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การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คิดจะขดุคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ” 

จัดโดยสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชย์นาวีร่วมกับศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 

6 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้อง 322 คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ธีระรัตน ์จีระวัฒนา (ผูเ้รียบเรียง) 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

การขุดคลองไทยแม๎จะไมํใชํเรื่องใหมํแตํเป็นเรื่องใหญํที่เมื่อมีการกลําวถึงขึ้นเมื่อใดก็ จะเป็นที่สนใจของ

สาธารณชนเสมอ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎มีความเป็นไปได๎ในการขุดมากยิ่งขึ้น ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจท าให๎

โครงการการขุดคลองมีเหตุผลมากขึ้น เพียงแตํจะเกิดผลดีตํอเศรษฐกิจของประเทศตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํ จะมี

ผลกระทบตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม อยํางไรบ๎าง จะมีอุปสรรค มีผลกระทบทางกฎหมาย หรือทางความมั่นคงของประเทศ

เพียงใด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได๎รับเกียรติจากผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านความมั่นคง โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 

และกฎหมาย ที่จะมารํวมอภิปรายในวันนี้ หวังวําผู๎เข๎ารํวมสัมมนาจะได๎รับฟังความรู๎และได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก

การสัมมนาในครั้งนี้ ขอให๎การจัดงานสัมมนาในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู๎จัดทุกประการ และขอเปิดการสัมมนา 

ณ บัดนี้ 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

วันนี้เป็นอีกคร้ังหนึ่งที่โครงการสถาบันกฎหมายขนสํงและพาณิชยนาวีรํวมกับศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจได๎

จัดการสัมมนาทางวิชาการขึ้นในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและมีความเป็นกลางที่

มุํงเน๎นประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ทางวิชาการ ไมํมีสํวนได๎เสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

รูปแบบของการสัมมนาในวันนี้มคีวามแตกตํางไปจากเดิมนับแตํชํวงที่มีการแพรํระบาดของโรคโควิด โดยจะจ ากัด

จ านวนผู๎เข๎าฟังในห๎องแตํจะมีการเผยแพรํการสัมมนาออนไลน์และบันทึกเป็นไฟล์เพื่อให๎ผู๎ที่สนใจสามารถย๎อนกลับมาดูได๎ 

รวมไปถึงจะมีการถอดความเป็นบันทึกการสัมมนาลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของสถาบันฯ อีกด๎วย 

วันนี้คณะฯ ได๎รับเกียรติจากวิทยากร 4 ทําน ได๎แกํ 
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1. พลเรือเอกพลเดช เจริญพูล อดีตรองผู๎บัญชาการกองทัพเรือ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ปัจจุบันทําน

ด ารงต าแหนํงกรรมการกฤษฎีกา ทํานจะมาอภิปรายถึงประเด็นด๎านความมั่นคงทางทะเล 

2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วรชนะนันท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทํานจะมาอภิปรายถึงประเด็นด๎านผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมทางทะเล 

3. รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโลจิสติกส์ บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จ ากัด ทํานจะมา

อภิปรายถึงประเด็นด๎านโลจิสติกส์ 

4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย อาจารย์ประจ าศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทํานจะมาอภิปรายถึงประเด็นด๎านกฎหมายสิ่งแวดล๎อมและกฎหมายทะเล 

ขอเร่ิมต๎นที่วิทยากรทํานแรก ขอเรียนเชิญพลเรือเอกพลเดช 

 

พลเรือเอกพลเดช เจริญพูล (วิทยากร) 

ขอกลําวถึงความเป็นมาและแนวคิดตํางๆ ในการขุดคลองกํอนที่จะเน๎นไปในประเด็นเรื่องความมั่นคง แนวคิดใน

การขุดคลองในประเทศไทยมีมายาวนานแล๎ว การขุดคลองเป็นการเชื่อมทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย กับอําวไทย 

ทะเลจีนตอนใต๎ ตํอไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก การขุดคลองไทยจะสํงผลกระทบหลายมิติทั้งในทางด๎านบวกและลบ มีทั้ง 

ผู๎เห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วยในหลายประเด็นรวมทั้งในประเด็นความมั่นคงที่จะกลําวถึงในวันนี้ 

เส๎นทางที่เป็นไปได๎ในการขุดคลองไทยมี 9 เส๎นทาง ในปี พ.ศ. 2548 มีการสรุปกันวําจะใช๎เส๎นทาง 9A คลองที่

ขุดขึ้นเพื่อให๎เรือเดินทะเลสามารถผํานได๎จะต๎องมีขนาดใหญํและกว๎าง อยํางน๎อยต๎องมีความกว๎าง 100 เมตรซึ่งหาก

เปรียบเทียบกับแมํน้ าเจ๎าพระยาหน๎ามหาลัยธรรมศาสตร์จะมีความกว๎างกวําเกือบ 5 เทํา และต๎องมีความลึกอยํางน๎อย 30 

เมตรเพื่อให๎เรือขนาดใหญํแลํนได๎ ในอดีตที่ผํานมามีการขุดคลองเดินเรือสมุทรที่ส าคัญของโลกขอยกตัวอยํางดังนี้ 

1. คลองปานามา (Panama Canal) เป็นคลองที่สร๎างขึ้นบริเวณคอคอดปานามาที่เชื่อมระหวํางทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต๎ มีระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎ให๎การสนับสนุนในการขุดคลอง โดยกํอน

หน๎านี้ประเทศปานามาเป็นดินแดนสํวนหนึ่งของประเทศโคลอมเบีย เมื่อมีการขุดคลองจึงเกิดปัญหาการแบํงแยกดินแดน

เป็นประเทศปานามา สหรัฐอเมริกาจึงได๎สํงกองก าลังเข๎าไปควบคุมคลองเพื่อให๎คลองสามารถด าเนินการตํอไปได๎ หลังจาก

นั้นคลองก็กลับมาสามารถเดินเรือได๎ตามปกติ แม๎ตํอมาพื้นที่บริเวณคลองจะได๎กลายเป็นประเทศปานามาและประเทศ

ปานามามีอ านาจในการดูแลบริหารคลองได๎เองแล๎ว แตํสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีอิทธิพลและควบคุมคลองอยูํ โดยในทาง

ทหารสหรัฐอเมริกาสามารถเคลื่อนพลจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกได๎โดยผํานคลองนี้และไมํต๎องไป
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อ๎อมทางใต๎สุด สํวนเรือสินค๎าก็สามารถผํานคลองได๎อยํางสะดวกและสามารถลดต๎นทุนไมํต๎องอ๎อมแหลมทางใต๎ของทวีป

อเมริกาใตส๎ามารถยํนระยะทางได๎เป็นจ านวนมาก 

2. คลองสุเอซ (Suez Canal) เป็นคลองที่เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดง มีความยาวประมาณ 190 

กิโลเมตร คลองสุเอซเกิดขึ้นกํอนคลองปานามา โดยคลองสุเอซถูกใช๎เป็นเส๎นทางลัดจากยุโรปสูํเอเชียเพื่อที่จะไมํต๎อง

เดินเรืออ๎อมแหลมกู๏ดโฮปของทวีปแอฟริกา แม๎จะปรากฏวําบริษัท Suez Canal Company เป็นผู๎ขุดคลองสุเอซ แตํ

ผู๎ด าเนินการจริงเป็นประเทศฝรั่งเศสและมีประเทศอังกฤษได๎เข๎ามามีอิทธิพลในภายหลังซึ่งตํอมามหาอ านาจทั้งสองเกิด

กรณพีิพาทกันด๎านผลประโยชน์แตํในท๎ายสุดก็สามารถระงับข๎อพิพาทได๎ ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับประเทศอียิปต์คือคลองสุเอซ

แบํงแยกประเทศอียิปต์ออกเป็นสองฟากและมีการวางกองก าลังของประเทศตํางๆ ที่มีผลประโยชน์กับคลองนี้อยูํเป็นระยะ 

จะเห็นได๎วําปัญหาความมั่นคงเคยเกิดขึ้นในสองคลองดังกลําว แม๎ปัจจุบันปัญหาได๎ลดความรุนแรงลงไปแล๎วแตํประเทศ

มหาอ านาจก็ยังคงมีอิทธิพลในการบริหารจัดการคลองดังกลําวอยูํ 

3. คลองคีล (Kiel Canal) เป็นคลองที่ถูกขุดโดยประเทศเยอรมนีเพื่อเชื่อมระหวํางทะเลเหนือกับทะเลบอลติก 

วัตถุประสงค์แรกในการขุดคลองดังกลําวมีเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการทหาร เพื่อเลี่ยงการเดินเรือไปยังคาบสมุทรจัตแลนด์

ซึ่งตั้งอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกับรัฐพิพาทคือประเทศเดนมาร์ก และเพื่อเลี่ยงมรสุมทางทะเลในบริเวณทะเลเหนือและใน

บริเวณคาบสมุทรจัตแลนด์ ตํอมาจึงมีการพัฒนาคลองดังกลําวเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ คลองคีลมีความยาว

ประมาณ 90 กิโลเมตร แตํมีขนาดไมํได๎กว๎างมาก เรือสินค๎าที่ผํานจะเป็นเรือขนาดกลางถึงเล็กและไมํคํอยมีปัญหาในเรื่อง

ความมั่นคงในคลองนี้ 

ล าดับตํอมาจะพิจารณาวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในการขุดคลอง วัตถุประสงค์ที่มักจะได๎รับการกลําวถึงเป็น

มิติทางด๎านเศรษฐกิจเสียสํวนมาก สํวนมิติในทางความมั่นคงทางทะเลนั้น โดยสภาวะแวดล๎อมทั่วไปการขุดคลองไทยจะ

เป็นการเชื่อมมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) กับมหาสมุทรแปซิฟิก (อําวไทย - ทะเลจีนตอนใต๎) ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยง

ไมํได๎ที่จะต๎องพิจารณาบทบาทยุทธศาสตร์ของรัฐมหาอ านาจในบริเวณเหลํานั้น เริ่มพิจารณาจากประเทศจีน ประเทศจีน

ได๎เน๎นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลในเชิงรุก โดยเน๎นเส๎นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส๎นทาง (One Belt One Road) เป็นการ

เชื่อมเส๎นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเล โดยใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมของประเทศจีนไปยังกลุํมประเทศยุโรป 

ตะวันออกกลาง และเอเชียใต๎ ในทางความมั่นคงของทหารเรือจะเรียกจุดนี้ (เส๎นทางทางทะเลจากประเทศจีนที่ลัดเลาะ

ประเทศตํางๆ ไปยังประเทศตะวันตก) วําเส๎นทางคมนาคมทางทะเล (SLOC: Sea Lane of Communication) 

ส าหรับสหรัฐอเมริกาได๎เริ่มกลับเข๎ามาให๎ความส าคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอีกครั้ง ในสมัยประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ หลังยุคสงครามเวียดนามมีการประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิคซึ่งมีลักษณะคล๎ายยุทธศาสตร์การปิดล๎อม

ของประเทศจีนและเป็นพันธมิตรกับชาติในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นภายใต๎ยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่ต๎องการขยายอิทธิ

ผลในภูมิภาคนี้จึงสํงผลตํอสภาวการณ์ตํางๆ ในเรื่องความมั่นคงทางทะเล อาจกลําวได๎วําผลกระทบหลักที่เกิดตํอความ

มั่นคงในทางทะเลเกิดจากยุทธศาสตร์ของชาติมหาอ านาจในทางทะเลทั้งประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสอง
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ประเทศตํางเน๎นประโยชน์ของรัฐตัวเองเป็นหลัก ประเทศไทยต๎องเข๎าใจผลประโยชน์ของประเทศมหาอ านาจทั้งสอง

ประเทศนี้เพื่อหาจุดสมดุลในการรักษาความมั่นคงของประเทศไทย 

เส๎นทางจากประเทศจีนที่จะเดินทางไปยังประเทศทางฝั่งตะวันตกอาจเลือกผํานได๎ทั้งทางชํองแคบมะละกา 

(Malacca Strait) ชํองแคบลมบก (Lombok Strait) หรือ ชํองแคบซุนดา (Sunda Strait) เส๎นทางผํานชํองแคบมะละกา

จะสั้นที่สุด จึงเป็นเส๎นทางที่นิยมมากที่สุด สํวนเส๎นทางชํองแคบลมบก หรือ ชํองแคบซุนดาอาจจะใช๎เมื่อเรือมีขนาดใหญํ 

หรือเส๎นทางชํองแคบมะละกามีความคับคั่ง การขุดคลองไทยเชื่อวําจะยํนระยะทางได๎ประมาณ 1- 2 วัน 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสามารถแบํงได๎เป็นสองประเภทคือ ผลประโยชน์ที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจ และ

ผลประโยชน์ที่ไมํสามารถวัดมูลคําทางเศรษฐกิจได๎ หนํวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงจะดูแลผลประโยชน์ที่ไมํ

สามารถวัดมูลคําได๎กลําวคือ ผลประโยชน์ในทางอธิปไตยในบริเวณเขตทางทะเลที่รัฐมีเขตอ านาจ และเขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักสากล สํวนในแงํทางเศรษฐกิจต๎องท าการควบคุมดูแลเส๎นทางการเดินเรือทางทะเล 

ตํอมาประเด็นเร่ืองสมุททานุภาพ (Sea Power) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ กองก าลังของกองทัพ ฐานทัพ ทําเรือ 

กองเรือพาณิชย์ และอูํเรือ Sea Power จะถูกบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ชาติประการหนึ่ง 

ตํอไปจะกลําวถึงผลกระทบของการขุดคลองไทยกับความมั่นคงซึ่งสามารถพิจารณาผลกระทบได๎ทั้งในทางบวก

และลบซึ่งรวบรวมมาจากศูนย์ยุทธศาสตร์ทางเรือของกองทัพเรือ ดังนี้ 

ผลกระทบด๎านบวก การขุดคลองไทยเป็นการสร๎างสมุททานุภาพที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาอยํางเต็มรูปแบบในการ

ป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ อยํางไรก็ตามผู๎บรรยายมีข๎อสังเกตวํา สมุททานุภาพไมํได๎เกิดขึ้น

จากการขุดคลองโดยอัตโนมัติ แตํเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามนโยบายของรัฐและการติดตามการด าเนินการตามนโยบาย 

หากบริหารจัดการไมํดีแม๎มีการขุดคลองก็อาจจะไมํเกิดสมุททานุภาพขึ้นได๎ เพราะองค์ประกอบของสมุททานุภาพไมํได๎มี

แตํก าลังทางเรือ (Naval Power) เทํานั้น แตํยังมี อูํเรือ กองเรือพาณิชย์ด๎วย 

ผลกระทบด๎านลบ เมื่อขุดคลองไทยแล๎วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎หนํวยงาน

ความมั่นคงจะต๎องปรับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศใหมํ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินอกจากเส๎นทาง

หลักแล๎วจะต๎องพิจารณาเส๎นทางยํอยที่เกิดจากการขุดคลองด๎วย อีกทั้งยังอาจมีประเด็นในการแบํงแยกดินแดนซึ่งอาจจะมี

การพิจารณาสร๎างสะพานเชื่อมเพื่อไมํให๎ร๎ูสึกวําดินแดนแยกออกจากกัน 

ผลกระทบด๎านบวก การขุดคลองจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย๎ายก าลังของกองทัพเรือจากฝั่งอําวไทยไปยัง

ฝั่งทะเลอันดามันได๎อยํางรวดเร็ว การเข๎าซํอมบ ารุงเรือที่อยูํในฝั่งทะเลอันดามันจะท าได๎รวดเร็วขึ้น ตามแผนการที่ผํานมา

