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ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของ โครงการขดุคอคอดกระ(คลองไทย) วฒุิสภา 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยตุิธรรม และสทิธิมนษุยชน วฒุิสภา 

การเปรียบเทยีบระหว่าง โครงการแลนด์บริดจ์  กบัโครงการคลองไทย (คอคอดกระ) 
โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) เป็นโครงการสร้างถนนเช่ือมฝ่ังทะเลอนัดามนักบัฝ่ังอา่วไทย

หรือท่ีเราเรียกว่า Land Bridge หรือสะพานข้ามพืน้ดิน เพ่ือเช่ือมตอ่การขนสง่สินค้าตา่งๆ ท่ีมาทางเรือจาก
ฝ่ังทะเลด้านหนึง่ไปยงัอีกด้านหนึง่ ส าหรับในทางภาคปฏิบตัิ ประโยชน์ท่ีจะได้รับก็คงไมแ่ตกตา่งไปจาก 
ถนนสายหลกัของประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั นอกจากจะมีการเน้นในรูปแบบของวตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้เฉพาะ 
เพ่ือการขนสง่สินค้าระหวา่งสองฝ่ังทะเล การขนสง่สามารถเป็นได้ทางรถยนต์ รถไฟ หรือการขนสง่น า้มนั
โดยระบบทางทอ่  

 
ภาพท่ี 1 โครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม 

 

  โดยเฉพาะการขนสง่น า้มนัผ่านระบบทอ่ จากฝ่ังทะเลหนึ่งไปยงัอีกฝ่ังหนึง่ ก็ไมไ่ด้ประหยดัจริง เม่ือ
เทียบกบัการขนสง่ทางทะเลโดยตรง  ในทางปฏิบตัจิะต้องศนูย์เสียเวลาในการขนสง่ผ่านระบบทอ่มาก และ
จะต้องมีการก่อสร้าง คลงัน า้มนัขนาดใหญ่ เป็นสถานท่ีตัง้พกัน า้มนัไว้ส าหรับจ าหน่าย  ตลอดจนต้องมีทา่
เทียบเรือน า้ลกึขนาดใหญ่เพ่ือใช้รองรับเรือทัง้สองฝ่ัง ท านองเดียวกนักบัการขนสง่สินค้าทางเรือ ถ้าหากมี
การขนถ่ายสินค้าจากฝ่ังทะเลหนึง่ ไปยงัอีกฝ่ังทะเลหนึง่ โดยใช้รถบรรทกุเป็นตวัเช่ือมในการขนสง่ จะมีตู้
คอนเทเนอ เป็นจ านวนมากท่ีถกูขนย้ายไปมาตลอดเวลา  และจะต้องสร้างคลงัสินค้า ขนาดใหญ่ และ พืน้ท่ี 
ขนาดใหญ่ ส าหรับไว้ใช้ วางตู้คอนเทเนอจ านวนมาก ตลอดจนเตรียมอปุกรณ์ขนาดใหญ่ (เครน) ท่ีสามารถ 
ยกตู้คอนเทเนอขนาดใหญ่ ได้จ านวนมากๆ ยกตู้คอนเทเนอจากเรือมายงัรถบรรทกุ และ ยกตู้คอนเทเนอ
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จากรถบรรทกุ มาลงเรืออีก ฝ่ังทะเลหนึง่ โดยต้องมีโครงการ การสร้างทา่เรือน า้ลึก เพ่ือรองรับเรือขนสง่
สินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ ทัง้สองฝ่ังทะเล ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้าง    ซึง่จะต้องลง ทนุแพงกวา่เทา่ตวั
โครงการแลนด์บริดจ์ เสียอีก (ไมน้่อยไปกวา่คา่ก่อสร้าง ท่ีสร้างท่าเรือแหลมฉบงั)  โครงการแลนด์บริดจ์ คง
ไมไ่ด้ลงทนุก่อสร้าง เฉพาะถนนอย่างเดียว จะต้องสร้างท่าเรือน า้ลึก  ของ หวั – ท้าย ของถนนด้วย 

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ีโครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม 

 วตัถุประสงค์ของโครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) สามารถตอบสนองความต้องการของ เรือ
เดินทะเล ต่างๆทีจ่ะมาใช้บริการหรือไม่?    จะต้อง มีการน ามาศึกษา วเิคราะห์ อย่างรอบ คอบ ความ ส าคัญ 
ด้านประโยชน์ และ ด้านศักยภาพ ระหว่าง โครงการแลนด์บริดจ์ กับ โครงการขุดคลอง 

