาเรามีทาเรือมีคลอง การ
ทองเที่ยวทางภาคใตจะเปนภาคที่นาทองเที่ยวและอยูอาศัยมากที่สุด เพราะอากาศดีอยูไดตลอดป
อาหารอุดมสมบูรณ เฉพาะรายไดการทองเที่ยวอยางเดียวภาคใตจะไดมาก จนนึกภาพไมออกวาจะมาก
เทาไร อยางปานามาอยูไดเพราะการทองเที่ยว ประเทศสิงคโปรอยู 3 วันไมรูจะไปที่ไหนแตมีรายไดจาก
คนที่ทองเที่ยว 7 ลานคนตอป (ตามรูป)
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ภาพที่ 11.19 มีคนมาเทีย่ วประเทศสิงคโปรทางเรือ 7 ลานคนตอป
เพราะฉะนั้น จะดีหรือไมดีใหพิจารณาดูได ดังนั้น คําถามที่วาเด็กเกิดใหมทุกปๆ ละ 1 แสนคน
ทานจะหางานอะไรใหทําถาไมเตรียมสิ่งเหลานี้ให เพราะทุกวันนี้เขามาหางานทําที่กรุงเทพฯ อยูแลวไม
กลับบาน แตถาหากทําโครงการคลองไทย บุคคลเหลานั้นจะมาพัฒนาทองถิ่นจะอยูใกลบานและความ
เจริญจะไมใชจะเจริญเฉพาะภาคใตเทานั้น มันจะเจริญไปทั่วทั้งประเทศ คนภาคอีสานไมตองไปหางาน
ทําที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย แคมาทํางานที่ภาคใตก็เหลือเฟอแลว

นายสุรใจ ศิรินุพงศ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา
ไดใหความเห็นและตอบคําถามในฐานะคนภาคใต โดยเฉพาะปญหาที่คุณสุเมธถาม บังเอิญ
ผานพื้นที่บานพอ ปู ยาย ซึ่งผมก็อยูไมไกลกวานั้น เพราะอยูบางเสาธง ญาติพี่นองก็ยังอยู ผมลงไป
บอยๆ ไดฟงเรื่องนี้เสมอๆ จึงบอกให พลโท โอภาส รัตนบุรี วาอยาชี้เสนทางใหชัดเกินไป เพราะในที่สุด
เสนทางอาจจะเปลี่ยน เพราะชาวบานจะคิดวาเราเปนเทวดาเปนคนที่ชี้ขาดแลววาจะออกตรงนี้ เพราะ
เมื่อรัฐบาลรับไปแลวสงใหฝายไหนไปพิจารณา ในที่สุด อาจจะไมเปนไปตามเสนทางตรงนั้น แตเปน
เสนทางอื่น เราจะกลับบานไมได ขณะที่อําเภอหัวไทร ทํานากุงไมไดแลว ที่อําเภอระโนด เหมือนกันทํานา
กุงเสียหาย จะขายที่อยากใหเวนคืนที่ดินเร็วๆ ตรงกันขามกับบางแหงซึ่งอยากใหเวนคืนหลังโครงการ
สรางเสร็จแลวจะไดเงินเต็มที่ แตบางแหงอยากไดเงินเร็วๆ เพื่อใชหนี้จากนากุงที่ลมละลาย เรื่องเหลานี้
เปนเรื่องละเอียดออนเปนเรื่องของจิตใจ พอแมญาติพี่นองของเราที่อยูบานถาบอกวาใหขายเสียเถอะ
ลูกๆ ไปแนะนําใหมาอยูกรุงเทพฯ ชีวิตจะอยูดีและสบายกวานี้ พอแมไมตองทําอะไร ใหขายบานทานไม
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ขายหรอก เพราะอยูมาตั้งแตเล็กๆ ชีวิตเคยชิน สัมผัสชีวิตความเปนอยูใกลพี่ใกลนอง ที่นี้ก็เหมือนกัน
อยูๆ ตนไมตนตาล ทุเรียนน้ําก็ดีที่เห็นมาตั้งแตเล็กๆ อยูๆ จะใหตัดสินใจและทําใจไดวาเวนคืนไป ยากที่
จะทําใจ
ประการแรก เราตองคิดอยางนอยที่สุดเรื่องนี้ยังไมเกิดขึ้นในเวลานี้จะเกิดขึ้นอีกหลายป แตอีกกี่
ปก็ตามแต ที่สําคัญที่สุดที่พวกเราคิดกันในฐานะคนบานนอกคนอยูตรงนั้น ใกลเคียงกับที่คุณสุเมธ
ยกตัวอยางผมอยูที่บานเสาธงและใกลวดั บานขาว ที่บริเวณเดียวกันอาจจะโดยที่บานปูหรือบานผมเองก็
ตาม เพราะเหตุวาผมมีที่อยูเพราะคุณพอใหมา
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาเสร็จแลว ควรพยายามคิดวาอะไรที่เราควรตั้งขอสังเกต
เพราะเมื่อหลุดจากมือเราไปแลวจะไปอยูที่มือคนอื่นที่เขาจะดําเนินการ สมมติวาตัดสินใจสรางแลวเรา
ตั้งขอสังเกตอะไรใหเกิดความสงบ ใหเกิดความเห็นอกเห็นใจอยางมากที่สุดเทาที่พึงทําได เราคิดเรื่องนี้
บางแหงไดประกาศและไดพูดกันแลวที่พัทลุงเพราะมีคนถามปญหานี้ และเราไดคิดกันไววาเราควรทํา
บันทึกไว เมื่อเราสงเรื่องแลวตองตั้งขอสังเกตไววา ในการเวนคืนนั้นอยาเวนคืนแบบขมเหงน้ําใจกัน จริง
อยูในการเวนคืนตองเวนคืนในราคาตลาด แตถามวาราคาตลาดเทาไรในเวลานี้พอใจไหม ประชาชน
อาจจะไมพอใจก็ได เพราะวาราคาตลาดเมื่อสรางคลองเสร็จอาจจะมากกวานี้ การเสียโอกาสเปนเรื่องที่
สําคัญที่สุด เพราะจะตองจากที่อยูจะตองไปอยูท่ีอื่นกับสังคมใหมจะเปนอยางไร ที่ดินตรงนั้น ถาไม
เวนคืนจะมีราคาขนาดไหนตองคิดถึงการเสียโอกาส ตองคํานึงถึงวาในขณะนั้นคิดกันวาจะไดอยูรานคา
เขาจะไดทํา อาชี พที่ดี กวา นี้ กรรมาธิการวิสามัญฯ ต องคิดลว งหนาดว ย หลักการเวนคื น ในปจจุ บัน
คํานึงถึงราคาตลาดเพียงอยางเดียว เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เปนเรื่องพิเศษเฉพาะเรื่องในการเวนคืนขนาด
ใหญในที่ดินจํานวนมากขนาดนี้ เราคงจะตั้งขอสังเกต ไมใชผมมาพูดอยูคนเดียวอยูตรงนี้ เราพูดในฐานะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในเรื่องนี้วาเราควรจะตั้งขอสังเกตอะไรบาง เพราะไปที่ไหนประชาชนถาม
อยางนี้ทั้งนั้น ซึ่งเปนเรื่องที่เปนใครใครก็ตาม เพราะเปนเรื่องที่ชาวบานวิตกกังวลอยู บางคนเขาไม
อยากจะจากถิ่นที่อยู บางคนบอกวาพอตายไปแลวชี้ไมไดวาที่เกิดอยูตรงไหน ที่ตายอยูตรงไหนเพราะ
เปนคลองไปหมดแลว สิ่งเหลานี้เปนธรรมชาติที่จะตองเขาใจ และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เขาใจดีจึง
ไดหารือกันในรายละเอียดที่คนถามบอยๆ ไปที่ไหนก็ถามอยางนี้ ก็คงจะหาทางเทาที่อํานาจหนาที่จะพึง
ทําได ก็จะตั้งขอสังเกตไวแมแตการเวนคืนนั้นจะตองใหรอบคอบกวานี้ และตองคิดถึงคาที่ไมใชเปนตัว
เงิน ขณะนี้คาเสียโอกาสเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด คาพลัดถิ่นที่อยูก็ตองคิดถึงเหลานี้เหมือนกัน
แตการเวนคืนนั้นแนนอนที่สุดที่ ถามวามีคนคิดวาใหเวนคืนเมื่อสรางคลองเสร็จแลวนั้น เปนเรือ่ ง
ที่รับฟงไดแตไมนาจะเปนไปได คงจะเวนคืนใหเสร็จเสียกอน เพราะการเวนคืนในกิจการใหญๆ เมื่อ 2 – 3
วันที่แลว หนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงวา รัฐบาลจะตองเวนคืนพื้นที่ถึง 2 แสนไร ที่อําเภอใกลๆ นี้ และมีขาว
อยูบอยๆ เพราะฉะนั้น ขอกราบเรียนวาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไมไดคิดแตประโยชนอยางเดียว
ความสูญเสียก็คิด ที่สําคัญที่สุดดานจิตใจ ที่พูดนี้คือเนนวา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เขาใจและผม
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เขาใจในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น ที่ไปพูดกันวาแบงแยกดินแดนบาง หรือทําไมตองขุดเวลานี้บาง ก็เหมือน
ที่ก ล า วมาแล ว ว า เราต อ งคิ ดถึ ง วัน ขา งหน า ประชาชนต องร ว มกั น เสีย สละแลว เพื่อ อนุ ช นรุ น หลั ง มี
ประชาชนถามวา ทําไมตองมาเอาที่ดินตรงนี้ ก็มีคําถามและมีสิทธิท่ีจะถามได แตเราก็ตอบดวยความ
สั ต ย จ ริ ง ดว ยความเปน มนุ ษ ย ที่คิ ด เหมื อนกั น ที่ ส ภาพของตัว เองที่ เ อาใจเขามาใส ใ จเราเหมื อนกั น
เพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติไมใชวาจะพูดเฉยๆ จําเปนจะตองทําใหไดดีที่สุดเทาที่จะทําได ใหคนที่เดือดรอน
ทางดานจิตใจหัวอกของคนไดรับการทะนุถนอมมากที่สุดเทาที่จะมากได ผมพูดดวยจิตใจดวยสิ่งที่คิดอยู
ทุกวันนี้
ดร. สถาพร เขียววิมล กลาววา การที่สมาชิกวุฒิสภามาจับงานเรื่องนี้เปนมิติใหมที่สุดและมี
ความหมายที่สุด ถาหากสมาชิกวุฒิสภาสามารถนําญัตติเห็นดวยกับโครงการคลองไทย ผานวุฒิสภาได
มันจะเปนเงื่อนไขตอรัฐบาล เพราะฉะนั้น จะทําอยางไรใหสมาชิกวุฒิสภา 200 ทาน อยางนอยสวนใหญ
เห็นดวยกับหลักการนี้ และผมเชื่อแนวาถาวุฒิผานโครงการนี้จะฮือฮาพอควร ณ วันนี้ขอถามเถอะวา
ทําไมตางประเทศที่สนใจในโครงการนี้ ถึงแมจะอยากใหคลองไทยเกิด แตเขาก็จะยังไมแนใจวาประเทศ
ไทยเองจะเอาอยางไรกันแน เพราะยังไมมีสถาบันระดับประเทศใดๆที่ชี้ชัดวา คลองไทยควรจะสราง
หรือไมสราง เพราะเหมือนอยูในฝนที่ลองลอยจริงๆ เพราะคนที่จะบอกวาควรทําหรือไมทําไมมีใครชี้นํา
แตถาวุฒินําญัตติคลองไทยผานความเห็นชอบวุฒิสภาแลวละก็ ตอนนี้จะมีความหมายมากจะเปน
เงื่อนไขใหกับรัฐบาล ไมวารัฐบาลไหนจะขึ้นมาก็ตาม เพราะวาถาเกิดวุฒิสภาบอกวาควรจะสรางแลว
รัฐบาลไมทําอะไรสักอยาง รัฐบาลจะตองตอบประชาชน
เพราะฉะนั้น หัวใจสําคัญตอนนี้ทําอยางไรที่จะใหคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาคลองไทย
ผลักดันโครงการนี้ใหผานวุฒิสภาได ถาโครงการนี้เกิดขึ้นเทากับทุกๆ ทานทําบุญสรางวัด 100 วัด ยังสู
สรางคลองไทยนี้ไมได กุศลแรง บุญกุศลถึงลูกหลานทานทุกคนครับไดเห็นผลของบุญในชาตินี้ ผมคน
สระบุรีครับไมมีที่ดินอยูที่นั่นเลย แตถึงอยางไรลูกหลานของผมก็จะไดรับประโยชนดวยครับ ขอบคุณครับ
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ อยากจะเรียนวา มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใตวัตถุประสงคของเรามี
หลากหลาย แตขอหนึ่งจะเรียนใหพี่นองทราบวา เพื่อรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ดําเนินการ
พัฒนาภาคใตในดานเศรษฐกิจสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม และอีกขอหนึ่งเราสงเสริมการศึกษา
การวิจัยการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน แลวการพัฒนาภาคใตเราเนนย้ําไปใหความรูค วามคิดเห็น
ตางๆ เราอาจจะไปโดยใชวิทยากรดานตางๆ เขาไปดําเนินการซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการสิ่งเหลานี้อยู
วันนี้ที่เราพูดกันมาผมอยากจะเรียนวาเราไมไดพูดวันนี้และจบวันนี้ เราคงจะตองขยายแนวคิดในการ
พิจารณาความรูตางๆ ไปสูพี่นองประชาชนชาวปกษใตตามจุดและตามจังหวะที่เหมาะสมและจะทําไป
เรื่อยๆ เพื่อใหเกิดผลที่ดีและเกิดความเขาใจที่ดีในหมูพี่นองชาวใต สิ่งเหลานี้กระทบตอพวกเรามูลนิธริ ว ม
พัฒนาภาคใตจึงจัดโครงการนี้ขึ้นและทําอยูอยางนี้ จะนําไปเรียนวิทยากรและผูใหญชาวปกษใตหลาย
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ทาน เกือบทุกทานที่ผมไปพบไปคุยขอความคิดเห็นตางๆ ทุกคนเห็นดวยวามูลนิธิพัฒนาภาคใตตอง
แสดงบทบาทตรงนี้ใหเกิดปญหานอยที่สุด แลวใหพี่นองชาวใตเขาใจเรื่องนี้ใหชัดเจนที่สุด

