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การเปรี ยบเทียบเส้ นทางเดินเรื อผ่านคลองไทย(หมายเลข4) กับสามเส้ นทางปั จจุบนั

สรุปคลองไทยจะให้ อะไรกับประเทศไทย

1. คลองไทยจะทําให้ ประเทศไทยมีบทบาท และความสําคัญต่อระ
บบเศรษฐกิจทางด้ านการขนส่งสินค้ าทางทะเลทั่วโลก และจะเป็ นสัญลักษ์
ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้ านการท่องเที่ยวจะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ที่มนุษย์ร่วมกันสร้ าง ที่จะเป็ นแหล่ง
ดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ที่จะนํารายได้ เข้ าประเทศได้ มากมาย
2. คลองไทยจะสามารถแก้ ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ได้ อย่างละมุน
ละม่อม แบบซึมซับ และสันติวิธี ได้ อย่างถาวร เพราะคลองไทยจะสร้ าง
งาน สร้ างรายได้ สร้ างความเจริ ญ ไปทัว่ ทังภาคใต้
้
ประชาชนคนไทยทัว่ ทัง้
ประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้ านคน จะหลัง่ ไหลเข้ ามาอยู่ และทํามาหากิน
รวมถึงการเริ่มต้ นสร้ างธุร กิจของคนไทยรุ่นใหม่ รุ่นลูก รุ่นหลานของไทยใน
อนาคต ซึง่ ประชาชนคนไทยเหล่านี ้จะเป็ นกองทัพประชาชนที่ทรงพลัง เป็ น
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เสมือนยิง่ กว่ากองทัพ พลังที่เข้ มแข็งมหาศาลนี ้จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน
ไทยได้ เป็ นอย่างดี โดยจะไม่มีอํานาจมืดหรื ออิทธิพลใดๆจะสามารถยับยังได้
้

ภาพแสดง รูปแบบของคลองคูข่ นาน และแนวเศรษฐกิจสองฝั่ งคลองไทย

3. คลองไทยจะเป็ นเสมือนสายธารขนาดใหญ่ เชื่อมสองฝั่ งทะเลไทย
เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจก่อให้ เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากต่างประเทศ
ทั่วโลกไหลเข้ าสู่ประเทศไทยได้ ทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อมได้ โดยไม่มีวนั หยุด
สร้ างงาน สร้ างรายได้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุระกิจ แหล่งอุตสาหกรรม
จะมีคลังสินค้ าเป็ นศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษาสินค้ า
จากประเทศทัว่ โลกพร้ อมขนส่งทางทะเล เป็ นศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการ
ค้ าของการเดินเรื อระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรผลิตอาหารสําเร็ จรูปของไทยเพื่อการส่งออก
เป็ นศูนย์จํา
หน่ายให้ บริการ อาหาร นํ ้าดืม่ นํ ้าใช้ ให้ กบั เรื อต่างๆซึง่ จะสร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศได้ อย่างมหาศาล
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4. ด้ านความมัน่ คงของประเทศ คลองไทยจะเสริ มสมรรถานุภาพ
ทางด้ านการทหาร การขนส่งทางทะเลด้ านอ่าวไทยหากมีการถูกปิ ดกันด้
้ วย
เหตุผลใดๆก็ตาม คลองไทยจะเป็ นเส้ นทางขนส่งที่สําคัญทังในยามปรกติ
้

ภาพแสดงแนวคลองไทยจะเพิ่มความมัน่ คง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย

และยามสงครามของประเทศ ยามปรกติกองทัพเรื อสามารถนํากองกําลังเข้ า
ออกเพื่อการซ้ อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ ามาของสิ่งผิดกฎ
หมายตามรอยต่อของเขตน่านนํ ้าระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ ายกําลัง
ของกองทัพเรื อไปมาทังสองฝั
้
่ งทะเลไทย จะไม่สร้ างความรู้สกึ หวาดระแวงให้
กับประเทศเพื่อนบ้ านทําให้ มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัด
งบประมาณ
5. ทางด้ านการประมง จะทําให้ เรื อประมงไทยทังสองฝั
้
่ งอันดามัน
และอ่าวไทยซึง่ มีอยูก่ ว่า45,000 ลํา สามารถไปมาทังสองฝั
้
่ งได้ สะดวกรวดเร็ ว
ทําให้ เรื อประมงจํานวนดังกล่าว สามารถเข้ ามาใช้ ทรัพยากรทางทะเลของทัง้
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สองฝั่ งทะเลที่มีสตั ว์นํ ้าอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะฝั่ งทะเลอันดามันของไทย
ซึง่ มีอาณาเขตตังแต่
้ แนวเขตน่านนํ ้าสากลของประเทศ
ไปจนถึงแนวเขต
น่านนํ ้าสากลของประเทศอินเดียได้ อย่างเต็มที่ อีกทังช่
้ วยลดการใช้ จา่ ยนํ ้า
มันเชื ้อเพลิง ที่ต้องใช้ ไปมาระหว่างสองฝั่ งทะเลไทย จากเดิมที่ต้องใช้ ปริ
มาณมากให้ ลดน้ อยลง จึงเป็ นผลให้ เรื อประมงไทยสามารถประหยัดทังเวลา
้
และค่าใช้ จา่ ยซึง่ คาดการณ์ว่าในจุดนี ้จะช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ย และเพิ่มผล
ผลิตรวมกันประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ล้ านบาทต่อปี
6. ลดพื ้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริ เวณทุรกัน
ดารของภาคใต้ จึงทําให้ พื ้นที่หลายจังหวัด ที่แนวคลองไทยผ่านจะได้ รับ
ประโยชน์จากความเจริ ญ และความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยูท่ งั ้
สองฝั่ งคลองจะได้ รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ้คลองไทยยังจะช่วย
ป้องกันนํ ้าท้ วมจากพายุฝนที่ตกอย่างหนักให้ ลงทะเลได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ เกิด
ขึ ้นบ่อยๆกับ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ เป็ นอย่างดี
7. คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้ กบั ประเทศไทย มีอํานาจต่อรองถ่วง
ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ของประเทศ
มหาอํานาจของโลก เช่น ประเทศจีน กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ข้ อสังเกต
ปั จจุบนั ประเทศไต้ หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ ได้ รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริ กา)
เพราะศักยภาพของ
คลองไทยจะเป็ นคลองเดินเรื อหลักที่สําคัญของโลกทันที จะมีเรื อขนส่งสินค้ า
ขนาดใหญ่ เรื อท่องเที่ยวจากที่ตา่ งๆทัว่ โลกมาใช้ คลองไทย เพราะนอกจาก
จะเป็ นการประหยัดเวลา ประหยัดเชื ้อเพลิงแล้ วยังจะมีความปลอดภัยมาก
กว่าเส้ นทางปั จจุบนั ที่มีปัญหาโจรสลัดปล้ นเป็ นประจําบริเวณแถวช่องแคบ
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มะละกา
ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้ เรื อผ่านได้ มากกว่าคลอง
หลักๆของโลกในปั จจุบนั โดยเฉพาะรูปแบบของคลองไทยจะเป็ นแบบคลอง
คูข่ นาน ทําให้ มีความปลอดภัยสูงจากอุบตั เิ หตุ สามารถรองรับให้ เรื อผ่าน
ได้ 300 ถึง 350 ลําต่อวัน (คลองปานามา 38 ลําต่อวัน คลองสุเอช 87 ลําต่อ
วัน) คลองไทยจะรองรับเรื อขนาดใหญ่ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึง่ เป็ น
ที่ต้องการของบริ ษัทเดินเรื อทัว่ โลก
8. ประเทศไทยจะผลิตนํ ้ามันได้ ถกู กว่าประเทศสิง คโปร์ คลองไทย
จะเพิม่ ความสามารถให้ ประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางโรงกลัน่ ผลิตนํ ้ามันที่ต้น
ทุนตํ่ากว่าประเทศสิงคโปร์ ในย่านเอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งนํ ้ามัน
ใกล้ กว่า และขนาดของเรื อนํ ้ามันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้องอ้ อมไปผ่านถึงประ
เทศสิง คโปร์ อีกต่อไปทําให้ ลดค่าใช้ จา่ ยมาก เรื อที่มาผ่านคลองไทยจะเป็ นลูก
ค้ ารายใหญ่ที่สําคัญมาใช้ บริ การเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ทําให้ มีปริ มาณการขาย
นํ ้ามันได้ มากมาย มากพอที่ประเทศไทยจะเป็ นผู้กําหนดราคาขายนํ ้ามันเอง
ได้ และปั ญหานํ ้ามันเถื่อนก็จะหมดไป ปั จจุบนั สิงคโปร์ ขายนํ ้ามันให้ กบั เรื อ
ที่มาใช้ บริการ 56,700 ตันต่อวัน สิง คโปร์ ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี
9. คลองไทยจะช่วยลดต้ นทุนระบบการขนส่งสิน ค้ า (Logistics)
ทางทะเลทังหมดของประเทศไทย
้
ทังขาเข้
้
า และขาออก เช่นประเทศไทยใช้
นํ ้ามันดิบกว่า 800,000 บาเลน ต่อวัน ซึง่ ส่วนใหญ่จะนําเข้ ามาจากประเทศ
ในตะวันออกกลางโดยทางเรื อมายังโรงกลัน่ ในประเทศ เรื อขนส่งนํ ้ามันแต่
ละลําจะเสียเวลาไปอ้ อมที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลัน่ นํ ้ามันที่ประ
เทศไทย 5 วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลา
ประมาณ 2 วันเท่านัน้ หากคํานวณค่าใช้ จา่ ยตลอดทังปี
้ ประเทศไทยต้ องเสีย
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ค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้มากกว่าแสนล้ านบาทต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งนํ ้ามัน
อย่างเดียวเป็ นต้ น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้ าส่งออก หรื อเข้ าของสินค้ า
อื่นๆทางเรื อของไทย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าทางภาคอุตสาหกรรม หรื อสินค้ า
ทางภาคเกษตร คิดเป็ นเงินที่ยงั จะประหยัดได้ อีกมากกว่าแสนล้ านบาทต่อปี