ในการวางก าลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศทั้งสองฝั่งที่มีคาบสมุทรมลายูขวางอยูํ กองทัพเรือได๎มีการปรับ

ยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเรียกวํา OOAAA (2 ฝั่งมหาสมุทร 3 พื้นที่ปฏิบัติการ) หากมีการขุดคลองจะท าให๎กองทัพเรือ
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สามารถเคลื่อนตัวในทางยุทธวิธีได๎เร็วขึ้น และประหยัดมากข้ึน อยํางไรก็ตามแม๎ไมํมีการขุดคลอง ยุทธศาสตร์ OOAAA ที่

ใช๎อยูํได๎มีการจัดก าลังซึ่งอาศัยการเคลื่อนตัวน๎อยมาก จึงยังสามารถปฏิบัติหน๎าที่ทั้งสองฝั่งได๎เป็นอยํางดี 

ผลกระทบด๎านลบ หากมีการขุดคลองจะสร๎างความหวาดระแวงของประเทศเพื่อนบ๎าน ตามที่ผู๎บรรยาย 

ได๎กลําวถึงการแผํขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจมาแล๎วข๎างต๎น โดยประเทศหนึ่งต๎องการควบคุมรักษาเส๎นทาง

คมนาคมของตนเองที่ได๎มีการขยายอ านาจเพื่อสร๎างความมั่นคงในการเดินเรือของตน สํวนอีกประเทศยุทธศาสตร์ถูกปิด

ล๎อม ท าให๎มีความขัดแย๎งในพื้นที่ ประเทศในฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีความหวาดระแวงอยูํแล๎วในการแผํขยายอ านาจของ

ประเทศจีน การขุดคลองอาจจะมีผลกระทบตํอความหวาดระแวงดังกลําว 

ผลกระทบด๎านบวก การสร๎างความมั่นคงภายในรัฐ สืบเนื่องมาจากการวางกองก าลังของหนํวยงานตํางๆ ได๎อยําง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับหนํวยงานอื่นได๎ การวางก าลังของกองทัพเรือ แม๎จะมี

หรือไมํมีคลองไทยก็สามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยได๎เพราะทางฝั่งทะเลอันดามันก็มีกองเรือที่มีประสิทธิภาพ

ประจ าการอยูํแล๎ว และนอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่บูรณาการการรักษาผลประโยชน์แหํงชาติในทางทะเลคือ พระราชบัญญัติ

การรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ที่จัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเลซึ่ง

ประกอบด๎วยหนํวยงานตํางๆ เชํน กองทัพเรือ กรมเจ๎าทํา กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรธรณีชายฝั่ง ต ารวจน้ า 

และหนํวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง ที่ท าหน๎าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติในทางทะเล 

ผลกระทบด๎านลบ เมื่อยุทธศาสตร์บริเวณที่จะขุดคลองเปลี่ยน อาจมีภัยคุกคามบางประการที่จะเกิดขึ้นตํอจุด

ลํอแหลม ไมํวําจะเป็นภายในคลอง หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณคลอง ในมุมมองทางทหารเมื่อเกิดการกํอการร๎าย

ขึ้น สิ่งเหลํานั้นจะตกเป็นเป้าโจมตีเป็นอันดับแรก เพื่อให๎เกิดผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองการ

กํอความไมํสงบในทางภาคใต๎ของประเทศไทย ซึ่งมีความยากพอสมควรในการจะท าให๎เกิดความเชื่อมั่นด๎านความปลอดภัย 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

ขอบคุณพลเรือเอกพลเดชที่ได๎อภิปรายในมิติด๎านความมั่นคง ในการพิจารณาเรื่องการขุดคลองไทยโดยมากจะ

เน๎นในเรื่องเศรษฐกิจอยํางเดียว พลเรือเอกพลเดชได๎แสดงให๎เห็นวําการขุดคลองไทยก็มีผลกระทบทางด๎านความมั่นคง

ด๎วย 

ในประเด็นตํอไปจะเป็นเร่ืองปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมขอเชิญ ดร. สุชาย เป็นผู๎อภิปรายทํานถัดไป 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (วิทยากร) 

ขอตั้งข๎อสังเกตในเบื้องต๎นวํา ในปัจจุบันข๎อมูลด๎านผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมจากการขุดคลองมีน๎อยมาก ในวันนี้

ขอตั้งหัวข๎อการอภิปรายกว๎างๆ ในการประเมินวําการขุดคลองจะกํอให๎เกิดผลกระทบอยํางไร ได๎แกํ เรื่องรูปแบบคลอง ภูมิ

สัณฐานและระบบนิเวศในพื้นที่ และประเด็นเร่ืองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการขุดคลอง 

1. รูปแบบคลอง 

ประเด็นแรกเรื่องรูปแบบของคลอง ขอยึดเส๎นทางที่เป็นได๎มากที่สุดในการอภิปรายคือเส๎นทาง 9A ซึ่งเป็น

เส๎นทางเชื่อมระหวํางทะเลอําวไทยและทะเลอันดามันมีระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อมทางทะเลที่เกี่ยวข๎องคือ บริเวณดังกลําวมีพื้นที่อนุรักษ์

หลายแหํง บางแหํงเป็นพื้นที่อุทยานแหํงชาติ บางแหํงเป็นพื้นที่ชุํมน้ า ซึ่งมีความส าคัญในด๎านสิ่งแวดล๎อม หากพิจารณาใน

ฝั่งทะเลอันดามันจะเห็นวํา ทางออกของคลองอยูํที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ซึ่งจะสํงผลกระทบตํออุทยานแหํงชาติ  

2 แหํงคือ อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม และอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะลันตา โดยอาจจะต๎องมีการเพิกถอนอุทยาน หรือมี

การออกมาตรการอยํางใดอยํางหนึ่งขึ้นมารองรับ สํวนเส๎นทางที่แลํนผํานแผํนดินจะผํานในพื้นที่ชุํมน้ าหลายแหํง เชํน 

ทะเลสาบสงขลา ในจังหวัดสงขลา ทะเลน๎อย ในจังหวัดพัทลุง หรือพรุควนเคร็ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีแนวโน๎มที่

จะได๎รับผลกระทบไปด๎วย โดยทั่วไปการขุดคลองจะหลีกเลี่ยงการขุดผํานภูเขา จึงมีความเป็นไปได๎ที่จะต๎องขุดผํานพื้นที่ลุํม

ซึง่เป็นพื้นที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญระดับประเทศภายใต๎อนุสัญญาแรมซาร์ 

สํวนทางออกฝั่งอําวไทยจะผํานบริเวณจังหวัดสงขลา แม๎จะไมํมีปัญหาเรื่องการผํานพื้นที่อุทยานแหํงชาติหรือ

พื้นที่ส าคัญ แตํทางออกไปสูํทะเลทางฝั่งจังหวัดสงขลาจะมีเกาะจ านวนหนึ่งเป็นเกาะส าคัญที่มีลักษณะเป็นแนวเชื่อมตํอ

ของการแพรํกระจายของสิ่งมีชีวิต สํวนเส๎นทางฝั่งทะเลอันดามัน เส๎นทางที่พิจารณากันแล๎วจะมีทางออกบริเวณเกาะลันตา 

ฉะนั้นอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะลันตานี้จะได๎รับผลกระทบแนํนอนและยังมีอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหมที่มีพะยูนอาศัยอยูํ

ในบริเวณดังกลําว ทางออกด๎านอําวไทยตามข๎อมูลที่ได๎รับมาจะมีทางออกบริเวณอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งถ๎าดูจาก

แผนที่เดินเรือ แผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือจะเห็นวําฝั่งนี้มีลักษณะของแนวชายฝั่งที่คํอนข๎างตื้น มีระดับน้ า

คํอนข๎างตื้น มีความชันต่ า กลําวคือกวําน้ าจะมีระดับลึก 10 เมตรจะต๎องใช๎ระยะทางหํางจากฝั่งไปไกลพื้นที่น้ าลึก 20 

เมตรจะต๎องหํางฝั่งออกไปประมาณ 26 กิโลเมตร และพื้นที่น้ าลึก 30 เมตรต๎องออกจากฝั่งไปถึง 60 กิโลเมตร ประเด็นที่

ต๎องน ามาพิจารณาคือเมื่อขุดคลองแล๎ว จะให๎เรือทีแ่ลํนในคลองกินน้ าลึกได๎เทําใด เพราะจะต๎องขุดพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่ง

ที่น้ าตื้นออกไปยังบริเวณน้ าลึกด๎วย และถ๎าต๎องขุดจะแก๎ปัญหาตะกอนที่เกิดจากการขุดอยํางไร 

การขึ้นลงของน้ าในฝั่งอําวไทยมีลักษณะผสมคือ มีน้ าขึ้นน้ าลงวันละ 2 ครั้ง และมีน้ าขึ้นน้ าลงเพียงครั้งเดียวใน

บางวัน ลักษณะการขึ้นลงของน้ าในอําวไทยจะมีความแตกตํางจากทะเลอันดามันที่มีน้ าขึ้นน้ าลงวันละ 2 คร้ัง ในประเด็นนี้
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จะมีผลเรื่องกระแสน้ ากับความตํางของน้ าของทั้งสองฝั่งทะเลที่ไมํเทํากัน การขุดคลองจะท าให๎เกิดปัญหาวําน้ าจะไหลจาก

ทิศทางใดไปยังทิศทางใด และปริมาณการเปลี่ยนแปลงของตะกอนกับคุณภาพน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางไร 

อีกประเด็นหนึ่งคือเร่ืองกระแสน้ า ทะเลฝั่งอําวไทยมีลักษณะการหมุนวนของกระแสน้ าที่มีการหมุนวนเป็นสองวง

ชัดเจน กระแสน้ าที่หมุนวนในวงแรกจะอยูํในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และอีกวงหนึ่งจะหมุนอยูํใต๎วงแรกบริเวณ

เกาะสมุย โดยกระแสน้ าทั้งสองวงมีรูปแบบการหมุนที่แตกตํางกันไป หากมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอยํางใดอยํางหนึ่งใน

บริเวณชายฝั่งทะเลจะสํงผลให๎เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอน ท าให๎พลวัตรของตะกอนเหลํานี้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามไป

ด๎วย 

ฝั่งอําวไทยมีลักษณะแนวชายฝั่งเรียบตรงและมีความลึกไมํมากนัก ในทางธรณีวิทยาเรียกวําเป็นแนวชายฝั่งทะเล

แบบยกตัว คือมีสันฐานที่ยกตัวขึ้นมาจากพื้นท๎องทะเลโดยตรงจึงมีความชันต่ า ซึ่งตรงข๎ามกับฝั่งทะเลอันดามันที่มีลักษณะ

เป็นแนวชายฝั่งแบบยุบจมลงไปที่แผํนดินถลํมน้ าลึกเข๎าไปในแผํนดินและความซับซ๎อนก็จะสูง ส าหรับทางออกทะเลอันดา

มันตามที่มีการประเมินไว๎วําจะมีการก าหนดทางออกที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ซึ่งใกล๎เคียงกับหาดปากเมง อ าเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง ฝั่งนี้น้ าคํอนข๎างลึกกวํา ความชันสูงกวํา น้ าลึก 20 เมตรหํางฝั่งเพียง 12 กิโลเมตรเทํานั้น ความลึก 30 เมตรก็

หํางฝั่งไปแคํ 24 กิโลเมตร จะเห็นวํามีความชันสูง มีน้ าขึ้นน้ าลงวันละ 2 ครั้ง มีลักษณะของการหมุนเวียนเหมือนกันกับ

อําวไทยที่จะมีการหมุนของน้ าเป็น 2 วงเหมือนกันโดยมีจุดแบํงที่จังหวัดภูเก็ต น้ าที่ออกจากบริเวณปากคลองจะหมุนวน

ขึ้นไปทางเกาะพีพี อุทยานแหํงชาติอําวพังงา นอกจากอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหมและอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะลันตาจะ

ได๎รับผลกระทบแล๎ว อุทยานทางทะเลในบริเวณนั้นอาจจะได๎รับผลกระทบอีกหลายแหํง แตํต๎องเรียนตามตรงวําสิ่งที่กลําว

ไปนี้เป็นการพยากรณ์เทํานั้น เพราะยังไมํทราบวําเมื่อมีการขุดคลองจริงจะมีแนวคิดอยํางไร จะมีความกว๎างของคลอง

เทําใด ปริมาณกระแสน้ า ปริมาณน้ าที่ไหลจากคลองจะเป็นอยํางไร ซึ่งข๎อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นตัวแปรทั้งหมด ในปัจจุบันยัง

มีข๎อมูลไมํพอที่จะพยากรณ์ผลของการขุดได๎อยํางแมํนย า จึงไมํสามารถตอบได๎อยํางชัดเจนวําความรุนแรงของผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึนจากการขุดคลองจะมีมากน๎อยเพียงใด 

2. ภูมิสัณฐานและระบบนิเวศในพื้นที่ 

ลักษณะแนวชายฝั่งทะเลอันดามันจะเป็นลักษณะที่มีภูเขาโดดขึ้นมาจากพื้นดิน จะไมํคํอยเห็นลักษณะของแนว

ชายฝั่งที่เป็นชายหาดกว๎างๆ เหมือนฝั่งอําวไทย หากมองภาพจากทางอากาศจะเห็นภูเขาแล๎วก็เป็นป่าชายเลน ประเด็น

ความแตกตํางของสองชายฝั่งทะเลทีม่ีลักษณะที่แตกตํางกันออกไปในรายละเอียดของภูมิสันฐานกับเรื่องของระบบนิเวศใน

พื้นที่อําวไทยและคาบสมุทรอินโดมาลายันเป็นจุดที่นักนิเวศวิทยาและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมให๎ความส าคัญสูงมาก

เพราะบริเวณนี้เป็นจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูงเป็นอันดับต๎นๆ ของโลก สํวนหนึ่งก็เพราะวํามีแนว

เชื่อมตํอของแผํนดินที่มาจากสมัยโบราณตั้งแตํไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยูํ มีการแยกชิ้นของแผํนดินสองชิ้นมาประกอบรวมกัน

ให๎กลายเป็นประเทศไทย ในพื้นที่ด๎ามขวานมีการพัดพาเอาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณเข๎ามาด๎วย การ

เชื่อมกันของระบบนิเวศนี้เรียกโดยเฉพาะวํากระอีโคโทน (Kra Ecotone) คือสํวนของคอคอดกระมีความหลากหลายของ
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สิ่งมีชีวิตที่สูงมาก มีความซับซ๎อน หากสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูญหายไปจากระบบนิเวศจะมีผลกระทบอยํางใดอยํางหนึ่ง

เกิดขึ้น หากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตายอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นตายตามด๎วย เร่ืองนี้ต๎องใช๎เวลาในการศึกษา ต๎องใช๎องค์ความรู๎จ านวน

มากในการศึกษาเก่ียวกับประเด็นนี้ มีเอกสารงานวิจัยจ านวนมากที่เก่ียวข๎องกับเรื่องนี้ แม๎กระทั่งแมลงบางชนิดที่สามารถ

พบได๎ในพื้นที่ต่ าลงไปกวําจังหวัดนครศรีธรรมราชเทํานั้นเหนือขึ้นมาจะไมํเจอ เชํนเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตในทะเล ทะเลฝั่ง

อําวไทยกบัทะเลฝั่งอันดามันสิ่งมีชีวิตที่ตํางกันโดยสิ้นเชิง 

สิ่งที่ต๎องระวังอีกอยํางในการขุดคลอง คือการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางแนํนอน จาก