นายสุรใจ ศิรินุพงศ
อยากเรียนวาที่พูดในวันนี้ไมวาจะสวนดีหรือสวนเสียทานอยาเพิ่งตัดสินใจ ไมจําเปนตองตัดสิน
ใจในวันนี้ ถาวันนี้การจุติในหัวใจวา เรื่องนี้ไมคอยไดยินมากอนก็นาสนใจหรือเมื่อเกิดผลกระทบกับตัว
ทานแนนอนปฏิเสธทันที แตบางทานบอกวาก็ดีอยางไรอยาเพิ่งตัดสินใจเพราะเรื่องนี้ยังอีกนาน เรื่องนี้ยัง
ตองพูดกันอีกอยางนอยอีก 5 – 6 เดือน วุฒิสภายังไมไดสรุปฝายกรรมการฯ แหงชาติก็อีกหลายเดือน
ตองตัดสินใจ ทานอยาตัดสินใจวันนี้อยาวิตกกังวล และบางทานที่วาดีใจวาจะรวยแลว เพราะผานใกล
บานเราเรื่องยังไมสิ้นสุดจะตองศึกษาไปอีกเล็กนอยตองดูรายละเอียดกอน ทานเองคงตองไปศึกษาหา
ความรูและติดตามเรื่องนี้ไปอีกระยะหนึ่งและอยาวิตกกังวล

ศิริ : เปนผูอาวุโส
สรุปวา เปนหวงเหมือนคุณสุเมธพูดถึงการรายงานที่ ดร. สถาพร ชี้แจงดีมากครบทุกรูปแบบ แต
ขาดอยูนิดเดียว คือ พูดในสิ่งที่ดีทั้งหมดสิ่งที่เราจะไดทั้งหมด แตสวนที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตตอชาวบาน
ที่ถูกคลองตัดผานนั้นจะมีผลอยางไรบาง ผมอยากจะใหรวมปญหาเหลานี้ขึ้นมาในเรื่องของการเวนคืน
ที่ดนิ การเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องการทํามาหากิน จากเกษตรกรมาเปนผูใชแรงงานหรือใชประโยชนที่ดินใน
บริเวณนั้นที่จะตองมีผลกระทบ เปลี่ยนจากการทําอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่งนั้น อยากจะใหรวบรวม
ขอมูลนี้ในการรายงานตอวุฒิสภาดวย และผมอยากเห็นเรื่องนี้เปนรูปธรรม เพราะเราทุกคนอยากใหมี
ประการแรก คือ วุฒิสภานั้นจะตองแสดงฝมือใหวุฒสิ ภาทั้งสภาสนับสนุนอยางที่ ดร. สถาพร
พูด สวนชาวบานนั้นทานมีความจําเปนที่จะตองเดินสายในการตองชี้แจงเรื่องตางๆ ใหชาวบานเขาใจ
และสิ่งที่ตองการเห็นมากที่สุดคือ ถาเสนทาง 9A ชัดเจนแนนอนที่สุดแลว ผมอยากใหทานไดคํานวณได
ประมวลถึงผลกระทบกับชาวบานนั้น คํานวณเนื้อที่เทาไร กี่ครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะให
เขาไปอยูที่ไหน จะไดอยางไร หรือจะไดในพื้นที่ในแหลงเศรษฐกิจที่รุงเรืองตอไปในอนาคต ขอฝากเรื่องนี้
ไว
ดร. สถาพร เขียววิมล กลาววา เรื่องนี้จะนําเรียนทานประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ นําเรื่องนี้มา
พูดใหชดั เจนยิง่ ขึ้น
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ กลาววา วันนี้เปนการจุดประกายความคิดและอยาเพิ่งวิตก
กังวล คนใตเปนคนเฉลียวฉลาดควรจะไปศึกษาหาขอมูลแลวมาคุยกันอีกในรอบตอไป ผมอยากเรียนวา
ความคิดของคนเราหลากหลาย คนปกษใตจะคิดทําโครงการอะไรก็มัวแตเถียงกันไปเถียงกันมาเลยไม
ตองทํา มีอยูหลายเรื่อง ตัวอยางเมื่อไปอยูนครศรีธรรมราชหลายเรื่องที่เสนอโครงการหลายๆ โครงการ
บางครั้งตองตัดสินใจวาตองทําใหดูกอนแลวเขาจะเห็นดีเห็นงาม เพราะฉะนั้น ในความคิดหลากหลายนี้
เราตองคํานึงเปนหลักคิดอยูเหมือนกันวา เราจะมองประโยชนสวนตนเทานั้นไมได เราตองมองประโยชน
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สวนรวมดวย ความคิดจะคิดแตเพียงปจจุบันไมไดก็ตองคิดถึงอนาคต ผมเดี๋ยวนี้วิเคราะหกันที่ปกษ
ใตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวา คนใตชอบเรียนกฎหมายและมาเสียคนก็มาก ผมคลุกคลีอยูกับเด็ก
เพราะผมเปนอาจารยสอนอยูที่มหาวิทยาลัยและก็ผูใหญที่ผมไปเยี่ยมที่พัทยาก็มีคนใตไปคุมซอง คุม
บาร คุมคิวรถยนต เพราะเรียนไมจบก็ถายรูปปลอมใหแมดู เพราะฉะนั้น ปญหาเหลานี้ผมจึงเสนอใหเปด
คณะนิติศาสตร ในมหาวิทยาลัยหลายแหงในภาคใต รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัย
โสภณวิทยาลัยหาดใหญ และขณะนี้สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชก็กําลังจะเปดก็จะพยายามยับยั้งคน
ไมใหเขามากรุงเทพฯ เพื่อใหปกษใตไดมีความเจริญในสวนของเรา
อยากเรียนวาโครงการทุกโครงการ ผูทําโครงการตองรับผิดชอบในเรื่องการสรางความเขาใจทุก
ฝายใหเกิดความขัดแยงนอยที่สุด จะบอกวาไมใหเกิดความขัดแยงเลยเปนไปไมได เพราะฉะนั้น เปนเรือ่ ง
ที่จะตองทําและปญหาการเวนคืนเปนเรื่องที่ตองคิดเหมือนกันวาจะคิดตอนโครงการเสร็จแลวก็คงไมได
ที่ไหนก็ไมทํา สวนรัฐบาลก็ตองคิดเหมือนกันเพราะใชทุนเยอะ แตวาอยางไรก็ตาม หลักการสมัยใหมคิด
เพื่อความเปนธรรม ใชราคาตลาดเปนตัวตั้งเหมือนกันเปนราคาที่พอยอมรับได อีกอยางหนึ่งสังคมตอง
เปลี่ยนแนนอน ตอนนี้เห็นตนไมตอไปจะเห็นตึกเปนคอนโดมีเนียมบาง จากสังคมชนบทเปลีย่ นเปนสังคม
เมืองแบบอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนปกษใตแนนอน
เพราะฉะนั้น ในประเด็นตอไปผมคิดวาพวกเราเองก็เหมือนคนปกษใต จะนุงผาขาวมาเหมือน
ชาวบานเดินไปเดินมาเหมือนชาวบานคงไมได ตอไปคงจะตองนุงกางเกงใสเสื้อใหเรียบรอย บางทีอาจจะ
ตองผูกเนคไทใสสูท คือ ตองเปลี่ยนแปลง สังคมที่ไหนก็มีการเปลี่ยนแปลง ผมก็เคยไปตางประเทศมา
หลายประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลง อยางเชนที่เห็นในภาพที่โยโกฮามาเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะ
ผานมา 93 ปแลว แตอยางไรก็ตาม อยาวิตกกังวล ใหศึกษาหาความรูทุกเรื่องตองทําใจเปนกลางมอง
ประโยชนทุกๆ ดาน
ในฐานะประธานฯ มูลนิธิฯ ขอยืนยันวา จะมีการพูดปรึกษาหารือกันอีกและจะเชิญคนเพิ่ม
มากกวานี้หลายๆ แงมุม และปกษใตก็จะไปจัด อยางเชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเปนเมืองหลวงของ
ภาคใตในอดีตเคยมีพระมหากษัตริย ราชวงศของพระเจาศรีธรรมาโศกราชครองราชยมาเปนเมืองที่อิสระ
พรอมๆ กับกรุงสุโขทัย กําลังใหสถาบันราชภัฎศึกษาเรื่องนี้ใชหัวขอวา “นครศรีธรรมราช…มหานคร
ภาคใต” เรื่องนี้กําลังศึกษาอยางจริงใจและพิมพหนังสือออกมาเพื่อศึกษา
-------------------------------------------------

