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ตอบคำถำมที่ถูกถำมอยูเ่ สมอๆ
1) จะมีเรื อที่มาใช้ มากพอที่จะคุม้ ทุนต่อโครงการคลองไทยหรื อไม่ ?
คำตอบ ปั จจุบนั มีเรือผ่านทางตอนใต้ ของประเทศไทยประมาณปี ละ 520,000 ลาหรื อ ประ
มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลาต่อวัน ปั จจุบนั มีเส้ นทางเดินเรื ออยู่ 3 เส้ น ทางหลัก คือผ่านที่ช่อง
แคบ มะละกา เรื อที่ผ่านช่องแคบนี ้จะผ่านแวะจอด ที่ทา่ เรื อประเทศสิงคโปร์ ประมาณวันละ 600 ลา
เรื อส่วนใหญ่ที่ไม่ผา่ นช่องแคบมะละกา เพราะเป็ น เรื อขนาดใหญ่กินน ้าลึกเกินกว่า 20 เมตร จะต้ อง
แล่นอ้ อมไปทาง

ช่องแคบ ซุ นด้ า และช่องแคบ ลอมบ๊ อค ซึง่ จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยมาก เรื อจะเสียเวลาและเชื ้อเพลิง
แล่นอ้ อมหลายวัน ดังนันเรื
้ อที่จะมาใช้ คลองไทย จะมาจากช่องแคบ ซุ นด้ า และช่องแคบ ลอมบ๊ อค
เรื อเหล่านี ้จะเป็ นลูกค้ าหลัก ที่จะมาใช้ บริการคลองไทย เพราะคลองไทยจะสร้ างรองรับเรื อขนาด
ใหญ่ สามารถ ที่ จะให้ เรื อขนาดใหญ่ผ่านได้ ซึง่ ศักยภาพของคลองไทย จะสามารถให้ บริการ ให้ เรื อ
แล่นผ่านได้ 300 - 350 ลาต่อวัน ดังนันจะยั
้ งคงมีเรื ออีกหลายร้ อยลาจาเป็ นต้ องใช้ เส้ นทางเดิม และ
ที่สาคัญ ยังมีเรื อ อีกจานวนมากจากบรรดาเรื อต่างๆของประเทศเพื่อนของไทยหลายประเทศ
ทางด้ านฝั่ งอันดามันเช่น เรื อจากประเทศอินเดีย จะไปยังประเทศต่างๆทาง ฝั่ งอ่าวไทยเช่น ประเทศ
จีน หากผ่านคลองไทยจะประหยัดเวลา 4-5 วันในแต่ละเที่ยว โดยไม่ต้องเสี่ยงกับโจรสลัดบริเวณช่อง
แคบมะละกา

2) การขุดคลองไทยจะทาให้เกิดการแบ่งแยกประเทศไทย หรื อไม่ ?
คำตอบ คาถามนี ้ได้ ถกู ถามอยูเ่ สมอทุกครัง้ ที่มีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับโครงการขุดคลอง
ไทย เพื่อให้ มองกันด้ วยเหตุ ด้ วยผล ของการขุดคลองเป็ นการขุด ด้ วยวัตถุ ประสงค์หลักที่ชดั เจน คือ
ความต้ องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ มีความเจริ ญรุ่งเรื อง
ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ร้ายต่อ
ประเทศเลย การที่เราจะขุดคลอง โดยที่ แนวคลอง จะขุดผ่านแผ่นดินของประเทศ เป็ นเส้ นแนวคลอง
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กันแผ่
้ นดิน ออกเป็ นสองส่วน แต่จะมีสะพานเชื่อมข้ ามไปมาสะดวกหลายสะพาน แล้ วเป็ นเหตุของ
การแบ่งแยกประเทศ ซึง่ เป็ นการมองในแง่ร้ายเกินเหตุ การที่จะแบ่งแยกประเทศด้ วยเพราะเหตุผล
ดังกล่าวนี ้ เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างขาดเหตุผลจริงๆรองพิจารณาดูประเทศ ไทยมีแผ่นดินที่มีทะเล ขวาง
กัน้ เช่นเกาะต่างๆหลายเกาะ เกาะภูเก็ตจัง หวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเกาะอื่นๆ
ซึง่ การเป็ นเกาะจะมีทะเลขวางกัน้ และไม่มีสะพานเชื่อมต่อ ระหว่างแผ่นดิน แต่ก็ยงั คงเป็ นประเทศ
ไทยอยู่

กรณีประเทศมาเลเซียจะเห็นได้ ชดั ว่าประเทศมาเลเซียมีแผ่นดินติดชายแดนกับประเทศไทย
ส่วนหนึง่ และก็ยงั มีแผ่นดินอีกส่วนหนึง่ ที่มีชายแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย (Sabah, Sarawak,
Borneo, Sibu, Kuching) ท่านพิจารณาดูจากแผนที่ ของประเทศมาเลเซีย ขนาดที่มีทะเลขวางกัน้
ห่างกันหลายร้ อยกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิประเทศแล้ ว ก็ยงั คงเป็ นประเทศมาเลเซียที่มีความเจริญ
อย่างปรกติสขุ พี่น้องคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ และคงมีเหตุมีผลมากพอคงไม่หลงกล ทาให้ ประเทศ
ชาติต้องเสียโอกาสที่ดีไป
ที่สาคัญยิ่งคลองไทยจะแก้ ปัญหา 3 จังหวัดทางภาคใต้ ได้ แบบละมุนละม่อม และซึมซับ
อย่างสันติที่ยงั่ ยืน เพราะคลองไทยจะนาความเจริญไปยังทัว่ ทังภาคใต้
้
คลองไทยจะเป็ นแหล่งสร้ าง
งานสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในพื ้นที่ และคนไทยทังประเทศได้
้
อย่างมากมหาศาล บริเวณสองฝั่ งคลอง
ไทยจะกลายเป็ นเมืองใหญ่ทาให้ คนไทยทัว่ ทัง้ ประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้ านคน ไปทางานสร้ าง
ความเจริญให้ กบั ภาคใต้ คนไทยเหล่านี ้จะเป็ นรัว้ ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้ เป็ นอย่างดี โดยจะ
ไม่มีอานาจหรื อ อิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถต้ านทานยับยังได้
้
3) จะมีเรือต่ างชาติมาใช้ คลองไทยหรือเพราะเรือผ่ านช่ องแคบมะละกาไม่ เสี ยค่ าผ่ าน?

คำตอบ การย่นระยะทาง ย่นระยะเวลาจะทาให้ เรื อขนาดใหญ่ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้
มากกว่า 100 ล้ านบาทต่อเที่ยว และที่สาคัญเรื อไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา จะปลอดภัยจาก
ปั ญหาโจรสลัด การเปรี ยบเทียบเส้ นทางผ่านคลองไทย กับเส้ นทางผ่านช่องแคบ Malacca (ผ่าน
ประเทศสิงคโปร์ ) จะประหยัดเวลา 1-3 วัน และระยะทาง ได้ มากถึง 1,200-1,400 กม. สาหรับ
เส้ นทางผ่านคลองไทย กับเส้ นทางผ่าน ช่องแคบ Sunda จะย่นระยะทาง 2,500-3,000 กม. หรื อลด
ระยะเวลาได้ 4-5 วัน และ คลองไทย เมื่อเปรี ยบเทียบ กับเส้ นทางเดินเรื อแล่นผ่านช่องแคบ
Lombok จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กม. หรื อลดระยะเวลาได้ 5-7 วัน (ความเร็วของเรื อเดิน
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ทะเลสากล กาหนดให้ เรื อทะเล ที่แล่นผ่านช่องแคบ หรื อคลองจะใช้ ความเร็ว ได้ ไม่เกิน 12 ไมล์
ทะเล ประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชัว่ โมง)

