
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 24  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
 

   วันศุกร์ที่  21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายศุภชัย      
โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 

  (3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

   4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  

(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญ
ประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564) 

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่หนึ่ง น าเสนอรายงานว่า ตามที่ท่ีประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 
2563 ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 มีก าหนดระยะเวลาพิจารณา
ศึกษาไว้ 120 วัน และได้มีการขยายเวลาอีกหลายครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเป็นการพิจารณาศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project)     
ที่คาดว่าจะน าพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) จึงต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านในทุกมิติเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น จ านวน 3 คณะ ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ และ 3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และการเมือง 
เพ่ือพิจารณาศึกษาและจัดท าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย จากหลักฐานทางวิชาการที่ปรากฏ 
พบว่าแนวคิดการขุดคลองไทย เพ่ือเชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยของไทยมีมานาน เป็นมรดกทาง
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรพบุรุษทิ้ งไว้ให้ลูกหลานไทยน าไปใช้ประโยชน์ ได้กล่าวไว้ว่า "คลองไทย" เป็น             
ภูมิยุทธศาสตร์ที่ดี  เหมาะสมที่จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลก โดยในการพิจารณาศึกษาของ           
สภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ พบว่า 1) แนวคลองที่เหมาะสมที่สุด คือ แนวทางเส้น 9A ผ่าน 5 จังหวัดคือ จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องต่อยอดจาก         
ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระวุฒิสภา     
พ.ศ. 2548 2) การขุดคลองไทยอย่างเดียว ไม่สามารถจูงใจให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ได้ จ าเป็นจะต้องพัฒนา
จังหวัดแนวคลองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนระดับโลก  3) รูปแบบ
ลักษณะของคลอง มีการศึกษาและเสนอหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจ านวน ลักษณะพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็น    
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยสรุปรูปแบบคลอง มี 2 ลักษณะ คือ รูปแบบที่ 1 มีคลองหลักคลองเดียว    
ขนาดใหญ่ เรือเดินสมุทรสามารถเข้า - ออก ได้ในคลองเดียวกัน และรูปแบบที่ 2 มีคลองหลักขนาดใหญ่    
เป็นคลองคู่ขนาน 2 คลอง เรือเดินสมุทรสามารถเข้า - ออก ในคลองคนละเส้นทาง เพ่ือรองรับเรือที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกได้เพราะมีภูมิยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของโลกในพ้ืนที่            
5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา              
โดยก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ วางกรอบ
การพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   
ได้ในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 15 ยุทธศาสตร์     
ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยประเด็นที่ได้ศึกษาเป็นการศึกษายุทธศาสตร์ชาติในมิติการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษขวานทอง   
(The Golden Ax Special Economic Zone : GASEZ) ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 2) ยุทธศาสตร์การออกกฎหมายพิเศษรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง 
(GASEZ) เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางของโลกโดยเฉพาะ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง      
ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพระดับโลก (Medical Hub of the World) 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง (GASEZ) ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงินและการธนาคารของโลก (World 
Financial Center) 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการต่อเรือและการเดินเรือขนาดใหญ่ พาณิชย์
นาวีและโลจิสติกส์ระดับโลก (World Class Logistic) 6) ยุทธศาสตร์การให้สิทธิพิเศษและสวัสดิการที่ดีที่สุด
ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน            
7) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและพัฒนา (Academic Hub of the World) 8) ยุทธศาสตร์
ด้านการก าลังทหารและพลเรือนเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  9) ยุทธศาสตร์การขุดคลองไทย            
(Thai Canal) แนว 9A เชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จ านวน 2 คลอง (ลึก 4 เมตร กว้าง 1 กิโลเมตร    
ห่างกัน 10 กิโลเมตร) 10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกและ Smart City     
11) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      
12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (S - Curve) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก 13) ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 14) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
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มนุษย์เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคใต้ (GASEZ) 15) ยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรีและ
สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Center Complex) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง (GASEZ)     
จะมีกฎหมายการบริหารพ้ืนที่โดยเฉพาะรวมถึงการบริหารคลองไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ          
เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง (GASEZ) ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
การขนส่งของโลกแห่งใหม่จะท าให้ประเทศไทยมีรายได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง (GASEZ)         
อย่างมหาศาล 

ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคงและ
การเมือง โดยท าการพิจารณาศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น           
ทั้งทางบวกและทางลบ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรดิน แร่ธาตุและธรณีวิทยา 2) ด้านผลกระทบด้านสังคม จากการย้ายถิ่นของชุมชนและการเวนคืน
ที่ดินการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อาชีพและรูปแบบการประกอบอาชีพ การไหลบ่าทางวัฒนธรรมต่างชาติรวมทั้ง
ผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุในบางพ้ืนที่ ตลอดจนความวิตกกังวลของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
3) ด้านผลกระทบด้านความมั่นคง โดยพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางการรักษาความมั่นคงภายใน   
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความมั่นคงทางภาคพ้ืนดิน ภาคอากาศที่เปลี่ยนแปลง 4) ผลกระทบ
ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาศึกษาด้านการเมืองภายในประเทศและด้านการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประเทศอ่ืน ๆ          
ที่อาจมีผลกระทบถึงประเทศไทย และ 5) กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการขุดคลองไทยและการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เห็นควรเสนอให้มีการตรากฎหมายเพ่ือให้มีการจัดตั้งองค์กรควบคุม
บริหารจัดการโครงการขุดคลองไทยอย่างรัดกุมทั้งในด้านการลงทุน การก่อสร้าง แผนการบริหารจัดการ 
บ ารุงรักษาภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดจนการชดเชยเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อไป อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลกระทบในเบื้องต้น เห็นว่ามีความจ าเป็น        
อย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ เป็นกล างและเกิดประโยชน์                   
ต่อประเทศชาติมากที่สุด 

พลโท พงศกร รอดชมพู รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่สาม น าเสนอรายงานเกี่ยวกับทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯน ามาใช้พิจารณาในรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณา
ตามทฤษฎีเชิงระบบ ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม ตลอดจนการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

ร้อยต ารวจเอก อรุณ สวัสดี รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่แปด น าเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในความเป็นไปได้ในการด าเนินการขุดคลองไทยเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและความคุ้มค่าในการขุดคลองไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
พาณิชย์นาวีโลก รวมทั้งการด าเนินการขุดคลองไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าโลก เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวระดับโลกเพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้ศกึษารูปแบบคลองไทยจากผลการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมาบูรณาการร่วมกัน 
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นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุด
คลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  น าเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการพิจารณาศึกษา
ผลกระทบการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  ด้านสิ่งแวดล้อม ทางธรณีวิทยา 
แหล่งแร่ธาตุ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรเกษตร การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล พืชเศรษฐกิจ 
รวมทั้งอุทกวิทยา การไหลของน้ า ด้านสังคม ในประเด็นการเวนคืนที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค    
ต่าง ๆ และปัญหาสังคมจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบในการประกอบอาชีพที่ เปลี่ยนจาก          
ภาคเกษตรกรรมดั้งเติมไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งประเทศ
ส่งผลให้การผลิตทรัพยากรมนุษย์ไม่สมดุลกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านความมั่นคง อาจเกิด      
การกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนจากกรณีการขุดคลองไทย ด้านการเมือง หากมีการด าเนินโครงการ    
ขุดคลองไทยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ และการจ้างงาน รวมทั้ง สร้างรายได้ให้กับ
คนในพ้ืนที่และรายได้กระจายทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าส่งผลให้การเมืองภายในประเทศเข้มแข็งขึ้น           
เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี การเมืองภายในประเทศจะสงบลง ส าหรับการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนต่างจากปัจจุบันเนื่องจากมีแนวโน้มการแบ่งเขตการปกครอง
พ้ืนที่ใหม่ จึงควรศึกษาการใช้รูปแบบการปกครองทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ หรือมีการปกครองแบบพิเศษซึ่งต่างจากการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน  

