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Abstract
The research aims to study public opinion on the positive and
negative impact of the Thai canal project implementation. The sample used
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in this study consisted of 1,600 people aged 1 8 years and above in eight
provinces, namely Chumphon, Ranong, Krabi, Phatthalung, Songkhla, Trang,
Nakhon Si Thammarat and Satun. A questionnaire was used as a tool the
survey. The results of this research revealed that the people's opinions
towards the impact of the Thai canal project varied. While the people in
route 9A agreed with the Thai canal project implementation, those in routes
2A and 7A felt uncertain about it and those in route 5A did not agree with it.
Keywords: impact, opinion, Thai canal project
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
ผลกระทบทางบวกและทางลบในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มี ภูมิล าเนาใน 8 จั งหวัด คือ ชุ มพร
ระนอง กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล จานวน 1,600 คน ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในแต่ละเส้นทาง (2A 5A
7A และ 9A) มี ค วามคิด เห็ น ต่ อผลกระทบในแต่ ละด้ านแตกต่ า งกัน โดยประชาชนใน
เส้นทาง 9A เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการคลองไทย ในขณะที่ประชาชนในเส้นทาง 2A
และ 7A ต่างไม่แน่ใจกับการดาเนินโครงการ ส่วนประชาชนในเส้นทาง 5A ไม่เห็นด้วยกับ
การดาเนินโครงการ
คาสาคัญ: ผลกระทบ ความคิดเห็น โครงการขุดคลองไทย
บทนา

คลองไทยในอดีตรู้จักกันในชื่อ “คอคอดกระ” ซึ่งคอดคอดกระในอดีตคือ ส่วนที่
แคบที่ สุ ด ของคาบสมุ ท รมลายู อยู่ ในเขตบ้ านทั บ หลี ต าบลมะมุ อาเภอกระบุ รี จั งหวั ด
ระนอง กับ อาเภอสวี จั งหวัด ชุ ม พร ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร ในบริเวณนี้มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาด
ใหญ่ จาลอง มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างเพียง 50 กิโลเมตร
พื้นที่ส่วนนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สาคัญ จึงเริ่มมีความคิดในเรื่องของการขุดคลอง เพื่อเชื่อม
สองฝั่งทะเลของไทยระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยซึ่งแนวคิดการขุดคลองไทยนี้ มีมา
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นานถึง 327 ปี ตั้ งแต่ ส มั ย กรุงศรีอยุ ธยา ในรัช สมั ย ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
โดยเหตุ ผ ลหลั กที่ ส าคั ญ คือ ต้ อ งการย่ น ระยะทางของการเดิ น เรือ ของทั้ ง สองฝั่ ง ทะเล
และเพื่อทาการค้ากับต่างประเทศ โดยที่ผ่านมามีแนวคิดเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระใน
หลายครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจานวน
มาก จนในปี พ.ศ. 2513 ทางกระทรวงมหาดไทยได้จ้างบริษัทแทมส์ (Tippetts-AbbettMcCarthy-Stratton: TAMS) ให้ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการขุด คลองไทย
ในเส้ น ทางต่ าง ๆ และได้ รายงานผลการศึก ษาใน พ.ศ. 2516 โดยพบว่า แนวคลองที่
เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดคือเส้นทาง 5A ระหว่างสตูล-สงขลา (Baromsuk, 2010)
แต่จากการประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่คุ้มค่า
พอที่จะดาเนินโครงการ
แนวคิดเกี่ยวกับในเส้นทางการขุดคลองไทย มีการนาเสนอขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง
จนได้มีการเสนอแนวคลองที่ควรจะขุด 4 เส้นทาง ที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะขุด
คือ 1) เส้น ทางที่ 2A (บ้ านราชกรูด จั งหวัด ระนอง – อาเภอหลังสวน จังหวัด ชุ มพร)
ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 2) เส้นทาง 5A (จังหวัดสตูล - จังหวัดสงขลา) ความยาว
ประมาณ 102 กิ โลเมตร 3) เส้ น ทาง 7A (จั ง หวั ด ตรั ง – จั ง หวั ด สงขลา) ความยาว
ประมาณ 110 กิ โ ลเมตร และ 4) เส้ น ทาง 9A (จั ง หวั ด กระบี่ – ตรั ง – พั ท ลุ ง –
นครศรีธรรมราช – ตอนเหนือของอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา) ความยาวประมาณ 120
กิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่ อศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการทั้ ง 4 เส้ นทาง คื อ เส้ นทาง 2A 5A 7A และ 9A โดยคณะกรรมาธิ การ
วิส ามั ญ ฯ มี ม ติ เลื อกเส้ น ทาง 9A เป็ น เส้ น ทางที่ เหมาะสมที่ สุ ด (Kheawwimol, 2005)