เดิมที่เคยมีประเทศไทยขวางเอาไว๎ถ๎าขุดคลองจะเกิดอะไรขึ้น เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศปานามาซึ่งการ

เชื่อมระหวํางซีกโลกเหนือและใต๎มาชนกันเป็นคลองปานามา อยํางไรก็ตามคลองปานามาขุดมาเกือบ 100 ปีแล๎ว ในขณะ

นั้นประชาชนและหนํวยงานตํางๆ ยังไมํได๎ให๎ความสนใจเรื่องของสิ่งแวดล๎อมมากเหมือนในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นค ากลําว

ที่วําหากคลองปานามาท าได๎แล๎วเหตุใดประเทศไทยจะท าไมํได๎อาจจะต๎องใช๎ความระมัดระวังในการรับฟังเนื่องจากมีบริบท

ที่แตกตํางกัน 

ในสํวนของพื้นที่เองมีระบบนิเวศหลายกลุํมหลายอยําง ระบบนิเวศทางทะเลหลักๆ สามารถแบํงออกเป็นระบบ

นิเวศของกลุํมหาดซึ่งมีหลายแบบ หาดที่มีทรายอยูํในพื้นที่เป็นสํวนใหญํเรียกตรงตัววําหาดทราย ในขณะที่บางบริเวณเป็น

หาดเลนหรือหาดหิน บริเวณที่จะท าการขุดคลองมีหาดทุกประเภททั้งที่ระยะทางก็หํางกันไมํมาก ฝั่งทะเลอันดามันกับอําว

ไทยบางพื้นที่มีทั้งหาดทราย หาดหินและหาดเลนซึ่งแทบจะอยูํติดกัน ทั้งนี้กระบวนการหมุนเวียนของกระแสน้ าและความ

รุนแรงของกระแสน้ าเป็นเหตุท าให๎เกิดการวางตัว การเรียงตัวของหาดประเภทตํางๆ เหลํานี้ 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองระบบป่าชายเลน ป่าชายเลนที่มีขนาดและความสมบูรณ์อันดับต๎นๆ ของประเทศไทย

ตั้งอยูํบริเวณที่จะมีการขุดคลอง ป่าชายเลนอาจได๎รับผลกระทบจากตะกอน และน้ าจืด ในปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่

ท าให๎ปริมาณป่าคํอนข๎างลดลง แม๎จะยังไมํได๎ด าเนินการขุดคลองป่าก็เริ่มเสื่อมโทรมแล๎ว สิ่งที่ต๎องคิดคือเมื่อจะขุดคลองซึ่ง

อาจจะท าลายธรรมชาติเพิ่มเติมจะมีขั้นตอนใดที่สามารถน าธรรมชาติกลับคืนมาได๎หรือไมํ 

ธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได๎เองแตํต๎องใช๎เวลา และต๎องไมํท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน ดังนั้นการเกิด

โครงการใหญํๆ อาจท าให๎เกิดข๎อกังวลวําการเปลี่ยนแปลงเหลํานี้จะท าให๎ระบบนิเวศและธรรมชาติฟื้นคืนกลับมาได๎หรือไมํ 

จะปรับตัวเข๎าสูํสมดุลได๎หรือไมํ บริเวณทางออกทั้งสองฝั่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของป่าชายเลน ป่าชายหาดสูงมาก 

มีพืชบนเขาหินปูนซึ่งเป็นพืชชนิดพิเศษที่พบที่เดียวในประเทศไทยหลายกลุํม หลายสกุลที่อยูํในบริเวณนี้ หากกระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงหากเกิดขึ้นแล๎ว ไมํแนํใจวําสิ่งที่มีที่เดียวในโลกจะหายสาบสูญไปเลยหรือไมํ 

นอกจากนี้หญ๎าทะเลเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งทีม่ีความส าคัญสูงมาก บริเวณหาดเจ๎าไหมและเกาะลันตาเป็นบริเวณ

ที่มีระบบนิเวศทะเลผืนใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของพะยูน เมื่อย๎อนกลับไปพิจารณาถึงตอน

เกิดสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 พบวําสึนามิได๎พาตะกอนจ านวนมหาศาลเข๎าไปในบริเวณนั้นจนกลบหญ๎าทะเลเกือบหมด ท าให๎
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เกิดความกังวลวําจะมีความเสียหายใดเกิดขึ้นหรือไมํ ปรากฏวําเมื่อระยะเวลาผํานไปประมาณ 6 เดือน หญ๎าทะเลฟื้น

ขึ้นมาได๎ ทั้งนี้หากปลํอยให๎อยูํบนเงื่อนไขที่วําปลํอยให๎ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาเอง และไมํได๎มีการสร๎างปัจจัยใดๆ ทับถมเพิ่ม

ขึ้นมาอีก ปริมาณตะกอนกับหญ๎าทะเลอาจจะไมํมีผลกระทบกันโดยตรงมากนัก แตํที่นํากังวลคือในชํวง 6 เดือนระหวํางที่

หญ๎าทะเลก าลังฟื้นตัวจะสํงผลกระทบตํอแหลํงอาหารของพะยูนหรือไมํ 

ระบบนิเวศสุดท๎ายก็คือแนวปะการัง ประเทศไทยมีแนวปะการังที่มีความสวยงาม มีสีสันสดใสจ านวนมาก หลาย

ประเทศทั่วโลกยกยํองวําประเทศไทยเป็นประเทศส าหรับการด าน้ า ประเทศไทยจึงใช๎ประโยชน์พื้นที่ส าหรับการด าน้ าใน

บริเวณที่จะขุดคลองนี้เยอะมาก แนวปะการังมีข๎อจ ากัดอยํางหนึ่งที่รุนแรงมากก็คือน้ าต๎องใส หากน้ าขุํนปะการังจะเริ่มซีด

ลงและมคีวามเสี่ยงที่จะตายสูง เพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆ ก็ตามที่ท าให๎คุณภาพน้ าเปลี่ยน ท าให๎ความขุํนใสเปลี่ยน ท า

ให๎ให๎ปริมาณตะกอนสูงมากขึ้น จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะท าให๎ระบบนิเวศที่เปราะบางเหลํานี้สูญหายไป แนวปะการัง

เหลํานี้สร๎างมูลคําให๎ประเทศไทยผํานอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นจ านวนมากจะเห็นได๎ชัดเจนวําชํวงการระบาดของโรคโค

วิด ที่ต๎องมีการล็อคดาวน์ ท าให๎การทํองเที่ยวทางด๎านฝั่งทะเลอันดามันมีปัญหาเยอะมาก ท าให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจนี้

หายไปเยอะ สิ่งเหลํานี้เป็นดัชนีอยํางหนึ่งที่แสดงให๎เห็นได๎เลยวําการทํองเที่ยวสํงผลกับชุมชนที่ใช๎ประโยชน์กับธรรมชาติ

เหลํานี้คํอนข๎างสูงมากจึงต๎องคอยระมัดระวัง และยังไมํรวมถึงทรัพยากรอื่นๆ เชํน เรื่องประมง ที่ทรัพยากรสัตว์น้ าอาจจะ

หายไปสํวนหนึ่งเนื่องจากการขุดคลองด๎วยก็ได๎ 

3. ความเสี่ยง 

ประเด็นตํอมาคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศที่จะท าให๎สภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงจะ

เกิดจากเหตุใดได๎บ๎างนั้นเป็นเร่ืองพอจะพยากรณ์ได๎วํา อาจเกิดขึ้นหากมีการสร๎างโครงการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยํางใด

อยํางหนึ่งเกิดขึ้น 

3.1 การสูญเสียพื้นที่ 

ผลกระทบอยํางแรกที่อาจเกิดขึ้นคือมีพื้นที่หายไปจากการขุดคลอง นอกจากพื้นที่ที่จะหายไปจากการขุดคลอง

แล๎วยังมีพื้นที่ในบริเวณปากคลองซึ่งเป็นพื้นที่ส าคัญที่จะต๎องตรวจสอบด๎วย นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่รอบข๎างที่จะต๎อง

สร๎างเป็นเขตเศรษฐกิจ ตั้งเป็นทําเรือ หรืออุตสาหกรรมอื่นใดก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะท าให๎พื้นที่ตามธรรมชาติสูญหายไป

ด๎วย เพราะฉะนั้นในบริเวณที่มีความเปราะบาง ระบบนิเวศป่าชายเลน และป่าชายหาด พื้นที่เหลํานี้จะสูญหายไปมากน๎อย

เพียงใด และพื้นที่ที่จะถูกกํอสร๎างเพิ่มขึ้นจะมาพร๎อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่ต๎องมีตามเข๎ามาหรือไมํ ถ๎ามีทําเรือ

จะต๎องมีระบบน้ า ระบบไฟฟ้าตามเข๎ามาด๎วยหรือไมํ สิ่งเหลํานี้ก็เป็นสิ่งที่ต๎องค านึงถึงด๎วยวําเป็นประเด็นที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง

หรือไมํ 
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นอกจากนี้ความลึกของพื้นที่ที่จะใช๎ในอําวไทยซึ่งมีลักษณะน้ าตื้น เมื่อจะขุดคลองต๎องมีการขุดลอกแนํนอนและ

พื้นที่บริเวณดังกลําวระบบนิเวศด๎านลํางซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เป็นหญ๎าทะเล เป็นแนวปะการังจ านวนเทําใดที่จะต๎องถูกขุด

ทิ้งไปเพื่อให๎เรือผํานเข๎ามาได๎จะต๎องได๎รับการพิจารณาด๎วย 

3.2 การกัดเซาะชายฝั่งและสมดุลตะกอน 

การกัดเซาะชายฝั่งและสมดุลตะกอนก็เป็นอีกประเด็นที่นําสนใจ เมื่อใดก็ตามที่มีการขุดเปิดทาง หรือเปิดรํองน้ า

จะเห็นได๎ชัดเจนวํา เมื่อรํองน้ าถูกขุดเปิดไปเมื่อใด แนวชายฝั่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและสํงผลให๎สมดุลตะกอนเปลี่ยนแปลง

ตามไปด๎วย ลักษณะของชายฝั่งที่มีอายุเป็นพันๆ ปี หากไมํมีสิ่งใดไปเปลี่ยนแปลงถ๎าอยูํริมทะเลจะเห็นได๎วําจะมีบางชํวงที่

ชายหาดสั้นลงหดเข๎าไป ทะเลจะพัดพาเอาทรายบริเวณนั้นเคลื่อนที่ขึ้นลงอยูํตลอดเวลาโดยทรายจะถูกพัดพาไปพอกที่

บริเวณอื่น เมื่อผํานฤดูมรสุมทรายก็จะกลับเข๎ามาที่เดิม การเคลื่อนที่ของตะกอนมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงระหวํางหาด ปัญหา

คือหากมีการสร๎างสิ่งกํอสร๎างอยํางใดอยํางหนึ่งไปขวางแนวการเคลื่อนที่ดังกลําวไว๎จะท าให๎ตะกอนเคลื่อนที่แบบปกติไมํได๎ 

มีทําเรือแหํงหนึ่งที่มีแนวตะกอนของทั้งสองฝั่งที่มีความแตกตํางกันอยํางชัดเจน เพราะมีด๎านหนึ่งที่มีการทับถม

ของตะกอนที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นมา ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะถูกชะหายไปเร่ือยๆ ทําเรือนี้เป็นทําเรือที่มีลักษณะพุํงออกไปใน

ทะเลและมีตอมํอสะพานเป็นตัวขวางระหวํางแนวตะกอนที่มีความแตกตํางกันทั้งสองฝั่งข๎างต๎น ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับ

โครงสร๎างขนาดใหญํที่มีการขวางแนวการพัดพาของตะกอนก็อาจมีลักษณะของการกัดเซาะท านองเดียวกับทําเรือนี้ได๎ 

อีกตัวอยํางหนึ่งเกิดขึ้นที่เกาะสมุย มีการขุดลอกรํองน้ าขนาดไมํใหญํมากเพื่อให๎เรือประมงขนาดเล็กของชาวบ๎าน

ผํานเข๎าออกได๎ แตํมีการขุดผํานแนวปะการัง ผลที่ตามมาก็คือมีทรายปริมาณมากไหลลงมาตามรํองที่ขุดไว๎ท าให๎ระบบ

นิเวศบริเวณนี้เสื่อมสลายไป นอกจากนี้ยังมีการกัดเซาะที่ท าให๎เกิดการทับถลํมของดินแม๎แตํผืนป่าชายเลนก็ยังไมํสามารถ

ยึดไมํให๎พังลงมาได๎ 

3.3 ตะกอน 

ปัญหาของแนวปะการังกับตะกอน แนวปะการังจะมีความเปราะบางมากกับตะกอน การขุดแม๎จะขุดบนแผํนดิน

แตํเมื่อฝนตกน้ าจะพัดพาตะกอนไหลลงมาในทะเล ตะกอนเหลํานี้เมื่อถูกพัดพาลงไปสูํแนวปะการังจะสํงผลให๎แนวปะการัง

พังทลายลง เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไมํวําจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดโดยมนุษย์ชํวยเรํงให๎มี

การเกิดขึ้นก็ตาม 

3.4 การรุกล้ าของน้ าเค็ม 

ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม เมื่อมีการขุดคลองจะมีน้ าเค็มไหลปะปนเข๎าไปในคลอง จากเดิมพื้นที่ที่เคยเป็น

แผํนดินจะกลายเป็นคลองที่เป็นคลองน้ าเค็มทั้งเส๎น น้ าเค็มเหลํานี้สามารถซึมผํานดินเข๎าไปได๎ ค าถามคือน้ าเค็มจะซึมเข๎า

มาในแผํนดินข๎างคลองไปไกลเพียงใด ลึกเพียงใด พื้นที่บริเวณนั้นจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่น้ าจืด มีน้ าใต๎ดินเป็นน้ าจืด 
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หลังจากโดนน้ าเค็มแทรกเข๎าไป สวนยางหรือพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหลายที่อยูํในบริเวณนั้นจะเสียหายและสูญเสียไปหรือไมํ 

ประเด็นนี้เป็นปัญหาเรื่องความเค็มของน้ าใต๎ดินที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้เส๎นทางของคลองจะตัดผํานไปยังทะเลน๎อย

ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดด๎วย หากน้ าเค็มแทรกเข๎าไป ระบบนิเวศของทะเลสาบนั้นอาจจะสูญเสียไปก็ได๎ 

3.5 อุบัติเหตุทางเรือและน้ ามัน 

อุบัติเหตุทางเรืออาจกํอให๎เกิดปัญหามลพิษน้ ามัน เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรือแลํนผํานคลองได๎แล๎วหรือ

แม๎ระหวํางการสร๎างคลองก็ตาม ปัจจุบันสามารถพบอุบัติเหตุที่ท าให๎มีการรั่วไหลของน้ ามันจากเรือ เป็นระยะๆ ขอ

ยกตัวอยํางน้ ามันรั่วไหลที่เกาะเสม็ด ตอนนี้ก็ยังฟื้นฟูไมํส าเร็จ ยังมีคราบน้ ามันที่ติดอยูํ หรือเมื่อ 2 – 3 ปีที่แล๎ว พายุซัดเรือ

สัญชาติปานามาเกยตื้นที่เกาะสีชังท าให๎แนวปะการังเสียหาย มีการฟ้องร๎องเป็นคดีอยูํแตํยังไมํทราบผลของคดี ค าถามคือ

ได๎มีการเตรียมความพรอ๎มส าหรับรองรับความเสี่ยงในประเด็นนี้แล๎วหรือไมํ ถ๎ามีเรือแลํนอยูํในบริเวณนี้ ถ๎ามีการขุด ถ๎ามี

