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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

คลองไทยดับไฟใต้
ปั ญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นที่ทราบกันดีว่ามีมานานแล้ ว แต่ใน
ปั จจุบนั ข่าวสถานการณ์ของ 3 จังหวัดดังกล่าว ได้ ถูกนาเสนอออกมาในลักษณะของความรุ นแรง
การทาร้ าย การสู้รบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ต่อให้ เป็ นคนที่อยูไ่ กลหรื อไม่สนใจข่าวอย่างไร ก็ย่อม
กระทบต่อความรู้สกึ และสร้ างความไม่สบายใจต่อประชาชนทังประเทศอย่
้
างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพที่ 9.1 แผนที่ภาคใต้ จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ปั ญหาความไม่สงบทางภาคใต้ ความจริงแล้ วเป็ นปั ญหาทางด้ านจิตวิทยามวลชนของสังคม
ที่ถูกกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ใช้ เป็ นแนวร่ วมสะสมมายาวนาน ซึ่งมีผ้ ทู ี่ร้ ู ถึงปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
เหล่านี ้ดี ไม่วา่ จะเป็ นประชาชนในพื ้นที่หรื อฝ่ ายทหารก็ตามแต่ถึงแม้ จะสามารถสื บทราบและมีข้อมูล
มากมาย หรื อแม้ กระทัง่ รู้ว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นนันมี
้ กลุ่มบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องบ้ าง ทุกอย่างก็ยงั คงอยู่ใน
วังวน ทาอะไรไม่ได้ มากไปกว่าการตังรั้ บสถานการณ์ เพราะกลุ่มอิทธิพลมาในรูปแบบของประชาชน
ดังจะเห็นได้ วา่ ยังคงมีขา่ วการทาร้ ายรายวันหรื อข่าวก่อกวนไปเรื่ อยๆ ไม่จบไม่สิ ้น
การแก้ ปัญหาโดยการมีกฎอัยการศึก เพื่อใช้ หยุดยังปั
้ ญหาดังกล่าวก็ทาได้ ในระดับหนึ่งแต่
เมื่อ ใดที่หยุดปราบปรามการก่อกวน หรื อสร้ างสถานการณ์ ลอบยิง ลอบวางระเบิด ปล้ นสะดม หรื อ
แม้ แต่เผาโรงเรี ยน สถานที่ราชการ ก็จะกลับมาอีก
ผู้ที่สร้ างปั ญหาหรื อในที่นี ้อาจหมายถึงผู้ก่อการร้ าย หรื อผู้ที่ไม่หวังดีตอ่ ประเทศชาติมกั จะทา
ให้ สถานการณ์ไม่สงบในพื ้นที่ดงั กล่าวมีความรุนแรง หรื อสร้ างความไม่สงบอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ เป็ น