ในขณะที่ผลการสารวจความคิดเห็นจากประชาชน พบว่า ประชาชนเห็นว่าเส้นทาง 2A
(จั งหวัด ระนอง-จังหวั ด ชุม พร) เป็ น เส้ น ทางที่ เหมาะสมในการขุด คอคอดกระมากที่ สุ ด
ร้อยละ 47.07 ส่วนเส้นทางที่เหมาะสมต่อการขุดรองลงมา คือ เส้นทาง 5A (จังหวัดสตูลจังหวัดสงขลา) ร้อยละ 25.45 และเส้นทาง 9A (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพั ทลุง
และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ร้อยละ 14.50 (Manager Online, 2016)
จากการสรุปรายงานความเป็นไปได้ของโครงการขุดคลองไทย หากดาเนินการ
เสร็จจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และเทคโนโลยี

262

Journal of Liberal Arts, Prince Journal
of Songkla
University
of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Volume 12, Issue 1, January - June 2020 Volume 12 , Issue 1, January - June 2020

263

ซึ่งจะเป็นกุญแจสาคัญทาให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมามีบทบาทเศรษฐกิจที่สาคัญในระดับโลก
และเป็นเส้นทางเดินเรือสากลใหม่ของโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้โดยตรง อันจะทาให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 3 ล้านคน ทาให้ลดปัญหาคนตกงานและแก้ไขปัญหาความยากจน เมื่อฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ความมั่นคงของประเทศเพิ่มสูงมากขึ้น ตามไปด้วย
ดังนั้น การขุดคลองไทยน่าจะเป็นการลดปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
ในทุ ก ๆ ด้ า น ที่ เห็ น ได้ ชั ด ได้ แ ก่ การคมนาคม การค้ า การเกษตร การอุ ต สาหกรรม
การท่าเรือ การท่องเที่ยว เป็นต้น อันเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในระยะยาว
และตลอดไป (Committee of Senate of Thailand Feasibility Study, 2005) สอดคล้ องกั บ
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับโครงการขุดคอคอดกระ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ พบว่า ประชาชนเห็นว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทา
ให้เศรษฐกิจดีขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 28.94) รองลงมา คือ การคมนาคมขนส่งทางทะเล
ใช้ระยะเวลาสั้นลง ร้อยละ 19.19 ได้ประโยชน์จากภาษีเรือผ่านทางคอคอดกระ ร้อยละ
16.33 และเกิดพื้นที่ในการท่องเที่ยวใหม่ของประเทศ ร้อยละ16.05 (Manager Online, 2016)
จากผลการศึกษาการขุดคลองไทย ที่ผ่านมาในเชิงวิชาการได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น มากมาย และจากการประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาความเป็นไป
ได้ในการขุดคลองไทย มีผลสรุป คือ ยังไม่มีความเป็นไปได้ หากแต่ในปัจจุบันสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป และได้มีการเสนอให้ขุดคลองไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ในการพิจารณาที่
จะดาเนินโครงการขนาดใหญ่จาเป็นต้องศึกษาเชิงลึก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางขุด
คลองไทย โดยทาการสารวจกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณเส้นทางดังกล่าว เพื่อศึกษาถึง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของแต่ละเส้นทาง
จากผลการศึก ษาต่าง ๆ ในอดีต จึงทาให้คณะผู้วิจัย สนใจศึกษาผลกระทบในการดาเนิน
โครงการขุดคลองไทย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและทางลบในการ
ดาเนินโครงการขุดคลองไทย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่ กากับดูแลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
สามารถนาผลการวิจัย เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาตัดสินใจในการดาเนินโครงการ
2. นักวิชาการและนักวิจัยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
สามารถนาผลการวิจัยไปต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นผลกระทบทางบวกและ
ทางลบ จากการดาเนินโครงการขุดคลองไทยที่มีต่อประชาชน
2. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ การวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ งศึ ก ษาเฉพาะในจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใน
เส้นทางคลองไทย ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง
นครศรีธรรมราช และสตูล
3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่
18 ปี ขึ้ น ไปที่ มี ภู มิ ล าเนาใน 8 จั ง หวั ด คื อ ชุ ม พร ระนอง กระบี่ พั ท ลุ ง สงขลา ตรั ง
นครศรีธรรมราช และสตูล
แนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองไทย
1. ทาไมจึงต้องขุดคลองไทย
เหตุผลสาคัญในการขุดคลองไทย เพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ในอนาคต เพื่อเพิ่ม