262

สรุปสาระสําคัญการเสวนา
เรื่อง
คลองไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต
จัดโดย : มูลนิธิรวมพัฒนาภาคใต
ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย กรุงเทพมหานคร
โดย นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการเสวนา เพื่อใหความรูความเขาใจในรายละเอียดทุกดาน ในการขุดคลอง
ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต และผลประโยชนโดยรวมของประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ขุดคลองไทย และรับฟงความคิดเห็นจากผูเขาเสวนา ซึ่งเปนผูนําระดับ
ทองถิ่นจากภาคใต

2. เนื้อหาสาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุ ดคอคอดกระวุฒิสภา
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 โดยมีนายคํานวณ ชโลปถัมภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรีเปน
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว ทั้งนี้ที่มาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จํานวน 45 คน มี
เจตนารมณจากจิตสํานึกในการศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ เพื่อความเจริญของประเทศไทยอยาง
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเตรียมการรองรับอนาคตใหกับอนุชนรุนหลัง ดวยความจริงใจและตั้งใจจริง โดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเดินทางไปศึกษาขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่
ภาคใตและภาคอื่นๆ และศึกษาดูงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีประสบการณในการ
ขุดคลองและประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายไดจากการขุดคลอง ศึกษาทั้งขอดีและ
ขอเสียของแตละประเทศมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อเปนขอมูลสําหรับขุดคลองไทยใหดีที่สุดและสมบูรณใน
ทุกๆ ดาน

3. การศึกษาดูงานในตางประเทศเพื่อการพัฒนา
3.1 การศึกษาดูงานที่ประเทศอียิปต
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดรับประโยชนจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
ของประเทศอียิปต กรณีการขุดคลองนั้นไมควรขุดคลองเดียวควรขุด 2 คลอง (Two Ways) เพราะเมื่อ
เกิดวิกฤติเรือเกิดอุบัติเหตุหรือเรือแตก เรือลําอื่นสามารถใชคลองอีกคลองหนึ่งได ถาสรางคลองเดียว
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เมื่อเกิดปญหาเรือไมสามารถผานได ทําใหสูญเสียดานเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก
อยางมหาศาล ถาประเทศไทยตกลงขุดคลองไทยจริง ผูเชี่ยวชาญจากประเทศอียิปตยินดีใหความรวมมือ
ในการใหความรูดานตางๆ และเสนอแนะปญหาในการขุดคลองไทย
สรุป : จากการไปศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดประโยชนเรื่องการขุดคลอง 2
คลองคูกันไป (Two Ways)
3.2 ประเทศปานามา
คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญฯ ไปศึก ษาดูง าน เรื่ อ งการบริห ารจัด การในการเดิ น เรือ และเรื่อ ง
เทคโนโลยี ประเทศมีการบริหารจัดการเรื่องน้ําอีกดวย
สรุป : คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดขอดีจากประเทศปานามาเรื่องเทคโนโลยี เชน การทํา
ประตูน้ํา สําหรับนํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาขุดคลองไทย
3.3 ประเทศญี่ปุน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปศึกษาดูงานการทําอูตอเรือ การทําทาเรือและคลังเก็บสินคาที่
อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส
3.4 สาธารณรัฐเกาหลีใต
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปศึกษาดูงานเรื่องการบริหารการทาเรือ มหาวิทยาลัยปูซานซึ่งมี
หลักสูตรสอนเรื่องการเดินเรือ ธุรกิจการตอเรือ กิจการการเดินเรือ ฯลฯ ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากร เปน
การสืบทอดความรูใหเยาวชนทุกรุน
สรุป : คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดทราบขอดีเรื่องแนวความคิดในการจะจัดตั้งมหาวิทยาลัย
คลองไทย เมื่อสรางคลองไทยแลวเสร็จเพื่อใหความรูการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศไทยใหแกเยาวชนในอนาคตอยางถาวร
3.5 สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
นครเซี่ยงไฮและซูโจว ประเทศจีนขุดคลองจากทะเลไปนครเซี่ยงไฮ และขุดเปนเขื่อนซันเซียขวางแมน้ํา
แยงซีเกียง ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สูงประมาณ 170 เมตร โดยทุบภูเขาเพื่อใหแมน้ําไหลไปยังเขื่อน
เพื่อปนกระแสไฟฟา
สรุป : คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดแนวความคิด คือ เมื่อเศรษฐกิจดีสันติภาพเกิด เพราะ
เมื่อขุดคลองแลวเกิดความสงบสุขขึ้น ในดานการเรือและดานบริหารจัดการ ทั้งนี้ในการประชุมสมาคม
เอเชียเพื่อสันติภาพที่เมืองชงชิง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงกอใหเกิดคําวา “คลองไทย” ขึ้นเปนครั้ง
แรก โดยตั้งตามชื่อประเทศไทย
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จากแนวความคิดที่ผานมา เมื่อขุดคลองแลวขาดทุนเพราะคิดวามีรายไดเพียงคาผานคลอง
ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดขอมูลโดยมีรายไดจากโรงกลั่นน้ํามัน การบริหารการจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เปนเมืองใหมจํานวน 3 เมือง มีอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฯลฯ เชนเดียวกับ
เมืองซูโจว นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน และที่สําคัญประชาชนไทยจะมีงานทําประมาณ 3 ลาน
คนขึ้นไป เปนการแกปญหาคนวางงาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยังมีแนวคิดใหบุตรหลานของ
ราษฏรที่คลองไทยตัดผาน ควรไดสิทธิพิเศษในการเขาทํางานในกิจการคลองไทยและไดเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยคลองไทย
ปจจุบันประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถทําใหประเทศมั่นคงยั่งยืนได ไมใช
ศักยภาพทางกองทัพ แตจะตองเปนศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนแนวคิดของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ตองการสรางหลักประกันดานเศรษฐศาสตร เพื่อความมั่นคงในอนาคตของประเทศไทย

4. เสนทางขุดคลองไทยคือ 9A
ที่มาของคําวา 9A หมายถึง รัชกาลที่ 9 เปนมงคลนามดานใหความมั่นคงดานจิตใจและกําลังใจ
ในการศึกษาการขุดคลองไทยของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอ
คอดกระ วุฒิสภา ผูที่ตั้งชื่อ 9A คือ พลอากาศเอก กานต สุระกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง
เส น ทาง 9A
ในการขุ ด คลองไทยผ า นจั ง หวัด กระบี่ จั ง หวั ด ตรั ง จัง หวัด พั ท ลุ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา โดยขุดคลองเชื่อมระหวางฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย ความยาว
120 กิโลเมตร ลึก 35 - 40 เมตร ลักษณะเปนคลองคูขนาน ไปหนึ่งคลองกลับหนึ่งคลอง ความกวาง
ประมาณ 300 – 350 เมตร จุดกลับเรือกวาง 500 เมตร
สําหรับเสนทาง 9A นี้ถูกกําหนดโดยประชาชนรวมมือกันกําหนดเสนทาง โดยประชาชนรวมมือ
กับองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 27 แหง ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ที่สําคัญที่สุด คือ เสนทาง 9A จะตัดผานพรุควนเคร็งซึ่งมีทะเลสาบ
ตามหลักวิชาการแลวทะเลสาบจะชวยลดแรงกระแทกจากคลื่นสูงๆ ของเรือ ได