การสร้ างความสนใจและแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของกลุม่ ผู้ไม่หวังดีเหล่านัน้ และยิ่งปั จจุบนั รอบโลก
ต่างก็มี ปัญหาผู้ก่อการร้ ายระดับโลกก็ยิ่งจะเป็ นการผสมโรงเข้ าไปอี ก โดยที่บางที ปัญหาที่ เกิ ดขึน้
เหล่านัน้ อาจเป็ นแค่เพียงปั ญหาของคนภายในท้ องถิ่น ดังนัน้ ถ้ ายังคงปล่อยให้ ปัญหาเหล่านี ้เกิดขึ ้น
ยิ่งนานวันเข้ าผู้ไม่หวังดีระดับประเทศก็จะยกระดับเป็ นผู้ร้ายระดับโลกในที่สดุ
รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะในอดีต หรื อปั จจุบนั คงจะมีความรู้สึกลาบากใจ และอึดอัดใจมา
ตลอด รวมถึงห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อความรู้ สึกของคนในพื ้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่ องจากไม่สามารถแยกออกได้ ระหว่างประชาชนผู้บริ สุทธิ์ กับผู้ไ ม่หวัง ดีออกจากกันได้ นับเป็ น
กาแพงขวางกัน้ อย่า งยากล าบากมาก จึง ท าให้ ก ลุ่ม ผู้ไ ม่ห วัง ดี เ หล่า นัน้ ยัง คงสามารถแอบแฝง
ปฏิบตั ิการมาได้ อย่างตลอด การที่ทางภาครัฐยังไม่สามารถให้ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อ
ประชาชนในพื ้นที่ได้ เต็มที่ ก็ยากจะได้ รับความร่วมมือจากประชาชน ดังนัน้ ความไม่สงบสุขจะยังคง
อยู่ต่อไป ถึงแม้ เราส่วนใหญ่จะเป็ นคนไทยที่ไม่ใช่คนในพื ้นที่สามจังหวัดดังกล่าว แต่ก็ร้ ู สึกเจ็บปวด
มากเหมือนกัน ซึ่งเราหรื อท่านต่างก็คงมองเห็นเช่นเดียวกันว่าทุกๆ รัฐบาลต่างก็ทราบถึงปั จจัยที่จะ
สามารถช่ว ยแก้ ปั ญ หาเหล่า นี ไ้ ด้ ดี ซึ่ง ก็ คื อ การน าความเจริ ญ เข้ า ไปในพื น้ ที่ ไม่ว่ า จะทางด้ า น
การศึกษา ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงการพยายามสร้ างงานให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ดงั กล่าว แต่มัน
ไม่ใช่เรื่ องง่ายๆที่จะกระทา เพราะถึงอย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ไม่หวังดีเหล่านันก็
้ ร้ ู เช่นกันว่า ถ้ ามีความ
เจริ ญประชาชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีเกิดขึ ้นเมื่อใดก็ จะทาให้ พวกตนลาบาก ดังจะเห็นได้ จากการสร้ าง
สถานการณ์ โดยการลอบเผาสถานที่ราชการ โรงเรี ยนของราษฎร ลอบยิงผู้คนบริ สุทธิ์ หรื อแม้ แต่
ลอบวางระเบิดให้ เกิดความเกรงกลัว เพื่อกดดันให้ ชาวบ้ านที่ดี ที่ต้องการความสงบสุขไม่สามารถ
อาศัยอยูต่ อ่ ไปได้ ต้องโยกย้ ายออกนอกพื ้นที่ กระทังพยายามหยุ
้
ดยังไม่
้ ให้ ความเจริ ญต่างๆเข้ าไปอยู่
ในพึ ้นที่ได้ และเมื่อความเจริ ญไม่สามารถเข้ าถึงได้ ความยากจนของคนในพื ้นที่ก็จะยังคงอยู่ ความ
ยากจนและความหวาดกลัวของประชาชนที่ไ ม่สามารถโยกย้ ายถิ่ นที่ อยู่จากเดิมได้ กับกลายเป็ น
เครื่ องมือของเหล่าผู้ก่อการร้ ายได้ เป็ นอย่างดี ยิ่งนานวันประชาชนคนดีบริ สทุ ธิ์ในพื ้นที่ก็จะละทิ ้งพื ้นที่
ทาให้ ประชาชนคนไทยในพื ้นที่มีจานวนลดลงมาก ความมัน่ คงของประเทศชาติจะอันตรายมากขึ ้น
จึง นับเป็ นเรื่ องที่ ท้ าทายความสามารถของรั ฐ บาลอย่างมากในการแก้ ปัญหาความไม่สงบใน 3
จังหวัดภาคใต้ ที่เกิดขึ ้น
จากการประชุม ครม.ที่จงั หวัดปั ตตานี 15 มีนาคม 2547 ที่ผา่ นมา ท่านนายกทักษิณ ชินวัตร
ได้ เล็งเห็นว่าการพัฒนาในพื ้นที่ดงั กล่าว จะช่วยทาให้ ประชาชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น และจะช่วยลด
ปั ญหาความไม่สงบลง และจะเป็ นการลดบทบาทของผู้ก่อการร้ าย รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์หรื อกลุ่ ม
อิทธิพลในพื ้นที่ได้ ด้วย ซึ่งนับเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องอย่างยิ่ง แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าจะทาอย่างไร ที่จะ
สามารถนาเอาความเจริญเข้ าไปในพื ้นที่เหล่านันให้
้ ได้ เพราะเพียงแค่เงินอย่างเดียว ก็คงไม่สามารถ
เนรมิตรความเจริญในพื ้นที่ดงั กล่าวขึ ้นมาได้ เพราะถึงแม้ จะใช้ งบประมาณในการสร้ างถนนเข้ าไปใน
พื ้นที่ สร้ างโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรื อ สร้ างโรงงานผลิตสินค้ าต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นได้ สาเร็ จ
ได้ ก็ตาม แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ความปลอดภัยของทรัพย์สินเหล่านันจะอยู
้
่ได้ ตลอดไปหรื อไม่
และจะป้องกันอย่างไร จะต้ องใช้ งบประมาณในการที่ จะต้ องจ้ างกาลังคนเท่าไหร่ หรื ออาศัยความ