ทางเลื อ กในการขนส่ ง ทางเรื อ ให้ กั บ ประเทศไทยและนานาชาติ โดยมี ร ายละเอี ย ด
(Committee of the Study of the Thai Canal Project, 2016) ดังนี้
1.1 การขนส่งสินค้าทางเรือในโลก 1 ใน 3 ต้องผ่านช่องแคบมะละกา และใน
ปัจจุบันช่องแคบมะละกา โดยมีเรือสินค้าผ่านประมาณ 80,000 ลาต่อปี หรือคิดเป็น 6.6
นาทีต่อลา และในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าช่องแคบมะละกาจะไม่สามารถรองรับปริมาณ
เรือที่เพิ่มขึ้นได้
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1.2 จานวนเรือขนาดใหญ่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะปริมาณความลึกของ
น้าบริเวณช่องแคบมะละกา เป็นอุปสรรคสาหรับการเดินเรือเรือน้ามันขนาดใหญ่ (VLCC)
1.3 ในอนาคตข้ า งหน้ า เมื่ อ มี จ านวนเรื อ เดิ น สมุ ท รจ านวนมากขึ้ น และไม่
เพียงพอต่อการรองรับของช่องแคบมะละกา ย่อมจะทาให้เกิดการจากัดการเดินเรือผ่าน
ทางช่องแคบมะละกา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่าง ๆ
ประโยชน์ที่ไทด้ี่ไรด้ับรจากการขุ
ับจากการขุ
ดคลองไทย
2.2.ประโยชน์
ดคลองไทย
ประเทศไทยตั
ประเทศไทยตั้ งอยู
้งอยู่ บ่บนทวี
นทวีปปเอเชี
เอเชียยอาคเนย์
อาคเนย์ อยู
อยู่ ร่ระหว่ างกลางของประเทศต่าางง ๆๆ
ที่มีประชากรมากทีส่ ดุ ทวีปเอเชียมีประชากรมากถึง 2 ใน 3 ของโลก จากประชากรทัง้ โลกมี
ประมาณ 6,200 ล้านคน โดยท�ำเลที
โดยทาเลทีต่ ตงั้ งของประเทศไทยมี
ของประเทศไทยมีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์ตงั้ อยูบ่ น
แนวเส้นทางเดินเรือของโลก เรือขนส่งสินค้าาต่ต่าางง ๆ ทีม่ าจากทางทิศตะวันตกทางฝัง่ อันดามันน
เป็นเรือจากประเทศในทวีปยุโรป
เป็
รป และประเทศทางตะวันออกกลางทีจ่ ะเดินทางไปยังงประเทศ
ทางทิศศตะวั
ตะวันนออกทางด้
ทางทิ
ออกทางด้าานฝั
นฝั่ง่งอ่อ่าาวไทย
วไทย เช่
เช่นน ประเทศเขมร
ประเทศเขมร ประเทศเวี
ประเทศเวียยดนาม
ดนาม ประเทศจี
ประเทศจีนน
ประเทศฮ่อองกง
งกง ประเทศญี
ประเทศญี่่ปปุุ่่นน ประเทศเกาหลี
ประเทศฮ่
ประเทศเกาหลี และประเทศไต้
และประเทศไต้หหวัวันน หากมี
หากมีคคลองไทย
ลองไทย เรืเรืออ
เหล่ล่าานี
นี้จ้ จะไม่
ต้อต้งเดิ
นเรือนอ้เรือมไปถึ
งคโปร์
งผ่ร์านช่
เห
ะ ไม่
อ งเดิ
อ อ้ อ งมประเทศสิ
ไป ถึ งป ระ
เท ศ สิไม่งคต้อโป
ไม่อต้งแคบมะละกา
อ งผ่ าน ช่ อ งแและ
คบ
ยังสามารถย่
นระยะทางได้
- 1,4001,000
กิโลเมตร
หรือย่กินโลเมตร
ระยะเวลาได้
วัน ดังนั้น
มะละกา
และยั
งสามารถย่น1,000
ระยะทางได้
- 1,400
หรือย่น2-3
ระยะเวลาได้
หากประเทศไทยจะใช้
ประโยชน์จากความได้
เปรียจบในทางภู
มศิ เาสตร์
ของประเทศ
2-3
วัน ดังนั้น หากประเทศไทยจะใช้
ประโยชน์
ากความได้
ปรียบในทางภู
มิศคลองไทย
าสตร์ของ
จะเป็
น
เส้
น
ทางลั
ด
ของการเดิ
น
เรื
อ
จากทั
่
ว
โลก
จะช่
ว
ยประหยั
ด
ค่
า
ใช้
จ
่
า
ยในการเดิ
ประเทศ คลองไทยจะเป็นเส้นทางลัดของการเดินเรือจากทั่วโลก จะช่วยประหยัดค่าใช้นจเรื่าอย
ทั้งหมดทีน่มเรืาผ่อาทันคลองไทยแต่
ะปีหลายแสนล้ละปี
านบาท
ผลดีเมืา่อนบาท
เรือมาใช้ผลดี
เส้นเมืทางเดิ
เรือ
ในการเดิ
้ งหมดที่ ม าผ่าลนคลองไทยแต่
ห ลายแสนล้
่ อเรือนมาใช้
ผ่านคลองไทย จะเป็นการช่วยลดการใช้นำ�้ มันส�ำรองของโลกลงได้หลายหมืน่ ล้านบาร์เรล
เส้นทางเดินเรือผ่านคลองไทย จะเป็นการช่วยลดการใช้น้ามันสารองของโลกลงได้หลายหมื่น
ต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะอากาศเสียของโลกลงได้อย่างมาก เป็นผลดี
ล้านบาร์เรลต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะอากาศเสียของโลกลงได้อย่างมาก เป็น
ต่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากปัญหาสภาวะเรือนกระจก (Kheawwimol, 2005)
ผลดี ต่ อการลดภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ จากปั ญหาสภาวะเรือนกระจก (Kheawwimol, 2005)
นอกจากนี้ Chalopathump (2005) ได้เขียนบทความในหัวข้อ “คลองไทยกับความมัน่ คง
นอกจากนี้ Chalopathump (2005) ได้เขียนบทความในหัวข้อ “คลองไทยกับความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ” โดยกล่าวว่า การขุดคลองไทยส�ำหรับ
ทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศ” โดยกล่ า วว่ า การขุ ด คลองไทยส าหรั บ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อมีเส้นทางคลองไทยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อมีเส้นทางคลองไทยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ของประเทศเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากคลองไทยเป็นเส้นทางเดินเรือทีส่ �ำคัญของโลก เพราะ
ประเทศเป็
อย่ างมาก นเนืเรื่ อองจากคลองไทยเป็
น เส้ น ทางเดิ
อที่ ส าคั ญ ของโลก
สามารถย่นนระยะทางเดิ
ท�ำให้ประหยัดเวลาและค่