การกํอสร๎างในบริเวณนี้ มีหนํวยงานใดได๎เตรียมพร๎อมอยํางเพียงพอแล๎วหรือไมํ 

3.6 คุณภาพน้ าทะเล 

เมื่อมีการขุดคลองคุณภาพของน้ าทะเลจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ตามที่เรียนไว๎ตอนต๎นวําพื้นที่ด๎ามขวานของ

ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่กั้นระหวํางมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ฝั่งอําวไทยมีน้ าทะเลเป็นแบบหนึ่ง ฝั่งอันดามัน

ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง การหมุนเวียนหรือการเปลี่ยนถํายของน้ าทะเลเหลํานี้ สํงผลตํอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

ในน้ า เชํน แพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นอาหารเริ่มต๎นของสัตว์น้ าชนิดอื่น หากคุณภาพของน้ ามีการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงไป

จะมีผลกระทบตํอเนื่องในอีกหลายด๎าน 

ประเด็นที่กลําวมาทั้งหมดดูเหมือนเป็นข๎อเสีย เป็นข๎อจ ากัด หรือดูเป็นการมองโลกในแงํร๎าย แตํความจริงคือใน

ปัจจุบันเราไมํทราบวํามีทรัพยากรใดอยูํบ๎าง ต๎องใช๎ข๎อมูลมากเพียงใดในการศึกษาวิเคราะห์ แม๎นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

จะเคยเก็บข๎อมูลและท าวิจัยด๎านนี้มาบ๎างเป็นระยะเวลานานกวํา 50 ปีแล๎ว แตํการศึกษาตํางๆ มีลักษณะเป็นชิ้นสํวน

แล๎วแตํความสนใจของนักวิจัยแตํละทําน แตํยังไมํมีการรวมศูนย์ข๎อมูล ไมํมีการบูรณาการข๎อมูลมาเพื่อให๎ใช๎ประโยชน์

ส าหรับการขุดคลองโดยเฉพาะ ตามที่ผู๎บรรยายเรียนตั้งแตํต๎นวําในขณะนี้เป็นเพียงแคํการพยากรณ์ ดังนั้นการพยากรณ์ที่

ดีที่สุดจะต๎องมีข๎อมูลที่ดีที่สุดในขณะนั้นมาใช๎ ซึ่งตอนนี้ไมํมี จึงต๎องมีความพยายามในการศึกษาเร่ืองนี้กํอนที่จะตัดประเด็น

วําการขุดคลองไมํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม อยําให๎กลายเป็นวําต๎องรอให๎เกิดความเสียหายขึ้นกํอนแล๎วคํอยมาซํอมแซม

ในภายหลังอยํางเชํนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการสูญเสียของแนวปะการังไป แตํยังต๎องมี

การใช๎ประโยชน์ด๎านการทํองเที่ยว จึงต๎องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว เชํน การน าซากรถจักรยานลงไป

ไว๎ใต๎น้ าเพื่อให๎นักทํองเที่ยวด าน้ าถํายรูป เมื่อปะการังเสื่อมโทรมลงไป การปลูกเสริม หรือซํอมแซมไมํใชํเรื่องงําย และมี

การลงทุนสูงมากสูงกวําการที่จะรักษาเอาไว๎ 
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ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

ขอบคุณอาจารย์สุชายที่น าเสนอประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อม ประเด็นผลกระทบตํางๆ ที่อาจารย์น าเสนอเป็น

ประเด็นที่จะต๎องมีการวางแผนเพื่อป้องกันผลกระทบและเตรียมการแก๎ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไว๎ลํวงหน๎ายํอมดีกวําที่จะมา

แก๎ไขในภายหลัง ข๎อมูลที่ได๎จากอาจารย์สุชายเป็นข๎อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนหากจะมีการขุดคลองในอนาคตเพื่อ

ป้องกันผลกระทบหรือจ ากัดให๎เกิดผลกระทบน๎อยที่สุด 

ขอเชิญวิทยากรทํานตํอไป อาจารย์นพร จะมาบรรยายในประเด็นด๎านกฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมาย

ทะเล 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย (วิทยากร) 

ขอเร่ิมด๎วยพันธกรณีที่ประเทศไทยมีภายใต๎อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ข๎อ 192 ที่

บัญญัติสั้นๆ วํา รัฐมีหน๎าที่ที่จะต๎องปกป้องและคุ๎มครองสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทางทะเล 

บทบัญญัติข๎อนี้มีความส าคัญเพราะไมํเพียงแตํเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดพันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาเทํานั้น แตํยัง

เป็นพันธกรณีที่มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวํางประเทศที่ท าให๎ประเทศไทยนอกจากจะมีหน๎าที่ในฐานะรัฐ

ภาคีของอนุสัญญาแล๎ว ประเทศไทยยังมีหน๎าที่ในฐานะที่เป็นรัฐภายใต๎สังคมกฎหมาย สังคมนานาอารยประเทศที่ต๎องดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทางทะเลด๎วย แนวค าพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวํางประเทศ หรือค าชี้ขาดของ

คณะตุลาการกฎหมายทะเลระหวํางประเทศ (ITLOS) ได๎ย้ าวําหน๎าที่ดังกลําวเป็นพันธกรณีที่มีลักษณะเป็น Erga Omnes 

คือเป็นหน๎าที่ของรัฐทุกรัฐที่มีตํอสังคมระหวํางประเทศ ถ๎าประเทศไทยท าผิดหน๎าที่ดังกลําว รัฐอื่นแม๎จะอยูํตํางภูมิภาคก็

สามารถหยิบยกมาฟ้องคดไีด๎โดยไมํจ าเป็นต๎องเป็นรัฐที่ได๎รับผลกระทบโดยตรง 

โครงการที่ประเทศไทยจะด าเนินการนั้นจะเป็นการเชื่อมตํอทะเลเข๎าด๎วยกันคือทะเลอันดามันและทะเลอําวไทย 

เมื่อสองฝั่งทะเลเชื่อมตํอเข๎าด๎วยกันจะมีลักษณะเป็นชํองแคบได๎หรือไมํ ความเห็นสํวนตัวของผู๎บรรยายเห็นวําไมํได๎มี

ลักษณะที่เป็นไปตามนิยามที่ก าหนดไว๎ในอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยกฎหมายทะเล เพราะไมํได๎เป็นชํองแคบที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ ในทางกฎหมาย คลองที่จะขุดอาจเรียกได๎วําเป็นทางน้ าระหวํางประเทศ (International Waterway) และ

เป็น Inter Oceanic ด๎วยในขณะเดียวกัน การไมํมีลักษณะเป็นชํองแคบนั้นมีข๎อดีคือการขุดคลองจะท าให๎พื้นที่เคยเป็น

แผํนดินกลายเป็นเส๎นทางน้ าซึ่งยังคงเป็นสํวนหนึ่งที่อยูํในอ านาจอธิปไตยของประเทศไทย หากประเทศไทยด าเนินการเอง

ทุกประการ ประเทศไทยจะสามารถปิดนํานน้ าเมื่อใดก็ได๎ ท านองเดียวกันกับประเทศไทยสามารถปิดนํานน้ าภายในเมื่อใด

ก็ได๎ สํวนคลองปานามาหรือ คลองสุเอซที่เรือรบผํานได๎นั้นเป็นเพราะคลองดังกลําวเป็นคลองระหวํางประเทศซึ่งมี

สนธิสัญญาที่ท าก ากับไว๎ โดยรัฐที่ขุดคลองนั้นได๎วางแผนไปไกลกวําประโยชน์ทางเศรษฐกิจวําการขุดคลองเป็นการเปลี่ยน

ภูมิรัฐศาสตร์ในทางการเมืองระหวํางประเทศทั้งหมด เพราะฉะนั้น เมื่อรัฐที่รับขุดคลองเข๎าไปท าการขุดแล๎วอาจจะท า
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ข๎อตกลงนี้ไว๎ด๎วยเพื่อรองรับผลประโยชน์ของรัฐที่เข๎าไปด าเนินการขุดด๎วย สิทธิในการผํานของเรือรบจึงเป็นสิทธิที่ถูก

ก ากับด๎วยสนธิสัญญาระดับทวิภาคี ตัวอยํางเชํน Panama Treaty ที่ต๎องกลําวยกตัวอยํางเชํนนี้เพราะประเทศไทยคงไมํมี

ความสามารถในการขุดคลองเองได๎ ไมํมีความสามารถทางเศรษฐกิจ หรือไมํมีทรัพยากรที่สามารถท าได๎ การขุดคลองไทย

จึงต๎องด าเนินการในรูปแบบที่ให๎รัฐอื่นที่มีความสามารถมากกวํามาขุดให๎ จึงเป็นที่คาดหมายได๎วําจะมีข๎อตกลงในเรื่อง

เหลํานี้ในการขุดคลองไทยเชํนกัน 

นอกจากนี้การขุดคลองเป็นโครงการขนาดใหญํที่ไมํเคยเกิดขึ้นมากํอนในประเทศไทย โครงการ EEC (Eastern 

Economic Corridor) ยังไมํมีขนาดใหญํเทํานี้ทั้งในแงํผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม และขนาดของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น

การให๎รัฐอ่ืนมาด าเนินการขุดคลองให๎จึงเป็นโครงการที่เป็นความตกลงระหวํางประเทศที่สํงผลกระทบอยํางมีนัยส าคัญตํอ

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติตามความหมายของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู๎บรรยายเห็นวําความตกลงดังกลําวเป็นเรื่องที่สภาฯ 

ต๎องเห็นชอบด๎วย 

ที่กลําวไปข๎างต๎นเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคง ประเด็นตํอไปเป็นประเด็นทางกฎหมายสิ่งแวดล๎อม ความไมํ

ชัดเจนด๎านนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมอาจสํงผลกระทบตํอคนในพื้นที่ จากประสบการสํวนตัวของผู๎บรรยายที่เคยเป็นคน

พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได๎รับผลกระทบคนหนึ่งในอดีต เมื่อ 20 – 30 ปีที่แล๎วที่เคยมีการตัดสินใจวําการขุดคลองไทย

อาจไมํคุ๎มคําจึงมีโครงการใหมํขึ้นมาแทนคือโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต๎ (Southern Seaboard) และมี

โครงการ Southern Seaboard Land Bridge มีการตัดถนนเชื่อมตํอระหวํางอ าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่และสิ้นสุดที่ 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นถนนขนาดใหญํ ตรงกลางมีแนววางทํอ มีแนวทางรถไฟเรียบร๎อย แตํปัจจุบัน

ยังไมํมีทํอและรถไฟ โดยโครงการดังกลําวนี้ตัดผํานพื้นที่อุทยานแหํงชาติซึ่งเป็นพื้นที่ชุํมน้ าและมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยาน

ฯ ทุกวันนี้จะไมํสามารถพบนกน้ าซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากเหลืออยูํ มีแตํต๎นปาล์ม เป็นการแลกความเจริญทางเศรษฐกิจกับ

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ในความเห็นสํวนตัวของผู๎บรรยายเห็นวํา ประเทศไทยนับแตํมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองใน พ.ศ. 2475 ยังไมํได๎ให๎ความส าคัญกับสิ่งแวดล๎อมเทําที่ควร 

หากพิจารณาถึงความความผูกพันที่ประเทศไทยได๎ให๎ไว๎กับนานาประเทศในการจะปฏิบัติตาม Sustainable 

Development Goals (SDGs) โดยมีข๎อที่เกี่ยวข๎องโดยตรงคือ ข๎อ 14 ซึ่งมุํงเน๎นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยได๎ไปผูกพันไว๎ ประเทศไทยต๎อง

ตอบสนองตํอข๎อที่ได๎ไปผูกพันไว๎ในทางสิ่งแวดล๎อมอยํางไร ต๎องอธิบายได๎วําโครงการขุดคลองไทยตอบสนองตํอเป้าหมาย 

SDGs ข๎อ 14 และ 15 (ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก) อยํางไร ประเทศไทยต๎องอธิบายให๎ได๎วําจะมีการสร๎างสมดุล

ระหวํางสิ่งแวดล๎อมและเศรษฐกิจอยํางไร 

ประเด็นตํอมาคือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมีการขุดคลองจะมีการพัดพาความหลากหลายทาง

ชีวภาพข๎ามทะเล ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม ข๎อ 196 แหํงอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 วํา

รัฐจะต๎องไมํน าเข๎าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดใหมํหรือสิ่งมีชีวิตตํางถิ่นรุกราน ด๎วยสภาพทางชีววิทยาในทะเลอันดามันและอําวไทย
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เป็นคนละระบบนิเวศกัน หากมีการเชื่อมตํอกันจะไมํสามารถทราบได๎เลยวําจะมีการถํายโอนสิ่งมีชีวิตที่จะท าให๎เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล๎อมอยํางไร แตํสิ่งที่ปรากฏชัดคือหน๎าที่ตามกฎหมายที่รัฐต๎องป้องกันไมํให๎สิ่งเหลํานี้เกิดขึ้น 

ประเด็นตํอไปเป็นเรื่องภาวะมลพิษทางทะเลที่มีแหลํงก าเนิดมาจากบนบก (ข๎อ 207 ของ UNCLOS) ซึ่งบัญญัติ

ถึงพันธกรณีในการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลที่มีแหลํงก าเนิดจากบนบกที่หมายรวมถึงการเคลื่อนย๎ายของตะกอนด๎วย 

การขุดคลองสามารถท าให๎เกิดการท าลายระบบนิเวศหรือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทางกายภาพของสิ่งแวดล๎อมใน

บริเวณที่ด าเนินการตามโครงการ หรืออาจมีการเคลื่อนย๎ายของตะกอนซึ่งเป็นแหลํงก าเนิดมลพิษจากบนบกอันเป็นปัญหา

หลักของมลพิษทางทะเลได๎ 

ปัญหาข๎างต๎นนี้ยังไมํรวมไปถึงสภาพแวดล๎อมของบริเวณด๎ามขวาน (กระอีโคโทน) ของประเทศไทยซึ่งในทาง

กฎหมายสิ่งแวดล๎อมยังต๎องพิจารณาถึง ข๎อ 194 (5) ที่รัฐภาคีมีหน๎าที่ต๎องคุ๎มครองระบบนิเวศที่อํอนไหว หรือหายากอยําง

ยิ่งยวด โดยมีมาตรฐานทางกฎหมายในการดูแลไมํใชํการใช๎มาตรฐานตามปกติ ประเทศไทยต๎องใช๎มาตรฐานที่สามารถตอบ

ได๎วําโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการจะไมํสํงผลอยํางมีนัยส าคัญตํอระบบนิเวศนั้น มีค าพิพากษาของศาลในหลายคดีที่

ตัดสินเกี่ยวกับ ข๎อ 194 (5) นี้ เชํน คดีในทะเลจีนใต๎ (South China Sea) คดี Chagos Marine Protected Area ที่

ตัดสินโดย Permanent Court of Arbitration (PCA) ในปี ค.ศ. 2015 และคดี Pulp Mills on the River Uruguay 

(Argentina v. Uruguay) ค.ศ. 2010 ที่มีการตัดสินวําในโครงการหรือกิจกรรมที่จะสํงผลกระทบอยํางร๎ายแรง หรืออาจท า

ให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมไมํได๎ รัฐจะต๎องจัดให๎มีมาตรการป้องกันลํวงหน๎าตามหลักการป้องกันลํวงหน๎า (Precautionary 

Principle) หลักดังกลําวนี้อาจเข๎ามาเก่ียวข๎องในการตีความ การกระท า และการใช๎บังคับกฎหมาย ปัญหาคือประเทศไทย