ร่วมมือของคนในพื ้นที่ ให้ ช่วยกันคอยปกป้องไม่ให้ มีการลอบเผาหรื อทาลายได้ อย่างไร ด้ วยจานวน
ประชากรในพื ้นที่ที่มีอยู่ถึงเกือบ 4 ล้ านคน และพื ้นที่กว่า 20 ล้ านไร่ จะดูแลอย่างไรให้ ปลอดภัยได้
จนกระทัง่ ประชาชน ในพื ้นที่จะเข้ มแข็ งมากพอทางด้ านจิตใจ ด้ านความคิด และทางด้ านเศรษฐกิจ
ซึง่ ถ้ ายังไม่สามารถหาคาตอบในการที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ ก็จะเหมือนกับการสร้ างบ้ านได้ สาเร็ จ
แต่ไม่มีความสามารถที่จะรักษาบ้ านนันไว้
้ ได้ ตลอดไป
สาหรับการที่จะแก้ ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ จากที่ได้ มีโอกาสลงไปทางภาคใต้ หลาย
ครัง้ และทุกครัง้ ที่ไปจะมีความรู้ สึกว่าทางภาคใต้ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ สมบูรณ์ ที่ดีกว่าภาคอื่นๆ
แต่ทาไมถึงยังมีประชาชนจานวนมากที่ยังคงมีความเป็ นอยู่อย่างลาบาก เป็ นเรื่ องที่น่าสงสัย จึงมี
ความคิดว่าเราน่าจะนาเอาข้ อได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ เหล่านันมาท
้
าให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งความคิดใน
การใช้ ความเจริ ญแก้ ปัญหาความไม่สงบ น่าจะมีการดาเนินโครงการคลองไทยให้ เกิดขึ ้น หลายคน
อาจคิดว่า แล้ วคลองไทยเกี่ ยวข้ องอะไรกับ การแก้ ปัญหาภาคใต้ คลองไทยดั บ ไฟใต้ ได้ อย่างไร
เพื่อให้ เห็นถึงประโยชน์ที่จะตามมาหลังจากมีการสร้ างคลองไทยขึ ้น มี 5 เหตุผลที่จะแก้ ปัญหาได้
ดังนี ้ :1. คลองไทยจะทาให้ ประชากรในพืน้ ทีท่ วั่ ทั้งภาคใต้ เพิม่ ขึน้ เป็ นการแก้ปัญหาภาคใต้ ได้ อย่างยัง่ ยืน
2. สามจังหวัดภาคใต้ จะกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว จะสร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในพืน้ ที่
3. ลดช่ องว่างทางเศรษฐกิจ และสร้ างความเจริญให้ ทดั เทียมเท่ากับประเทศมาเลเซีย
4. คลองไทยจะเพิม่ อานาจต่ อรองทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจไทยให้ เหนือกว่ าประเทศมาเลเซีย
5. คลองไทยจะเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักของประเทศ และจะเปลีย่ นโฉมหน้ าเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
1. คลองไทยจะทาให้ ประชากรในพืน้ ที่ทั่วทั้งภาคใต้ เพิ่มขึน้ เป็ นการแก้ ปัญหาภาคใต้ ได้ อย่ าง
ยั่งยืน ถ้ าโครงการคลองไทยเกิ ดขึน้ สิ่ง ที่จ ะตามมาก็ คือ จะมี ผ้ ูคนจากทุกภาคของประเทศไทย
หลั่งไหลเข้ าไปประกอบธุรกิ จสร้ างงานกันมากมายแล้ วจะกลายเป็ นเมืองธุ รกิจขนาดใหญ่ สร้ าง
โอกาสรองรับให้ กับคนรุ่ นใหม่ได้ มีแหล่ง ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่มากมาย
เกิ ด ขึน้ ไม่ว่า จะมาจากคนในพื น้ ที่ ภ าคใต้ เ อง หรื อ จากทุก ๆ ภาคทั่ว ทัง้ ประเทศ ปั จ จุบัน ความ
หนาแน่นของประชากรในพื ้นที่โดยเฉลี่ยยังต่าประมาณ 100 - 200 คนต่อตารางกิโลเมตร เมื่อมี
ประชากรเพิ่ม ขึน้ พร้ อมทัง้ นาความเจริ ญเข้ าไปในพื น้ ที่ บรรดาความไม่ถูกต้ องทัง้ หลายก็ จ ะถูก
ตรวจสอบ และจะถูกควบคุมโดยสังคมเมืองเองจากประชาชนคนไทยทัว่ ทังประเทศ
้
ที่ไปทามาหากิน
ที่นนั่ ซึ่งจะเป็ นพลังป้องกันต่อต้ านของผู้ก่อการร้ ายที่หวังจะทาลายประเทศชาติ ได้ ดียิ่งใหญ่กว่า
กองทัพเสียอีก ประชาชนทัว่ ทังประเทศจะมี
้
การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ไปมาตลอดเวลา จะเป็ นหูเป็ น
ตาของคนทัง้ ประเทศได้ เป็ นอย่างดี คลองไทย จะเป็ นทรัพยากรของประเทศที่ใช้ ไม่มีวนั หมดและ
ยัง่ ยืน จะยังผลสร้ างแหล่งทามาหากินของประชาชน จากทุกภูมิภาคของประเทศ หลัง่ ไหลเข้ าไปอยู่
อาศัยในพื ้นที่ดงั กล่าวเพิ่มขึ ้น 3 ถึง 4 ล้ านคนในเวลาไม่นาน ในจานวนนี ้รวมถึงผู้คนจากต่างประเทศ