เรื อขนาดแสนตันค่าใช้ จา่ ยในการเดินเรื อแต่ละวันไม่ต่ากว่า 20 ล้ านบาท ฉนันการที
้
่เรื อ
นอกจากจะประหยัดค่าใช้ จา่ ย ประหยัดเวลาเดินทาง และที่สาคัญ เรื อจะปลอดจากปั ญหาโจรสลัด
ที่มีการปล้ นเรื อบ่อยครัง้ มากบริเวรช่องแคบ มะละกา การเดินเรื อจาก ยุโรป หรื อ ตะวันออกกลาง ที่
จะไป ยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี ฯลฯ จะวิ่งตรงผ่านคลองไทยได้ เลย จากข้ อมูลดังกล่าว
ผลประโยชน์ที่บริ ษัทเดินเรื อจะได้ รับมีมากพอที่จะนาเรื อมาใช้ คลองไทย

4) ความต่างระดับน้ าทะเลของสองฝั่งทะเล การขุด คลองจะต้องมีประตูน้ า
เปิ ดให้เรื อเข้าออกหรื อไม่ ?
คำตอบ ระดับน ้าทะเลของสองฝั่ งทะเลระหว่างฝั่ งอ่าวไทย กับฝั่ งอันดามัน จะแตกต่างกัน
ประมาณไม่ถึง 1 เมตร ถ้ าใช้ แนวคลองเส้ น 9A เป็ นแนวคลองขุด โดยเริ่มจากฝั่ งทะเลทิศตะวันออก
ฝั่ งอ่าวไทย ที่อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช มาสุดที่ฝั่งทะเลทิศตะวันตกฝั่ งอันดามัน อาเภอสิ
เกา จังหวัดพัทลุง ความแตก ต่างของ ระดับน ้าทะเลขนาดนี ้เมื่อเทียบกับความยาว ของคลองไทยที่
จะขุด ยาว 120 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้ ระบบประตูน ้าปิ ดเปิ ดให้ เรื อเข้ าออก ท่านสามารถ เปรี ยบเทียบ
กับแม่น ้า เจ้ าพระยา ช่วงฤดูฝนน ้าเหนือไหลลงอ่าวไทย ความต่างระดับของน ้าจากท่าเรื อคลองเตย
ถึงจังหวัด อยุธยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ความต่าง ระดับของน ้า บางครัง้ แตก ต่างมากกว่า 1
เมตร เรื อก็ยงั วิ่งไปมาเป็ นปรกติ (คลองสุเอช ยาว190 กิโลเมตร มีความแตกต่างระดับของน ้าทะเล
ประมาณ 2 เมตรไม่ต้อง ใช้ ระบบประตูน ้า) ทางธรรมชาติ น ้าขึ ้นน ้าลงจะเกิด วันหนึ่งๆจะมีน ้าขึ ้นน ้า
ลง 4 ครัง้ เรื อแล่นยังไม่พ้นคลองระดับน ้าทะเลก็จะเปลี่ยน

5) โครงการ คลองไทย มีความเป็ นไปได้ขนาดไหน ?
คำตอบ จากข้ อมูลต่างๆที่ได้ นาเสนอในบทความวิเคราะห์ถ้าท่านได้ อา่ น

และ ใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลท่านคงจะมองเห็นว่าคลองไทย มีผลประ โยชน์ในทางเศรษฐกิจมาก
มหาศาล ไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านัน้ แต่ระดับโลกด้ วย ดังนันจึ
้ งขอให้ ข้อสังเกตุวา่ มี 3 ปั จจัย
หลัก ที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการที่จะทาให้ โครงการ คลองไทยเป็ นไปได้ คือ 1.ปั จจัยจากความเป็ นไป
ได้ ที่มีอิทธิพลมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้ านบางประเทศที่เกิดจากความกลัวเสียผลประโยชน์
2.

4

ปั จจัยจากยุทธศาสตร์ ของประ เทศมหาอานาจเช่น ระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐ กับประเทศจีน
เพื่อเป็ นการถ่วงดุลย์อานาจของระหว่างประเทศมหาอานาจ เพื่อไม่ให้ ได้ ประโยชน์จากโครงการนี ้ 3.
ปั จจัยที่เกิดจากกลุม่ ผลประโยชน์ หรื อได้ รับผลประโยชน์จากต่างประเทศ ที่อยูใ่ นประเทศไทยเองใช้
อิทธิพลทางการเมือง ปิ ดกันข้
้ อมูล ให้ ข้อมูลบิดเบือน ถ่วงเวลา (สนามบินสุวรรณ ภูมิโชคดี ที่ยงั ได้
เกิด) ปั จจัยทังสามที
้
่กล่าวมาสามารถแทรกแซงทาให้ โครงการคลองไทยมีวิบากกรรม ดังนันความ
้
เป็ นไปได้ ของโครงการคลองไทยคือ จะต้ อง ให้ ความรู้ความเข้ าใจ กับประ ชาชน ไทยอย่างจริงจัง
และทัว่ ถึง

(การบรรยายพิเศษ ของ คณะ กรรมาธิการวิสามัญโครงการ คลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภา ณ
โรงแรม ตรัง ถนน วิสุทธิกษัตริย์ กทม. จัดโดย สมาคมภาคใต้ วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2546) ดร.สถาพร
เขียววิมล กล่าวว่าการที่คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา มาสนใจโครงการคลองไทยนี ้ จะมีความสาคัญ
ต่อโครงการมาก เพราะวุฒิสภา โดย หน้ าที่ ไม่มีอานาจที่หาจะผลประ โยชน์จากโครงการนี ้ได้ ทาให้
การพิจจารณาเป็ นกลาง การที่จะสร้ าง หรื อ ไม่สร้ างขึ ้นอยูก่ บั ผลของการศึกษา ถ้ าหากวุฒิสมา ชิก
ส่วนใหญ่ เห็นด้ วย กับโครงการคลองไทย แล้ วผ่านเป็ นมติของวุฒิสภาได้ โครงการคลองไทยก็จะจุด
ประเดน เป็ นเงื่อนใขให้ กบั รัฐบาล เพราะฉะนันจะท
้ ายังไงให้ วฒ
ุ ิสมาชิก 200 ท่าน ส่วนใหญ่ เห็น
ด้ วยกับหลักการนี ้ และผมเชื่อแน่วา่ ถ้ าวุฒิผา่ นความเห็นชอบกับโครงการนี ้ คนไทยส่วนใหญ่ที่สนใจ
เรื่ องนี ้มานานคงจะฮือฮาพอควร ณ วันนี ้ความชัดเจน ในเรื่ อง นี ้พูด ได้ วา่ ไม่มีเลย ต่างประเทศ
หลายประเทศที่สนใจ กับโครงการนี ้ อยากให้ คลองไทย เกิด แต่ประเทศเหล่า นันก็
้ ยงั ไม่เห็น ความ
จริงจังของประเทศไทย ขาดความมัน่ ใจ ที่จะมาร่วมลงทุนเพราะยังไม่มี สถาบันใดๆระดับประเทศที่
จะชี ้นา ชี ้ชัดว่าคลองไทย ควรจะสร้ างหรื อไม่สร้ าง เพราะเหมือนอยูใ่ นฝั นที่ลอ่ งลอยจริงๆ เพราะ
คนที่จะบอก ว่าควรทาหรื อไม่ทาไม่มีใครชี ้นา
แต่ถ้าวุฒิได้ นายัติคลองไทยผ่านความเห็นชอบ
วุฒิสภา แล้ วละก็ตอนนี ้จะมีความหมายมาก จะเป็ นเงื่อนใขให้ กบั รัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะขึ ้น มา
เพราะว่า ถ้ าเกิดวุฒิบอกว่า ควรจะสร้ างแล้ วรัฐบาลไม่ทาอะไรสักอย่าง รัฐบาลจะ ต้ องตอบ
ประชาชน ว่าทาไมไม่สร้ าง
เพราะฉะนันหั
้ วใจสาคัญตอนนี ้ทาอย่างไรที่จะให้ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาความ
เป็ นไปได้ คลองไทย วุฒิสภา ซึง่ มี นาย คานวณ ชโลปถัมภ์ เป็ นประธาน ท่าน พลโท โอภาส รัต
นบุรี รองประธาน และ ท่านสุรใจ ศิรินพุ งศ์ รองประธานผลักดันโครงการนี ้ให้ ผา่ นวุฒิสภา ถ้ า
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โครงการนี ้เกิดขึ ้น ได้ เท่ากับการทาบุญกุศลแรงดีกว่าสร้ าง วัด 100 วัด แล้ วกุศลที่ได้ จาก สร้ าง
คลองไทย นี ้เป็ น กุศลที่ จะสามารถเห็นได้ ในชาตินี ้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้ า บุญกุศลจะไปถึงลูกถึง
หลานของท่านทุกคนครับ และ ท่านก็ จะได้ เห็นผลของบุญในชาตินี ้ด้ วย ผมคนสระบุรีครับ ไม่มีที่ดนิ
อยูท่ ี่นนั่ เลย แต่ผลของบุญก็จะมา ถึงลูกหลานของผมด้ วยครับขอบคุณครับ

6) ผลประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากคลองไทย มีอะไรบ้าง ?
คำตอบ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจำกกำรขุดคลองไทย เพื่อให้มองเห็นภำพได้
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม สำมำรถแบ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็ น 2 ส่ วนคือ 1.ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ภำยในประเทศกรณี ไม่มีเรื อต่ำงประเทศมำผ่ำน 2. ผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรให้เรื อต่ำงประเทศทัว่
โลกผ่ำน
1. ผลประโยชน์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ภายในประเทศกรณีไม่ มีเรือต่ างประเทศมาผ่าน
1.1 สร้ำงควำมมัน่ คงให้กบั ประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทำงด้ำนกำรทหำร โดยเพิ่มบทบำท และสมุทร
ทำนุภำพให้กบั กองทัพเรื อมำกยิง่ ขึ้นทั้งในยำมปรกติ และในยำมสงครำม โดยเฉพำะ กำรเคลื่อน ย้ำย
กองกำลังเรื อรบไปมำระหว่ำง ทั้งสองฝั่งทะเลของประเทศจะกระทำได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ ว มีควำม
ปลอดภัย และมีควำมอิสระจำกที่เรื อไทย ไม่ตอ้ งผ่ำน น่ำนน้ ำของประเทศเพื่อนบ้ำน เมื่อในยำม
สงครำมถึงแม้วำ่ หำกอ่ำวไทย จะต้องถูกปิ ดไม่วำ่ กรณี ใดๆก็ตำมจะยังมีคลองไทยเป็ นเส้นทำงลำเลียง
สิ นค้ำยุทธปั จจัย ให้เรื อต่ำงๆของไทย ใน ฝั่งอ่ำวไทยเข้ำออกได้สะดวกตลอด เวลำ ไม่ตอ้ งรอขอควำม
ยินยอมแล่นเรื อผ่ำนน่ำนน้ ำ ของประเทศเพื่อนบ้ำนอีกต่อไป
1.2 คลองไทย จะสำมำรถพัฒนำให้พ้นื ที่สองฝั่งคลองไทยเป็ นเมืองเศรษฐกิจ เมืองอุตสำหกรรม
เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้ำเพื่อกำรส่ งออก ทำให้ได้เปรี ยบในเรื่ องต่ำงๆ ในด้ำนต้นทุน จะทำให้เกิดกำร
สร้ำงงำน 3 - 4 ล้ำนงำน ในพื้นที่ทวั่ ทั้งภำคใต้ เป็ นกำรสร้ำงควำมเจริ ญได้อย่ำงยัง่ ยืน
1.3 โรงกลัน่ น้ ำมันในประเทศไทยจะสำมำรถกลัน่ น้ ำมันได้ในรำคำที่ต่ำ เพรำะเรื อขนส่ งน้ ำมัน
ดิบส่ วนมำกจะนำมำจำกทำงกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง มำส่ งยัง โรงกลัน่ น้ ำมัน ในประเทศไทย
โดยเรื อจะต้องแล่นเรื ออ้อม ผ่ำนเข้ำช่องแคบมะละกำ และต้องผ่ำนประเทศสิ งค์โป หำกมีคลองไทย
เกิดขึ้น จะทำให้เรื อแต่ละลำประหยัด เวลำเดินทำงแต่ละเที่ยว 4-5 วันต่อเที่ยว ซึ่ งจะทำให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งน้ ำมันลงได้มำก จะเป็ นผลทำให้รำคำน้ ำมันในประเทศถูกลง ปั ญหำน้ ำมันเถื่อน
ก็จะลดน้อยลง ทำให้เกิดผลประโยชน ์์คิดเป็ นเงิน เป็ นแสน ล้ำนบำท ต่อ
1.4 ท่ำเรื อแหลมฉบังจะมี เรื อขนส่ งสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศจำนวนมำกมำใช้บริ กำร มำกเพิ่มขึ้ น
เนื่ องด้วยค่ำใช้ จ่ำย และค่ำบริ กำรต่ำงๆในประเทศไทย จะประหยัดกว่ำ ของประเทศสิ งค์โป และที่
สำคัญ เรื อไม่ตอ้ งแล่นอ้อมผ่ำนช่องแคบมะละกำ จะปลอดจำกควำมเสี่ ยงถูกโจรสลัดปล้นจำกข้อมูลมี
กำรปล้นเกือบทุกวัน และจะย่นระยะ ทำง ลดเวลำเดินเรื อของเรื อแต่ละเทียวคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเป็ นเงิ น
หลำยล้ำนบำทต่อเที่ ยว ซึ่ งจะเพิ่มบทบำทให้ท่ำ เรื อแหลมฉบัง เป็ นศูนย์รวมกำรขนส่ งทำงเรื อใน
อนำคตแทนที่ จะต้อง ไปที่ประเทศประเทศสิ งค์โป และเรื อทุ กลำที่ มำใช้บริ กำรก็จะเป็ นลู กค้ำซื้ อ
น้ ำมัน อำหำร น้ ำ และสิ นค้ำต่ำงๆอีกมำก ซึ่ งจะเป็ นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศ คิดเป็ น
ผลประโยชน์หลำยแสน ล้ำนบำท ต่อปี
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1.5 คลองไทยช่วยประหยัดกำรทำประมงทำงทะเลน้ ำลึก โดยเฉพำะเรื อประมงทั้งสองฝั่ง ทำง
ฝั่ งอ่ำวไทย และฝั่ งอันดำมันกว่ำห้ำหมื่ นลำ ไปมำสะดวก จะประหยัดน้ ำมัน และทำให้มีเวลำเพิ่ม
โอกำส ในกำรหำปลำได้มำกขึ้น และช่วยลดปั ญหำ จำก กำรถูกปล้นจำกโจรสลัด หรื อเรื อถูกจับ
จำกกรณี ที่เรื อต้องไปผ่ำน ทำให้ไปรุ ก ล้ ำน่ ำนน้ ำ ของ ประเทศ เพื่ อนบ้ำน คลองไทยจะช่ วยสร้ ำ ง
รำยได้ในส่ วนนี้ไม่ต่ำกว่ำ ห้ำหมื่นล้ำนบำท ต่อปี
1.6 คลองไทยจะทำให้พ้นื ที่ในหลำยจังหวัด ที่คลองไทยผ่ำน เมื่อน้ ำทะเลจำกคลองไทย ไหลผ่ำน
ก็จะทำให้พ้นื ที่ สองฝั่งคลองไทยอุดมสมบูรณ์ได้ และใช้ประโยชน์จำก น้ ำทะเลที่ไหลผ่ำนสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ทำงด้ำนกำรประมง และในกรณี ถึงฤดูฝนที่มีน้ ำมำก ก็จะช่วยกำรระบำยน้ ำลงทะเลได้
สะดวก
1.7 คลองไทยเพิ่มแหล่งกำรท่องเที่ยวใหม่ทำงทะเล ระหว่ำงฝั่งทะเลอ่ำวไทย กับฝั่งทะเลอันดำ
มัน ทำให้มีกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศเพิ่มขึ้น และประเทศเพื่อนบ้ำน ปี ละแสนล้ำนบำท
2. ผลประโยชน์ ทจี่ ะเกิดจากการให้ เรือต่ างประเทศทั่วโลกผ่าน
2.1 นโยบำยเขตุเศรษฐกิจพิเศษสองฝั่งคลองไทยจะทำให้เกิด โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท
จำกประเทศทัว่ โลก มำประกอบกำรภำคธุ รกิจต่ำงๆ บนสองฝั่งคลองไทย จะสร้ำง งำน ประมำณ 2 ถึง
3 ล้ำน งำน อย่ำง ยัง่ ยืน ต่อเนื่ อง สำมำรถสร้ำงรำยได้ เป็ นล้ำนล้ำน บำท ต่อปี
2.2 รำยได้จำกค่ำผ่ำนคลอง กว่ำห้ำแสนล้ำนบำทต่อปี
2.3 รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำอุปโภค บริ โภค และบริ กำรต่ำงๆ อำหำรโดยเฉพำะน้ ำจืด จะสร้ำง
รำย ได้ เป็ นหลำยหมื่นล้ำนบำทต่อปี
2.4 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำมันเชื้อเพลิง ซ่อม สร้ำง เรื อ เป็ นแสนล้ำนบำท ต่อปี
2.5 รำยได้จำกเรื อท่องเที่ยวขนำดใหญ่ทวั่ โลก มำแวะผ่ำนประเทศไทยเกิดกำรท่องเที่ยวทั้งทำง
เรื อและทำงบก จะสร้ำงรำยได้ และนำเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำประเทศไทยโดยตรง สำมำรถสร้ำง
รำยได้ เป็ น แสนๆ ล้ำนบำท ต่อปี