 
ภาพท่ี 3 แผนด าเนินโครงการถนน สายกระบี่ – ขนอม 

  
สิบ แลนด์บริดจ์ กย็งัท าประโยชน์ ไม่เท่าหน่ึงคลอง 

 เพ่ือให้มองเห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้  สมมตุวิา่เราสร้าง Land Bridge เสร็จสมบรูณ์แล้ว และมีทา่
เทียบเรือทัง้สองฝ่ังทะเล  ท่ีฝ่ังทะเลอนัดามนั กบั ฝ่ังทะเลอา่วไทย และ  มีเรือขนาด 5,000 ตู้(TEU) มา
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เทียบทา่ฝ่ังทะเลอนัดามนั แล้วน าตู้สินค้า จ านวน5,000 ตู้(TEU)ลงเพ่ือสง่ตอ่ ไปยงัฝ่ังทะเลอา่วไทย โดย
ใช้รถขนสง่ตู้สินค้า 5,000 ตู้(TEU)  จะต้องใช้รถบรรทกุ  วิ่งขาไป 5,000 เท่ียว ขากลบั 5,000 เท่ียว รวม 
10,000 เท่ียว หากจา่ยคา่รถบรรทกุเท่ียวละ 7,000 บาท คิดรวมเฉพาะคา่ขนสง่อย่างเดียว 70 ล้าน บาท 
ถ้ารวม คา่เครน ยกตู้จากเรือ ขึน้ รถ และจากรถ ลงเรือ คา่เช่าเรือ และคา่ท่ีจอดเรือในแตล่ะวนัท่ีเสียเวลา
ระหวา่งขนตู้คอนเทเนอ ตลอดจนคา่บริการตา่งๆ หากรวมแล้ว คา่ใช้จา่ยจะมีมากกว่า 100  ล้าน บาท จะ

เห็นได้วา่การขนสง่ด้วย โครงการแลนด์บริดจ์  หรือสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) กลบัเป็นการเพิ่ม
ภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้มาก และเส่ียงกบัความเสียหายของสินค้าในการ ขนขึน้- ขนลง ท าให้เสียเวลาเพิ่ม
มากขึน้อีกตา่งหาก จากการวิเคราะห์แบบธรรมดาๆ  เจ้าของบริษัทเดิน เรือขนสง่สินค้า  ท่ีมาใช้บริการ 
สามารถให้ค าตอบได้เลยว่าไมเ่อา ด้วยแน่ 

โครงการแลนด์บริดจ์ เพือ่การค้าน า้มัน ทางท่อ ยิง่เป็นเร่ืองทีจ่ะต้องค านึงถึงข้อเทจ็จริงว่าในทาง 
ปฏิบัติจริง มีเรือกลุ่มใดบ้าง ประเภทใดบ้าง  ทีจ่ะมาใช้บริการ เพราะเรือแต่ละขนาดจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละ
วนัทีสู่งแตกต่างกนั  เช่น  เรือขนสินค้า ขนาดขนตู้คอนเทเนอ 5, 000 TEU (ค่าเช่าเรือ เป็นเงิน ไม่ต ่ากว่า 3 
ล้าน บาทต่อวนั) วิง่มาเพือ่เติมน า้มันราคาถูกแล้ววิง่ ไปขนถ่ายสินค้าลงอกีแหล่งหน่ึง บริษัทเจ้าของเรือคง
จะไม่น าเรือวิง่มาเพือ่เติมน า้มันแน่ๆ เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆของเรือน้ัน จะต้องเสียทั้งค่าเช่าเรือในแต่ละวนัและ 
จะต้องเสียค่าน า้มันในการเดินทางมาเติมน า้มัน   หากค านวณผลต่างของค่าใช้จ่ายแล้วไม่คุ้มกบัการเดินทาง
มาเติมน า้มันราคาถูก 
 ส าหรับโครงการสร้างโรงกลัน่น า้มนัฝ่ังทะเลอนัดามนั เพ่ือกลัน่น า้มนัแล้วสง่ผา่นทางระบบท่อสง่
น า้มนัไปยงัฝ่ังอา่วไทยเพ่ือไว้จ าหนา่ยเรือเดินทะเลตา่งๆท่ีมาใช้บริการ  ซึง่ในทางทฤษฎีโรงกลัน่ท่ีอยูฝ่ั่งอนั
ดามนัสามารถกลัน่น า้มนัได้ในราคาถกูก็จริง  เพราะเรือน า้มนัขนาดใหญ่สามารถย่นระยะทางเดนิเรือท่ีน า
น า้มนัมายงัโรงกลัน่น า้มนัฝ่ังอนัดามนั(ไมต้่องอ้อมไปทางชอ่งแคบมะละกา)  ท าให้มีต้นทนุต ่า สว่นหนึง่ แต่
โรงกลัน่น า้มนัทางฝ่ังทะเลอนัดามนัก็จะต้องมีคา่ใช้จา่ยในการท่ีจะน าน า้มนัท่ีกลั่นแล้วผา่นระบบทางท่อไป
ยงัฝ่ังอา่วไทย   พร้อมทัง้ต้องมีท่ีพกัคลงัน า้มนัขนาดใหญ่คอยเก็บส ารองน า้มนัไว้จ าหนา่ย ตลอดจนจะต้อง
มีทา่เทียบเรือน า้ลึกเพ่ือให้เรือเข้ามาใช้บริการ 
 ดงันัน้ถ้าประเทศไทยคิดจะขายน า้มนัแขง่กบัประเทศสิงคโปร์ โดยการสร้างถนนเศรษฐกิจ (Land 
Bridge)  โดยมีโครงการตัง้โรงกลัน่น า้มนัเพ่ือจ าหนา่ย แขง่กบัประเทศสิงคโปร์  ผมไมท่ราบวา่เป็นกลลวง
ของมิตรผู้หวงัดี หรือเปล่า ?  
                                                               3                            
         56,000             (                               1                                 1 
  )                                                                                       600               
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                                                                      (one stop service)  
                                                           