ทัว่ โลกด้ วย ต่างก็สนใจที่จะเข้ ามาลงทุน ทาธุรกิจในพื ้นที่ดงั กล่าวด้ วย ดังนัน้ พื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าว
จะกลายเป็ นสังคมเมืองใหม่ที่มีความเจริ ญมากมาย ผู้คนทัว่ ประเทศ จะหลัง่ ไหลเข้ ามาเหมือนเมือง
ท่าต่างๆ ที่เจริ ญทัว่ โลก ที่อยู่บนเส้ นทางผ่านของการเดินเรื อทะเลนานาชาติของทุกประเทศทัว่ โลก
เช่น เมืองท่าปูซานของเกาหลีใต้ ที่มีรายได้ มากมายมหาศาลจาก ธุรกิจต่างๆ บริ เวณรอบเมืองท่าเรื อ
ทางทะเลของเกาหลี ดังจะเห็นได้ จากรายได้ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เฉพาะที่เมืองปูซาน
แห่งเดียวของประเทศเกาหลีใต้ มีรายได้ ถึง 7,000,000 ล้ านบาทต่อปี มากกว่ารายได้ ผลผลิตมวลรวม
ของประเทศไทยทังประเทศในปั
้
จจุบนั โดยที่มีประชากรเพียง 4 ล้ าน 5 แสนคนเท่านัน้ หรื อเมืองท่าที่
ฮ่องกงของประเทศจีน หรื อประเทศสิงคโปร์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การที่คลองไทยทาให้ เกิดเมืองใหญ่
ยังจะเป็ นเสมือนการสร้ างกองทัพประชาชนให้ เข้ าไปช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ อย่างแท้ จริ งทางหนึ่ง นอกจากจะเป็ นการนาความเจริ ญเข้ าไปในพื ้นที่ภาคใต้ ได้
อย่างปลอดภัย และยัง่ ยืนโดยที่จะไม่มีพลังอานาจหรื ออิทธิพลใดๆ สามารถต้ านทานได้