7) ความมัน่ คงของประเทศ ?
คำตอบ ความมัน่ คง โดยเฉพาะความมัน่ คงทางทะเล ด้ านกองทัพเรือ หรือกองทัพบก ใน
ปั จจุบนั นี ้ถ้ าท่านดูแผนที่ประเทศไทย จะเห็นว่าปากทางเข้ าออกฝั่ งทะเล อ่าวไทยเป็ นทะเลปิ ด เรื อทุก
ลาของไทยถ้ าต้ องการนาเรื อออกจากทางฝั่ งอ่าวไทยไปยังจังหวัดต่างๆเช่น จ.สตูล จ.ตรัง จ.พังงา จ.
กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง ทางทะเลฝั่ งอันดามัน เรื อไทยเราจะต้ องผ่านน่านน ้าสากลของประเทศ
ข้ างเคียงหลายประเทศมี ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคลองไทยเกิดขึ ้น เรื อของไทยจะแล่นเข้ าออกไปได้ ทวั่ โลกได้ อย่างเสรี ปลอด
ภัยจากโจรสลัด เรื อประมงไทยถูกจับประจาเพราะผ่านน่านน ้าประเทศเพื่อนบ้ านก็จะไม่เกิดขึ ้นโดย
เฉพาะเรื อประมงของไทยประมาณ 45,000 ลา จะประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิงในการเดินเรื อไปมาสอง
ฝั่ งทะเลไทย หลายหมื่นล้ านบาทต่อปี
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คลองไทย เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยทังทางบกและทางเรื
้
อ สามารถเคลื่อนย้ ายกาลังได้
รวดเร็ว และมีความเป็ นอิสระทังในยามปรกติ
้
หรื อในยามสงครามทุกรูปแบบ โดยจะไม่กระทบ
กระเทือนถึงความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ าน ในปั จจุบนั การเคลื่อนย้ ายกาลัง หรื อการ
กระทาใดๆของกองทัพเรื อในการเคลื่อนย้ าย ยากที่จะปลอดจากการรู้เห็นตรวจตราของประเทศค้ าง
เคียง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เรื อขนส่งน ้ามันดิบ หรื อเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลของไทยทุกลา
จะต้ องผ่านน่านน ้าของประเทศมาเลเซีย ทังฝั
้ ่ งอ่าวไทย และฝั่ งอันดามัน หากยามใดมีปัญหาที่คาด
ไม่ถึง การขนส่งน ้ามันทางทะเลอาจจะถูกบล๊ อคได้ ประเทศไทยจะเป็ นอัมพาตแน่ๆ เพราะเรื อบรรทุก
น ้ามันไม่สามารถนาน ้ามันมาส่งยังโรงกลัน่ น ้ามันที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีได้

8) ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ?
คำตอบ ปั ญหาของสิ่งแวดล้ อม ที่จะเกิดจากเรือต่างๆจากต่างประเทศ ที่มาใช้ คลอง เราจะ
สามารถควบคุมเรื อที่จะปล่อยของเสียจากเรื อที่มาใช้ คลองได้ มากกว่า การเกิดปั ญหาของสิ่งแวด
ล้ อมของเมืองที่จะตามมา ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะต้ องนามาพิจารณา พร้ อมกับการดาเนินโครงการคลองไทย
ก็คือการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบ เพราะ ปั ญหาของสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากตัวคลองไทย และเรื อ
ที่มาใช้ บริการคลองเราสามารถควบคุมใช้ มาตราการสากลทางกฎหมายได้ และทางด้ านการบริ หาร
การจัดการทางวิศว กรรม สามารถตรวจสอบได้ อยูแ่ ล้ ว เหมือนกับท่าเรื อสาคัญต่างๆทัว่ โลก แต่
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ของสังคมเมืองที่ใหญ่และมีความหนาแน่นมาก ของประชากร จะตามมา
เหมือนกับเมืองใหญ่ๆคล้ าย กรุงเทพฯ. การวางผังเมืองที่ดีสมบูรณ์แบบ มีสอง 2 ลักษณะ ที่จะต้ อง
วางแผน แผนที่ 1 วางผังเมืองเชิงป้องกันปั ญหา ที่ป้องกันได้ เช่น ระบบสาธารณูประโภคต่างๆ เช่น
แหล่งน ้า แหล่งพลังงานไฟฟ้า ระบบขจัดของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ ดังกล่าววางแผนร่วงหน้ า
ได้ เลย แผนที่ 2 การวางผังเมือง แบบพัฒนาไป ดาเนินไป คูข่ นานกับ การเปลี่ยน แปลง ซึง่ ในทาง
ปฎิบตั จิ ริงสามารถศึกษาของจริง จากเมืองสาคัญได้ ทวั่ โลก
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ปั ญหาเรื่ องผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝั่ งทะเลไทย ถ้ าเปรี ยบเทียบคลองไทยกับคลองปานามา
ถ้ าพิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นว่าคลองปานามาอยู่ตรงกลางของ ทวีปอเมริ กามีผืนแผ่นดินยาว
กว่า40,000กิโลเมตร และเป็ นส่วนที่แคบที่สดุ ที่กนระหว่
ั้
างมหาสมุทรแปซิฟิค กับมหาสมุทรแอตแลน
ติค ทาให้ สิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทังสองฝั
้
่ ง ไปมาถึงกันได้ ยาก สิ่งที่มีชีวิตจึงมีความแตก ต่างกันเป็ น
อย่างมาก มีพิพิธภัณฑ์ สมิทโซเนี่ยน ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อศึกษาสัตว์ทางทะเล
โดยเฉพาะตังอยู
้ ท่ ี่นนั่
แต่สาหรับคลองไทย ถ้ าดูจากแผนที่จะเห็นว่าทางต้ อนใต้ ของประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซียจะเป็ นแหลมยื่นลงไป ยังมหาสมุทร อินเดีย ไม่ยาวมาก แนวคลองไทยจะอยู่หา่ งจากปลาย
แหลมมะลายู ไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร และความต่างระดับของน ้าทะเลคลองไทย ของฝั่ งทะเลทังสอง
้
ฝั่ งแตกต่างกันไม่ถึง 1 เมตร และน ้าทะเลทังสองฝั
้
่ งไหลไปมาถึงกันสะดวก ความแตกต่างของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลทังสองมี
้
ผลน้ อย ปลาทูทงสองฝั
ั้
่ งมีโอกาศผสมพันธ์กนั ได้ แต่ขนาดอาจจะโตไม่
เท่ากัน ความเค็มของน ้าทะเล ถ้ าวัดความเค็มของน ้าทะเลช่วงฤดูฝนความเค็มฝั่ งอ่าวไทยน้ อยกว่า
ฝั่ งอันดามันแน่นอน การหมุนเวียนของน ้าทะเลที่เข้ าออกทางอ่าวไทย มีการหมุนเวียน 2 ครัง้ ต่อปี อยู่
แล้ ว น ้าเสียที่ไม่สะอาดที่ผา่ นการใช้ มาจากโรงงานต่างๆหลายสิบจังหวัด รวมทังประชาชนใน
้
กรุงเทพฯด้ วย ไหลลงแม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าบาง ประกง หรื อแม่น ้าท่าจีน ก็จะมารวมกันอยูท่ ี่อ่าว
ไทย หลังขุดคลองไทยแล้ วน ้าทะเลจากทางฝั่ งอันดามัน ซึง่ มีความสะอาดกว่ามาช่วยทาให้ น ้าทะเล
ในอ่าวไทยดีขึ ้น สิ่งที่เราวิตกเกินเหตุอาจจะกลายเป็ นผลดีก็ได้ การระมัดระวังปัญหาเรื่องสิ่ งแวดล้อม
เป็ นสิ่ งทีด่ ี แต่ อย่าหลงประเด็น จนทาให้ ประเทศชาติต้องเสี ยหายหรือเสี ยโอกาส