5. หลักการและเหตุผลในการสราง 2 คลอง
เพื่อตองการรองรับเรือขนาด 500,000 ตัน สวนใหญเปนเรือขนน้ํามันมีความกวาง 60 - 80
เมตร ลึก 30 - 35 เมตร เรือกินน้ําลึกตองสรางคลองเผื่อไว เพราะถามีคลองเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรือ
แตกและจอดสามารถเปลี่ยนมาใชคลองเดียวรวมกันได ทําใหไมเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและของโลก และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การสรางคลองไทย 2 คลอง ในการสรางครั้ง
แรกเปนการใหโลกเห็นศักยภาพความพรอมในการใชบริการคลองไทยไดอยางมั่นใจไดวาสามารถใช
คลองเดินเรือไดตลอดไป ถึงแมจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็สามารถใชอีกคลองหนึ่งได
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6. คาใชจายในการขุดคลองไทยและการลงทุน
เงินสําหรับคาขนดินประมาณ 4,000 ลานลูกบาศกเมตร เปนเงิน 600,000 ลานบาท คากอสราง
สะพาน 3 สะพาน และอุโมงค 2 อุโมงค เปนเงิน 50,000 ลานบาท เงินที่ใชในการกอสรางทั้งหมด
เกือบจะเปนเงินบาทที่ใชในประเทศไทยทั้งสิ้น เชน เปนคาแรงงาน คาวัตถุดิบ เชน หิน ปูน เหล็กเปน
วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศ 70% สวนเงินที่ใชเปนเงินดอลลาร คือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเครื่องจักร
เทานั้น เพราะฉะนั้น เปนการสรางงานอยางถาวรเปนเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ดังนั้น คากอสราง
ทั้งหมดโดยประมาณการคราวๆ คิดเปนเงินประมาณ 650,000 ลานบาท
ปญหาตางๆ ในการขุดคลองนั้น ศักยภาพในประเทศไทยสามารถขุดคลองไทยไดไมตองพึ่ง
ตางประเทศ แตคงรวมมือกับตางประเทศเพราะเปนคลองสากล แตประเทศไทยตองเปนผูถือหุนรายใหญ
เปนประเทศหลัก เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีเงินอยูในธนาคาร 8 แสนลานบาท วิธีใชเงินใชครั้งละ 1
แสนลานบาท ระยะเวลา 8 ป จะมีงานเกิดขึ้นเปนจํานวนลานงาน และบริษัทคนไทยทําไดเกือบทั้งหมด

7. วิธีการสรางคลองไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีความทันสมัยดานวิศวกรรม โดยใหบริษัทที่มีเครื่องมือทันสมัยในประเทศ
ไทยขุดคลองไทย ระยะ 120 กิโลเมตร จํานวน 120 บริษัท โดยรับผิดชอบบริษัทละ 1 กิโลเมตร จํานวน
เงินกิโลเมตรละ 5,000 ลานบาท ขุดคลองพรอมกันทุกจุดรวมระยะเวลา 5 ป ขุดไดสําเร็จ แตจําเปนตอง
มีการบริหารจัดการที่ดีเหมือนกันทุกกิโลเมตรและมีมาตรฐานเดียวกัน

8. ความคุมทุนและรายได
ทันทีที่ขุดคลองไทยสําเร็จ เรือลําแรกผานไดจะเก็บเปนเงินดอลลาร ถาเปนเรือขนาดแสนตันเก็บ
เงินเที่ยวละ 10 ลานบาท ซึ่งศักยภาพของคลองไทยรองรับเรือไดจริง 300 – 400 ลําตอวันขนาดเรือ 2
แสนตัน แตตามทฤษฎีคํานวณได 500 ลําแตทางปฏิบัติไมได

9. คลองไทยแกปญหาความมั่นคงของประเทศไทย
ศักยภาพความมั่นคงดานการทหารของประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดหารือกับ
เสนาธิการทหารเรือทราบขอมูลและดูจากแผนที่กลาวคือ ปจจุบันเรือรบของประเทศไทยจะตองแลนผาน
ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย การผานแตละครั้งจะตองขออนุมัติเพราะผานนานน้ําของประเทศ
ดังกลาว ถาไมอนุมัติกองทัพเรือจะไมสามารถผานได เพราะฉะนั้น กองทัพเรือจะมีบทบาทมากขึ้น ถาขุด
คลองไทย เพราะสามารถแลนไปมาไดภายใน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ เปนการประหยัดงบประมาณทาง
ราชการ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน

10. การสนับสนุนของประชาชนใหขดุ คลองไทย
จากการชี้แจงขอมูลทุกดานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในพื้นที่ภาคใต ประชาชนใหการ
สนับสนุน 90%

266

11. ประเด็นปญหา
11.1 ประชาชนไมมั่นใจวาจะขุดคลองไทยไดหรือไม เพราะตองใหรัฐบาลเปนผูอนุมัติ ไมใช
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และมีความคิดเห็นวาฝายรัฐบาลและฝายนิติบัญญัติยังพูดผานสื่อมวลชนไม
ตรงกัน
11.2 ประชาชนในพื้นที่ที่คาดวาคลองไทยจะตัดผานมีความวิตกกังวลวาจะไปอยูที่ไหน รัฐบาล
มีมาตรการรองรับไวหรือไม และราคาที่ดินที่เวนคืนประชาชน บางกลุมจะขอเงินชดเชยตามราคาที่ดิน
หลังจากขุดคลองแลว
11.3 ประชาชนเกรงวาแรงงานตางดาวจะเขามาแยงงานคนไทยทํา ควรใหมีการวางแผน ตั้งแต
เริ่มขุดคลองและหลังขุดคลองเสร็จแลวใหหามาตรการปองกัน

สรุป
ประชาชนสวนใหญ 90% ใหการสนับสนุนโครงการขุดคลองไทย และมีความรูความเขาใจขอมูล
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภาในทุกดาน
และตองการใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาขอเสนอที่ประชาชนเห็นวาเปนขอวิตกกังวล เพื่อให
เกิดความชัดเจน
นอกจากนี้ประเด็นสําคัญ คือ ประชาชนเกรงวาเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญขุดคอคอดกระ
วุฒิสภาไดรับทราบประเด็นปญหาของประชาชนแลวนําไปเสนอรัฐบาล เกรงวาจะไมไดรับการแกไข
ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเสนอแนวทางไวกับประชาชน
-------------------------------------------------
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ภาคที่ 12
เว็ปไซตคลองไทย http://www.thai-canal.org
12.1 หนาตางเว็ปไซตคลองไทย http://www.thai-canal.org
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12.2 ตัวอยางผลสํารวจจากผูเขามาชมเว็ปไซตคลองไทย http://www.thai-canal.org

12.3 ตัวอยางจดหมายตางๆ ที่รวมแสดงความคิดเห็น และสอบถาม ทางเว็ปไซต คลองไทย
http://www.thai-canal.org

จดหมายตางๆที่รวมแสดงความคิดเห็น และสอบถาม
>From: atapol sughondhabirom <ans23@email.med.yale.edu>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
>Subject: comments
>Date: Wed, 04 Aug 2004 15:35:35 -0400
>It's a very interesting idea. I wish it become real soon. One
>comment about the website, the document provided is very well
>written except it contains a lot of misspelling! Make the document
>looked less credible. It would be better to try check all the
>spelling esp ร & ล.
>Best
>Atapol
Dear Atapol Sughondhabirom
Thank you very much, for your comment about the website.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
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>From: bawee@ego.co.th
>To: "thaicanalproject@hotmail.com" <thaicanalproject@hotmail.com>
>Subject: ความคิดเห็น
>Date: Thu, 27 May 2004 15:05:08 +0700 (ICT)
>อยากใหนําเรื่องนี้ออกรายการ ถึงลูกถึงคน ของคุณสรยุทธ
>พอดีบานของผมอยูในเขตของ คลองสาย 9A ดวยครับ แตผมสนับสนุนโครงการนี้
>ผมคิดวาถาโครงการนี้เกิด สิงคโปรสิ้นชื่อแน
>แลวจริงหรือเปลาครับที่เขาพูดกันวาเวลาจะมีโครงการนี้
>รัฐมนตรีของสิงคโปรจะนําเงินมาอุดปากของคณะรัฐมนตรีไทยนะ
>(bawee@ego.co.th)

ขอบคุณมากครับ คุณ 1bawee@ego.co.th
ครับประเทศไทยเรามีมีสิ่งที่ดี แตขาดความจริงจังของผูนําประเทศ
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
>From: "S.W.A.T S.W.A.T" <swat11@hotmail.com>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
2H

>Subject: เรื่องคลองครับ
>Date: Fri, 12 Dec 2003 11:12:23 +0700
>ไมทราบวา แนวที่สํารวจและมีความเปนไปไดที่สุดนั้น คือ ทางไหนครับ
>ที่ผมอานมา 9 A นี้ใชปาวครับที่ผาน ตรัง สุราษ และพัทลุง
>แลวความเปนไปไดที่จะไดขุดมีมากไหมครับ ขอบคุณลวงหนาที่ตอบครับ
>โครงการนี้ผมสนับสนุน
>เต็มที่ครับ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร
>ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
23/12/46