 ประเทศสิงคโปร์  เป็นศูนย์กล่ันน ำ้มันของเอเชีย ใช้น ำ้มันดบิในกำรกล่ันแต่ละ
วัน 1,300,000 บำเลน ต่อวัน มีโรงกล่ันน ำ้มันขนำดใหญ่ 3 โรง ของบริษัท 
ExxonMobil’s ใช้น ำ้มันดบิในกำรกล่ันวันละ 580,000 บำเลน ต่อวัน   ของบริษัท Royal 
Dutch/Shell’s ตัง้อยู่ที่เกำะ Pulau Bukom island ใช้น ำ้มันดบิในกำรกล่ันวันละ 430,000 

บำเลน ต่อ วัน  และของบริษัท Singapore Refining Corporation’s (SRC) ใช้น ำ้มันดิบ
ในกำรกล่ันวันละ 285,000 บำเลน ต่อ วัน 
 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศสิงคโปร์ มีข้อจ ำกัดใน
เร่ืองของทรัพยำกรณ์ธรรมชำต ิและขนำดของตลำดซือ้ขำยภำยในประเทศมีขนำดเล็ก
มำก รัฐบำลของประเทศสิงคโปร์ตระหนักดีว่ำประเทศตนต้องอำศัยกำรค้ำขำยเป็น
หลัก จึงต้องพยำมท ำทุกอย่ำง ที่จะให้คนสิงคโปร์เป็นผู้ด ำเนินธุระกิจ ทัง้บริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์เอง  และต่ำงประเทศอย่ำงเต็มที่  และรัฐบำลประเทศสิงคโปร์เอง ก็
พยำมท ำทกุอย่ำงที่จะเอือ้อ ำนวย สร้ำงเงื่อนใขที่จะให้ต่ำงประเทศมำลงทุนในประเทศ
สิงคโปร์  ช่วงปี 2546 กำรมำเยือนช่วงสัน้ของประธำนำธิบดีสหรัฐ President Bush 
นำยกรัฐมนตรี Goh Chok Tong ได้น ำหน้ำประเทศต่ำงๆ ทัง้ ประเทศจีน ประเทศ
อินเดีย และกลุ่มประเทศ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ได้ท ำกำรตกลง และท ำ
หนังสือควำมร่วมมือ ทำงกำรค้ำ (Free Trade Agreement and a Memorandum of 
Intent of Cooperation in Environmental Matters.) กับประธำนำธิบดีสหรัฐ   และรัฐบำล
ประเทศสิงคโปร์ ยังประกำศถึงควำมร่วมมือกับประธำนำธิบดีสหรัฐ ด้ำนกำรต่อต้ำน
กลุ่มผู้ก่อกำรร้ำยทั่ วโลก และยับยัง้กำรกระจำยอำวุธต่ำงๆในย่ำนนีด้้วย  ประเทศ
สิงคโปร์ เป็นลูกค้ำส ำคัญของประเทศสหรัฐ รำยใหญ่ที่ สุดในกลุ่มประเทศ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   ปัจจุบันประเทศสหรัฐ ลงทุนใน ประเทศสิงคโปร์ประมำณ  
2,500,000 ล้ำนบำท ( $61.4 billion) , และประเทศสิงคโปร์ส่งสินค้ำไปยังประเทศสหรัฐ
มูลค่ำกว่ำ   70,000 ล้ำน บำท ต่อปี ($16.6 billion) มีบริษัทของประเทศสหรัฐตัง้ศูนย์
ส ำนักงำนขนำดใหญ่กว่ำ 1,300 บริษัทในประเทศสิงคโปร์ (ข้อมูลจำก CIA World Fact 
book; Dow Jones News Wire; Economic Survey of Singapore 2003; Economist 
Intelligence Unit; Global Insight Asia Economic Outlook; Government of Australia 
Singapore Statistical Fact Sheet; International ) 
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 ข้อมูลทัง้หมดก็คงพอจะท ำให้มองเห็นว่ำท ำไมประเทศไทยเรำต้องใช้รำคำ
น ำ้มันที่ประเทศสิงคโปร์(ผู้ค้ำรำยใหญ่) เป็นตัวก ำหนดรำคำ ท ำให้มองเหน็ถึงโครงกำร 
คลองไทย(คอคอดกระ) ว่ำประเทศสิงคโปร์และประเทศสหรัฐ จะคิดเหน็ กับคลองไทย
อย่ำงไร  ประเทศไทยคงจะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกๆ ที่จะท ำให้โครงกำรนีท้ ำ
ได้ส ำเร็จ 