ตระหนักถึงหลักการนี้หรือไมํ นอกจากนี้ในคดีที่ตัดสินโดย International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 

คดี Southern Bluefin Tuna ในความเห็นเฉพาะตน (Separate Opinion) ของ Judge Laing ได๎มีการปรับใช๎หลักการ

ป้องกันลํวงหน๎าด๎วย ดังนั้นรัฐต๎องมีมาตรการในการรองรับผลที่จะเกิดขึ้นในประเด็นนี้ด๎วย 

ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือไมํวําคลองจะตัดผํานจุดใด จะต๎องมีการตัดผํานด๎ามขวาน การขุดคลองอาจจะ

ไมํได๎ตัดตรงผํานเข๎าไปในอุทยานแหํงชาติ หรืออาจจะไมํได๎ตัดตรงเข๎าไปในพื้นที่ชุํมน้ า แตํไมํได๎หมายความวําจะไมํสํงผล

กระทบทางสิ่งแวดล๎อม ในระบบกฎหมายระหวํางประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ เป็นระบบที่มีความ

ซับซ๎อน ต๎องมีใช๎การตีความอยํางเป็นระบบ (Systemic Integration) UNCLOS อ๎างไปถึงกฎหมายสนธิสัญญาไมํวําจะ

เป็นระดับภูมิภาคหรือระดับพหุภาคีด๎วย จึงไมํสามารถหลีกเลี่ยงที่จะกลําวถึง Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ซึ่งคุ๎มครองสิ่งมีชีวิตที่มีความส าคัญหายาก และนอกจากนี้

ยังมี Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar 

Convention) แม๎การขุดคลองไมํได๎ตัดผํานพื้นที่ชุํมน้ าแตํถ๎าสํงผลกระทบก็ต๎องสามารถชี้แจงตํอรัฐภาคีในความตกลงที่เรา

ไปผูกพันไว๎ให๎ได๎ ที่ส าคัญที่สุดในปัจจุบันคือ อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 

on Biological Diversity) ซึ่งคุ๎มครองสัตว์ คุ๎มครองพืช และที่ส าคัญที่สุดคือคุ๎มครองถิ่นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ การขุด
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คลองมีความเสี่ยงในทางกฎหมายระหวํางประเทศที่ประเทศไทยต๎องพิจารณา ทั้งนี้อาจยังรวมไปถึงอนุสัญญาวําด๎วยการ

คุ๎มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (The World Heritage Convention) อีกด๎วย ซึ่งประเด็นเหลํานี้เป็น

ประเด็นข๎อกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ เป็นเรื่องที่อาจเกิดข๎อพิพาทกันระหวํางประเทศขึ้นซึ่งไมํ

สามารถหยิบยกกฎหมายภายในขึ้นอ๎างได๎ 

ในประเด็นอนุสัญญาระหวํางประเทศระดับทวิภาคีที่ประเทศไทยเคยท ากับสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1946 

(Anglo-Thai Peace Treaty) ที่เรียกวําสนธิสัญญาระงับสถานะของสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ข๎อ 7 เขียนไว๎วํารัฐไทยไมํ

สามารถขุดคลองกระได๎ถ๎าไมํรับความยินยอมจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรกํอน แม๎ในปัจจุบันสหราชอาณาจักรจะไมํได๎มี

อิทธิพลในภูมิภาคนี้แล๎ว แตํหากมีการขุดคลองอาจมีประเด็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญานี้ได๎จากการสืบสิทธิทาง

กฎหมายในกฎหมายระหวํางประเทศของรัฐที่เคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร เชํน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศเมียนมาร์ แม๎มีการกลําวกันวําความตกลงดังกลําวอาจจะยกเลิกไปแล๎ว ต๎องขอเรียนถามวําประเทศ

ไทยเคยได๎รับความยินยอมให๎ยกเลิกข๎อตกลงดังกลําวจากประเทศอื่นหรือไมํ เพราะจะขอยกเลิกฝ่ายเดียวไมํได๎ ผู๎บรรยาย

ขออนุญาตแสดงความเห็นและตั้งเป็นข๎อสังเกตไว๎และที่น าเสนอในประเด็นนีเ้พราะเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายอยํางหนึ่งที่

ประเทศไทยจะต๎องตอบค าถามในทุกเวทีตํอนานาประเทศเกี่ยวกับโครงการขุดคลองนี้ 

ขอยกตัวอยํางปิดท๎ายการบรรยาย คลองที่ก าลังจะขุดคลองหนึ่งคือ คลอง Nicaragua มีการตั้งค าถามในประเด็น

ความกังวลในทางสิ่งแวดล๎อมภายใต๎พันธกรณีที่คล๎ายกับประเทศไทยมี สํวนที่คลองปานามาสามารถขุดได๎นั้นอาจจะเป็น

เพราะกฎหมายสิ่งแวดล๎อมแตํเดิมนั้นไมํมีความชัดเจนเทําในปัจจุบัน ดังนั้นหากจะมีการขุดคลอง ประเทศไทยจะต๎อง

เผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายระหวํางประเทศและจะต๎องเตรียมการเพื่อชี้แจงและตอบค าถามกับนานาประเทศ

เก่ียวกับพันธกรณีตามกฎหมายระหวํางประเทศตํางๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีซึ่งนอกจากจะต๎องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ที่นําเชื่อถือแล๎วยังต๎องเป็นที่ยอมรับอีกด๎วย 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

อาจารย์นพรได๎น าเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะไมํเคยมีการน าเสนอมากํอน หากหนํวยงานใดจะน า

ข๎อมูลจากการสัมมนาในวันนี้ไปใช๎วําประเทศไทยควรจะขุดคลองหรือไมํก็จะมีมิติทางสิ่งแวดล๎อมซึ่ งนอกจากมิติทาง

สิ่งแวดล๎อมที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล๎อมก็ยังเป็นประเด็นทางกฎหมายด๎วย กฎหมายและอนุสัญญา

ตํางๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอาจท าให๎ประเทศไทยต๎องปฏิบัติตามพันธกรณีเหลํานั้น ซึ่งจะต๎องไปพิจารณาเงื่อนไขตํางๆ 

ในการปฏิบัติตามเพื่อให๎สามารถด าเนินการขุดคลองได๎โดยไมํผิดกฎหมายระหวํางประเทศหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ

ตํางๆ ที่ประเทศไทยได๎ท าไว๎ 

วิทยากรทํานตํอไปจะให๎ข๎อมูลทางด๎านโลจิสติกส์และการขนสํง ขอเชิญอาจารย์ประพันธ์ 
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รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ (วิทยากร) 

เนื่องจากผู๎บรรยายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด๎านพาณิชยนาวี จึงขอก าหนดหัวข๎อการบรรยายเป็นหัวข๎อในเชิง

เศรษฐกิจและโลจิสติกส์เป็น 3 เรื่องใหญํๆ คือ ความคุ๎มคําในการขุดคลอง อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการขุดคลอง และ

บทเรียนของประเทศไทยและตํางประเทศที่เก่ียวกับการพัฒนาทําเรือ 

ขอกลําวในเบื้องต๎นกํอนวําเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของความคุ๎มคํา ผู๎บรรยายไมํปฏิเสธการขุดคลองหาก

ด าเนินการแล๎วมีความคุ๎มคําและเป็นเหตุเป็นผลทางเศรษฐกิจจริง สํวนข๎อมูลที่จะน ามาเสนอในวันนี้เป็นข๎อมูลที่มีแหลํง

อ๎างอิงสามารถสืบค๎นได๎ในปัจจุบัน การค านวณที่จะน าเสนอในวันนี้เป็นการค านวณแบบครําวๆ เนื่องจากเรือแตํละล ามี

อัตราการบริโภคทรัพยากรที่ไมํเหมือนกันขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ การค านวณที่จะน าเสนอจึงเป็นการค านวณเพื่อ

เสนอกรอบความคิดให๎เห็นภาพเทํานั้น 

1. ความคุ๎มคําในการขุดคลอง 

ผู๎บรรยายได๎ข๎อมูลจากคณะกรรมาธิการวิสามัญขุดคลองไทย โดยมีข๎อสังเกตวําหลังจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2563 ไมํมีการอัปเดทข๎อมูลรายงานดังกลําวซึ่งไมํทราบวําด๎วยสาเหตุใด อยํางไรก็ตามในเชิงเศรษฐกิจเหตุผลหลักในการ

ขุดคลองคือการมีรายได๎จากคําผํานคลอง การมีรายได๎ที่เพิ่มข้ึนของประชาชนในพื้นที่ในชํวงกํอสร๎าง หากกํอสร๎างเสร็จแล๎ว 

และมีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมก็จะมีรายได๎จากพื้นที่เหลํานัน้ ดังนั้นประเด็นที่จะต๎องมีการพิจารณาคือในเชิงเศรษฐกิจ

จะมีความคุ๎มคําจริงหรือไมํ ในการศึกษาความเป็นไปได๎อาจเร่ิมจากกรอบแนวความคิดวําคิดวําต๎องการจะด าเนินโครงการ

ใด ขอบเขตของโครงการนั้นเป็นอยํางไร หากแนวคิดนั้นมีความนําสนใจ ล าดับตํอไปจึงไปท า Pre-fease ถ๎าขั้นตอนนี้ท า

แล๎วเป็นเหตุเป็นผล จึงเริ่มด าเนินการขั้นตอนตํอไปในขั้น Feasibility Study หลังจากนั้นหากพิจารณาแล๎วไมํขัดตํอข๎อ

กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ตํางๆ จึงไปด าเนินการจริง (Implement) ขั้นตอนการด าเนินการเชํนนี้เป็นการด าเนินการตาม

กรอบในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

Feasibility Study ไมํได๎พิจารณาแคํเร่ืองเศรษฐกิจเทํานั้น แตํยังมีเร่ือง Legal Feasibility สิ่งแวดล๎อม และการ

จัดการตํางๆ ที่จะต๎องพิจารณาประกอบอีกด๎วย แตํที่ส าคัญหากพิจารณาลงลึกในทางเศรษฐศาสตร์จะต๎องพิจารณาใน

มุมมองการตลาด และกลุํมลูกค๎า โดยสามารถใช๎แบบจ าลองที่เรียกวํา Business Canvas Model เพื่อจะประเมินวําผู๎ใด

จะเป็นลูกค๎าของธุรกิจ จะจัดการอยํางไร และรายได๎จะเกิดขึ้นได๎อยํางไร ปัจจุบันยังไมํพบวําคณะกรรมาธิการที่ด าเนินการ

ศึกษาในเร่ืองนี้ได๎พิจารณาในประเด็นเหลํานี้แล๎ว 

ประเด็นตํอมา Value Proposition ในการขุดคลองไทยคืออะไร สิ่งที่ถูกน าเสนอมาโดยตลอดคือ การที่เรือแลํน

ผํานคลองไทยแล๎วจะประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการแลํนโดยไมํผาํนคลองไทย เชํน แลํนผํานชํองแคบมะละกา ชํองแคบซุน

ดา หรือชํองแคบลมบก รายได๎หลักจากการขุดคลองไทยคือคําผํานทางซึ่งจะเป็นไปตามจ านวนเรือ และอัตราคําผํานทางที่

จะเก็บ 
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อัตราคําผํานคลองจะเก็บได๎เทําใดนั้นต๎องพิจารณาจากอัตราคําใช๎จํายที่ลูกค๎าสามารถประหยัดไปได๎ โดยค านวณ

ได๎จากระยะเวลาที่ประหยัดลงไป ซึ่งเวลาสามารถแปลงมาเป็นจ านวนเงินที่ประหยัดลงไปได๎โดยเอาต๎นทุนตํอวันของเรือ 

และปริมาณน้ ามันที่ใช๎มาค านวณ ดังนั้นการพิจารณาเวลาที่ประหยัดไปได๎นั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญ จากรายงานของรัฐสภา

กลําววําจะประหยัดเวลาได๎ 2 – 5 วัน แตํเมื่อค านวณแล๎วต๎องพิจารณาจากต๎นทางที่เรือเดินทาง และปลายทางที่เรือจะไป

ถึง เพราะเส๎นทางจากต๎นทางไปยังปลายทางนั้นสามารถใช๎ได๎หลายทางต๎องพิจารณาตัวเลือกของลูกค๎าประกอบด๎วย และ

การผํานคลองจะต๎องมีกระบวนการตํางๆ ในการผํานคลอง ต๎องลดระดับความเร็ว ต๎องมีการใช๎บริการน ารํอง และเรือไมํ

สามารถแลํนเต็มก าลังเชํนเดียวกับในทะเลลึกได๎ ปัจจัยที่ได๎กลําวมานี้ต๎องน ามารํวมพิจารณาประกอบด๎วย 

ขอยกตัวอยํางคลองปานามา การแลํนเรือจากนิวยอร์คไปซานฟรานซิสโก หากใช๎คลองปานามาจะยํนระยะทาง

ลงได๎ประมาณ 8,000 ไมล์ทะเล กรณีคลองสุเอซ หากต๎นทางอยูํที่ประเทศโมร็อกโกและต๎องการแลํนเรือไปยังตะวันออก

ไกลต๎องแลํนผํานทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล๎วผํานคลองสุเอซ แตํถ๎าต๎นทางอยูํที่คูเวตและต๎องการขนสํงน้ ามันไปยุโรป การ

ผํานคลองสุเอซจะประหยัดในแงํระยะทางได๎มากกวํา ดังนั้นการอ๎างเรื่องการประหยัดเวลาต๎องพิจารณาต๎นทางและ

ปลายทางประกอบด๎วย 

คุณภูมินทร์อดีตประธานสมาคมเจ๎าของเรือไทยได๎น าเสนอผลการค านวณเรื่องการประหยัดระยะเวลาในการ

เดินทางหากมีการขุดคลอง ตํอคณะกรรมาธิการวิสามัญขุดคลองไทย โดยพิจารณาจากเส๎นทาง 9A โดยแลํนในบริเวณ

ทะเลอันดามันที่เป็นน้ าตื้นมีระยะทางประมาณ 24 ไมล์ทะเล มีเส๎นทางเข๎ามาทางชํองใต๎เกาะลันตา จังหวัดกระบี่แล๎ว

ออกไปฝั่งอําวไทยบริเวณอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางโดยรวมที่เรือไมํสามารถแลํนในทะเลเปิดได๎มี

ประมาณ 127 ไมล์ทะเล สมมติวําเรือจอดหรือเริ่มต๎นเดินทางจากเมืองอาเจะห์ในประเทศอินโดนีเซียและใช๎เส๎นทางผําน

ชํองแคบมะละกาจะมีระยะทาง 1,550 ไมล์ทะเล แตํถ๎ามีคลองไทยจะใช๎ระยะทาง 1,257 ไมล์ทะเล ความเร็วที่แลํนใน

คลองจะมีความเร็วประมาณ 9 นอต สํวนในทะเลเปิดแลํนได๎ 19 นอต จากเมืองอาเจะห์ไปถึงจุดตัดเดียวกันกับกรณีผําน

ชํองแคบมะละกาจะใช๎เวลา 3 วัน 4 ชั่วโมง 28 นาที ในกรณีแลํนในชํองแคบมะละกาด๎วยความเร็ว 19 นอต ใช๎เวลา 3 วัน 

9 ชั่วโมง 35 นาที ดังนั้นระยะเวลาที่ตํางกันเทํากับ 5 ชั่วโมง 11 นาที ไมํใชํ 2 – 5 วัน 