าใช้นจเรื่ายจ�ำนวนมาก
อีกทั้งเพราะ
นานา

ประเทศจะหันมาใช้เส้นทางคลองไทย อีกทัง้ ยังเป็นผลดีทางด้านความมัน่ คง เพราะจะท�ำให้

266

of University
Liberal Arts, Prince of Songkla University
Journal of Liberal Arts, PrinceJournal
of Songkla
Volume 12 , Issue 1, January - June 2020 Volume 12, Issue 1, January - June 2020

265

สามารถย่น ระยะทางเดิ นเรืเรืออ ททาให้
าให้ปประหยั
ระหยัดดเวลาและค่
เวลาและค่าาใช้ใช้จจ่า่ายจ
ยจานวนมาก
านวนมากอีอีกกทัทั้ง้นานา
งนานา
ประเทศจะหันมาใช้เส้นทางคลองไทย
ทางคลองไทย อีอีกกทัทั้ง้งยัยังงเป็เป็นนผลดี
ผลดีททางด้
างด้าานความมั
นความมั่น่นคงคงเพราะจะท
เพราะจะทาให้
าให้
กองทัพเรือมีศักยภาพทางทะเลสู
ยภาพทางทะเลสูงงขึขึ้น้น การเคลื
การเคลื่อ่อนก
นกาลั
าลังงกองทั
กองทัพพเรืเรืออจะกระท
จะกระทาได้
าได้โดยอิ
โดยอิสสระมาก
ระมาก
สามารถลดตระเวนตรวจตรา ป้ป้อองกั
สามารถลดตระเวนตรวจตรา
งกันนการเข้
การเข้าามาของสิ
มาของสิ่ ง่ งผิผิดดกฎหมายตามรอยต่
กฎหมายตามรอยต่ออของเขต
ของเขต
น่านน้าระหว่างประเทศ นอกจากนี
นอกจากนี้ย้ยังังเพิ
เพิ่ ม่ มออานาจให้
านาจให้กกับับรัรัฐฐบาลไทยในการต่
บาลไทยในการต่ออรองทางด้
รองทางด้านาน
เศรษฐกิจ การเมื อ ง และทางทหารระหว่
และทางทหารระหว่าางประเทศมหาอ
งประเทศมหาอานาจของโลก
านาจของโลก ในขณะที
ในขณะที่ ่
Kwandee (2016) ได้เขียนบทความในหั
นบทความในหัววข้ข้ออ “คอคอดกระ
“คอคอดกระถึถึงงคลองไทย
คลองไทยศูศูนนย์ย์กกลางการ
ลางการ
ขนส่งแห่งอาเซียนของไทย”
นของไทย” โดยกล่
โดยกล่าาวว่
วว่าา คลองไทยจะก่
คลองไทยจะก่ออให้ให้เกิเกิดดการสร้
การสร้าางงาน
งงานสร้สร้าางอาชี
งอาชีพพให้ให้
ประชาชนเพิ่มขึ้น และทาให้
าให้ปประชาชนมี
ระชาชนมีคคุณุณภาพชี
ภาพชีววิติตทีที่ด่ดีขีขึ้นึ้นเพราะจะมี
เพราะจะมีททั้งั้งท่ท่าาเรืเรือออูอู่ซ่ซอ่อมเรื
มเรืออ
การบริกการ
การบริ
าร การท่
การท่อองเที
งเที่ย่ยวว โรงแรม
โรงแรม การบริ
การบริกการทางการเงิ
ารทางการเงินนและธนาคาร
และธนาคาร
3.3. ผลกระทบจากการขุ
ผลกระทบจากการขุดดคลองไทย
คลองไทย
ในการด
ในการดาเนิ
าเนินนโครงการขนาดใหญ่
โครงการขนาดใหญ่จจาเป็
าเป็นนต้ต้อองมีงมีกการศึ
ารศึกกษาผลกระทบด้
ษาผลกระทบด้าานต่
นต่าาง งๆๆ
ทัทั้ง้งผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางบวก และทางลบ
และทางลบ ทัทั้ง้งนีนี้ก้การด
ารดาเนิ
าเนินนการโครงการคลองไทย
การโครงการคลองไทยนันับบเป็เป็นนโครงการ
โครงการ
ขนาดใหญ่ เเมืมื่อ่อดดาเนิ
ขนาดใหญ่
าเนินนการแล้
การแล้วว ย่ย่ออมส่
มส่งงผลกระทบทั
ผลกระทบทั้ง้งเชิเชิงงบวกและเชิ
บวกและเชิงงลบต่
ลบต่ออประเทศไทย
ประเทศไทย
ซึซึ่่งงได้
ได้มมีีกการรวบรวมผลการศึ
ารรวบรวมผลการศึกกษาเกี
ษาเกี่ย่ยวกั
วกับบผลกระทบในการขุ
ผลกระทบในการขุดดคลองไทยในด้
คลองไทยในด้าานที
นที่ ส่ สาคัาคัญญ
ได้ แแก่ก่ ด้ด้าานสิ
ได้
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม ด้ด้าานเศรษฐกิ
นเศรษฐกิจจ ด้ด้าานการเมื
นการเมือองง ด้ด้าานความมั
นความมั่น่นคงคงและด้
และด้าานสั
นสังคม
งคม
(Pattapong,
2003;
Baromsuk,
2010)
มี
ร
ายละเอี
ย
ดดั
ง
นี
้
(Pattapong, 2003; Baromsuk, 2010) มีรายละเอียดดังนี้
3.1
3.1 ผลกระทบด้
ผลกระทบด้าานสิ
นสิ่ ง่ งแวดล้
แวดล้ออมม ผลกระทบในการขุ
ผลกระทบในการขุดดคลองไทยทางด้
คลองไทยทางด้าานน
สิสิ่่งงแวดล้
แวดล้ออมที
มที่ส่สาคั
าคัญญ ๆๆ ได้
ได้แแก่ก่ ผลกระทบของระบบนิ
ผลกระทบของระบบนิเเวศในทะเล
วศในทะเล ผลกระทบของระบบ
ผลกระทบของระบบ
นินิเเวศในทะเล
วศในทะเล อาจแบ่
ง
ออกได้
เ
ป็
น
3
ระยะ
คื
อ
ระยะเตรี
ย
มการก่
อ
นขุ
อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการก่อนขุดดระยะที
ระยะที่ก่กาลัาลังขุงขุดด
และภายหลังงทีที่ใ่ใช้ช้คคลองแล้
และภายหลั
ลองแล้วว อีอีกกทัทั้ง้งผลกระทบจากความโสโครกของน้
ผลกระทบจากความโสโครกของน้าทะเลเมื
าทะเลเมื่อ่อมีมีคคนอาศั
นอาศัยย
ในบริเเวณท่
ในบริ
วณท่าาเรืเรืออมากขึ
มากขึ้น้นตามโครงการเต็
ตามโครงการเต็มมขัขั้น้นของการขุ
ของการขุดดคลองไทยที
คลองไทยที่ไ่ด้ได้กกาหนดไว้
าหนดไว้คืคืออจะมี
จะมี
การพั
ฒ
นาบริ
เ
วณปลายคลองทั
ง
้
สองด้
า
นให้
เ
ป็
น
ท่
า
เรื
อ
แหล่
ง
ชุ
ม
ชน
และเมื
อ
งอุ
ต
สาหกรรม
การพัฒนาบริเวณปลายคลองทั้งสองด้านให้เป็นท่าเรือ แหล่งชุมชน และเมืองอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ นอกจากนี
ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ย้ ยั งั งมีมีผผลกระทบที
ลกระทบที่ อ่ อาจมี
าจมีตต่ อ่ อสัสัตตว์ว์แและพื
ละพืชชในทะเลชายฝั
ในทะเลชายฝั่ ง่ งการ
การ
เปลี่ ย นแปลงช่ ว งระดั บ น้ าขึ้ น น้ าลง และการถ่ า ยเทของมวลน้ าผ่ า นคลองหรื อ การ