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุด
คลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ น าเสนอบทเรียนตัวอย่างการขุดคลองในต่างประเทศ 
จึงน ามาซึ่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การขุดคลองไทยและการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคให้ จะต้องด าเนินการด้วยกฎหมายพิเศษ 2) ต้องมีการศึกษาขั้นสมบูรณ์ 
(Full Feasibility Study) อย่างละเอียด ถี่ถ้วน 3) รัฐบาลต้องประกาศให้ การขุดคลองไทยและการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เป็น "วาระแห่งชาติ" 4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและการขับเคลื่อน
การขุดดลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 5) ประกาศ   
เขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคใต้ (GASEZ) เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน 6) รัฐบาล
ต้องรีบด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือส ารวจออกแบบและปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง 7) ออกพระราชบัญญัติ รวมไปถึง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากจ าเป็นในการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขวานทองภาคใต้ (GASEZ) 8) สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา  9) จัดให้มีการท า
ประชามติจากประชาชนทั้งประเทศ เพ่ือเห็นชอบในการด าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองภาคให้
(GASEZ) 10) จากการศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ สหพันธรัฐมาเลเชีย จึงควรน าแนวทางการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ สหพันธรัฐมาเลเชีย ซึ่งเป็นประเทศในเอเชียที่ประสบความส าเร็จ 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น    
ต่าง ๆ อาทิ ระบบนิเวศน์ทางภาคใต้เป็นระบบที่เปราะบาง มิใช่ระบบนิเวศน์ทั่วไป ไม่ควรมีการขุดคลองใดใด
เกิดขึ้น การขุดคลองไทยเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ  ทั้งนี้ ควรระบุรายละเอียดในการศึกษาใน
รายงานให้ชัดเจน และมีข้อมูลที่เชิงลึกมากกว่านี้ การขุดคลองไทยมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
หลาย ๆ ประเด็น จึงต้องมาพิจารณาว่าจะด าเนินการขุดคลองไทยหรือเปลี่ยนเป็นการท าถนน มอเตอร์เวย์ 
รถไฟ และเดินท่อน้ ามัน ทดแทน ทั้งนี้ การขุดคลองไทยจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ นอกจากนี้     
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สมาชิกฯ ได้สนับสนุนว่าหากมีการขุดคลองไทยก็จะเป็นศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษของโลก รวมทั้งขอให้
รัฐบาลน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นที่สมาชิกฯ มีความห่วงใย เมื่อขุดคลองไทยที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทร
อินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
แต่ฝากข้อห่วงใยถึงข้อเสียเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเมืองระหว่าง
ประเทศ ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรสัตว์น้ า ด้านความมั่นคง และงบประมาณที่สูง และขอให้รัฐบาลท าประชา
พิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ด้วยจากการศึกษาประเทศ ที่ขุดคลองผ่านประเทศแล้ว จะมีประเทศมหาอ านาจ
เข้ามาสร้างกองทัพเพ่ือดูแลความเรียบร้อยของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศมหาอ านาจ รัฐบาลมี
การศึกษา และเตรียมการเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และขอให้คณะกรรมาธิการ ศึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ      
ที่จะต้องมีกฎหมายรองรับเพ่ือการยอมรับของต่างประเทศ การบริหารงบประมาณ ที่จะต้องใช้ และที่จะ
เกิดขึ้นอีกมากมายหากรัฐบาลที่จะรับเป็นนโยบาย ต้องศึกษาอย่างเป็นวิชาการให้ละเอียดถึงผลกระทบต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน อีกทั้ง ขอให้ศึกษาเรื่องเส้นทางเดินเรือที่มีจ านวนมาก และปัญหาอาชญากรรมที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงศึกษางบประมาณการเวนคืนที่ดิน ศึกษาเรื่องอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ การเตรียม          
ความพร้อมของคน เตรียมพ้ืนที่ รองรับการขุดคลองไทย และเรื่องแหล่งน้ าจืดที่จะมีขึ้นเพ่ือรองรับ              
การด ารงชีวิตของประชาชน  