ผู๎บรรยายขอค านวณรูปแบบใหมํ แบํงเป็น 3 กรณี แตํใช๎ความเร็วในการผํานคลอง 7.5 นอต โดยเทียบเคียงกับ

ความเร็วที่ใช๎ได๎ในคลองสุเอซ 

1. กรณีเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 24,000 ตู๎ที่แลํนในเส๎นทางตะวันออกไกล - ยุโรป มีความเร็ว 22 นอต พบวํา

แลํนผํานคลองไทย กับชํองแคบมะละกาใช๎เวลาตํางกัน 7 ชั่วโมง 

2. กรณีเรือบรรทุกน้ ามันประเภท Very Large Crude Carriers (VLCC) เรือประเภทนี้จะเป็นกลุํมลูกค๎าหลักใน

การขนสํงเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางไปตะวันออกไกล เชํน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลีใต๎ ความเร็ว

เรือ 14 – 15 นอต เมื่อค านวณเปรียบเทียบทั้งผํานคลองไทย ชํองแคบมะละกา ชํองแคบซุนดา และชํองแคบลมบก ต๎น
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ทางจากเมืองคูเวตไปเมืองหนิงปัวซึ่งเป็นเมืองทําน้ ามันของประเทศจีนที่มีโรงกลั่นน้ ามัน หากเปรียบเทียบเส๎นทางผําน

คลองไทยกับผํานชํองแคบมะละกาเรือจะประหยัดเวลาเพียง 18 – 20 ชั่วโมง เทํานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความเร็วของเรือแตํ

ละล า ยิ่งเรือแลํนได๎เร็วก็ยิ่งประหยัดเวลาได๎น๎อย 

3. กรณีเรือที่ขนแรํเหล็กซึ่งเป็นเรือที่ขนสินค๎า Dry Bulk จากปริมาณแรํเหล็กที่ใช๎ทั่วโลกปีละ 1,400 ล๎านตัน 

ประเทศจีนเป็นประเทศน าเข๎าแรํเหล็กจ านวนมากถึงปีละ 1,000 ล๎านตัน โดย 300 ล๎านตันเป็นแรํเหล็กที่มีการขนสํงมา

จากประเทศบราซิล สํวนที่เหลือจะมาจากประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นกลุํมลูกค๎าอีกกลุํมที่มีความเป็นไปได๎วําจะมาใช๎คลอง

ไทยคือกลุํมเรือขนแรํเหล็กจากประเทศบราซิล เมื่อค านวณแล๎วเรือที่แลํนจากประเทศบราซิลไปยังประเทศจีนด๎วย

ความเร็ว 14 – 15 นอต เมื่อเปรียบเทียบกับชํองแคบมะละกาจะประหยัดเวลา 6 – 18 ชั่วโมงแตํหากเทียบกับชํองแคบ

ซุนดา หรือชํองแคบลมบกจะประหยัดเวลาเยอะกวําประมาณหนึ่งวันเศษ 

เมื่อพิจารณาตัวเลขโดยละเอียดจะสามารถสรุปได๎วําผลลัพธ์ความประหยัดจะไมํใชํ 2 – 5 วัน ความส าคัญของ

การประหยัดจ านวนวันคือหากประหยัดวันได๎มากก็จะสามารถประหยัดเงินได๎มากด๎วย อยํางไรก็ตามจ านวนเงินที่เจ๎าของ

เรือสามารถประหยัดได๎นั้น ยํอมไมํใชํจ านวนเงินที่จะน ามาจํายเป็นคําผํานคลองทั้งหมด เชํน หากเจ๎าของเรือประหยัด

ระยะเวลาค านวณเป็นเงินได๎ 100 บาท เจ๎าของเรือคงไมํน าเงินทั้งหมดมาจํายเป็นคําผํานคลอง 

อัตราคําผํานคลองควรจะเป็นเทําใดนั้น อาจคิดได๎จากการแปลงคําความประหยัดมาเป็นเงินโดยต๎องพิจารณา

ต๎นทุนของเรือตํอวัน ในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางธุรกิจพาณิชยนาวี ต๎นทุนหลักตํอวันของเรือคือ Capital Cost ซึ่งอาจจะ

เป็นเงินทุน เงินกู๎ หรือคําเสื่อมราคา ในสํวนนี้เรียกวํา Capital Expenditures (CAPEX) อีกสํวนหนึ่งคือ Operating 

Expenditures (OPEX) คือคําด าเนินการตํางๆ ของเรือ เชํน คําจ๎างและคําอาหารของลูกเรือ คําซํอมแซมและบ ารุงรักษา

ตัวเรือ และคําประกันภัยตัวเรือ หากเรือแลํนจะมีต๎นทุนที่เพิ่มขึ้นคือคําน้ ามันเชื้อเพลิงที่เรือได๎ใช๎ จากกรอบความคิดนี้ท า

ให๎สามารถค านวณได๎ เชํน เรือ VLCC ขนสํงน้ ามันดิบจากตะวันออกกลางไปยังตะวันออกไกล ต๎นทุน Charter Hire 

30,000 เหรียญตํอวัน (ประมาณ 900,000 บาทตํอวัน) โดยปกติเรือ VLCC จะใช๎น้ ามันเฉลี่ย 90 – 100 ตัน ราคาน้ ามันที่

ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ราคาตันละ 311 เหรียญ เมื่อค านวณแล๎วประหยัด 1 วันคิดเป็นเงิน

ประมาณ 60,000 เหรียญ (ต๎นทุน Charter Hire ตํอวัน 30,000 เหรียญ รวมกับ คําน้ ามัน 311 เหรียญตํอตัน x 100 ตัน 

= 31,100 เหรียญ รวมเป็น 61,100 เหรียญ) ถ๎าประหยัดแคํครึ่งวันยํอมหมายถึงประหยัดได๎ 30,000 เหรียญ หรือ 

ประหยัดได๎ 6 ชั่วโมงก็คิดเป็นเงิน 15,000 เหรียญ มีผู๎กลําววําวันหนึ่งจะประหยัดได๎ถึง 267,000 เหรียญ ผู๎บรรยายไมํ

ทราบวําผู๎นั้นค านวณโดยอาศัยข๎อมูลจากแหลํงใดจึงมีความแตกตํางกับที่ผู๎บรรยายค านวณได๎เป็นจ านวนมาก 

อยํางไรก็ตามการค านวณข๎างต๎นจะมีความซับซ๎อนมากขึ้นเพราะ ต๎นทุน Charter Hire และราคาน้ ามันไมํเคย

คงที่ ราคา Charter Hire ที่ Clarksons (บริษัทนายหน๎าเรือที่ใหญํที่สุดในโลก) ได๎ท าดัชนีไว๎ตั้งแตํ ค.ศ. 1972 ปรากฏวํา

ในปี 2009 - 2010 เรือ VLCC มีอัตราคําเชําสูงถึงวันละ 90,000 เหรียญ ในขณะที่ต่ าสุดเหลือเพียง 19,000 เหรียญ เรือ 

Aframax (เรือบรรทุกน้ ามันขนาดกลาง) มีอัตราคําเชําสูงสุดวันละ 43,000 เหรียญ และต่ าสุดวันละ 12,000 เหรียญ เรือ 
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Dry Bulk (เรือขนแรํ) ขนาดประมาณ 170,000 เดทเวทตัน เคยมีคําเชําสูงถึงวันละ 165,000 เหรียญ เรือ Panamax วัน

ละ 80,000 เหรียญ แตํชํวงที่เศรษฐกิจตกต่ าราคาได๎ลงไปเหลือเพียงวันละ 5,000 เหรียญ ราคาน้ ามันก็เชํนกัน Marine 

Fuel Oil เคยขึ้นสูงถึง 720 เหรียญตํอตัน และเคยตกต่ าลงถึง 120 เหรียญตํอตัน 

ตัวเลขความผันผวนดังกลําวสํงผลให๎การตั้งราคาคําผํานคลองประเมินได๎ยาก ในการตั้งราคาคําผํานคลองจะต๎อง

พิจารณาวําเรือประหยัดได๎เทําใด แตํปัญหาคือตัวเลขความประหยัดก็ผันผวน หากหาคําประมาณได๎ก็ยังไมํสามารถเก็บได๎

เต็มจ านวนที่เรือประหยัดได๎ ผู๎บรรยายจึงได๎ทดลองท า Scenario โดยประมาณการณ์จากเรือ VLCC ที่มีตัวเลขราคา 

Charter Hire สูงสุดและต่ าสุดตามข๎อมูลข๎างต๎นมาหาคําเฉลี่ยแบบครําวๆ กรณีเรือ VLCC คํากลางหนึ่งวันที่เรือสามารถ

ประหยัดได๎ประมาณ 96,000 เหรียญ หากจะเก็บร๎อยละ 50 ก็จะได๎ 48,000 เหรียญ หรือร๎อยละ 60 ก็จะได๎ประมาณ 

58,000 เหรียญ แตํคงเป็นไปได๎ยากที่จะเก็บได๎ถึง 100,000 เหรียญตํอล าตํอเที่ยวตามที่มีการกลําวอ๎างกัน สํวนกรณีเรือที่

มีขนาดเล็กลงมาอัตราการประหยัดของเรือขนาดเล็กก็จะมีจ านวนน๎อยลงด๎วย ราคาคําผํานคลองที่จะเก็บได๎ก็จะลดลงมา

อีก อาจจะเหลือล าละไมํกี่พันเหรียญก็ได๎ 

คําผํานคลองโดยเฉลี่ยของคลองสุเอซจะเก็บได๎ประมาณ 250,000 เหรียญตํอล าตํอเที่ยว คลองปานามาเก็บได๎ 

270,000 เหรียญตํอล าตํอเที่ยว คลองคีล 5,000 เหรียญตํอล าตํอเที่ยว จากตัวเลขราคาคําผํานทางของคลองตํางๆ 

สะท๎อนให๎เข๎าใจได๎วําคําผํานคลองนั้นสามารถเก็บได๎ตามความประหยัดที่เกิดตามระยะทาง 

อีกประเด็นหนึ่งคือจ านวนเรือที่จะมาใช๎คลอง ในปี ค.ศ. 2019 ในคลองปานามามีเรือผํานประมาณ 13,000 ล า 

คลองสุเอซประมาณ 18,000 ล า และคลองคีลประมาณ 28,000 ล า สํวนชํองแคบมะละกาสถิติจ านวนเรือที่ผํานในปี ค.ศ. 

2018 มีเรือผําน 85,030 เที่ยว สํวนมากเป็นเรือขนาดประมาณ 300 ตันกรอสขึ้นไป แตํสถิติไมํได๎ระบุต๎นทาง – ปลายทาง

ของเรือ และไมํได๎ระบุวําเป็นเรือเที่ยวเปลําหรือเที่ยวหนัก ซึ่งหากเป็นเรือเที่ยวหนักก็มีแนวโน๎มที่เจ๎าของเรือจะน าคํา

ระวางบรรทุกสินค๎ามาจํายเป็นคําผํานคลองได๎ แตํถ๎าเป็นเรือเที่ยวเปลําเจ๎าของเรืออาจจะไมํใช๎คลองในการผํานก็ได๎เพราะ

เพิ่มต๎นทุนให๎กับเจ๎าของเรือเอง เรือ Tanker ที่บรรทุกน้ ามันที่กลั่นแล๎วจากประเทศสิงคโปร์ไปยังประเทศเมียนมาร์แม๎จะมี

รายงานวําผํานชํองแคบมะละกา แตํก็ไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎คลองไทย จะเห็นได๎วําปริมาณเรือที่ผํานชํองแคบมะละ

กา 80,000 ล าเศษนั้น ไมํแนํนอนวําจะมาผํานคลองไทยทั้งหมด อีกตัวอยํางหนึ่งคือเรือขนสํงถํานหินจากประเทศ

อินโดนีเซียไปยังประเทศอินเดีย ในปีหนึ่งๆ ประเทศอินเดียน าเข๎าถํานหินจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 200 ล๎านตัน 

หากใช๎เรือที่สามารถบรรทุกได๎ 50,000 ตันไปบรรทุกก็จะต๎องใช๎เรือ 4,000 เที่ยว เมื่อลองวัดระยะทางดูแล๎ว หากเรือถําน

หินแลํนออกจากแหลํงถํานหินในเมืองบันจาร์มาซิน เมืองซามารินดา หรือเมืองกาลีมันตันซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของเกาะ

บอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศอินเดีย โดยระหวํางเส๎นทางผํานชํองแคบมะละกา กับเส๎นทางผํานคลองไทย 

พบวําเส๎นทางผํานชํองแคบมะละกามีระยะทางที่สั้นกวํา กลุํมเรือเหลํานี้จึงไมํใชํกลุํมที่จะมาเป็นลูกค๎าของคลองไทย 

ผู๎บรรยายพบตัวเลขที่วุฒิสมาชิกบันทึกในรายงานใน พ.ศ. 2548 วํามีเรือผํานชํองแคบมะละกาปีละ 520,000 ล า 

โดยไมํได๎มีการกลําวถึงแหลํงอ๎างอิง และรายงานตํออีกวําต๎นทุนเรือคิดเป็นเงินวันละ 10 - 20 ล๎านบาท ซึ่งตัวเลขตํางจาก
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ที่ผู๎บรรยายได๎ค านวณและน าเสนอไปข๎างต๎นวําประหยัดได๎ประมาณวันละ 3 ล๎านบาท (96,000 เหรียญ) ตัวเลขเหลํานี้

จะต๎องมีการตรวจสอบความถูกต๎องกัน 

ประเด็นตํอไปคือเรื่องความสามารถในการเดินเรือผํานคลอง ซึ่งเป็นเรื่อง Production Capacityผู๎บรรยายไมํ

แนํใจวําจะมีการขุดคลองในรูปแบบใด จะขุดคลองเป็นเส๎นเดียว ขุดสองเส๎นขนานกัน หรือขุดสองเส๎นขนานกันแล๎วมีอีก

สองเส๎นขนาบแตํและข๎างด๎วย แตํอยํางไรก็ตามเรือไมํสามารถแลํนตามกันได๎ ต๎องมีการเว๎นระยะหําง เชํน ในคลองสุเอซ 

ผู๎น ารํองจะก าหนดระยะหํางของเรือแตํละล าประมาณ 1 - 2 ไมล์ทะเล เพื่อป้องกันการชนกันของเรือ หากค านวณวํา

สามารถปลํอยเรือได๎ทุกๆ 15 นาที คลองไทยจะมี Capacity ประมาณ 70,000 เที่ยวเศษตํอปี ทั้งไปและกลับ (ประมาณ

สูงสุดวันละ 200 เที่ยว) มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งอ๎างวําสามารถเดินเรือได๎วันละ 600 เที่ยว ผู๎บรรยายเห็นวําไมํนําเป็นไปได๎ 

ประเด็นตํอไปคือเรื่องจุดคุ๎มทุน ในรายงานของคณะกรรมาธิการได๎อ๎างการศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งวําหาก

ขุดคลองกว๎าง 400 เมตร ลึก 30 เมตร จะใช๎งบประมาณการลงทุน 2.18 ล๎านล๎านบาท จะมีรายได๎จากคําผํานคลอง

ประมาณ 1.4 หมื่นล๎านบาทตํอปี ซึ่งไมํปรากฏวําเป็นรายได๎สุทธิแล๎วหรือไมํ ในรายงานไมํได๎กลําวถึง NPV (Net Present 

Value) และ IRR (Internal Rate of Return) หากลองค านวณครําวๆ วําลงทุน 2.2 ล๎านล๎านบาท มีรายได๎ปีละ 1.4 หมื่น

ล๎านบาท จุดคุ๎มทุนจะอยูํที่ 158 ปี จึงจะคืนทุน แตํผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไปหากรายได๎ในปีตํอไปเพิ่มขึ้น มีรายงานอีกฉบับ