ภาพที่ 9.2 ท่าเรื อปูซาน เกาหลีใต้ ถ่าย พ.ศ. 2453

ภาพที่ 9.3 ท่าเรื อปูซาน เกาหลีใต้ ถ่าย พ.ศ. 2546

ภาพ 9.2 และ ภาพ 9.3 ท่าเรื อเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จากทังสองภาพเป็
้
นการอธิบาย
ได้ เป็ นอย่างดีวา่ คลองเกิดที่ไหนความเจริญไปที่นนั่ เมืองปูซานเคยเป็ นที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ค
2. สามจังหวัดภาคใต้ จะกลายเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวและจะสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กับคนใน
พืน้ ที่ คลองไทย เกิดการกระจายรายได้ ไปจดถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย ปั จจุบนั พื ้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ ที่ มี พื น้ ที่ ร กล้ า งว่า งเปล่า เป็ นป่ าปลูก ต้ น ยาง ต้ น ปาล์ ม และป่ าทึบ เป็ นที่ ห ลบซ่อ นของ
ผู้ก่อการร้ ายได้ ง่าย เป็ นพื ้นที่สร้ างความยากลาบากกับประชาชนที่ต้องการดาเนินอาชีพอย่างปกติ
สุข หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่จะเข้ าไปพัฒนาให้ ความเจริ ญในพื ้นที่ดงั กล่าวเมื่ อความเจริ ญเข้ าไปถึง
สภาพทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ ้นพืน้ ที่ทุกๆ ตารางนิ ้วมีค่าสูงขึ ้น การทาประโยชน์จากพื ้นที่ทางเกษตร
จากการทาป่ าสวนยาง ก็จะถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนไปทาประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้ ผลตอบแทนมากกว่า
ผู้ก่อการร้ ายจะใช้ พื ้นที่ในการหลบซ่อนก็จะกระทาได้ ยาก เมื่อ ในพื ้นที่มีความปลอดภัยดีขึ ้นทุกอย่าง
ก็จะทาให้ พื ้นที่เกิดการสร้ างงาน มีความต้ องการแรงงานทุกประเภท ดังนัน้ พื ้นที่ใน 3 จังหวัดภาคใต้
ที่เคยเป็ นแหล่งแอบแฝงผลประโยชน์และหลบซ่อนของคนบางกลุ่ม สร้ างปั ญหาจากกลุ่มอิทธิ พล
ต่างๆ อย่างที่เป็ นอยูก่ ็จะถูกลดบทบาทลงในที่สุด ชาวบ้ านและลูกหลานของชาวบ้ านที่ยากจน จะได้
หลุดจากวงจรร้ าย มีโอกาสดีขึ ้น การใช้ พื ้นที่ในการทาเกษตรกรรม ปลูกยางพารา หรื อทาสวนปาล์ม

นัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ ้น พื ้นที่สว่ นใหญ่จะกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีสิ่งแวดล้ อม
ที่ดีและวัฒนธรรมท้ องถิ่นเฉพาะ ซึง่ จะสร้ างสิ่งที่นา่ สนใจที่ทกุ คนอยากไปท่องเที่ยว
3. ลดช่ องว่ า งทางเศรษฐกิจ และสร้ า งความเจริ ญให้ ทัด เทีย มเท่ า กับ ประเทศมาเลเซี ย
ชายแดนระหว่างประเทศที่มีแนวชายแดนเข้ าออกได้ ง่าย จะมีปัญหาเรื่ องกลุ่มผลประโยชน์สร้ าง
อิทธิพล หากยิ่งมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากก็จะยิ่งมีปัญหาดังกล่าวมาก
ด้ วย ซึ่งจะเป็ นเหมือนกันทั่วโลก สาเหตุที่เป็ นเช่นนันก็
้ เพราะความแตกต่างทางกฏหมายระเบียบ
ข้ อบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรม ทาให้ เกิดช่องว่างให้ กลุ่มอิทธิพลหรื อกลุ่มผลประโยชน์ตา่ งๆ ทังหลาย
้
ใช้ ทามาหากินและใช้ เป็ นเครื่ องมือหลีกเลี่ยงกฎหมายของแต่ละประเทศได้ ง่าย ซึ่งมีผลสร้ างความ
เสี ย เปรี ยบให้ กับ ประเทศไทยเรา เพราะความเป็ นอยู่ข องคนไทยเราด้ อ ยกว่าฝั่ ง มาเลเซี ย ลอง
พิจารณาดูตวั อย่างกรณีคนไทยที่ต้องหลบซ่อนเพื่อเข้ าไปหางานทาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนัน่ เป็ น
สัญญาณบอกเหตุถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจได้ เป็ นอย่างดี
คลองไทยจะช่วยแก้ ปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศมาเลเซีย การขุดคลองไทยจะนาความเจริ ญขยายเข้ าไปในพื ้นที่ทวั่ ภาคใต้ ทงหมด
ั้
จะทาให้
กลุม่ อิทธิพลหรื อผู้ก่อการร้ ายนันถู
้ กกลืนด้ วยสังคมเมือง ทาให้ ลดบทบาทลง เพราะความเจริ ญเข้ าไป
ถึงทุกพืน้ ที่ภาคใต้ ของประเทศทังหมด
้
ไม่ใช่เฉพาะพื ้นที่ที่สองแนวคลองพาดผ่านเท่านัน้ แต่ยงั ถึง
พืน้ ที่บริ เวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกด้ วยทาให้ สามารถช่วยลดปั ญหาความยากจน จากเดิม ที่
ประชาชนต้ องทามาหากินด้ วยความหวาดระแวงสวัสดิภาพของตน เนื่องจากกลุ่มอิทธิพลสามารถ
เข้ ามามี บทบาทต่อชาว บ้ านได้ ง่าย เพราะความเจริ ญยังเข้ าไปไม่ถึง และจากการที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของไทยยัง มี ความเจริ ญที่ ด้อยกว่าฝั่ ง มาเลเซี ยอย่างเห็นได้ ชัด ทาให้ ความรู้ สึก
ภาคภูมิในความเป็ นไทยลดลง ประชาชนในพื ้นที่ชายแดนเกิดความรู้สกึ ที่ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้ าน
ซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อการบริ หารของประเทศของไทยเลย ความรู้ สึกทางจิตใจของประชาชนในพืน้ ที่ 3
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี เ ขตแดนติ ด ต่อ กับ ประเทศมาเลเซี ย จะเกิ ด ความรู้ สึ ก เหิ น ห่ า งกั บ
ประเทศชาติของตัวเอง ทาให้ ประชาชนในพืน้ ที่อ่อนแอง่ ายต่อการถูกชักจูงจากผู้ไม่หวัง ดี สร้ าง
ปั ญหามวลชน ดังที่เห็นกันอยู่
4. คลองไทยจะเพิ่มอานาจต่ อรองทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจไทยให้ เหนือกว่ าประเทศ
มาเลเซีย
คลองไทยจะเป็ นเส้ นทางเดินเรื อ ที่ประเทศมาเลเซียจะได้ รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้
จ่ายในการขนส่งสินค้ าทางเรื อ ในการพัฒนาพื ้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึง่ ประเทศ
มาเลเซียเคยขอให้ ไทยเปิ ดทางผ่านชายแดนทางบกของไทย ที่จะใช้ ขนสงสินค้ าผ่านชายแดนไทยที่
อาเภอสะเดา โดยใช้ ถนนจากทางด้ านฝั่ งทะเลตะวันออกมายังฝั่ งทะเลตะวันตก ซึง่ เป็ นการยากต่อ
การที่จะปฎิเสธและควบคุมดูแลของไทย ถ้ าคลองไทยเกิดขึ ้นเมื่อใด ประเทศมาเลเซีย ต้ องใช้ เส้ นทาง
เดินเรื อของไทย ประเทศมาเลเซียจะใช้ คลองไทย มากกว่าทุกประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ
ไทย เพราะเนื่องจากประเทศมาเลเซียยังต้ องการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนที่ตดิ กับประเทศไทยยาวกว่า
600 กิโลเมตร จะทาให้ มีการใช้ เส้ นทางเดินเรื อขนส่งสินค้ า เกิดประโยชน์ ตอ่ การท่องเที่ยวทังสอง
้

ประเทศ ไทย-มาเลเซีย นอกจากที่จะประหยัดในการพัฒนาพื ้นที่ทางตอนเหนือของมาเลเซียแล้ ว ยัง
สามารถพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลทิศตะวันตกได้ อีกมาก จึงจาเป็ นที่ จะต้ องพึง่ พาคลองไทย ดังนัน้ จึง
ยิ่งเป็ นการเร่งให้ พื ้นที่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ มีการพัฒนาความเจริญเร็วยิ่งขึ ้น จะมีการสร้ างงานเกิดขึ ้น
อย่างมากมายตามมา
คลองไทยจะทาให้ ยทุ ธศาสตร์ ทางด้ านพลังงาน และการเคลื่อนย้ ายกาลังทางทหารได้ อย่าง
อิสระทังสองฝั
้
่ งทะเลของไทยให้ ได้ เปรี ยบ ในเรื่ องการย่นระยะเวลาและค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งทาง
ทะเล ซึง่ ในปั จจุบนั เรื อขนส่งน ้ามัน หรื อเรื อขนส่งสินค้ าทุกลาที่นามาส่งยัง จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง หรื อแม้ แต่กรุงเทพฯ จะต้ องผ่านน่านน ้าสากลของต่างประเทศ ทังด้
้ านฝั่ งทะเลอันดามัน และ
ทะเลฝั่ งอ่าวไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียตนาม และ
ประเทศเขมร หากเกิดวิกฤติที่คาดไม่ถึงประเทศไทยจะเสียเปรี ยบมาก และอันตรายต่อความมัน่ คง
ของประเทศเป็ นอย่างมาก