9) ดินจานวนมาก ที่ขดุ แล้วจะเอาไปไว้ที่ใด ?
คำตอบ ดินจำนวนมำกมำย จะถูกนำไปถม 2 ฝั่ งคลองของพื ้นที่ ที่กนั ไว้ ตลอดแนว 4
กิโลเมตร โดยประมำณควรจะต้ องถมเหนือระดับน ้ำทะเล 3 – 5 เมตร ตลอดแนวเพื่อรองรับเมือง
อุตสำหกรรมโลก ทังอุ
้ ตสำหกรรมใฮเทค และอุตสำหกรรมต้ นทำงต่ำงๆไม่ทรำบว่ำดินที่ได้ จะเหลือ
หรื อไม่จะต้ องมีกำรสำรวจให้ ได้ ข้อมูลทำงอุทค ศำสตร์ ก่อน ถ้ ำหำกมีเหลือมำกพอจะต้ อง
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สร้ ำงคลังพักสินค้ ำหรื อ ขนถ่ำยสินค้ ำในทะเล เหมือนประเทศญี่ปนุ่ หรื อประเทศเกำหลี ซึง่
เป็ นแหล่งสร้ ำงรำยได้ มหำศำลแร่ธาตุ ทรัพยากรต่างๆที่มีคา่ ในดินหากพบ เจอให้ นาทรัพพยากรณ์
เหล่านัน้ นาไปรวมไว้ ในที่ๆให้ สามารถ จัดระบบบริ หารจัดการ สัมประ ทาน เพื่อนาเงินให้ กบั รัฐต่อไป

10) งบประมาณก่อสร้างโครงการคลองไทย ประมาณเท่าไร ?
คำตอบ ประมาณการค่าก่อสร้ าง ของโครงการคลองไทย จะประเมินค่าใช้ จา่ ยหลักของ
โครงการ คือ 1.ค่าใช้ จา่ ยในการขุดคลองงบประมาณในการใช้ เงิน 2.ค่าใช้ จา่ ยในส่วนการสร้ าง
สะพานข้ ามคลอง จะมีด้วยกัน สามสะพาน และ สองอุโมงค์ สาหรับค่าใช้ จา่ ยในการขุดคลอง
ประมาณการตามจานวน ดินที่จะต้ องขุด ทังหมดประ
้
มาณ 4,000 ล้ าน ลูกบาตรเมตร ถ้ าประมาณ
การ ค่าขนย้ ายดิน เฉลี่ย ลูกบาตรเมตรละ 150 บาท เงินในส่วนนี ้ จะใช้ ประมาณ 600,000 ล้ านบาท
จานวน สะพานที่จะสร้ าง 3 สะพาน และ อุโมงค์ 2 อุโมงค์ รวมค่าก่อสร้ างทัง้ 5 รายการ
ประมาณ 50,000 ล้ าน บาท ดังนันงบลงทุ
้
นหลักๆของโครงการ ทังหมด
้
รวมกันประมาณ 650,000
ล้ านบาท

11) จะหาเงินที่ไหน มาลงทุน สร้างโครงการคลองไทย ?
คำตอบ ประเทศไทย ณ ปี พ.ศ 2547 เงินฝากของพี่น้องคนไทยทังประเทศ
้

ที่ฝากอยู่
ในระบบธนาคารต่าง ๆ ของในประเทศทังหมด
้
เวลานี ้ มีจานวนเงินฝากที่อยูใ่ นระบบ ธนาคารต่างๆ
ทังหมดประมาณกว่
้
า 700,000 - 800,000 ล้ านบาท เงินฝากเหล่านี ้ ธนาคาร ยังไม่สามารถปล่อยกู้
หรื อนา ไปลงทุนอะไรได้ เลย ซึง่ ไม่เกิดผล ผลิตใด ๆ ทังสิ
้ ้น มีแต่ผลเสีย จะทาให้ เศรษฐกิจ ของ
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ประเทศเป็ นภาระเรื่ องดอกเบี ้ยที่สะสม เพิ่มขึ ้น ยิ่งนานวันเวลาผ่านไปดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นจะต้ อง
จ่ายสะสมทบต้ นไปตลอด ค่าของเงินบาทก็จะถูกลดค่าลงโดยปริยาย
เป็ นภาระของสังคมโดย
อ้ อม ที่จะต้ องซื ้อของแพงขึ ้น ปั จจุบนั (อัตราดอก เบี ้ยเงินฝาก 1% ต่อปี ) คนที่มีเงินฝาก ธนาคาร
ตอนนี ้ เงินจานวน 10 ล้ านบาท ฝากธนาคาร ได้ ดอกเบี ้ยแต่ละเดือนไม่ถึง 10,000 บาท และ ก็คง
จะเป็ นเช่นนี ้ ไปนานเท่านาน ตราบใดที่เงินฝากยังนอนอยู่ในธนาคารปล่อยกู้ไม่ได้ แบบที่เป็ นอยู่
เงินจานวนดังกล่าวนี ้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพันธ์บตั ไิ ปก่อน แล้ วนาไป
ลงทุนสร้ าง คลองไทย จานวนเงินดังกล่าวมีมากพอที่จะนาไปเป็ นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้ าง
โครงการคลองไทย สามารถทาได้ อย่างสะบาย และพร้ อมจ่ายดอกเบี ้ยให้ ได้ มากกว่าที่ฝากธนาคาร
ขณะนี ้ด้ วย โดยแทบจะไม่ต้องอาศัยกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศให้ ต้องเสียดอกเบี ้ย ที่จะทาให้ เงิน
ไหลออกนอกประเทศ รัฐบาลสามารถออกพันธ์บตั ไิ ด้ เหมือนกับที่ทามาก่อนเมื่อ ปี 2545 จานวนเงิ่น
ร่วม 4 แสนล้ านบาท ใช้ สาหรับแก้ ปัญหาเงินกองทุนฟื น้ ฟูที่ผา่ นมา ยังทาได้ แต่คราวนี ้รัฐบาลกู้เงินมา
เพื่อสร้ างงาน โดยทะยอยออกพันธ์บตั ิ เพียง ปี ละ 1 แสนล้ านบาท มาลงทุน สร้ างคลองไทย ซึง่ เป็ น
การสร้ างงานให้ กบั ประเทศเพิ่มขึ ้นอีกเป็ น 1-2 ล้ านงานให้ กบั ลูกหลานไทยอย่างเป็ นรูปธรรม เป็ น
เหมือนเอาเงินยายซื ้อขนมยาย ซื ้อไปซื ้อมาไม่ถึง 8 ปี ประเทศไทยก็ได้ คลองไทย แล้ วก็จะสร้ างรายได้
ให้ กบั ประเทศไทยตามมามากมาย เงินตราต่างประเทศจะสะพัดไหลเข้ าประเทศโดยทางตรง และ
โดยทางอ้ อม นานเท่านาน แล้ วรัฐบาลก็เก็บรายได้ และภาษี คืนประชาชนไม่ถึง 10 ปี ก็คืนทุนที่ยืม
มาได้ หมด ผลประโยชน์ตา่ งๆก็วนอยูใ่ นประเทศตลอดไป
จากข้ อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผมกล่าวมาคร่าว ๆ นี ้ ผมคิดว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพที่จะลงทุนโครงการ คลองไทย เองได้ โดยไม่ต้องพึงพา เงินทุน จากต่างประเทศเลย แต่ผม
เห็นว่าควรให้ ตา่ งประเทศมีส่วนร่วมด้ วย แต่ประเทศไทยจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ

12) จะใช้เวลาในการ ทาโครงการคลองไทย นานเท่าใด ?
คำตอบ จะใช้เวลำก่อสร้ำงนำนเท่ำใด ทำงด้ำนวิศวกรรมปัจจุบนั นี้มีเครื่ องมือเครื่ องจักร
และเทคโนโลยีดีกว่ำอดีตมำก กำรขุดคลองใช้เทคโนโลยีธรรมดำ ไม่ซบั ซ้อนมำก ระยะเวลำ 5 ปี คง
ได้เห็นคลอง ซึ่งควำมยำวคลอง 120 กิโลเมตร
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หัวใจสำคัญในงำนกำรก่อสร้ำงคลอง อยูท่ ี่กำรบริ หำรกำรจัดกำรของโครงกำร
งำน
ก่อสร้ำงคลองจะสำมำรถแบ่งโครงกำรย่อยออกเป็ นส่ วนๆ แล้วสำมำรถ ทำงำนทั้งหมด ได้พร้อมๆกัน
ซึ่ งสำมำรถกระจำยงำนได้เหมือนงำนสร้ำงถนน แบ่งเป็ นช่วงๆแล้วให้บริ ษทั รับเหมำ ทำพร้อมกัน
หลำยบริ ษทั
กำรก่อสร้ำงคลอง ต่ำงกว่ำกำรก่อสร้ำงเขื่อน ซึ่ งงำนเขื่อนส่ วนใหญ่งำนก่อสร้ำงจะทำกำร
ก่อสร้ำงที่จุดเดียว แต่งำนก่อสร้ำงคลองสำมำรถ แบ่งงำน เป็ นส่ วนๆ แบ่งเป็ น 1 กิโลเมตร ต่อ 1
บริ ษทั ก่อสร้ำง 120กิโลเมตร จะมี120 บริ ษทั ก่อสร้ำง ทำพร้อมกัน ทุกบริ ษทั ก่อสร้ำงก็จะสำมำรถขุด
คลองสำเร็ จได้ใน 5 -7 ปี

13) แนวคลองที่จะขุดควรอยูบ่ ริ เวณใด?
คำตอบ แนวขุดคลองก็จะมีกำรนำเสนอขึ ้นมำใหม่

และก็มีกำรปรับเปลี่ยนตลอดเวลำมำ
จนถึง ณ เวลำนี ้มีอยู่ด้วยกัน 12 แนวคลองที่จะขุด เพื่อให้ กรอบแนวคิด ที่จะกำหนดแนวขุดคลอง ให้
เกิดเป็ นผลดีที่สดุ สำหรับประเทศไทย จะต้ องมีกำรพิจำรณำ องค์ประกอบหลักที่สำคัญต่ำงๆนำมำ
พิจำรณำร่วมกันมีดงั นี ้ :-

1.ทางด้ านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ
2.ทางด้ านเศรษฐกิจ ของประเทศ
3.ทางด้ านยุทธ์ ศาสตร์ ทางทหาร
4.ทางด้ านสั งคม และ สิ่ งแวดล้อม
5.ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
จำกกำรประชุมของ วุฒิสภำได้ มีกำรวิเครำะห์ และสรุปในหลักกำรเบื่องต้ นเห็นว่ำ เส้ น 9A
เหมำะที่จะเป็ นแนวคลอง ที่ควรจะขุด โดยเริ่มจากฝั่ งทะเล ทิศตะวันออกฝั่ งอ่าวไทย ที่อาเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช มาสุดที่ฝั่งทะเลทิศตะวันตกฝั่ งอันดามัน อาเภอสิเกา จังหวัดพัทลุง

14) การก่อสร้างคลองต้องใช้ระเบิดปรมณู (nuclear) ในการขุดคลอง หรื อไม่ ?
คำตอบ ไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะต้ องใช้ ระเบิดปรมณู มาใช้ ในการขุดคลอง ขนาดการระเบิด
หินตามภูเขาในเขตุสมั ประทานของโรงโม้ หินในต่างจังหวัด เพื่อนาหิน ไปใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ
เผลอไม่กี่ปี ภูเขาหายเป็ นลูกๆ ไม่ทราบว่าคนที่นาประเดนเรื่ องการขุดคลองจะต้ องใช้ ระเบิดปรมณู
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ในการก่อสร้ างมีวตั ถุประสงค์อะไร
โครงการขุดคลอง

ซึง่ จะทา ให้ ประชาชนที่ไม่มีข้อมูลเกิดความรู้สกึ ที่ไม่ดีกบั

จากที่คณะกรรมาธิการ วุฒิสภาบินสารวจเส้ นทางแนวขุด 9A จะมีแนวคลองที่จะต้ องตัด
ผ่านภูเขาสูง ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่แนวราบ ปั จจุบนั นี ้ มีคลองในโครงการ
พระราชดาริ ที่ปากพนังที่ได้ มีการขุดคลอง ขนาดกว้ าง 160 เมตร ยาว 23 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร ซึง่
แนวคลองไทยจะอยูไ่ ม่หา่ งและขนานกับคลองนี ้