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่หนึ่ง ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ 
ที่ให้ข้อสังเกต คณะกรรมาธิการ ได้ศึกษารวบรวมข้อดีข้อเสียของการขุดคลองไทยในเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะด าเนินการหรือไม่ให้เป็นเรื่องในอนาคต ขอยืนยันว่าคณะกรรมาธิการ        
ตั้งใจศึกษาในครั้งนี้ โดยในต่างประเทศมีการขุดคลองแล้วสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล หากประเทศไทย
มีการขุดคลองจะเกิดประโยชน์ต่อนานาชาติและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถขุดคลอง
คอดกระได้ เนื่องจากผ่านน่านน้ าในประเทศพม่า อีกทั้งพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจมีน้อย จึงจ าเป็นต้องใช้    
แนวพ้ืนที ่9A 5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา 
ซึ่งจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศ ส าหรับข้อกังวลเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนั้น 
การขุดคลองจะมีอุโมงค์ลอดให้กับรถไฟ รถยนต์ ทุก ๆ 10 กิโลเมตร และมีสะพานแขวนขนาดใหญ่ส าหรับ    
การขนส่ง พร้อมระบบรางเชื่อมโยง ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในพ้ืนที่นั้น ต้องมีการสร้างพ้ืนที่ สร้างอาชีพ 
ทดแทน ต้องไม่เกรงกลัวประเทศมหาอ านาจเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์โลกท่ีดีที่สุด ทั้งนี้ โครงการ
ขุดคลองไทยต้องใช้งบประมาณสูง รัฐบาลจึงไม่สามารถลงทุนเองได้ จ าเป็นต้องมีการลงทุนระหว่างประเทศ 
ต้องมีกฎหมายและโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับนานาชาติ จึงเป็นมิติใหม่ในการเวนคืน คนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์
สูงสุด เป็นมิตใิหม่ของการลงทุน ที่สามารถปลดล็อกหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือนได้อีกด้วย 

พลโท พงศกร รอดชมพู รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่สาม ตอบชี้แจงด้านความมั่นคงว่า       
ในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องไม่ให้ประเทศใดมาเป็นประเทศมหาอ านาจ ซึ่งรัฐบาลต้องดูด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน 
นอกจากนี้ การขุดคลองไทยจะสร้างประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ประชาชนจะได้รับหุ้นในทุกกิจการของพ้ืนที่
โดยมีรัฐเป็นผู้ดูแล ระบบการเงินจะมีเงินเข้ามาอย่างเสรี สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเสรี ปลอดภาษี บริษัท
ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก โดยที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมและก าหนดทิศทางในการด าเนิน
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ธุรกิจ รวมทั้ งธุรกิจด้านความบันเทิ งครบวงจรก็สามารถสร้างใน พ้ืนที่ ดั งกล่าวได้ด้วย เพ่ือให้ เกิด               
ความเสถียรภาพในภูมิภาคนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามการท างานของรัฐบาลว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา   
การขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่ เก้า ตอบชี้แจงว่าในรายงานของ
คณะกรรมาธิการ ไม่ได้กล่าวถึงการขุดคลองไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการศึกษากฎหมายการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เนื่องจากต้องมีกฎหมายรองรับการลงทุนของต่างประเทศทั่วโลก   ต้องมีระบบการ
บริหาร การปกครองในพ้ืนที่ ซึ่งต้องเป็นรูปแบบพิเศษทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว ระเบียบการอยู่ร่วมกันสามารถ
น าไปเป็นตัวอย่างในการสร้างเศรษฐกิจพิเศษในอีกหลาย ๆ แห่งทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ในรายงานของ
คณะกรรมาธิการ ยังไม่ได้กล่าวถึงการศึกษาต่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  ในรายละเอียดต่าง ๆ และ
กฎหมายในรูปแบบสากล ด้วยระบบเศรษฐกิจในตอนนี้ไม่พอเพียงในการพัฒนาประเทศ ประเด็นความมั่นคง
ของอาชีพของประชาชนนั้นต้องมีการวางแผนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้วางกรอบค่อนข้างครบถ้วน 
เพ่ือให้รัฐบาลน าไปต่อยอดทั้งในเรื่องการศึกษา การคมนาคมทางน้ า ซึ่งรายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
และประชาชนในประเทศเป็นหลัก 

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สังคม ความม่ันคง และการเมือง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่อภิปรายให้ข้อคิดเห็นซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง เห็นด้วยกับสมาชิกฯ ที่เสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
ทั้งนี ้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สุดท้ายของโลกที่ได้เปรียบและดีท่ีสุดเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงมหาสมุทร
แปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย เกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งหลาย ๆ ประเทศพร้อมที่จะเข้ามาลงทุน 
ประเทศไทยควรคว้าโอกาสนี้ไว้เนื่องจากเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย จะเกิดรายได้และประโยชน์เข้าสู่ประเทศ
อย่างมหาศาล 

ทั้งนี้ หลังจากท่ีสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
และคณะกรรมาธิการ ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ลงมติในการประชุมคราวถัดไป 
จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา 15.14 นาฬิกา 

 

ปิดประชุมเวลา 15.14 นาฬิกา 
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