หนึ่งรายงานวํา ลงทุนแบบที่ 1 คือขุดคลองอยํางเดียวและเก็บคําผํานคลองอยํางเดียวจะต๎องลงทุน 44,700 ล๎านเหรียญ 

ลงทุนแบบที่ 2 ขุดคลอง สร๎างทําเรือ พัฒนาที่ดิน และขายที่ดิน (ไมํรวมคําเวนคืน) ลงทุน 73,000 ล๎านเหรียญ และมีการ

คาดการณ์ในรายงานฉบับนี้ด๎วยวําจะมีเรือแลํนผํานในปีแรก (พ.ศ. 2573) 13,000 ล า อีก 10 ปีตํอมาจะมีเรือแลํนผําน 

22,000 ล า และในปี พ.ศ. 2593 จะมีเรือผําน 28,000 ล า มีการระบุคําผํานทางของเรือแตํละประเภทโดยได๎คําเฉลี่ยปี

แรก (พ.ศ. 2573) ประมาณ 28,000 เหรียญตํอล า ปี พ.ศ. 2583 เฉลี่ย 31,000 เหรียญตํอล า และ พ.ศ. 2593 เฉลี่ย 

36,000 เหรียญตํอล า ที่นําสนใจคือในรายงานฉบับดังกลําวระบุวําการลงทุนแบบที่1 จะมี IRR ร๎อยละ 1.82 หากน าไป

เปรียบเทียบกับการฝากเงินที่ธนาคารซึ่งความเสี่ยงน๎อยมากจะได๎ดอกเบี้ยร๎อยละ 0.5 ซื้อพันธบัตรรัฐบาลมีผลตอบแทน

ประมาณร๎อยละ 2 – 3 ตามรายงานระบุวําการลงทุนแบบที่ 1 สามารถคืนทุนได๎ภายใน 56 ปี หากเป็นการลงทุนแบบที่ 2 

สามารถคืนทุนได๎ภายใน 35 ปี ซึ่งการศึกษานี้สอดคล๎องกับการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2547 – 

2548 วําจุดคุ๎มทุนอยูํที่ 30 ปี ค าถามคือหากรายงานดังกลําวถูกต๎อง ประเทศไทยควรจะเดินหน๎าโครงการนี้ตํอไปหรือไมํ

เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน 

2. อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการขุดคลอง 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการขุดคลองอาจมีได๎หลายประเภท เชํน อุตสาหกรรมการขนถํายสินค๎าระหวํางล าเรือ 

(Transshipment) ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน อูํตํอเรือ การแปรรูป ทํองเที่ยว และคาสิโน แตํที่ผู๎บรรยายอยากเน๎นคือ

อุตสาหกรรมการขนถํายสินค๎าระหวํางล าเรือ ทําเรือสิงคโปร์ ทําเรือตันจุงปาปัส และทําเรือพอร์ตกลัง สามทําเรือนี้เป็น

ทําเรือที่มี Transshipment เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์รุํงเรืองได๎เพราะจากการเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของเรือคอนเทนเนอร ์
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หลักการด าเนินงานของเรือคอนเทนเนอร์คือการน าเรือใหญํแลํนใน Main Port แล๎วน าเรือล าเลียง (Feeder) มากระจาย

สินค๎าที่เรียกวํา Hub & Spokes เชํน เส๎นทางจากยุโรปมาเอเชีย เรือแมํที่ใช๎ในปัจจุบันมักจะมีขนาดประมาณ 24,000 ตู๎ 

มีเส๎นทางการเดินเรือโดยเข๎าทําเรือในยุโรปประมาณ 4 – 5 ทํา แล๎วมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ประมาณ 1 – 2 ทํา 

หลังจากนั้นจะเดินเรือตํอไปทางเหนือ (ตะวันออกไกล) อีก 4 – 5 ทํา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎สินค๎าที่มากับเรือจะถูก

กระจายโดยเรือล าเลียง เมื่อมาถึงทําเรือสิงคโปร์ หรือทําเรือพอร์ตกลังก็จะมีการขนถําย (Discharge) ตู๎ แล๎วเอาเรือ

ล าเลียง (Feeder) มากระจายสินค๎าออกไป แตํอยํางไรก็ดีมีข๎อเท็จจริงประการหนึ่งที่ผู๎อยูํนอกธุรกิจการเดินเรือควร

รับทราบคือ สายเดินเรือคอนเทนเนอร์ในปัจจุบันมีเหลือเพียง 3 กลุํม มี 10 บริษัทเทํานั้นที่ให๎บริการเส๎นทางตะวันออก

ไกล – ยุโรป ได๎แก ํ

- 2M ซึ่งประกอบด๎วย MSC กับ Maersk 

- Ocean Alliance ซึ่งมีสมาชิก ได๎แก ํCMA CGM, Cosco, OOCL และ Evergreen  

- The Alliance ซึ่งประกอบด๎วย Hapag-Lloyd, ONE, HMM และ Yang Ming 

2M ได๎สัมปทานทําเรือตันจุงปาลาปัส 30 ปี (ได๎สัมปทานเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล๎ว) 2M จะต๎องผูกพันกับ

ข๎อตกลงนี้ไปอีก 20 ปี หากสามารถขุดคลองไทยส าเร็จในอีก 10 ปีข๎างหน๎า 2M ก็ยังมีสัญญาเหลืออีก 10 ปี แสดงให๎เห็น

วํากลุํมนี้มีแนวโน๎มจะไมํมาใช๎คลองไทยใน 10 ปีแรก 

เมื่อราว 3 ปีกํอนสายเดินเรือ CMA CGM ของประเทศฝรั่งเศสได๎เข๎าซื้อบริษัท American President Lines 

(APL) แม๎ชื่อบริษัทจะท าให๎เข๎าใจวําเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันแตํเมื่อ 10 กวําปีทีแล๎ว APL ถูกสายเดินเรือชื่อ Neptune 

Orient Lines Limited (NOL) ซื้อ โดย NOL เป็นบริษัทของรัฐบาลสิงคโปร์ ดังนั้นเจ๎าของที่แท๎จริงของ APL คือรัฐบาล

สิงคโปร์ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศสิงคโปร์ เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจขาย APL ให๎ CMA CGM มีข๎อตกลงวํา 

CMA CGM ต๎องใช๎ทําเรือสิงคโปร์เป็น Transshipment ท าให๎กลุํม Ocean Alliance มีข๎อตกลงที่ผูกพันกับประเทศ

สิงคโปรแ์ละไมํสามารถท า Transshipment ที่อื่นได๎ 

สํวนกลุํมที่เหลือคือ The Alliance ซึ่งเป็นกลุํมที่เล็กที่สุดเทํานั้นที่จะเป็น Free Market ถ๎ามีแผนจะพัฒนาให๎

คลองไทยเป็น Transshipment จะต๎องพิจารณาถึงข๎อเท็จจริงเหลํานี้ด๎วย 

เมื่อขุดคลองไทยมีทางเลือกที่จะเป็น HUB ได๎อยํางน๎อย 3 ทาง  

1. ใช๎คลองไทยเป็น HUB หรือ 

2. ใช๎คลองไทยเป็นเพียงทางผํานแล๎วไปใช๎ทําเรือทางใต๎ของเวียดนามเป็น HUB หรือ 

3. เลือกแหลมฉบังเป็น HUB 
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ในปัจจุบัน Throughput (นับทั้งขาเข๎าและออก) ของทําเรือสิงคโปร์มีประมาณ 37 ล๎านตู๎ แตํเป็นตู๎ที่มีปลายทาง

ที่ประเทศสิงคโปร์เองเพียง 1 - 2 ล๎านตู๎เทํานั้น ที่เหลือคือสินค๎าที่มาผํานและมีการถํายล าเรือ สํวนทําเรือพอร์ตกลังมี 

Throughput ประมาณ 13 ล๎านตู๎ ที่ทําเรือตันจุงปาลาปัส มีประมาณ 9 ล๎านตู๎ ทําเรือแหลมฉบังมีประมาณ 8 ล๎านตู๎รวม

กับทําเรือที่กรุงเทพอีก 2 ล๎านตู๎ ทําเรือที่โฮจิมินห์ 6.85 ล๎านตู๎ ทําเรือที่มะนิลา 5 ล๎านตู๎ และทําเรือที่จาการ์ต๎า 7 ล๎านตู๎ 

ถ๎าต๎องการเปลี่ยน Transshipment HUB จากประเทศสิงคโปร์หรือประเทศมาเลเซียมาเป็นคลองไทย ตู๎คอนเทนเนอร์

จะต๎องเดินทางขึ้นเหนือซึ่งมีระยะทางไกลขึ้น Feedering Cost ก็จะแพงขึ้น ในขณะที่ถ๎าตู๎คอนเทนเนอร์มาจากประเทศ

เมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม หรือประเทศฟิลิปปินส์ระยะทางจะใกล๎ลงและ Feedering Cost จะถูกลงด๎วย ข๎อมูลเหลํานี้

สายเดินเรือจะต๎องน ามาใช๎ในการตัดสินใจวําทางใดจะคุ๎มคํากวํา ทั้งนี้ภายใต๎เงื่อนไขที่วําทําเรือในประเทศไทยจะต๎องไมํ

เก็บคําธรรมเนียมแพงกวําในประเทศสิงคโปร์ อยํางไรก็ตามหากพิจารณาที่ตัวเลขแล๎ว ตู๎คอนเทนเนอร์จะมาจากด๎านลําง

ของคลองไทยเสียมากกวํา จึงมีแนวโน๎มที่จะเสียเปรียบในแงํการเป็น HUB ของ Transshipment 

สํวนการจะใช๎ทําเรือแหลมฉบังเป็น HUB นั้น เส๎นทางจากจากคลองไทยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช มายัง

แหลมฉบังมีระยะทาง 330 ไมล์ทะเล หากเรือแลํนด๎วยความเร็ว 22 นอต จะใช๎เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง และต๎องแลํน

ออกไปอีกรวมเป็นระยะทางประมาณ 600 ไมล์ทะเล รวมแล๎วเสียเวลาไปกลับเกือบ 2 วัน เรือประหยัดเวลาจากการแลํน

ผํานคลองไทยมา 6 ชั่วโมง แตํต๎องเสียเวลา 2 วันเพื่อจะท าการ Transshipment ที่แหลมฉบัง แนวทางนี้จึงไมํนําจะคุ๎มคํา 

หากจะกลําวถึงการได๎ประโยชนจ์ากการสํงออก ประเทศไทยมีสินค๎าสํงออกประมาณ 10 ล๎านตู๎ซึ่งสํวนใหญํอยูํในภาคกลาง 

สินค๎าทางภาคใต๎มีเพียง 2 ล๎านตู๎เทํานั้น อยํางไรเสียก็ต๎องมีการ Transshipment อยูํด ี

มีการกลําวอ๎างวํา การสร๎างคลองไทยจะแก๎ปัญหาเรื่อง Imbalance Container ประเทศไทยสํงออกสินค๎า

นับเป็นตู๎คอนเทนเนอร์มีปริมาณมากกวําที่น าเข๎าประมาณร๎อยละ 30 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องน าตู๎เปลําเข๎ามาเพื่อ

บรรจุสินค๎าสํงออกและการสํงออกจะต๎องแบกรับต๎นทุนตู๎เปลํานี้ด๎วย ผู๎บรรยายขอตั้งค าถามเป็นข๎อสังเกตวําการขุดคลอง

ไทยจะท าให๎ปัญหา Imbalance Container หมดไปได๎อยํางไร เพราะตราบใดที่ไมํมีการน าเข๎าเทํากับการสํงออก ก็จะต๎อง

มีการน าตู๎เปลําเข๎ามาบรรจุสินค๎าสํงออกอยูํดี 

ประเด็นการสร๎างงาน ในปัจจุบันระบบคอนเทนเนอร์ใช๎ระบบ Automation และเครื่องจักรหนักเป็นหลัก ใช๎

ทรัพยากรมนุษย์น๎อยมาก ในทําเรือบางแหํง เชํน ทําเรือรอตเทอร์ดาม มีการใช๎หุํนยนต์แทนแรงงานคนเสียด๎วยซ้ า ใน

อนาคตทําเรืออาจจะไมํได๎สร๎างงานให๎กับคนเป็นจ านวนมาก 

ประเด็นตํอมาคือเรื่องเรือเทกองเหลว หากจะสนับสนุนเรื่องนี้จะต๎องมีอุตสาหกรรมโรงกลั่น หรือหากต๎องการ

เป็นจุดเติมเชื้อเพลิง (Supply Bunker) ให๎เรือที่แลํนผํานไปมาเหมือนที่ประเทศสิงคโปร์ท าก็จะต๎องมีการตั้งโรงกลั่น 

อยํางไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบันผู๎บรรยายเห็นวํามีมากเกินความต๎องการ 
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สํวนอุตสาหกรรมอื่นๆ หากจะตั้ง Heavy Industry อื่นๆ จะกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางไร จะกระทบธุรกิจ

ทํองเที่ยวหรือไมํ จะตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะน าก๏าซธรรมชาติจากที่ใดมาด าเนินการเนื่องจากในอําวไทยเริ่มหมดแล๎ว 

หรือจะน าเข๎า NLG จากสหรัฐอเมริกาหรือกาตาร์ การริเริ่มอุตสาหกรรมเหลํานี้จะต๎องพิจารณาถึง Comparative 

Advantage ด๎วย หากจะท าอุตสาหกรรมตํอเรือก็ต๎องสร๎างอุตสาหกรรมถลุงเหล็กกํอนอยํางเชํนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลี

ใต๎เคยประสบความส าเร็จมาแล๎วคือต๎องท าให๎เหล็กมีราคาถูกที่สุดกํอนแล๎วจึงคํอยตํอยอดไปสูํอุตสาหกรรมตํอเรือ หากจะ

ตํอเรือแตไํมํปรากฏวํามีอุตสาหกรรมถลุงเหล็กก็จะต๎องน าเข๎าเหล็กซึ่งต๎องเสียคําขนสํงและสุดท๎ายก็จะไมํสามารถแขํงขัน

ได๎ ตัวอยํางเชํนในประเทศเวียดนามเคยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเรือแตํไมํมีอุตสาหกรรมถลุงเหล็กคอยสนับสนุน ใน

ที่สุดอุตสาหกรรมตํอเรือในประเทศเวียดนามจึงไมํประสบความส าเร็จ ในรายงานที่ผู๎บรรยายได๎รับมาระบุวํามีแผนจะสร๎าง

อุตสาหกรรมตัดเรือ (Scrap Industry) ด๎วย ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลําวเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเป็น

อยํางยิ่ง ในรายงานฉบับดังกลําวมีความย๎อนแย๎งอยูํมากคือมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไมํเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมแตํใน

ขณะเดียวกันก็ยังต๎องการสํงเสริมการทํองเที่ยวจึงต๎องกลับมาพิจารณาใหมํวําอุตสาหกรรมเหลํานั้นจะไปในทิศทาง

เดียวกันได๎หรือไมํ ผู๎บรรยายไมํปฏิเสธการพัฒนาอุตสาหกรรมตํางๆ แตํต๎องพิสูจน์ให๎ได๎วําอุตสาหกรรมตํางๆ เหลํานั้นจะมี

ความเป็นไปได๎จริง 

ขอตั้งข๎อสังเกตเป็นค าถามทิ้งท๎ายในหัวข๎อนี้วําสามคลองที่ได๎กลําวถึงทั้ง คลองสุเอซ คลองคีล และคลองปานามา 

มีคลองใดที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมรอบคลองได๎หรือไมํ 