เปลี่ ย นแปลงช่ ว งระดั บ น้ าขึ้ น น้ าลง และการถ่ า ยเทของมวลน้ าผ่ า นคลองหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกี่ยวกับทางสมุทรศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ ก่อให้เกิดความ
โสโครกในน้าทะเลมากขึ้น ได้แก่ ผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณนั้น ๆ
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อย่างรอบคอบและมีหลักการ จะต้องคานึงว่า โครงการขุดคลองไทยเป็นการสร้างโครงสร้าง

เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกี่ยวกับทางสมุทรศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ ก่อให้เกิดความ
โสโครกในน้าทะเลมากขึ้น ได้แก่ ผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณนั้น ๆ
3.2 ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ การศึ กษาความเป็ น ไปได้ ท างเศรษฐกิจ ของ
โครงการขุ ด คลองไทยมี ความส าคั ญ มากเพราะการขุ ด คลองส าหรับ การเดิ น เรือระดั บ
นานาชาติต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล การตัดสินใจกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดต้องกระทา
อย่างรอบคอบและมีหลักการ จะต้องคานึงว่า โครงการขุดคลองไทยเป็นการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากพื้นฐานเกษตรกรรมไปสู่
อุตสาหกรรมทันสมัย หากพิจารณาอย่างผิวเผินโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมหาศาล
แต่ ก ารใช้ ทุ น เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ เช่ น นี้ ถื อ เป็ น การลงทุ น ที่ ให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
3.3 ผลกระทบด้ านการเมื อง ปฏิกิริยาภายในประเทศ โดยจะพิ จารณาด้า น
การเมืองใน 2 ประเด็น คือ การเมืองกับการสนับสนุนโครงการขุดคลองไทย และการเมือง
กับการคัดค้านโครงการขุดคลองไทย มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การเมืองกับ การสนั บ สนุ น โครงการขุด คลองไทย ในทางการเมื อง
รัฐบาลหลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขุดคลองไทยแตกต่างกัน
บ้างก็เห็นด้วย บ้างก็คัดค้าน สาหรับรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการขุดคลองไทย ในอดีตที่ผ่าน
มาจะมี การหยิบ ยกโครงการขึ้น มาศึกษาความเป็ น ไปได้ ผลกระทบต่ าง ๆ แต่ก็ยั งไม่ มี
รัฐบาลใดสนับสนุนโครงการขุดคลองไทยอย่างจริงจัง เพราะยังไม่แน่ใจกับความคุ้มค่าใน
ด้านการลงทุนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและยาว
3.3.2 การเมืองกับการคัดค้านโครงการขุดคลองไทย การคัดค้านโครงการขุด
คลองไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากภาครัฐบาล ส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากองค์กรต่าง ๆ ที่เห็นว่าถ้า
โครงการขุดคลองไทยขึ้น จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่าง ๆ มากมาย ไม่คุ้มค่ากับผลกระทบ
ในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐบาลเพียงแต่ไม่ให้การสนับสนุนข้อเสนอ ไม่หยิบยกข้อเสนอ
ขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพียงแต่รับข้อเสนอไปศึกษา ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมา ข้อเสนอเรื่อง
การขุดคลองไทยจะเงียบไป เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล
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3.4 ผลกระทบด้านความมั่นคง ผลกระทบด้านความมั่ นคงส่วนใหญ่ เกิดจาก
อุดมการณ์ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการปกครอง การบริหาร และการ
จัดการ แม้ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะยังมีอยู่ แต่การแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระที่เป็นที่
ยอมรับของนานาชาติมิใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3.5 ผลกระทบด้านสังคม โครงการขุดคลองไทยเป็นโครงการใหญ่ของประเทศ
ดังนั้น ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชี้นาแนวทางของประเทศและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วยการทาประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมานฉันท์และมีฉันทามติที่ชัดเจน
ของคนในประเทศ โครงการขุด คลองไทยจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ แก่ป ระเทศในเรื่อง
เศรษฐกิจการค้า การพาณิชย์นาวี การจ้างงาน และพลังอานาจทางทะเล รวมทั้งประโยชน์
ที่จะตกแก่ภูมิภาคนี้และแก่ชาวโลกด้วย
4. ปฏิกิริยาจากต่างประเทศในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการขุดคลองไทยการขุดคลองไทยเนื่องจากสามารถช่วย
ย่นระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและอากาศในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง การมี