เรียนคุณ swat11@hotmail.com
แนวคลองที่คุณกลาวถึงนั้น 9A เปนแนวคลองที่คณะกรรมาธิการศึกษาคลองไทย(คอตอดกระ)
วุฒิสภา ใหความเห็นชอบที่จะเปนแนวคลองที่ควรขุด จากการศึกษาแนวคลองทั้งหมด 12 แนว แนว9A
เปนแนวคลองที่เรือเดินทะเลที่เดินทางมาใชคลองไทย โดยไมตองผานนานน้ําสากลของประเทศเพื่อน
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บาน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยบริหารจัดการคลองไดเต็มที่ และจากการไปสํารวจ 9A จะตัดผานพื้นที่ที่
มีผูอยูอาศัยนอย เปนพื้นที่ของรัฐกวา 80%
เรื่องความเปนไปได การที่วุฒิสมาชิกนําเอาโครงการนี้มาศึกษาอยางจริงจัง ก็ตองการทราบ
ความจริงวา โครงการนี้มีประโยชนตอประเทศไทยจริงหรือไม เมื่อไดขอสรุปแลว คณะกรรมาธิการศึกษา
คลองไทย(คอคอดกระ) คณะนี้จะนําเขายังที่ประชุมวุฒิสภา 200 ทาน ถาเสียงสวนใหญเห็นดวยกับ
โครงการนี้ โครงการนี้ไดเกิด หลังจากผานความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว ก็จะเปนหนาที่ของรัฐบาล
ตอไป ถารัฐบาลไมสราง รัฐบาลก็จะตองตอบประชาชน วาทําไมไมสราง ซึ่งจะเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ไม
เคยมีมาในอดีต รัฐบาลจะนั่งเฉยไมทําอะไรไมได และยิ่งมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญไดเกิด
แนๆ
ขอใหโชคดีในป 2547
www.thai-canal.org
3H

…………………………………………………………………………………………………………………………

From : Pirotek <pirotek@tppi.co.id>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 2:59 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : Full support Klong Thai Mega-Project
Dear Sirs,
I am writting to express my support on this project.I believe If the project is success, it will
significantly enhance our country. I don't need to talk anything more because our committee
has been excellently performing his job.
Wish to see the project completion soon.
Best regards,
Pirote Kanjanaplee
Rayong People
Dear Pirote Kanjanaplee
Thank you very much, for your comment and your supporting.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
4H
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From : Weera Suklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 7:21 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย เพื่อคนไทย

กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ผมขอสนับสนุนการสรางคลองไทย และผมเขาใจวานายกฯ ทักษิณ คงจะเห็นดวย เพราะทาน
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู แตยังไมไดใชของเมืองไทย คนไทย มาสรางเสริมศักยภาพของชาติไดหลาย
เรื่องแลว
จะหวงแตเวลาผานความเห็นชอบของวุฒิสภา กอนที่จะเสนอใหรัฐบาลนั้น ผมกลัววาจะมีวุฒิบาง
ทานที่ไดรับผลประโยชนจากการไมสรางคลองไทย ซึ่งไดรับจากชาติมหาอํานาจที่จะเสียผลประโยชน
จากมีการสรางคลองไทยนั้น จะคอยขัดแขงขัดขาอยู อางโนนอางนี่ ถาหากมีคนเหลานี้อยู ผมฝากเรียน
ถามคําถามคนเหลานั้นสักหนึ่งคําถามดวยวา Project Management รูจักไหม คุมไมคุมคิดเปนหรือเปลา
ซึ่งถาคนเหลานั้นไมสามารถวิเคราะหไดวา คลองไทยเหมาะแกการลงทุนหรือไม ก็ไมเหมาะสมที่จะมา
เปนวุฒิอีกตอไป
ถึงแมจะตองตัดไมทําลายปาสักลานไร ก็ตองตัด ตองทํา แลวจึงนําผลที่ไดจากการสรางคลองไทย
ไปสรางทดแทน จะไปถมทะเลอีกสัก 2 - 3 ลานไร เพื่อปลูกปาทดแทนก็ยังทําได ถาที่นี่ประเทศไทยมี
คลองไทย หากมีสิ่งใดที่ตองการใหชวยเพื่อที่จะสามารถผลัดดันใหประเทศไทยมีคลองไทยเกิดขึ้น ผม
พรอมยินดีจะชวย สามารถติดตอมาได E/FONT>
ขอสงแรงใจสนับสนุน
วีระ สุขเลิศ
วิศวกรและนิสติ Ex-MBA
เรียนคุณ วีระ สุขเลิศ
ขอบคุณ คุณวีระ เสียงสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากๆ มีความสําคัญมากที่จะผลักดัน
โครงการนี้ใหสําเร็จได แตจะทําอยางไรถึงจะใหขอมูลนี้ถึงประชาชนทราบอยางถูกตอง มาชวยกันคิด
ชวยกันผลักดัน
ขอใหโชคดีในป 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
5H
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From : <arunsak@maildozy.com>
Sent : Thursday, January 27, 2005 2:28 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : อยากรวมรณรงคดวยครับ
เรียนทานผูดูแลโครงการ "คลองไทย"
ผมทําอาชีพผลิตสื่อ มีสื่อในมือพอสมควร อยากเห็นโครงการนี้เกิดมากๆ อยากชวยระดม
ความคิด รวมรณรงค ใหเกิดโดยเร็วที่สุด ไมอยากใหเนิ่นชาแบบสนามบินหนองงูเหา มันนานเกินไปแลว
ครับสําหรับ การรอคอยเปน 200 -300 ป มีอะไรที่ผมพอจะชวยได ยินดีครับ ผมมีความรูสึกวา เวบไซตนี้
มันเงียบหายไปตั้งแตป 2546 ป 2547 ไมมีความเคลื่อนไหวเลย เกิดอะไรขึ้นครับ ยังมีคนทํางานไหมครับ
อรุณศักดิ์ อองลออ
ขอบคุ ณ คุ ณ อรุ ณ ศั ก ดิ์ ประชาชนเป น กั น ชนของนั ก การเมื อ งมาโดยตลอด อะไรๆ ก็ อ า ง
ประชาชน แตสิ่งที่คุณอรุณศักดิ์เห็นดวยกับโครงการนี้เปนของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียงสนับสนุน
จากประชาชนจํานวนมากๆ จะมีความสําคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ใหสําเร็จได แตจะทําอยางไรถึง
จะใหขอมูลนี้ถึงประชาชนทราบอยางถูกตอง มาชวยกันคิดชวยกันผลักดัน
ขอใหโชคดีในป 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
6H

From : wara wattanachaturaporn <aorwara@yahoo.com>
Sent : Monday, February 14, 2005 8:44 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com
Subject : เรื่องคลองไทย
สวัสดีครับ
เปนคนหนึ่งที่ติดตามและเอาใจชวยประเทศไทยใหเกิดคลองกระขึ้นตลอด มาเจอเว็บคลองไทย
แลวรูสึกวาขอมูลเยอะกวาสมัยยังชื่อคลองกระมากครับ อยากใหประเทศเรามีคลองไทยเกิดขึ้นจริงๆ สัก
ที ในรัฐบาลทักษิณสองนี้จะมีโอกาสมั๊ยครับ ในเมื่อเสียงในสภาเพียงพออยูแลวที่จะสนับสนุนโครงการ
ปจจัยภายในตามที่ไดอานมาไมนาจะมีปญหา คาดวาปญหานาจะมาจากปจจัยภายนอกหรือเปลาครับ
จริงๆ แลวอยากขอเปนอาสาสมัครของทางทีมงานดวยนะครับ ไมวาจะในเรื่องอะไร ถามีอะไรใหชวยทํา
ขอใหเมลบอกไดนะครับ ยินดีอยางยิ่ง ผมจบรัฐศาสตร มธ. ตรี และ โท วารสารศาสตร มธ. เคยทํางาน
วิจัยเรื่องอิทธิพลของตางชาติในประเทศแถบอินโดจีนกับ รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร เคยมีคนจากวุฒิสภามา
พบอาจารยเรื่องจะใหอาจารยเปนหลักในการทําวิจัยดานผลกระทบทางสังคมของคลองกระตอประเทศ
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ไทย ผมก็รออยากทํางานโครงการนี้มาก แตก็เงียบไปจนออกมาทํางานครอบครัว แตก็ยังอยากเปน
สวนหนึ่งในงานนี้อยู ถามีอะไรที่คิดวาพอชวยไดขอใหบอกนะครับ
วรา วัฒนาจตุรพร
สวัสดีครับ
คุณวรา วัฒนาจตุรพร ครับ โครงการนีเ้ ปนของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียงสนับสนุนจาก
ประชาชนจํานวนมากๆ จะมีความสําคัญมากทีจ่ ะผลักดันโครงการนี้ใหสําเร็จได โครงการนีก้ ําลังอยูใน
ขบวนการที่จะนําเขาสูว ุฒิสภาเพื่อลงมติ หากผานการเห็นชอบของวุฒิสภา รัฐบาลก็คงจะตองทําอะไร
สักอยางเพื่อตอบใหกับพีน่ องคนไทยที่เลือกเขามาบริหารประเทศครับ หากไมผา นวุฒิสภาเราคงตองมา
ชวยกัน ใหขอมูลที่ถกู ตองใหกับพี่นองคนไทยทุกคนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แลวใหประชาชน
ตัดสินใจ ทายนี้ขอขอบคุณในน้าํ ใจ หากมีอะไรกาวหนาจะแจงใหทราบ
ขอใหโชคดีในป 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
7H

From : Nirand Wannasuk <nwannasu@yahoo.com>
Sent : Monday, March 21, 2005 7:13 PM
To : thaicanalproject@hotmail.com
Subject : อยากเริ่มเสียที
เรียนทานที่เกี่ยวของทุกทาน
ผมอยากทราบวาถาเกิดมีใครสักคนอยากเริ่มทําโครงการนี้จะตองทําอยางไร?
เพราะผมตองการที่จะใหโครงการไดเริ่มเสียทีเพื่อทันการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 82 พรรษา
และเพื่อใหพี่นองคนไทยของเราไดมีความภาคภูมิใจในมาตุภูมิที่ปู ยา ตา ยาย รักษาไวใหเรา
เราเกิดมาชาติเดียวอยากทําสิ่งที่คนทั้งโลกตองจดจํา
ผมอยากทราบวาผมตองคุยกับใครเพื่อที่จะทําใหโครงการนี้เกิดขึ้นได
โดยสวนตัวแลวผมมีคําถามดังนี้
1. ถาสามารถหาแหลงเงินทุนไดแลวเราจะเริ่มไดหรือยัง
2. ใครเปนผูมีอํานาจเด็จขาดในการเซ็นตสัญญาการดําเนินงาน และตองมีการวางเงินค้ําประกันเทาไหร
3. ผมตองทําอยางไรที่จะไดสัมปทานนี้
นิรันดร วรรณสุข
รักเธอประเทศไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคที่ 13
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
13.1 เอกสารแตงตั้งกรรมการ
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13.2 เอกสารแตงตั้งกรรมการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการขุดคอคอดกระ
วุฒิสภา
..............................…………..
ตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๔ ไดพิจารณาญัตติเรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา (นายคํานวณ ชโลปถัมภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรี เปนผูเสนอ)
โดยที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ขุ ด คอดคอดกระ วุ ฒิ ส ภาโดยมี กํ า หนดเวลาปฏิ บั ติ ง านภายใน ๑ ป นั บ แต วั น ที่ วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และตอมาที่ประชุมวุฒิสภาไดอนุญาตใหขยายเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ ป ตามขอบังคับฯ ขอ ๙๒ นั้น
อนึ่ ง นายทวี แก ว คง สมาชิ ก วุฒิ ส ภาจั ง หวัด นครศรีธ รรมราช ได ถึ ง แก อนิ จ กรรม ที่ ป ระชุ ม
วุฒสิ ภาไดมีมติแตงตั้งนางนันทนา สงฆประชา เปนกรรมาธิการวิสามัญฯ แทนตําแหนงที่วาง
บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดพิจารณาญัตติดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏผลดังนี้

๑.