ภาพกลุม่ ประเทศในเอเซียอาคเนย์ที่อยูท่ งสองฝั
ั้
่ งของประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์จากคลองไทย

10. คลองไทยจะทําให้ ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของกลุม่ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่อยูส่ องฝั่ งทะเล
ไทย มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก จะได้ รับผลประโยชน์ในด้ าน
การประหยัดค่าใช้ จา่ ย ในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเลได้ เป็ น
อย่างมาก เช่นเรื อจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้ าไปยังประเทศจีน หรื อ
ประเทศญี่ ปุ่ นจะย่นระยะเวลาได้ 5 วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็ นเงินประหยัด
หลายสิบล้ านบาทต่อเที่ยว ดังนันประเทศต่
้
างๆ ประเทศศรี ลงั กา ประเทศ
บังกลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม
ประเทศจีน ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หรื อแม้ แต่
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ประเทศมาเลเซียด้ วยที่จะได้ รับประโยชน์จากเส้ นทางคลองไทย ซึง่ จะทําให้
ประเทศไทยมีบทบาท ต่อการต่อรองทางการทูตกับประเทศมาเลเซียสูงขึ ้น
เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรื อของประเทศ
มาเลเซียที่จะใช้ เรื อผ่านคลองไทยเข้ าออก
ทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย (ประเทศมาเลเซียขออนุญาตไทย เปิ ดชายแดนเพื่อขนสินค้ าผ่าน
ทางบก หากมีคลองไทยแล้ วเราจะไม่ให้ ผา่ นทางบกได้ )