ภาพ 9.4 Shanghai ประเทศจีน ภาพถ่าย พ.ศ.2473

ภาพ 9.5 Shanghai ประเทศจีน ภาพถ่าย พ.ศ.2545

ภาพ 9.4 และ ภาพ 9.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Pudong ฝั่ งตรงข้ าม Shanghai ประเทศจีนจาก
ทังสองภาพเป็
้
นการอธิบายได้ เป็ นอย่างดีวา่ คลองเกิดที่ไหนความเจริญไปที่นนั่ ภาพ 9.5 เขตเศรษฐ
กิจพิเศษ Pudong ใช้ เวลาในการพัฒนาจากท้ องทุงนาเป็ นเมืองเศรษฐกิจไม่ถึง 20 ปี
5. คลองไทยจะเป็ นแหล่ งสร้ า งรายได้ หลักของประเทศจะเปลี่ยนโฉมหน้ า เศรษฐกิจ
ประเทศไทย จากรายได้ ที่เคยได้ จากภาคเกษตรหรื ออุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้ า การบริ การต่างๆ จาก
ทั่วประเทศ แหล่ง รายได้ หลักของประเทศจะไปอยู่ที่เมื องใหม่ บริ เวณพื น้ ที่ คลองไทยเกิ ดขึน้ ซึ่ง
สามารถ ศึกษาวิเคราะห์ได้ จากเมืองท่าเรื อต่างๆ ทัว่ โลก เช่น ฮ่องกง ปูซาน (เกาหลีใต้ ) สิงคโปร์
ซานฟรานซิสโก(อเมริ กา) อัมสเตอร์ ดาม (เนเธอร์ แลนด์) และอีกหลายๆ แห่ง เมื่อคลองไทยเกิด ผล
พวงของความเจริ ญไม่ได้ อยู่เฉพาะพื ้นที่ภาคใต้ อย่างเดียว แต่จะส่งผลถึงคนไทยทัว่ ประเทศ เพราะ
คลองไทยจะเป็ นแหล่งที่มาของการสร้ างงานอย่างยัง่ ยืน นอกจากจะทาให้ เกิดการจ้ างงานเพิ่ม ขึ ้น
หลายล้ านคน ธุรกิจเดินเรื อทัว่ โลก จะต้ องมาใช้ บริ เวณคลองไทย รายได้ หลักของประเทศจะเปลี่ยน
จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม มาเป็ นรายได้ จากธุรกิจประเภทบริการ (คลังสินค้ า การก่อสร้ าง
การขนส่งทางเรื อ) และ การท่องเที่ยวเหมือนดังประเทศสิงคโปร์ หรื อเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
จะเห็นได้ วา่ ประเทศเหล่านี ้มี รายได้ ประชาชาติมากว่าประเทศไทย ทังๆ
้ ที่ประชากรของแต่ละเมืองมี