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีมติเลือกตั้ง

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

นายคํานวณ ชโลปถัมภ
นายสุรใจ ศิรินุพงศ
พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
พลตํารวจโท ทวี ทิพยรัตน
นายผอง เลงอี้
พลโท โอภาส รัตนบุรี
พลเอก หาญ ลีลานนท
พลเอก มนตรี ศุภาพร
นายแพทย กุณฑล สุนทรเวช
พลอากาศเอก จรูญ วุฒิกาญจน
นายถวัลยรัฐ ออนศิระ
พลเรือเอก อํานาจ จันทนมัฎฐะ
นายภักดี ธนะปุระ
พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ
นายสามารถ รัตนประทีปพร

เปนประธานกรรมาธิการวิสามัญ
เปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
เปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
เปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
เปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่
เปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หา
เปนประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
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๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๑)
๓)
๕)
๗)
๙)
๑๑)
๑๓)
๑๕)
๑๗)
๑๙)
๒๑)
๒๓)
๒๕)
๒๗)
๒๙)
๓๑)

นายสมพงษ สระกวี
นายสันติภาพ อินทรพัฒน
นายสมเกียรติ ศรลัมพ
นายมนู วณิชชานนท
นายเลิศชาย นิลสลับ
นางสาวบุษรินทร ติยะไพรัช

เปนโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนรองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนรองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนรองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ

โดยมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประกอบดวย
พลตํารวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน
นายปรีดี หิรัญพฤกษ
นายเสรี สุวรรณภานนท
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
นางนันทนา สงฆประชา
นายวิกรม อัยศิริ
ตอมาไดแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม ประกอบดวย
พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ
๒)
๔)
พลเอก วิชา ศิริธรรม
นายบุญญา หลีเหลด
๖)
นายไสว พราหมณี
๘)
พันตํารวจเอก ไพจิต ศรีคงคา
๑๐)
นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ
๑๒)
๑๔)
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
นายนิเวศ พันธเจริญวรกุล
๑๖)
นายอิมรอน มะลูลีม
๑๘)
นายวีรวร สิทธิธรรม
๒๐)
ดร.อเนก หิรัญรักษ
๒๒)
๒๔)
นายวีระ กาหลง
ดร.จรินทร ดุลยาทิตย
๒๖)
นายกําธร ถาวรสถิตย
๒๘)
พันเอก ชุมพล จินดาโชติ
๓๐)
นายโชคดี ยืนยงคสวัสดิ์
๓๒)

พลเอก ยุทธนา คําดี
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
นายศรีเมือง เจริญศิริ
หมอมราชวงศกําลูนเทพ เทวกุล
พลเอก มนัส อรามศรี
แพทยหญิงจิตรา อยูประเสริฐ
นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ
นายปรีชา ปตานนท
นายเชิดพงษ อุทัยสาง
เรือตรี สุกรี รักษศรีทอง
ดร.สุวิทย อองสมหวัง
ดร.สัญญา สราภิรมย
นายไพชยนต เจริญไชยศรี
นายชาญณรงค ณ นคร
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
นายสฤษพงษ เกี่ยวของ
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๓๓)
๓๕)
๓๗)
๓๙)
๔๑)
๔๓)
๔๕)

นายปลื้ม นวลนิ่ม
นายสําราญ เทศสวัสดิ์
พันตํารวจเอก สุรพงษ ไผนวล
นายพิชัย ขําเพชร
พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน
นายสัก กอแสงเรือง
พลตํารวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ

๓๔)
๓๖)
๓๘)
๔๐)
๔๒)
๔๔)
๔๖)

นายนิวัตน สวัสดิ์แกว
นายถวิล จันทรประสงค
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ
นายแคลว นรปติ
นายทองใบ ทองเปาด
นายสุนทร จินดาอินทร
นายสุรชัย แซดาน

๒.

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

พิจารณากําหนดกรอบและแนวทางการพิจารณาศึกษา เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการขุดคอคอดกระใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เลือกเสนทางที่เหมาะสมและศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทําหนาที่ศึกษาเรื่องตางๆ เปนการ
เฉพาะดาน รวม ๗ คณะ ดังนี้
๑.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญดานพื้นที่และสิ่งแวดลอม
มี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาศึ ก ษาข อ มู ล ด า นพื้ น ที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง มี
อํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
กิ จ การที่ ก ระทํ า หรื อ ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษา แล ว รายงานผลการดํ า เนิ น งานให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายผอง เลงอี้
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
พลโท โอภาส รัตนบุรี
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๓)
รองตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๔)
นายแพทยกุณฑล สุนทรเวช
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๕)
นายประยุทธ ศรีมีชัย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
๖)
นายวงศพันธ ณ ตะกั่วทุง
๗)
พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ
อนุกรรมาธิการ
๘)
นางสาวอุษณีย ชิดชอบ
อนุกรรมาธิการ
๙)
นายโอภาส รองเงิน
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
๑๐) นางราตรี เดอลาครัวซ
ผูชวยเลขานุการคณะอนุ
กรรมาธิการ
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โดยมีคณะทํางาน ประกอบดวย
๑)
นายวิญญา สุนทรนนท
หัวหนาคณะทํางาน
๒)
นางนันทนา สงฆประชา
คณะทํางาน
๓)
พลเรือเอก อํานาจ จันทนมัฎฐะ
คณะทํางาน
๔)
นายนพดล สมบูรณ
คณะทํางาน
๕)
นายอุษณากร อมาตยกุล
คณะทํางาน
๖)
นายชวาล นิวาตวงษ
คณะทํางาน
๗)
นายสุเมธ พรมพันธหาว
คณะทํางาน
พลเรือตรี ประเวศ โภชนสมบูรณ
คณะทํางาน
๘)
๙)
นายสุชัย เลาหเกษมวงศ
คณะทํางาน
๑๐) นางทิพยอุษา เนยปฏิมานนท
คณะทํางาน
๑๑) นางรสสุคนธ สุชาโต
คณะทํางาน
๑๒) นายมงคล ใจซาว
คณะทํางาน
๑๓) นายสิทธิ์สรรพ สุนทรเวช
คณะทํางาน
๑๔) นายสมศักดิ์ เอี่ยมไธสง
คณะทํางาน
๑๕) พันตํารวจเอก (พิเศษ) อําพล สุนทรเวช คณะทํางาน
๑๖) รศ.ประภาพันธ กรโกสียกาจ
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวรัตนวดี ศุภาพร
คณะทํางาน
๑๘) นางสุโรจนา ศรีอักษร
คณะทํางาน
๑๙) นายแพทยเทพพนม เมืองแมน
คณะทํางาน
๒๐) นายเริงณรงค รัตนปรีชาเวช
คณะทํางาน
๒.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
มีอํานาจหนาที่พิจารณาศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา รวมทั้งมี
อํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
กิ จ การที่ ก ระทํ า หรื อ ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษา แล ว รายงานผลการดํ า เนิ น งานให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายระวี กิ่งคําวงศ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
นาวาเอก (พิเศษ) เฉลิมพล สี่พร
อนุกรรมาธิการ
๓)
นายอภิชาติ ธรรมสโรช
อนุกรรมาธิการ
๔)
นายพาสิทธิ์ หลอธีรพงศ
อนุกรรมาธิการ

285

๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

ผศ.วิโรจน ศรีสุรภานนท
นายภานุพล กาลวันตวานิช
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
นายธนะ เอี่ยมชินวุฒิ
นางกมลวัลย ลือประเสริฐ
นางสาวบุษรินทร ติยะไพรัช

อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

๓.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญดานความมั่นคงแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาศึกษาขอมูลดานความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งมีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการ
ที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา แลวรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
พลอากาศเอก กานต สุระกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๓)
พลเอก พนม จีนะวิจารณะ
อนุกรรมาธิการ
๔)
พลเรือเอก อํานาจ จันทนมัฏฐะ อนุกรรมาธิการ
๕)
พลอากาศเอก ธานี เอี่ยมจอย อนุกรรมาธิการ
๖)
พลตํารวจเอก สมชาย ไชยเวช อนุกรรมาธิการ
๗)
หมอมราชวงศ กําลูนเทพ เทวกุล อนุกรรมาธิการ
๘)
พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ
อนุกรรมาธิการ
๙)
พันตํารวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา อนุกรรมาธิการ
๑๐) นาวาอากาศเอก อรรถ ถวิลหวัง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คือ พันเอก สุรวุฒิ ชุติวิทย
๔.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดานเศรษฐกิจ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาศึกษาขอมูลดานเศษรฐกิจ รวมทั้งมีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา แลวรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายวิโรจน อมตกุลชัย
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
พลเรือโท สมบูรณ สุขพันธ
อนุกรรมาธิการ
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๓)
นายนิวัฒน แจงอริยะ
อนุกรรมาธิการ
๔)
นายอดิศร ธรรมพฤกธิ
อนุกรรมาธิการ
๕)
นายเลื่อน กฤษณกรี
อนุกรรมาธิการ
๖)
นายภักดี ธนะปุระ
อนุกรรมาธิการ
๗)
นายไพฑูรย สายสวาง
อนุกรรมาธิการ
๘)
นายเลิศชาย นิลสลับ
อนุกรรมาธิการ
๙)
นายภูเบศร สมุทรจักร
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
๑๐) ดร.เริงณรงค รัตนปรีชาเวช
โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
รศ.สุภัตรา โลวัชระกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
รศ.ดร.อิทธิพล ปานงาน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๓)
นางพิมพา ลิมปพยอม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๔)
นางอัมพร จิตรานุเคราะห
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๕)
นายสุรงค บุลกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๖)
ดร.เฉลิมศักดิ์ ระบิลวงศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๗)
นายอนันต ตังคสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๕.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศและเงินทุน
มีอํานาจหนา ที่พิจารณาศึกษาข อมูลดานความรวมมือระหวางประเทศและเงิน ทุน
รวมทั้งมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา แลวรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา
อนุกรรมาธิการ
๓)
หมอมหลวง วิชัย ชยางกูร
อนุกรรมาธิการ
๔)
นายวีรพันธ ชยางกูร ณ อยุธยา
อนุกรรมาธิการ
๕)
นายกองเกียรติ ณ ระนอง
อนุกรรมาธิการ
๖)
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
อนุกรรมาธิการ
๗)
นายสาโรช หยี่พันธ
อนุกรรมาธิการ
๘)
นายวีรวร สิทธิธรรม
อนุกรรมาธิการ
๙)
นายธนานันท ชาติยานนท
อนุกรรมาธิการ
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๑๐) นายสามารถ รัตรประทีปพร
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
พลโท โอภาส รัตนบุรี
๒)
นายประสิทธิ์ เพ็งสา
๓)
นายอุษณากร อมาตยกุล
๖.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดานประชาพิจารณ
มีอํานาจหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธ จัดทําประชาพิจารณ รวมทั้งมีอํานาจออก
คําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่
กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา แลวรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ วุฒิสภา ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายแพทยกุณฑล สุนทรเวช
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒)
นายกุศะ ปนยารชุน
อนุกรรมาธิการ
๓)
ศ.นพ.ปราโมทย วีรานุวัตติ์
อนุกรรมาธิการ
๔)
นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
อนุกรรมาธิการ
๕)
นายอุษณากร อมาตยกุล
อนุกรรมาธิการ
๖)
นายขจิต หัพนานนท
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
๗)
รศ.ประภาพันธ กรโกสียกาจ
๘)
นางรัตนาวดี สุภาพร
อนุกรรมาธิการ
๙)
นายสมบัติ เรืองกฤษ
อนุกรรมาธิการ
๑๐) นายสิทธิสรรพ สุนทรเวช
อนุกรรมาธิการ
โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คือ นายวิโรจน ฤทัยเรืองนนท
๗.

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดานกฎหมาย
มีอํานาจหนาที่พิจารณาศึกษาขอมูลดานกฎหมาย รวมทั้งมีอํานาจออกคําสั่งเรีย ก
เอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือใน
เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา แลวรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทราบ
คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบดวย
๑)
นายสราวุธ นิยมทรัพย
๒)
นายจงอาชว โพธิสุนทร

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
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๓)
นายวรพจน สุพรรณกูล
อนุกรรมาธิการ
๔)
เรือโท พิทยา สรอยทอง
อนุกรรมาธิการ
๕)
นายอารีย พิจิตรกลาเอี่ยม
อนุกรรมาธิการ
๖)
นายสงขลา วิชัยขัทคะ
อนุกรรมาธิการ
๗)
นายวินัย บุญพราหมณ
อนุกรรมาธิการ
๘)
นายเจน เจนพิทักษชาติ
อนุกรรมาธิการ
๙)
นายคณัส พันธรักษราชเดช
อนุกรรมาธิการ
๑๐) นายกําพล ภูมณี
อนุกรรมาธิการ
๓.
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
การประชุมครั้งที่ ๑
มติที่ประชุม
๑)
แตงตั้งคณะกรรมาธิการตามขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ
๘๒ และไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ รวม ๒๑ ตําแหนง และมีมติแตงตั้ง นาย
คํานวณ ชโลปถัมภ เปนประธาน
๒)
แตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาเรื่องตาง ๆ เปนการเฉพาะดาน
รวม ๗ คณะ
๓)
แตงตั้งที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหขอคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ จํานวน ๗ คน
ประกอบดวย
๑)
พลตํารวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน
๒)
นายปรีดี หิรัญพฤกษ
๓)
นายเสรี สุวรรณภานนท
๔)
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
๕)
นางนันทนา สงฆประชา
๖)
นายวิกรม อัยศิริ
๗)
นายบุญญา หลีเหลด
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
การประชุมครั้งที่ ๒
มติที่ประชุม
๑)
แตงตั้งคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการเพิ่มเติม รวม ๔ คน คือ
๑.๑) พลโทโอภาส รัตนบุรี
เปนอนุกรรมาธิการดานความมั่นคง
๑.๒) ดร.เริงณรงค รัตนปรีชาเวช
เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการ
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๑.๓) รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล

เปนอนุกรรมาธิการดาน
วิศวกรรมและเทคนิค
๑.๔) ดร.เฉลิมศักดิ์ ระบิลวงศ
เปนอนุกรรมาธิการดานเศรษฐกิจ
และการลงทุน
๒)
พิจารณาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนไปไดของการเลือกเสนทาง
๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ แจงรายชื่ออนุกรรมาธิการที่ตั้งไดไมเกิน
๑๐ คน ตามขอบังคับการประชุมขอ ๘๒ วรรคทาย พรอมทั้งรายละเอียดหนาที่ และภารกิจที่ตองปฏิบัติ
๒.๒) ชมวิ ดีทั ศน การศึกษาเกี่ย วกับการขุดคอคอดกระที่ ผ า นมา รวมทั้ง
การศึกษาของบริษัทตางประเทศในแตละเสนทางที่ไดศึกษาไวแลว
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเดินเรือ ผานชองแคบมะละกาและปญหาการจราจร
การคับคั่ง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนประจํา
๒.๓) รั บ ทราบกํ า หนดเวลาการขุ ด คอคอดกระ ถ า ใช วิ ธี ขุ ด ด ว ยระเบิ ด
นิวเคลียร ใชระยะเวลา ๘–๑๓ ป คาใชจายประมาณ ๔๓๕,๘๕๙ ลานบาท ถาใชการขุดดวยวิธีธรรมดา
ใชระยะเวลาขุด ๑๐–๑๕ ป คาใชจายประมาณ ๘๑๔,๘๕๓ ลานบาท
๒.๔) รับทราบ ผลดี ผลเสีย เพื่อรณรงคในการขุดคลอง เพื่อทําความเขาใจ
กับกลุมผูเสียผลประโยชน และไดผลประโยชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อชี้แจงใหประชาชน
มั่นใจเกี่ยวกับการดําเนินการขุดคลอง
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13.3 เอกสารคําสั่งเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
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13.4 เอกสารคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะทํางานศึกษาพื้นที่แนวคลองไทยหมายเลข 9A
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13.5 เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะจัดทําหนังสือผลการศึกษาโครงการขุดคลองไทย
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13.6 เอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5