คลองไทยจึงเป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการ
ขุดคลองไทยของประเทศ เนื่องจากญี่ ปุ่นจาเป็นต้องใช้เส้นทางแถบนี้เป็นเส้นทางลาเลียง
น้ามันและวัตถุดิบไปป้อนอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ส่วนประเทศจีนสนับสนุนโครงการขุดคลอง
ไทยเห็ น ได้ จ ากแสดงความจ านงที่ เข้ามาลงทุ น ด าเนิ น การ โดยเสนอเข้า ร่ว มกับ บริษั ท
GLOBAL INFASRTURE FUNDS (GIF) จากประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ โดย
คากล่าวอ้างของนายเอี๋ยว เจ้า ตง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสิงคโปร์ ซึ่งชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2543 ว่าหากโครงการขุด
คลองไทยเกิดขึ้นจะทาให้เส้นทางของคลองไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ในแถบ
เอเชี ย อาคเนย์ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ เส้ น ทางการเดิ น เรื อ ของสิ ง คโปร์ อ ย่ า งแน่ น อน
(Pattapong, 2003; Baromsuk, 2010)
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วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษานี้คือบุคคลมีอายุตั้งแต่
18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิลาเนาอยู่ในและใกล้บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางการดาเนิน
โครงการขุด คลองไทย ใน 8 จั งหวัด คือ ชุม พร ระนอง กระบี่ พั ท ลุ ง สงขลา ตรัง
นครศรีธรรมราช และสตูล ซึ่งไม่ท ราบจานวนประชากรที่แน่น อน เนื่องจากมีการ
อพยพและย้ายถิ่นฐานเข้ามา ดังนั้น จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จังหวัดละ
200 ตัวอย่าง รวม 1,600 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนาปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ ระดับ ความคิ ดเห็นของประชาชนที่มี ต่อผลกระทบ
ทางบวกและทางลบในการดาเนิ นโครงการขุดคลองไทย ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ
ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 คาถามปลายเปิดเหตุผลสนับสนุนเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกและทาง
ลบในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 มีลักษณะคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scales) กาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามนั้น ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามนั้น ประชาชนเห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามนั้น ประชาชนไม่แน่ใจ
2 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามนั้น ประชาชนไม่เห็นด้วย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามนั้น ประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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สาหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบ
ทางด้า นต่ าง ๆ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่ นคง ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการขุดคลองไทย ใช้เกณฑ์ในการกาหนด
ช่วงความกว้างของข้อมูลเป็น 5 ระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00
หมายถึง ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20
หมายถึง ประชาชนเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40
หมายถึง ประชาชนไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60
หมายถึง ประชาชนไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80
หมายถึง ประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้น คณะผู้วิจัยและ
ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ คลองไทยแก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากนั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ กับกลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่พัก
อาศัยอยู่ในและใกล้บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
จานวน 8 จังหวัด ใน 4 เส้นทาง คือ เส้นทาง 2A (จังหวัดระนอง – จังหวัดชุมพร) เส้นทาง
5A (จั งหวั ด สตู ล - จั งหวัด สงขลา) เส้ น ทาง 7A (จั งหวั ด ตรัง – จั งหวั ด สงขลา) และ
เส้นทาง 9A (จังหวัดกระบี่ – ตรัง – พัทลุง – นครศรีธรรมราช –จังหวัดสงขลา จังหวัดละ
200 คน รวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยดาเนินการจนครบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อคานวณหา
ค่าสถิติภาคบรรยาย คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) ผลการวิจัยปัจจัย