15) ขุดคลองไทยแล้ว ประเทศไทยจะได้อะไร ? คำตอบ

1. คลองไทยจะเป็ นเส้ นทางเศรษกิจใหม่ ของโลก และจะมีสว่ นสาคัญต่อระบบการขนส่ง
สินค้ าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสิ่งแวดล้ อมของโลก คลองไทยจะ
เป็ นสัญลักษ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้ านการท่องเที่ยวจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกที่มนุษย์ร่วมกันสร้ าง ที่จะเป็ นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก จะ
สร้ างรายได้ เข้ าประเทศไทยได้ มากมาย
2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ได้ อย่างละมุนละม่อม และสันติวิธีได้ อย่าง
ถาวรเพราะคลองไทยจะสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความเจริญ ไปทัว่ ทังภาคใต้
้
ประชาชนคนไทย
ทัว่ ทังประเทศไม่
้
น้อยกว่า 3-4 ล้ านคน จะหลัง่ ไหลเข้ ามาอยู่ และทามาหากิน รวมถึงการเริ่มต้ นสร้ าง
ธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม่ รุ่นลูก รุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึง่ ประชาชนคนไทยเหล่านี ้จะเป็ นกองทัพ
ประชาชนที่ทรงพลัง เป็ นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ พลังที่เข้ มแข็งมหาศาลนี ้จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน
ไทยได้ เป็ นอย่างดี โดยจะไม่มีอานาจมืดหรื ออิทธิพลใดๆที่จะมายับยังได้
้
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3.คลองไทยจะเป็ นเสมือนสายธารขนาดใหญ่ เชื่อมสองฝั่งทะเลไทย เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจ
ก่อ ให้ เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากต่างประเทศทัว่ โลกไหลเข้ าสูป่ ระเทศไทยได้ ทงทางตรง
ั้
และ
ทางอ้ อมได้ โดยไม่มีวนั หยุด สร้ างงาน สร้ างรายได้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุระกิจ แหล่ง
อุตสาหกรรม จะมีคลังสินค้ าเป็ นศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษาสินค้ าจากประเทศ
ทัว่ โลกพร้ อมขนส่งทางทะเล เป็ นศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการ ค้ าของการเดินเรื อระหว่างประเทศ
ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรผลิตอาหารสาเร็จรูปของไทยเพื่อการส่งออก
เป็ นศูนย์จา หน่ายให้ บริการ อาหาร น ้าดื่ม น ้าใช้ ให้ กบั เรื อต่างๆซึง่ จะสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศได้
อย่างมหาศาล
4. ด้ านความมั่นคงของประเทศ คลองไทยจะเสริมสมรรถานุภาพ ทางด้ านการทหารการ
ขนส่งทางทะเลทางด้ านอ่าวไทยหากมีการถูกปิ ดกันด้
้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม คลองไทยจะเป็ นเส้ นทาง
ขนส่ง ที่สาคัญทังในยามปรกติ
้
และยามสงครามของประเทศ ยามปรกติกองทัพเรื อสามารถนากอง
กาลังเข้ าออกเพื่อการซ้ อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ ามาของสิ่งผิดกฎ หมายตามรอยต่อ
ของเขตน่านน ้าระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ ายกาลังของกองทัพเรื อไปมาทังสองฝั
้
่ งทะเลไทย จะ
ไม่สร้ างความรู้สกึ หวาดระแวงให้ กับประเทศเพื่อนบ้ านทาให้ มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และ
ประหยัดงบประมาณ
5. ทางด้ านการประมงจะขยายโอกาสทาให้ เรือประมงไทย ทังฝั
้ ่ งอันดามัน และฝั่ งอ่าวไทยซึง่
มีอยูก่ ว่า45,000 ลา สามารถไปมาทังสองฝั
้
่ งได้ สะดวกรวดเร็ว ทาให้ เรื อประมงจานวนดังกล่าว
สามารถเข้ ามาใช้ ทรัพยากรทางทะเลของทังสองฝั
้
่ งทะเลที่มีสตั ว์น ้าอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะฝั่ ง
ทะเลอันดามันของไทย ซึง่ มีอาณาเขตตังแต่
้ แนวเขตน่านน ้าสากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขต
น่านน ้าสากลของประ เทศอินเดียได้ อย่างเต็มที่ อีกทังช่
้ วยลดการใช้ จา่ ยน ้า มันเชื ้อเพลิง ที่ต้องใช้ ไป
มาระหว่างสองฝั่ งทะเลไทย จากเดิมที่ต้องใช้ ปริ มาณมากให้ ลดน้ อยลง จึงเป็ นผลให้ เรื อประมงไทย
สามารถประหยัดทังเวลา
้
และค่าใช้ จา่ ยซึง่ คาดการณ์ว่าในจุดนี ้จะช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ย และเพิ่ม
ผล ผลิตรวมกันประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ล้ านบาทต่อปี
6.คลองไทยจะลดพืน้ ทีย่ ากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่าน บริเวณทุรกันดารของ
ภาคใต้ จึงทาให้ พื ้นที่หลายจังหวัด ที่แนวคลองไทยผ่านจะได้ รับประโยชน์จากความเจริญ และความ
อุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยู่ทงสองฝั
ั้
่ งคลองจะได้ รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ้คลอง
ไทยยังจะช่วยป้อง กันน ้าท้ วมจากพายุฝนที่ตกอย่างหนักให้ ลงทะเลได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เกิดขึ ้นบ่อยๆ
กับ 14 จังหวัดภาค ใต้ ได้ เป็ นอย่างดี
7. คลองไทยจะเพิม่ บทบาทให้ กบั ประเทศไทยได้ รับประโยชน์ ให้ มีอานาจต่อรองถ่วงดุลอา
นาจ ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ระหว่างประเทศมหาอานาจของโลก เช่นระหว่าง
ประเทศจีน กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้ อสังเกตปั จจุบนั ประเทศไต้ หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศสิงคโปร์ ได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริ กา) เพราะศักยภาพของคลอง
ไทยจะเป็ นคลองเดินเรื อหลักที่สาคัญของโลกทันที จะมีเรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ เรื อท่องเที่ยวจาก
ที่ตา่ งๆทัว่ โลกมาใช้ คลองไทย เพราะนอกจากจะเป็ นการประหยัดเวลา ประหยัดเชื ้อเพลิงแล้ วยังจะมี
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ความปลอดภัยมาก กว่าเส้ นทางปั จจุบนั ที่มีปัญหาโจรสลัดปล้ นเป็ นประจาบริเวณแถวช่องแคบ
มะละกา ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้ เรื อผ่านได้ มากกว่าคลองหลักๆของโลกในปั จจุบนั
โดยเฉพาะ รูปแบบของคลองไทยจะเป็ นแบบคลองคูข่ นาน ทาให้ มีความปลอดภัยสูงจากอุบตั เิ หตุ
สามารถรอง รับให้ เรื อผ่านได้ 300 ถึง 350 ลาต่อวัน (คลองปานามา 38 ลาต่อวัน คลองสุเอช 87 ลา
ต่อวัน) คลองไทยจะรองรับเรื อขนาดใหญ่ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึง่ เป็ นที่ต้องการของบริษัท
เดินเรื อทัว่ โลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรื่ อรบหรื อเรื อประเภทใดๆก็ตามที่นาไปสู่ความขัดแย้ งระหว่าง
ประเทศผ่านคลองไทยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากประเทศไทย
8.ประเทศไทยจะผลิตนา้ มันได้ ต้นทุนถูกกว่ าประเทศสิ งคโปร์
คลองไทยจะเพิ่มความ
สามารถ ให้ ประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางโรงกลัน่ ผลิตน ้ามันที่ต้น ทุนต่ากว่าประเทศสิงคโปร์ ในย่าน
เอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งน ้ามันใกล้ กว่า และขนาดของเรื อน ้ามันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้อง
อ้ อมไปผ่านถึงประ เทศสิงคโปร์ อีกต่อไปทาให้ ลดค่าใช้ จา่ ยมาก เรื อที่มาผ่านคลองไทยจะเป็ นลูก ค้ า
รายใหญ่ที่สาคัญมาใช้ บริการเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงทาให้ มีปริมาณการขายน ้ามันได้ มากมาย มากพอที่
ประเทศไทยจะเป็ นผู้กาหนดราคาขายน ้ามันเองได้ และปั ญหาน ้ามันเถื่อนก็จะหมดไป ปั จจุบนั สิงค
โปร์ ขายน ้ามันให้ กบั เรื อที่มาใช้ บริการ 56, 700 ตันต่อวัน สิงคโปร์ ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี
9. คลองไทยจะช่ วยประหยัดค่ าขนส่ งสิ นค้ าทางเรือ โดยเฉพาะเรื อขนส่งน ้ามัน (Logistics)
ทางทะเลทังหมดของประเทศไทย
้
ทังขาเข้
้ า และขาออก เช่นประเทศไทยใช้ น ้ามันดิบกว่า 800,000
บาเลน ต่อวัน ซึง่ ส่วนใหญ่จะนาเข้ ามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรื อมายังโรงกลัน่ ใน
ประเทศ เรื อขนส่งน ้ามันแต่ละลาจะเสียเวลาไปอ้ อมที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลัน่ น ้ามันที่
ประ เทศไทย 5 วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วัน
เท่านัน้ หากคานวณค่าใช้ จา่ ยตลอดทังปี
้ ประเทศไทยต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้มากกว่าแสนล้ าน
บาทต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งน ้ามันอย่างเดียวเป็ นต้ น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้ าส่งออก
หรื อเข้ าของสินค้ าอื่นๆทางเรื อของไทย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าทางภาคอุตสาหกรรมหรื อสินค้ าทางภาค
เกษตร คิดเป็ นเงินที่ยงั จะประหยัดได้ อีกมาก กว่าแสนล้ านบาทต่อปี ระบบการขนส่ ง (Logistics)
ของประเทศไทยโดยรวมสู งถึง 25% - 30% ของ(GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง
1,800,000 ล้านบาท ต่ อปี เฉพาะคลองไทยจะช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ได้ ไม่น้อยกว่าปี ละ 200,000
ล้ านบาท ต่อปี
10. คลองไทยจะทาให้ ประเทศไทยมีบทบาททีส่ าคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุม่ ประ
เทศ ต่างๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่อยูส่ องฝั่ งทะเลไทย มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก
จะได้ รับผลประโยชน์ในด้ านการประหยัดค่าใช้ จา่ ย ในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเลได้
เป็ นอย่างมาก เช่นเรื อจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้ าไปยังประเทศจีน หรื อ ประเทศญี่ปนจะย่
ุ่
น
ระยะเวลาได้ 5 วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็ นเงินประหยัดหลายสิบล้ านบาทต่อเที่ยว ดังนันประเทศต่
้
างๆ
ประเทศศรี ลงั กา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม
ประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หรื อแม้ แต่ประเทศมาเลเซียด้ วยที่จะ
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ได้ รับประโยชน์จากเส้ นทางคลองไทย ซึง่ จะทาให้ ประเทศไทยมีบทบาท ต่อการต่อรองทางการทูต
กับประเทศมาเลเซียสูงขึ ้น เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรื อของประเทศ
มาเลเซียที่จะใช้ เรื อผ่านคลองไทยเข้ าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเล เซียขอ
อนุญาตไทยเปิ ดชายแดนเพื่อขนสินค้ าผ่านทางบก หากมีคลองไทยแล้ วเราจะไม่ให้ ผา่ นทางบกได้ )
11.คลองไทยจะช่ วยลดปัญหาเรือนกระจกย่นระยะทางการเดินเรือ ประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิง
และลดปั ญหาด้ านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแต่ละปี ได้ มากมหาศาล ซึง่ เป็ นที่มาของการเกิด
ภาวะเรื อนกระจกบนชันบรรยากาศ
้
ที่เป็ นต้ นเหตุของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ที่นบั วันแต่จะทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ ้นทุกวันซึง่ มีผลถึงประเทศไทย ปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่ยอมร่วมเซ็นสัญญา
โตเกียวที่ว่าด้ วยการลดปั ญหา The Greenhouse Effect ดังนันหากคลองไทยได้
้
เกิดขึ ้น คลองไทยจะ
มีบทบาทมากในการแก้ ปั ญหานี ้
12. เศรษฐกิจไทยยุคไร้ พรมแดน คลองไทยจะเป็ นแหล่งรายได้ หลักของประเทศ จากศักย
ภาพของคลองไทยจะสามารถใช้ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยที่จะไม่มี
ประ เทศใดๆที่จะสามารถมาแข่งขัน่ ได้ เลย เพราะตาแหน่งที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่พิเศษสุดนี ้ มีที่
ประเทศไทยแห่งเดียว คลองไทยจะเป็ นขุมทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่มีวนั หมดจะเป็ นช่อง ทางสามารถ
สร้ างให้ เศรษฐกิจไทยเข้ มแข็ง
และมัน่ คงได้ ยาวนานการแข่งขันทางการค้ าบนเวทีการค้ าเสรี โลก
(WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ต่างก็ใช้ กลยุธท์ทางการค้ ากันเต็มที่ อนาคตการค้ าขาย
ระหว่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าประเภทอุตสาหกรรม หรื อสินค้ าเกษตร หรื อแม้ แต่ธุระกิจให้
บริการแนวโน้ มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ ้นทุกวัน เรา และ ท่าน ต่างทราบกันดีว่าการส่งออกสาหรับ
สินค้ าภาคเกษตรของประเทศไทย ทังหมดรายได้
้
ยังน้ อยกว่ารายได้ จากการท่องเที่ยวเสียอีก แต่ถึง
อย่างไรการเกษตรก็จะยังคงมีความสาคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้ องมีอาหารที่สมบูรณ์พอเพียง
แต่การคาดหวังจะให้ สินค้ าจากทางภาคเกษตร เป็ นธงนาทางเศรษฐกิจที่จะนาพาไปสูค่ วามมัง่ คัง่
ของประเทศ แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้ อมูลของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ ทางภาค
เกษตรทังหมดของประเทศไทยประมาณ
้
9-10 เปอร์ เซนต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ
เท่านัน้ หรื อประมาณ 500,000 ล้ านบาท แต่ใช้ ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายได้ ยงั น้ อย
กว่ารายได้ จากภาคการท่องเที่ยวซึง่ ได้ ถึงประมาณ 700,000 ล้ านบาท หรื อแม้ แต่สินค้ า
ภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินค้ าอุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยที่สง่ ออก รายได้ ที่แท้ จริงที่
ได้ ก็เป็ นเพียงค่าแรง งานในฐานะผู้รับจ้ างผลิต หรื อไม่ก็เป็ นผู้รับประกอบชิ ้นส่วนเป็ นหลักเสีย
ส่วนมาก ตัวเลขจานวนเงินมูลค่าของสินค้ า ภาคอุตสาหกรรมที่สง่ ออกดูเหมือนจะสูงมาก แต่รายได้
ที่แท้ จริงที่ไทยได้ รับคือค่าแรงงานประมาณ 25 - 30 เปอร์ เซนต์ ของมูลค่าที่สง่ ออกเท่านัน้
เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้ านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ของไทย แต่ตอนนี ้กาลังจะกลายมาเป็ น
พ่อค้ ารายใหญ่ของไทยต่อไปอาจจะเป็ นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรื อประเทศ
พม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้นทุนด้ านแรงงานต่า และทรัพยากรทางธรรมชาติยงั มีอยูม่ าก ซึง่
ตอนนี ้มีประเทศบางประเทศที่ร่ ารวยแต่ไม่มีทรัพยา กรในประเทศมากนัก ได้ ไปลงทุนผลิตสินค้ า
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ทางด้ านการเกษตรใน 4 ประเทศ ดังกล่าว ในอนาคตข้ างหน้ าอาจจะมาผลิตสินค้ าด้ านเกษตร
(GMO) ขายแข่งกับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่สาหรับประเทศมาเลเซียตอนนี ้ความเจริญแซงประเทศ
ไทยไปนานแล้ ว
ดังนั้นโครงการคลองไทยจึงเป็ นความหวัง และโอกาศของประเทศทีจ่ ะใช้ เป็ นธงนาสร้ าง
ความ เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของไทยได้ เป็ นบุญของแผ่ นดินไทยจริงๆทีม่ ีทาเลที่
วิเศษ เป็ นทรัพยากรทีใ่ ช้ ไม่ มีวนั หมด
ณ วันนีถ้ ึงเวลาหรื อยังทีเ่ ราน่ าจะให้ ข้อมูลดังกล่ าวกับประชาชน ได้ มีส่วนร่ วม รับรู้ รั บทราบ
และ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับโครงการนี้ กันเสี ยทีว่าสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ หรือ
ความเสี ยหายมากกว่ากัน
---------------------------------------------------www.thai-canal.org