3. บทเรียนของประเทศไทยและตํางประเทศที่เก่ียวกับการพัฒนาทําเรือ  

ขอยกตัวอยํางทําเรือที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร ที่สร๎างในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด๎วย

เงิน 2 พันล๎านบาท ทุกวันนี้เรือไมํสามารถแลํนได๎ ทําเรือที่สร๎างด๎วยเงิน 2 พันล๎านบาทถูกทิ้งร๎างและน ามาท าเป็นลานตาก

ข๎าว ทําเรือระนองก็ไมํบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ในตอนต๎นที่ต๎องการให๎มีเรือคอนเทนเนอร์มาใช๎บริการ ทําเรือศาลาลอย

เมื่อสร๎างเสร็จแล๎วปรากฏวําทําเรือมีตลิ่งสูงซึ่งเรือไมํสามารถเข๎าจอดได๎ ทําเรือคลองใหญํที่จังหวัดตราด ใช๎งบประมาณ 

1.2 พันล๎านบาท เมื่อสร๎างเสร็จปรากฏวําทําเรือไมํมีทางเข๎า ตัวอยํางเหลํานี้เป็นบทเรียนในการพัฒนาทําเรือที่ไมํประสบ

ความส าเร็จในประเทศ 

สํวนบทเรียนตํางชาติ ทําเรือมาคัมปุระมหินทะราชปักษะ ที่ประเทศศรีลังกา โดยประเทศจีนมาด าเนินการศึกษา 

กํอสร๎าง ออกเงินกู๎ให๎ เมื่อสร๎างเสร็จได๎ 5 ปี ไมํมีเรือเข๎าหรือมีเรือเข๎าน๎อยมากจนขาดทุน ไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ประเทศจีนจึงเสนอขอเปลี่ยนหนี้เป็นทุนโดยการขอสัมปทานพื้นที่ในระยะยาวแทน โครงการประเภทนี้ผู๎ได๎ประโยชน์คือ 

บริษัทที่ปรึกษา ผู๎ให๎กู๎ยืมเงิน ผู๎รับเหมากํอสร๎าง แตํสร๎างเสร็จแล๎วรัฐจะได๎อะไรหรือไมํเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 
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ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

ขอบคุณอาจารย์ประพันธ์ที่ให๎ข๎อมูล โดยเฉพาะข๎อมูลเชิงตัวเลขและข๎อเท็จจริง วิทยากรทุกทํานไมํได๎มี

วัตถุประสงค์อื่นนอกจากต๎องการสื่อสารวําหากต๎องการด าเนินการจริงต๎องรอบคอบ ชัดเจน โปรํงใส และพิจารณาให๎รอบ

ด๎านเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย 

ตํอไปขอเชิญผู๎เข๎ารํวมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 

 

นายสมบูรณ์ น าทิพย์จันทาเจริญ (ผู้ประกอบกิจการร้านแว่นตา) 

การขุดคลองไทยมีวิธีที่จะท าให๎ประสบความส าเร็จได๎ ผู๎แสดงความเห็นก าลังเขียนโครงการเรื่องคลองไทยเพื่อ

เสนอตํอกรรมาธิการฯ โดยข๎อเสนอจะท าให๎ประเทศไทยมีรายได๎เป็นจ านวนมาก สามารถน ามาแจกจํายประชาชน 66 

ล๎านคนได๎คนละ 30,000 บาทตํอเดือนไปเรื่อยๆ เพราะเป็นการพัฒนาบนพื้นที่ 10,000 ตารางกิโลเมตร แม๎ดูเหมือนจะ

ท าลายสิ่งแวดล๎อมแตํไมํใชํ มีทีมงานมากกวํา 80,000 คนบนพื้นที่ในแนวคลองโดยบุคคลเหลํานี้มีภารกิจท าให๎การพัฒนา

กระทบสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 

คลองไทยจะก าไรได๎ต๎องเป็น HUB และต๎องเป็น HUB ในระดับ 192 ประเทศ โดยให๎แตํละประเทศน าสินค๎ามา

ฝากขายที่ประเทศไทย คลองไทยจะต๎องมีสนามบินประกบ มีรถไฟรางคูํ และมอร์เตอร์เวย์ การเดินทางต๎องสะดวก ซึ่งจะ

ท าให๎มีลูกค๎าโดยสารเคร่ืองบินมาและสามารถสั่งซื้อสินค๎าได๎จากทั้ง 192 ประเทศ เรื่องตู๎สินค๎าเปลําก็ไมํต๎องกังวลเพราะมี

สินค๎ารอจ าหนํายเป็นจ านวนมาก พอเรือเข๎ามาจอดที่คลองไทยก็จะบรรทุกสินค๎าจากประเทศไทยออกไป 

เร่ืองคําผํานคลอง ผู๎แสดงความเห็นคิดวําจะให๎ผํานโดยไมํเก็บคําผํานทาง เพราะเป็นเงินเพียงจ านวนเล็กน๎อย แตํ

เรือต๎องแลํนด๎วยความเร็วไมํเกิน 5 นอต และควรท าทําเรือตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งซึ่ งมีความยาว 120 กิโลเมตร ท าให๎

เรือสามารถจอดแวะซื้อสินค๎าได๎ตลอดทาง ระบบ AI จะแจ๎งเรือแตํละล าวําจะต๎องไปจอดที่ทําใด ตลอดแนวคลองยัง

สามารถสร๎าง Entertainment Complex อาบอบนวด สปา คาสิโน และโรงแรมได๎อีกด๎วย นอกจากนี้อาหารไทยอรํอย 

หากลูกค๎ารับประทานเสร็จแล๎วชอบก็สามารถสั่งซื้อเป็นอาหารกระป๋องน ากลับลงเรือได๎ทันที หากสามารถท าแบบนี้ได๎ 

เจ๎าของเรือจะทราบวํามาแวะคลองไทยจะได๎ก าไรเป็นพันล๎าน ทั้งนี้หัวใจหลักคือประเทศไทยต๎องมีพนักงานขายที่พูด 192 

ภาษา และพนักงานเหลํานี้ก็จะมาจากนักศึกษาที่ตกงาน 100,000 คน สํวนชาวบ๎านจะได๎รับการชดเชยในอัตราที่สูงอยําง

ที่ไมํเคยมีมากํอน โดยเสนอให๎ 50 เทําของราคาประเมินและมีที่ดินแปลงใหมํให๎ มีเงินชดเชยตลอดชีวิตให๎ และมีรถยนต์

กระบะให๎อีก 1 คัน ส าหรับผู๎ที่สละที่ดินในแนวคลองให๎ 
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ขอบคุณที่กรุณาให๎ความเห็นที่จะท าให๎การพัฒนาคลองไทยเป็นไปได๎ สถาบันฯ ยินดีเชิญบุคคลที่เกี่ยวข๎องมา

พูดคุยในลักษณะการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อจะได๎แลกเปลี่ยนมุมมองที่อาจมีผลกระทบจากการขุดคลอง และการ

ด าเนินการตํางๆ ที่เป็นรูปธรรมให๎ชัดเจน 

 

พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม (อดีตที่ปรึกษาสภาความม่ันคง) 

ขอเรียนถามวิทยากร ผู๎แสดงความเห็นเคยได๎ข๎อมูลมาวําหากขุดคลองตัดด๎ามขวานจะท าให๎มีการเปลี่ยนถํายน้ า

ทะเลทั้งสองฝั่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ท าให๎น้ าในฝั่งอําวไทยดีขึ้น ขอเรียนถามวําข๎อมูลดังกลําวถูกต๎องหรือไมํ 

อีกข๎อหนึ่งเป็นค าถามด๎านกฎหมาย การที่จะต๎องขุดลึกลงไป 30 เมตร และขุดไกลออกไปอีก 70 กิโลเมตรในฝั่ง

อําวไทย ซึ่งเลยทะเลอาณาเขตและเขตตํอเนื่อง 24 ไมล์ทะเล สามารถท าได๎หรือไมํ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (วิทยากร) 

ในเรื่องสิ่งแวดล๎อมควรยึดหลักปลํอยให๎ธรรมชาติอยูํอยํางที่เป็น ไมํควรไปยุํงกับธรรมชาติ เราไมํสามารถ

คาดการณ์ได๎วําหากด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งไปจะเกิดผลกระทบอยํางไรบ๎าง 

การถํายเทมวลน้ าระหวํางอําวไทยกับทะเลอันดามัน หากเป็นการถํายเทเฉพาะมวลน้ าไมํมีอยํางอื่นปะปนไปด๎วย

ก็ไมํนําจะมีปัญหาอะไร เป็นเพียงแคํการเคลื่อนไหวของมวลน้ า แตํจะต๎องพิจารณาด๎วยวําระหวํางการเคลื่อนไหวของมวล

น้ ามีการพัดพาตะกอนไปด๎วยหรือไมํ หากมีสมดุลตะกอนของทะเลทั้งสองฝั่งจะเปลี่ยน และอาจมีการอุดตันของตะกอนที่

ถูกพัดพามาบริเวณปากคลองที่จะขุด 

อีกประเด็นที่นํากังวลคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในอําวไทยกับทะเลอันดามันเป็นสิ่งมีชีวิตคนละกลุํมกัน เคยมีปัญหา

เร่ืองน้ าอบัเฉาเรือน าพาสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ตํางถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species) มาปะปน ท าให๎สิ่งมีชีวิตสองกลุํมที่

ไมํควรอยูํด๎วยกันมาแยํงพื้นที่ แยํงอาหาร หรือลํากันเอง ฉะนั้นหากมีการปะปนกันของมวลน้ าผู๎บรรยายเห็นวําจะมีปัญหา

กับระบบนิเวศแนํนอน 
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ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

มีอนุสัญญาของ IMO อยูํฉบับหนึ่งเรื่อง Ballast Water (น้ าอับเฉาเรือ) ซึ่งห๎ามน าน้ าจากที่หนึ่งไปปลํอยยังอีกที่

หนึ่ง เพื่อป้องกันไมํให๎มีการปะปนกันของสิ่งมีชีวิตที่อาจกํอปัญหากับอีกที่หนึ่ง หากขุดคลองทะลุกันอาจจะมีปัญหาท านอง

เดียวกันนี้ได๎ ประเด็นนี้ต๎องน ามาพิจารณาในการขุดคลองด๎วย 

 

ผศ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย (วิทยากร) 

ขอกลําวถึง Ballast Water ด๎วยวํากรณีน้ าอับเฉาเรือเป็นการเคลื่อนย๎ายของสิ่งมีชีวิตผํานน้ าอับเฉาในปริมาณ

น๎อย แตํการขุดคลองจะเป็นการท าให๎มีการแลกเปลี่ยนมวลน้ าจ านวนมาก ประเด็นนี้เป็นข๎อกังวลเพราะเป็นพันธกรณี

ระหวํางประเทศซึ่งนอกเหนือไปจาก UNCLOS แล๎วยังมี Ballast Water Management Convention ที่ประเทศไทย

ก าลังจะเข๎าเป็นภาคีด๎วย การขุดคลองจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นการละเมิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวํางประเทศที่ประเทศ

ไทยได๎ลงนามไว๎ 

สํวนการขุดคลองจะขุดได๎หรือไมํนั้น ราชอาณาจักรไทยมีอาณาเขตตามกฎหมายไทย 12 ไมล์ทะเล เกินไปกวํานัน้

เป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จึงไมํสามารถขุดได๎เกินกวํา 12 ไมล์ทะเล 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

ประเทศไทยก าลังจะเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา IMO ฉบับหนึ่ง (Convention on the Prevention of Marine 

Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972 และ the 1996 London Protocol) ซึ่งมี

ประเด็นเก่ียวกับเร่ืองการขุดลอกและน าไปถม ประเทศไทยจะต๎องด าเนินการตามอนุสัญญาฉบับดังกลําวโดยต๎องจัดที่ถม

ให๎เพียงพอและไมํกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย (วิทยากร) 

ขอเสริมเรื่อง Dumping วําประเทศไทยจะเป็นภาคีหรือไมํเป็นภาคี London Dumping Convention ก็ตาม 

ประเทศไทยก็ต๎องปฏิบัติตาม ข๎อ 210 (Pollution by Dumping) แหํงอนุสัญญาวําด๎วยกฎหมายทะเล ที่ก าหนดให๎รัฐ

ภาคีต๎องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระหวํางประเทศซึ่งมีผลทางกฎหมายส าหรับการไมํปฏิบัติตามที่ไมํตํางกัน 
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นายสมบูรณ์ น าทิพย์จันทาเจริญ (ผู้ประกอบกิจการร้านแว่นตา) 

ประเด็นเรื่องน้ าจากทะเลอันดามันไหลไปปะปนกับน้ าในอําวไทย กระแสน้ าไหลวนทั่วโลกอยูํแล๎ว แพลงก์ตอน

จากข้ัวโลกเหนือก็มีโอกาสลงไปยังขั้วโลกไต๎ได๎อยูํแล๎ว เป็นวัฏจักรตามปกติที่จะมีการผสมพันธุ์ข๎ามสายพันธุ์ สัตว์ตํางๆ ก็มี

โอกาสติดเรือมาได๎อยูํแล๎ว ประเด็นนี้ไมํนําจะมีผลกระทบตํอการขุดคลองไทย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ (วิทยากร) 

ต๎องเรียนวําทะเลแม๎จะตํอกันแตํมีกระแสน้ าที่แตกตํางกันออกไป สัตว์น้ าไมํสามารถเดินทางจากขั้วโลกเหนือไป

ขั้วโลกใต๎ได๎ สิ่งที่ก าลังกังวลกันคือกระแสน้ าระหวํางทะเลอันดามันและอําวไทยถูกกั้นโดยสันกลางทะเลจึงท าให๎เกิดวงของ

กระแสน้ าและท าให๎ไมํเกิดการปะปนกันของสิ่งมีชีวิต การผสมข๎ามสายพันธุ์ไมํใชํสิ่งที่นํากังวลเพราะเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติได๎ แตํที่นํากังวลคือการมีสิ่งมีชีวิตชนิดที่ไมํควรจะอยูํหรือไมํควรจะมีในที่หนึ่งๆ เข๎ามาอยูํในพื้นที่และท าลาย

สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่อาศัยอยูํ ส าหรับคลองปานามาและคลองสุเอซ คลองดังกลําวขุดขึ้นมานานมากแล๎ว มีงานวิจัยที่ศึกษาถึง

ผลกระทบของการขุดคลองมากมาย แตํส าหรับคลองไทยเป็นความเสี่ยงที่ยังไมํเกิดขึ้นจึงควรศึกษาให๎ดีกํอน 

 

พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม (อดีตที่ปรึกษาสภาความม่ันคง) 

ขอให๎ข๎อมูลที่มักมีการเข๎าใจผิดเก่ียวกับเรือรบไทย เรือรบไทยไมํจ าเป็นต๎องได๎รับอนุญาตในการผํานชํองแคบมะ

ละกา จริงๆ แล๎วชํองแคบมะละกาทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ของประเทศไทยด๎วย การแจ๎งชื่อเรือขณะเข๎า - ออก เป็นกฎ

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเทํานั้น 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ผู้ด าเนินรายการ) 

วันนี้วิทยากรได๎ให๎ข๎อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทย เชื่อวําจะเป็นประโยชน์แกํหนํวยงานตํางๆ ที่

เกี่ยวข๎อง และได๎ให๎ความรู๎แกํประชาชนโดยทั่วไป ในนามของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบัน

กฎหมายขนสํงและพาณิชยนาวี ขอขอบคุณทุกทํานที่มารํวมสัมมนาในวันนี้ 

 