ส่วนบุคคล และ 2) ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวก
และทางลบในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
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ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ลักษณะส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตั วอย่ างในจั งหวัด ชุ ม พร ระนอง
กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชุมพร มีจานวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีอายุ
56 ปีขึ้นไป สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดระนอง มีจานวน 200 คน โดยส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง และมีอายุระหว่าง 36-45 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
กระบี่ มี จ านวน 200 คน โดยส่ วนใหญ่ เป็ น ผู้ ช าย และมี อายุระหว่ าง 36-45 ปี ส าเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพัทลุง มีจานวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีอายุระหว่าง
36-55 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา มีจานวน 200 คน โดย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีอายุระหว่าง 36-45 ปี และ 56 ปีขึ้นไป เป็นจานวนเท่า ๆ กัน
สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ต่า
กว่า 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดตรัง มีจานวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
และมีอายุระหว่าง 46-55 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/
ประมง และมี ร ายได้ ร ะหว่ า ง 10,001-20,000 บาท กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีจานวน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมีอายุระหว่าง 36-45 ปี
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสตูล มีจานวน 200 คน โดยส่วน
ใหญ่ เป็น ผู้หญิ ง และมีอายุระหว่าง 26-35 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ดังตาราง 1 ดังนี้
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นและเหตุผลสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อผลกระทบ
ทางบวกและทางลบในการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
ผลการวิ จั ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น และเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบในการด าเนิ น โครงการขุด คลองไทย ในด้า น
เศรษฐกิจ ความมั่ น คง สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ในจั งหวั ด ชุ ม พร ระนอง กระบี่ พั ท ลุ ง
สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล มีรายละเอียดดังตาราง 2 ดังนี้
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สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ในภาพรวมทุ ก ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านความมั่นคง (ผลกระทบด้านบวก) ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (ผลกระทบด้านบวก
และผลกระทบด้านลบ) ประชาชนในจังหวัดชุมพร กระบี่ พัทลุง และสงขลา ต่างเห็นด้วย
กับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย ส่วนประชาชนในจังหวัดตรัง ในภาพรวมโดยส่วนใหญ่
เห็ นด้ วยอย่างยิ่ง กับ การด าเนิ นโครงการขุด คลองไทย เช่น เดียวกับ ประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่าในภาพรวมโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการขุดคลอง
ไทย ในขณะที่ประชาชนในจังหวัดระนอง ในภาพรวมโดยส่วนใหญ่ต่างไม่แน่ใจกับการ
ดาเนินโครงการขุดคลองไทย รวมถึงภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของประชาชนในจังหวัดสตูลต่าง
ก็ไม่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในการดาเนินโครงการ
ขุดคลองไทยนี้ประชาชนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ
สอดคล้ องกับ Chalopathump (2005) ได้ ก ล่ าวว่ า เส้ น ทางคลองไทยจะเป็ น เส้ น ทาง
เดิ น เรือที่ สาคัญ ของโลก เพราะสามารถย่น ระยะทางเดิ นเรือ ท าให้ ป ระหยัด เวลาและ
ค่าใช้จ่ายได้มหาศาล และประเทศต่าง ๆ จะหันมาใช้เส้นทางคลองไทยจานวนมากส่วน
ภาพรวมด้านความมั่นคง คือ ประชาชนเห็นด้วยว่าคลองไทยจะเป็นที่ลาดตระเวนตรวจตรา
ป้องกันการเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยต่อของเขตน่านน้าระหว่างประเทศ และเป็น
การเพิ่มอานาจให้กับรัฐบาลไทยในการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และทางทหาร
ระหว่ างประเทศมหาอานาจของโลก สอดคล้ องกั บ ที่ Baromsuk (2010) ได้ กล่ า วว่ า
คลองไทยจะทาให้เกิดความมั่นคงทางทะเล เพราะกองทัพเรือสามารถนาเรือหลวงผ่านอ่าว