http://www.thaigov.go.th
ขาวที่ 06/20-01
8H

วันที่ 20 มิถุนายน 2544
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5
วันนี้ เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท) เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการทําเนียบ
รัฐบาล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการการศึกษาความเปนไปไดในการขุดคลองกระเพื่อแกปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจ และสังคม
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 อนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอการจัดทําโครงการ การศึกษาความเปนไปไดในการขุดคลองกระเพื่อแกปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาความเปนไปไดขั้นสมบูรณมีผูแทน
ของสวนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม นักวิชาการ ประชาชน และองคกรพัฒนาภาคเอกชนรวมเปน
คณะกรรมการ ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการดั ง กล า วอยู ภ ายใต น โยบายและการกํ า กั บ ดู แ ลของรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และนําเสนอผลการศึกษาเพื่อใชกําหนดทิศทาง
นโยบายของรัฐบาลตอไป และใหกระทรวงคมนาคมเจรจาขอรับการสนับสนุนแหลงเงินเพื่อทําการศึกษา
จากองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศตอไปโดยไม มีเงื่อนไขผูก พัน ใชเวลาในการศึกษา
ประมาณ 2 ป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอวา
1. จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และสังคมที่ผานมาไดมีประชาชน นักวิชาการอิสระองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมาก เสนอแนวทางการแกปญหาดังกลาวหลาย
หนทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขุดคลองเชื่อมสองฝงทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย
ระหวางมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งเรียกกันวา “คอคอดกระ” หรือ “คลองกระ” จะเกิด
เปนเสนทางใหมในการคมนาคม ทางทะเลของโลก ที่เอื้อผลประโยชนในดานการสรางงาน สรางอาชีพ
และสรางรายไดใหประชาชนจํานวนมาก เสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศใหมีเสถียรภาพ และมั่นคงขึ้น
อยางตอเนื่อง สมควรที่จะพิจารณาใชเปนโครงการ แกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมตอไป
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2. การศึกษาความเปนไปไดในการขุดคลองกระในอดีตที่ผานมาไดมีนักวิชาการและ
หนวยงานตาง ๆ ศึกษาความเปนไปไดขั้นตน (Pre Feasibility Study) เทานั้น ทําใหผลสรุปที่ไดรับ จาก
การศึ ก ษายั ง ไม ค รอบคลุ ม ทุ ก ด า น เป น เหตุ ใ ห ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น แตกต า งกั น กระทรวง
คมนาคมจึงเห็นควรศึกษาความเปนไปไดขั้นสมบูรณ (Full Feasibility Study) ในการขุดคลองกระ โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาความเปนไปไดขั้นสมบูรณจะเปนการยืนยันตามหลักวิชาการวา โครงการขุดคลอง
กระมีความเปนไปได (Feasibility) สามารถยอมรับได (Aceptability) และมีความเหมาะสม (Suitability)
ซึ่งจะเปนขอมูลนําไปสูการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาลเพื่อดําเนินการตอไป
2. เพื่อพิจารณาและศึกษาผลประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลังอํานาจแหงชาติทุกดาน
อันเปนองคประกอบสําคัญของความมั่นคงแหงชาติ
3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดดานการเลือกเสนทางแนวคลอง วิศวกรรมการกอสรางคลอง และ
คาใชจายที่เกี่ยวของ
4. เพื่อศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐกิจการลงทุนและความคุมคาในการลงทุน
5. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในดานการรับฟงความคิดเห็นและการแสดงประชามติ หรือประชา
พิจารณ (Public Hearing) จากประชาชนระยะเวลาในการศึกษาใชเวลาประมาณ 1 ป 6 เดือน จัดทํา
ประชามติหรือประชาพิจารณประมาณ 6 เดือน รวมเปนเวลาประมาณ 2 ป
2. เรื่อง การทบทวนรางพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที.่ .) พ.ศ.
…. รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเสนอขอสังเกตของนายกรัฐมนตรีในเรื่องราง
พระราชบัญญัติอนุพันธและตลาดอนุพันธ พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ดังกลาว แลวที่ประชุมมีมติยืนยันการสนับสนุนราง
พระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตดังนี้
1.การออกกฎหมายขนาดใหญตามรางพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. …มาจัดตั้ง
ตลาด Derivatives อาจยังไมมีความจําเปน ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมยังมีนอย
2.ผูทําธุรกรรม Derivatives อาจเกิดการขาดทุนเปนจํานวนมาก และรวดเร็วหากมีการบริหาร
โดยไมรอบคอบ
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3. ความตองการและปริมาณการทําธุรกรรม Derivatives มีนอยมากจนไมมีขอมูลปรากฎ
ในฐานขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) ชี้แจงดังนี้
1) วัตถุประสงคของ ราง พรบ. สัญญาซื้อขายลวงหนา คือ เพื่อรองรับสถานภาพทางกฎหมาย
ของสั ญญา ซื้อ ขายลว งหน า ที่ทํา ขึ้ นโดยสุจริต และทางการสามารถกํา กั บดูแลผู ป ระกอบการ และ
ควบคุมผลกระทบตอความมั่นคง ของระบบการเงิน มิไดมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายลวงหนาขึ้นไดทันที แต
จะเกิดขึ้นเมื่อเอกชนมีความพรอมและทางการอนุญาต
2) ราง พรบ. ใหอํานาจในการกําหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผูประกอบการ ระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะชวยลดโอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องการขาดทุนเปนจํานวนมากจากธุรกรรม
ซื้อขายลวงหนา ตลอดจนกําหนดเกณฑการชําระราคาการปฏิบัติตอลูกคา และเปดเผยความเสี่ยงเพื่อ
ปองกันความเสียหายตอระบบสถาบันการเงิน
3) หากพิจารณาความผันผวนของตลาดการเงินที่ผานมา จะเห็นไดวาความเสี่ยงมีอยูจริง ซึ่ง
หากภาคธุรกิจไมสามารถปองกัน ความเสี่ยงไดเหมาะสม ก็จะกระทบการดําเนินการได การที่มีขอสังเกต
วาไมพบธุรกรรมในประเทศ ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนาทางการเงินบนฐานขอมูลของธนาคารแหง
ประเทศไทย และสวนมากสถาบันการเงินตางชาติเปนตัวกลางนั้น มิไดหมายความวาความตองการ
คุมครองความเสี่ยงมีอยูนอย แตเปนเพราะขาดกฎหมายที่ชัดเจนในการรองรับธุรกรรม และมีตนทุนใน
การคุมครองความเสี่ยงสูง จนอาจไมคุม เปนผลใหเสมือนวาความตองการคุมครองความเสี่ยงมีอยูนอย
และการที่สถาบันของไทยไปทําธุรกรรมนอกประเทศเปนสวนมาก ทําใหขาดความโปรงใสของขอมูลที่มี
ผลกระทบตอระบบการเงินของประเทศสํานักงาน กลต. ยืนยันวาการตรา พรบ. นี้เปนการเอื้อตอการ
พัฒนาธุรกรรมซื้อขายลวงหนาในประเทศ การมีกฎหมายรองรับเพื่อใหทุกฝายเกิดความมั่นใจ จะเปน
แรงจูงใจกระตุนใหมีการทําธุรกรรมมากขึ้น และเมื่อภาคเอกชนมีความพรอมในทุก ๆ ดานที่จะประกอบ
ธุรกิจที่อยูภายใตกรอบกฎหมายนี้ ก็จะมาขออนุญาตจากทางการ เพื่อเปนผูประกอบธุรกิจ ศูนยซื้อขาย
ลวงหนา หรือสํานักบริหารบัญชี ดังนั้น ราง พรบ.นี้ จึงเปนโครงการพื้นฐานที่จําเปนยิ่งสําหรับการพัฒนา
ตลาดการเงินในประเทศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดรับทราบความคืบหนารายงานมาตรการเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการ
เพิ่มรายไดจากการสงออกและลดการนําเขาของกระทรวงการคลัง และที่ประชุมขอใหนําเรื่อง โครงการ
สงเสริมนิยมไทยเสนอที่ประชุมครั้งตอไป ซึ่งมาตรการการรณรงคสงเสริมใหเกิดกระแสการประหยัด
เงินตราควบคูกับการลดความนิยมบริโภคสินคาตางประเทศและเพิ่มคานิยมไทย กระทรวงการคลังมีการ
ดําเนินการแลวภายใตโครงการ “ประหยัดเงินตราและเพิ่มคานิยมไทย” โดยกระทรวงการคลังไดริเริ่ม
ดําเนินโครงการมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2543 นอกจากนี้ ในสวนของกระทรวงการคลังไดกาํ หนดแผนงาน
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ยอย รวม 6 แผนงาน เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติ ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติแลว
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544

**********************
ฝายประชาสัมพันธและเผยแพรสํานักโฆษก
ดวงฤดี รัตนโอฬาร / รายงาน
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ผลสรุปปดทายเลมการศึกษาคลองไทย
การศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการคลองไทยของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ได ใ ห
ความสําคัญของการศึกษาคลองไทยไปในทิศทางดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงและทางดานสังคมเปน
สําคัญ [อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคที่ 7 บทวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขุดคลองไทย(คอ
คอดกระ)] เปนแนวทางในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการคลองไทย ถาหากการศึกษาสามารถ
ตอบสนองความตองการของประเทศดังกลาวได ก็สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาเห็นสมควรใน
การสรางโครงการนี้ สําหรับการศึกษาทางดานวิศวกรรม ไมไดนํามาเปนประเด็นสําคัญ เพราะเทคโนโลยี
ในป จจุบั น นี้ มีศั ก ยภาพมากพอในการสร า งคลองไทยได ดั ง นั้น ถ า ประชาชนสว นใหญ เ ห็ น ดว ยกั บ
โครงการคลองไทยนี้แลว การศึกษาทางดานวิศวกรรมถึงคอยดําเนินการได เพราะการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมนั้นมีคาใชจายสูง ซึ่งควรจะเปนคาใชจายของฝายผูรับผิดชอบโครงการกอสราง
ดวยความตั้งใจของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ตองการใหขอมูลทัง้ หมดที่ไดทาํ การศึกษาและ
นํามาเสนอใหกับทางวุฒิสภาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน ในการพิจารณาตัดสินใจวาจะกําหนดโครงการ
คลองไทยไปในทิศทางใด ทางคณะผูจัดทําไมเพียงแตตองการใหทางวุฒิสภารับทราบเทานัน้ แตยัง
ตองการทีจ่ ะสงผานขอมูลเหลานี้ใหไปถึงประชาชนคนไทยทุกคนใหไดมีสวนรวมรับรู ถึงแมการนําเสนอ
ตอวุฒิสภาในครั้งนี้จะผานการลงมติเห็นชอบดวยหรือไมก็ตาม
เนื่องดวยผลของการศึกษาขอมูลตางๆ ทั้งหลายที่นํามากลาวถึงในหนังสือเลมนี้ เมื่อเวลาผาน
ไป ไม วา จะสถานการณ เปลี่ย นไปอย า งไร ขอมู ลทั้ง หมดคงจะต องมี ก ารปรับ เปลี่ ย นตามกาลเวลา
อยางไรก็ดี หลักการในเรื่องของเหตุและผลที่ใชสนับสนุนในการพิจารณาของโครงการคลองไทยจะยังคง
เหมือนเดิม
จากคํานําที่กลาวถึงความตองการของคณะผูจัดทําหนังสือที่ตองการสื่อสารใหผูที่ไดอานหนังสือ
เลมนี้ไดทราบและมีความรูสึกรวมกับความตั้งใจของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ไดทุมเททําการศึกษา
โครงการคลองไทยนี้เปนระยะเวลา 3 ป ดังนั้น รูปแบบของการเขียนหนังสือจึงมีลักษณะที่ทุกคนสามารถ
เขาใจไดงายและตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการคิดและแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ หากมีขอผิดพลาดใดๆ ผูจัดทําก็ยินดีรับฟงความคิดเห็นและพรอมที่จะรับผิดชอบในการแกไข
ทุกประการ
ทายที่สุดนี้ ทางคณะผูจัดทําหวังที่จะใหหนังสือเลมนี้ไดถูกบันทึกไวเปนประวัติศาสตรของการ
เกิดคลองไทยของประเทศไทย เพื่อใหชนรุนหลังไดศึกษาถึงจุดเริ่มตนและความเปนมาของโครงการ
คลองไทยวาเปนมาอยางไร และนําเอาแนวความคิดอันหลากหลายที่ไดนําเสนอไวในหนังสือนี้ เพื่อใช
ศึกษาตอไป

คณะผูจัดทํา
-----------------------------------------