ดงันัน้ในเร่ืองนี ้ รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้รอบครอบ วา่ในการท าโครงการแลนด์บริดจ์เพ่ือสร้างโรง
กลัน่เพ่ือขายน า้มนันัน้ ในทางปฏิบตัจิริงสามารถท่ีจะสู้ประเทศสิงคโปร์ได้หรือไม่? 

ในปัจจุบนัเท่าท่ีทราบ โรงกลัน่น า้มนัของ ปตท. ในทุกวนันี ้มีน า้มนัท่ีกลัน่แล้วบางส่วนมีปริมาณ
เกินความต้องการการใช้ภายในประเทศโดยบางสว่น  ต้องสง่จ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ  

( ประเทศไทย ใช้น า้มนัเบนซิน ประมาณ วนัละ 20 ล้านลิตร  สว่นน า้มนัดีเซล ลิตรประมาณ วนัละ 
50 ล้าน ลิตร ) 

หากโครงการแลนด์บริดจ์ คุ้มในทางเศรษฐกจิจริงๆในการขนส่งทางบก แทนการสร้างคลองเพือ่การ
ขนส่งทางน า้  คลองหลกัต่างๆของโลก คงไม่ได้เกดิ เช่นคลองปานามา  หรือ คลองสุเอช และ อกีหลายๆ 
คลองหลกัของโลก  

การท าโครงการ ถนน (Land Bridge) หรือโครงการ สร้างคลอง เช่ือมสองฝ่ังทะเล ตา่งก็เกิดประ 
โยชน์ทัง้สิน้แต ่ ถ้าเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ระหวา่งการสร้าง คลอง กบั Land Bridge แล้ว สาระ ประ 
โยชน์ จะแตก ตา่งกนัอย่างมาก  

 

โดยสรุปแล้ว  ถ้าเราจะสร้าง Land Bridge รองรับโรงกลัน่เพือ่ขายน า้มันแข่ง กบัประเทศสิงคโปร์ 
ผู้เขียนไม่เข้า ใจว่าจะมีเรือจากทีไ่หนมาใช้บริการบ้าง แต่ถ้าสร้างคลอง และ สร้างโรงกลัน่น า้มัน แล้วละก ็
สิงคโปร์จะต้องหนาวแน่ ๆ  
 แต่อย่างไรกต็าม โครงการ Land Bridge สาย กระบี่- ขนอม ที ่ ครม.มีมติ อนุมัติเมื่อ วนัที่ 22 
มิถุนายน 2536 (10 ปีที่แล้ว) ผมเห็นว่าสมควรเร่งด าเนินโครงการให้ส าเร็จสมบูรณ์ เพราะจะช่วยพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศได้ในส่วนหน่ึงและ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ถึงจะมีโครงการขุดคลองไทยเกดิขึน้จริง ก็
จ าเป็นต้องมี ถนนเช่ือมระหว่าง สองฝ่ังทะเล ระหว่างฝ่ังทะเลอนัดามัน และ ฝ่ังทะเลอ่าวไทยอยู่ดี ซ่ึงอาจจะ
ต้องมีถนนเช่ือมสองฝ่ังทะเล ถึง 2-3 เส้นทาง 
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