ไทยและอั น ดามั น ได้ โดยไม่ ต้ องอ้ อมแหลมมลายู และช่ องแคบมะละกา ท าให้ ส ามารถ
คุ้มครองภัยทางทะเลและปกป้องอธิปไตยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งคลองไทยยังจะช่วยให้ไทยมี
อานาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ กับต่างประเทศดีขึ้น ในภาพรวมด้านสังคม ทั้ง
ผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ คือ ประชาชนเห็นด้วยว่าคลองไทยจะทาให้
พื้นที่ที่ถูกตัดผ่านเกิดความเจริญ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น แต่ประชาชนก็มี
ความคิดเห็นว่าหากมีการขุดคลองไทยจะทาให้ประชาชนในพื้นที่อาจมีความจาเป็นต้องย้าย
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ถิ่นเป็นจานวนมาก และในการก่อสร้างคลองไทยอาจส่งผลต่อการดาเนินชี วิตในปัจจุบัน
สอดคล้ องกั บ ที่ Kwandee (2016) ได้ กล่ า วว่ า คลองไทยจะส่ ง ผลกระทบเชิ งบวก คื อ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และจะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่
Pattapong (2003) ได้กล่าวว่า คลองไทยจะส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่แนวคลองผ่านจะต้องอพยพย้ายถิ่ นฐานและหาที่อยู่ใหม่จานวนมาก และในภาพรวม
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ คือ ประชาชนเห็นด้วยว่า
คลองไทยจะช่วยในการย่นระยะทางการเดินทางของเรือ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรือนกระจก
และมลภาวะทางอากาศ แต่ประชาชนก็มีความคิดเห็นว่าระบบนิเวศทางน้าอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับที่ Kheawwimol (2005) ได้กล่าวว่า ในการเดินเรือย่อมทาให้
เกิดมลพิ ษทางอากาศ และเกิดเป็นปั ญ หาเรือนกระจก แต่หากมีคลองไทยจะท าให้ ย่น
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินเรือ ซึ่งจะทาให้ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหา
เรือนกระจกลดลง และ Baromsuk (2010) ได้กล่าวว่า ผลกระทบภายหลังการขุดคลอง
อาจทาให้เกิดการกระจายตัวของตะกอนดินทาให้ทิศทางการไหลของน้าเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
พบว่า ประชาชนในเส้นทาง 9A (จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา)
เพียงเส้นทางเดียวที่ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการวิจัยเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
ของภาครัฐ อันจะนาไปสู่การศึกษาเชิงลึกในทุก ๆ ด้าน ก่อนที่จะดาเนินโครงการขุดคลอง
ไทย เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
มากมายต่อประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่เส้นทางคลองไทยตัดผ่าน
และจากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญต่อผลกระทบ
ทางบวกและทางลบจากการดาเนินโครงการขุดคลองไทยเป็นอย่างมาก จึงเสนอแนะให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการศึกษาการดาเนินโครงการขุดคลองไทยในทุก ๆ ด้าน
เพื่อประโยชน์ของประเทศ
1.2 ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การด าเนิ น โครงการขุด คลองไทยเส้ น 9A จึ ง เสนอแนะให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องจั ด ท า
แผนการศึกษาเชิงลึกในเส้นทาง 9A เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้กาหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ
1.3 แม้ว่าประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการดาเนินโครงการขุดคลองไทย แต่ก็มีความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจานวน
มาก จึ ง เสนอแนะว่ า หากจะท าการศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ควรน าความคิ ด เห็ น ข้อ กัง วล และ
ข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาเป็นประเด็นในการศึกษาด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่ อ งจากโครงการขุ ด คลองไทยเป็ น โครงการขนาดใหญ่ จึ ง ควร
ทาการศึกษาในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างที่เกี่ยวกับออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง และ
แรงต้านทานของวัสดุ เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
2.2 การดาเนินโครงการขุดคลองไทยเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนจานวนมาก จึง
ควรศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิ เคราะห์ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ
โครงการ
2.3 การดาเนินโครงการขุดคลองไทยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
จึงควรทาการวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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