ไม่ถึง 5 ล้ านคน ภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองปูตอง (Pudong) ตรง
ข้ ามนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนพัฒนาให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้ เวลาพัฒนาจากท้ องทุ่งนาให้ เป็ น
เมืองธุรกิจอุตสาหกรรม ดังภาพที่ 5 ไม่ถึง 20 ปี
การแก้ ปัญหาภาคใต้ ต้องใช้ เวลาแบบซึ มซั บเหมือนกับที่ฝ่ายผู้ไม่ หวังดีหรื อผู้ก่อการร้ าย ได้
พยายามใช้ ทุก รู ปแบบด้ ว ยเวลาอันยาวนาน ทั้งในการชั ก จู งบุ ค คลที่อ่ อนแอทางความคิด ปลู ก ฝั ง
ความรู้ สึกที่ไม่ ถูกต้ องต่ อประเทศชาติหรื อแม้ กระทั่งสร้ างสถานการณ์ ทาร้ ายประชาชนผู้บริ สุทธิ์
ดังนั้น รั ฐบาลก็จาเป็ นต้ องทาในทุกรู ปแบบและอย่ างซึ มซั บเช่ นกัน ที่จะต้ องใช้ ความพยายาม ความ
สุ ขุมอย่ างสู ง รวมทั้งงบประมาณ และความจริงใจอย่ างต่ อเนื่อง หากมีอย่ างหนึ่งอย่ างใดเกิดทิง้ ช่ วงไป
ไม่ ต่อเนื่อง เราก็จะต้ องมานับหนึ่งกันใหม่ ซึ่งอาจจะยิ่งเลวร้ ายหนักยิ่งขึ้น ซึ่ งการแก้ ปัญหาที่ไม่ ร้ ู จบ
แบบนี้เป็ นเรื่องยากที่จะแก้ ปัญหาในลักษณะที่ต้องซื้อความสาเร็จด้ วยงบประมาณ และด้ วยเวลาที่
ยาวนานที่ไม่ ร้ ู ว่าจะนานแค่ ไหน การสร้ างความเจริ ญโดยให้ เกิดคลองไทย จะเป็ นทางออกที่เป็ น
รู ปธรรม
จะเป็ นตัวนาร่ องในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น สร้ างความ
ภาคภู มิ ใจของคนในพื้นที่ ที่ค นไทยไม่ ต้ องหลบหนีเข้ า ไปหางานทาในประเทศมาเลเซี ยอีกต่ อไป
ความภาคภูมิใจของความเป็ นไทยก็จะเกิดขึน้ การแก้ ปัญหาก็จะเป็ นรู ปธรรมและง่ ายขึน้ เมื่อความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในพืน้ ที่ดีขึ้น การพัฒนาทางความคิด การซึ มซั บทางด้ านศีลธรรม การสร้ าง
จิตสานึกทีด่ ี ก็จะขับไล่ความมืดต่ างๆ ไปได้ เอง

ภาพที่ 9.6 ภาพแสดงถึงความสาคัญท่าเรื อของประเทศสิงคโปร์ และการท่องเที่ยวสร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศสิงคโปร์ ได้ มาก
สรุ ป การที่มีความเห็นชอบของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิ ณ ชินวัตร ในปั จจุบันที่มุ่งจะ
แก้ ไขปั ญหาภาคใต้ ได้ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอนุมตั ิ
ให้ มีการใช้ เงินประมาณสองหมื่นกว่าล้ านบาท เร่งพัฒนาความเจริ ญให้ เข้ ามายัง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นับว่าเป็ นเงินไม่มากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้ รับและนับเป็ นนิมิตรหมายที่ดีที่จะนา
ความเจริ ญไปให้ พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถ้ าเงินจานวนดังกล่าว หากสามารถซื ้อใจ
ของประชาชนในพื ้นที่ได้ ให้ มาช่วยกันพัฒนาและร่ วมแก้ ปัญหาในพื ้นที่ได้ จะถือว่าเป็ นเงินที่ค้ มุ ค่า

มาก เพราะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตามมาไม่ว่ารายได้ จากเรื่ องการท่องเที่ยว รายได้ จาก
ผลผลิ ตทางเกษตรและอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ จะตามมามากกว่าที่รัฐ บาลลงทุนไปหลายเท่าตัว ที่
สาคัญคือ เสียงปื น เสียงระเบิดดังในจังหวัดภาคใต้ คราใด ก็จะทาให้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ รับผลกระทบ
ทุกครัง้ ซึง่ สร้ างความรู้สกึ ที่ไม่สบายใจเลยให้ กบั คนไทยทังประเทศ
้
ถ้ าหากรัฐบาลทาทุกอย่างแล้ วยัง
ไม่เป็ นผลไปตามที่รัฐบาลตังใจไว้
้
แล้ วละก็ควรที่จะต้ องขอให้ รัฐบาลหันมาพิจารณาความเป็ นไปได้
อย่างจริงจังของโครงการ ขุดคลองไทย เถิดครับ
----------------------------------------www.thai-canal.org