คลองไทยจะช่วยประหยัดนํ ้ามันเชื ้อเพลิง และลดปั ญหาด้ านมลภาวะอากาศของโลกได้ มาก

11. ปั ญหาเรื อนกระจก คลองไทยจะช่วยประหยัดนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
และลดปั ญหาด้ านมลภาวะทางอากาศของโลกในแต่ละปี ได้ มหาศาล ซึ่ งเป็ น
ที่มาของการเกิดภาวะเรื อนกระจกบนชันบรรยากาศ
้
ที่เป็ นต้ นเหตุของภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติที่นบั วันแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นทุกวัน
ซึง่ มีผลถึง
ประเทศไทย ปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่ยอมร่ วมเซ็นสัญญาโตเกียว
ที่วา่ ด้ วยการลดปั ญหา The Greenhouse Effect ดังนันหากคลองไทยได้
้
เกิดขึ ้น คลองไทยจะมีบทบาทมากในการแก้ ปัญหานี ้
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12. เศรษฐกิจไทยยุคไร้ พรมแดน คลองไทยจะเป็ นแหล่งรายได้ หลัก
ของประเทศ จากศักยภาพของคลองไทยจะสามารถใช้ เป็ นแผนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยที่จะไม่มีประเทศใดๆที่จะสามารถมา
แข่งขัน่ ได้ เลย เพราะตําแหน่งที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่พิเศษสุดนี ้ มีที่ประเทศไทย
แห่งเดียว คลองไทยจะเป็ นขุมทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่มีวนั หมดจะเป็ นช่อง
ทางสามารถสร้ างให้ เศรษฐกิจไทยเข้ มแข็ง และมัน่ คงได้ ยาวนานการแข่งขัน
ทางการค้ าบนเวทีการค้ าเสรี โลก (WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ
ต่างก็ใช้ กลยุธท์ทางการค้ ากันเต็มที่ อนาคตการค้ าขายระหว่างประเทศไม่วา่
จะเป็ นสินค้ าประเภทอุตสาหกรรม หรื อสินค้ าเกษตร หรื อแม้ แต่ธุระกิจให้
บริการแนวโน้ มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ ้นทุกวัน เรา และ ท่าน ต่างทราบ
กันดีว่าการส่งออกสําหรับสิน ค้ าภาคเกษตรของประเทศไทย ทังหมดรายได้
้
ยังน้ อยกว่ารายได้ จากการท่องเทีย่ วเสียอีก
แต่ถึงอย่างไรการเกษตรก็จะ
ยังคงมีความสําคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้ องมีอาหารที่สมบูรณ์พอเพียง
แต่การคาดหวังจะให้ สินค้ าจากทางภาคเกษตร เป็ นธงนําทางเศรษฐกิจที่จะ
นําพาไปสูค่ วามมัง่ คั่งของประเทศ แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้ อมูล
ของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ ทางภาคเกษตรทังหมดของประเทศไทย
้
ประมาณ 9-10 เปอร์ เซนต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเท่านัน้
หรื อประมาณ 500,000 ล้ านบาท แต่ใช้ ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ
รายได้ ยงั น้ อยกว่ารายได้ จากภาคการท่องเที่ยวซึง่ ได้ ถงึ ประมาณ 700,000
ล้ านบาท หรื อแม้ แต่สินค้ าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินค้ าอุตสาหกรรม
หลายอย่างของประเทศไทยที่สง่ ออก รายได้ ที่แท้ จริงที่ได้ ก็เป็ นเพียงค่าแรง
งานในฐานะผู้รับจ้ างผลิต หรื อไม่ก็เป็ นผู้รับประกอบชิ ้นส่วนเป็ นหลักเสีย
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ส่วนมาก ตัวเลขจํานวนเงินมูลค่าของสินค้ า ภาคอุตสาหกรรมที่สง่ ออกดู
เหมือนจะสูงมาก แต่รายได้ ที่แท้ จริ งที่ไทยได้ รับคือค่าแรงงานประมาณ 25 30 เปอร์ เซนต์ ของมูลค่าที่ส่งออกเท่านัน้
เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผา่ นมาประเทศเพื่อนบ้ านของเราหลาย
ประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็ นลูกค้ า
รายใหญ่ของไทย
แต่ตอนนี ้กําลังจะกลายมาเป็ นพ่อค้ ารายใหญ่ของไทย
ต่อไปอาจจะเป็ นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรื อประเทศ
พม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้นทุนด้ านแรงงานตํ่า และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติยงั มีอยูม่ าก ซึง่ ตอนนี ้มีประเทศบางประเทศที่รํ่ารวยแต่ไม่มีทรัพยา
กรในประเทศมากนัก ได้ ไปลงทุนผลิตสินค้ าทางด้ านการเกษตรใน 4 ประเทศ
ดังกล่าว ในอนาคตข้ างหน้ าอาจจะมาผลิตสินค้ าด้ านเกษตร(GMO) ขายแข่ง
กับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่สําหรับประเทศมาเลเซียตอนนี ้ความเจริ ญแซง
ประเทศไทยไปนานแล้ ว
ดังนั้นโครงการคลองไทยจึงเป็ นความหวัง และโอกาศของประเทศที่
จะใช้ เป็ นธงนําสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของไทยได้
เป็ นบุญของแผ่นดินไทยจริงๆทีม่ ีทาํ เลทีพ่ เิ ศษ เป็ นทรัพยากรทีใ่ ช้ ไม่ มีวนั หมด
ณ วันนีถ้ ึงเวลาหรือยังทีเ่ ราน่ าจะให้ ข้อมูลดังกล่าวกับประชาชน ได้ มี
ส่ วนร่ วม รับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับโครงการนีก้ นั เสี ยที
ว่าสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จะก่ อให้ เกิดประโยชน์ หรือความเสี ยหายมากกว่ากัน
สําหรับเรื่ องการลงทุน ปั ญหาต่างๆ และคําถามคําตอบต่างๆได้ มี
การอธิบายรายละเอียดที่เว็ปไซต์ http://www.thai-canal.org
----------------------------------------------------------
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