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บันทึกข้อเสนอเร่ือง ขุดคอคอดกระ   

ของ นายปรีดี  พนมยงค์ 

กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๑ 

เรียน  ท่านนายกสมาคมหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
 

                         ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีไดท้ราบข่าวจากวทิยกุระจา ยเสียงแห่งประเทศไทย  ถึงความด าริของรัฐบาลไทยปัจจุบนัที ่่จะขดุคลองท่ีคอคอด
กระ  ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ี ชาติไทยจะไดจ้ากคลองน้ีก็คงมีผูคิ้ดกนัมาก แลว้ ขา้พเจา้จะไม่กล่าวซ ้ า  ขา้พเจา้ขอเนน้เฉพาะความเป็นเอกร าชทาง
เศรษฐกิจของชาติ  คือถา้การขดุคลองน้ีด าเนินไปโดยอิ สระตามก าลงัของชาติไทยเราเอง  และป้องกนัมิให้อยูใ่ตอิ้ท ธิพลของต่างชาติได ้ ก็จะเป็นวถีิทางอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีช่ว ยให้ชาติไทยไดมี้ความเป็นเอกราชในทาง เศรษฐกิจยิง่ข้ึน  

 

                          โดยท่ีนายกรัฐมนตรีปัจจุบนัไดเ้คยแถลงไวว้ ่่ายนิดีรับฟังความเห็นของคนไทย ทัว่ไป   ขา้พเจา้จึงคิดวา่การศึกษาคน้ควา้  และความคิด
อนัเก่ียวก ่ับการสร้างคลองน้ีท่ีขา้พเจา้เคยมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยอาจ จะเป็น ประโยชน์แก่มวลราษฎรไทยและรัฐบาลไทยบา้งก็เป็นได ้ ดงันั ่้นขา้พเจา้จึงเขียนจดหมาย
มายงัท่าน  เพื่อขอให้ท่านน าส่ง ต่อไปยงัรัฐบาล  และก่อนน าส่งขอให้ท่านคดักบัอดัส าเนาจดห มายฉบบัน้ีแจกไปยงัหนงัสือพิมพต่์าง ๆ  เพื่อราษฎรและรั ฐบาลรับ
ไวป้ระกอบการพิจารณาในการท่ีจะสร้างคลองน้ีให้ส าเร็จ ต ามอุดมการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

๑. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓   ขณะท่ีเรือล าซ่ึงขา้พเจา้โดยสารเพื่อไปยงัประเทศฝร่ังเ ศสไดแ้ล่นผ่านคลองสุ เอซนั้น  ขา้พเจา้ไดถ้ามอาจารยเ์ลเดแกร์ (ชาวฝร่ังเศสท่ีเคย

เป็นท่ีปรึก ษากฎหมายและอาจารยโ์รงเรียนกฎหมายกระทรวง ยติุธรรม)  ซ่ึงเดินทางไปดว้ย ถึงเร่ืองราวของคลองสุเอซ  เม่ืออาจารยไ์ดเ้ล่าให้ฟังพอส มควร
แลว้  ขา้พเจา้ก็ไดร้ะลึกถึงเร่ืองท่ีเคยไดย้นิมานั้  นแต่ยงัเป็นนกัเรียนมธัยมอยู ่วา่รัฐบาลไทยสมยัรัชการท่ี ๕ ไดด้ าริท่ีจะขดุคอคอดกระแต่มีอุปสรรคเน่ืองจากปัญหา
การเมือง ระหวา่งประเทศ  ขา้พเจา้จึงไดถ้ามอาจารยผ์ูน้ั้นวา่  ; ถา้ประเทศสยามจะฟ้ืนฟูความคิดขดุคลองกระข้ึนมาอีก  ต่ างประเทศจะวา่อยา่งไร  อาจารยต์อบวา่
ส าหรับฝร่ังเศสไม่มีปัญหา  คือถา้ขดุไดก้็เ ป็นการดีเพราะจะท าให้คมนาคมระหวา่งฝร่ังเศสกบัอินโดจีนทาง ทะเ ลสั้นเขา้อีก  อาจารยไ์ดเ้ล่าให้ฟังถึงการท่ีชาวต่าง
ประเ ทศเคยเสนอโครงการต่อรัชกาลท่ี  ๕ เพื่อขดุคลองท่ีกล่าวน้ี  ท่านแนะวา่ถา้ขา้พเจา้สนใจท ่ี่ ่จะท าประโยชน์ให้ประเทศชาติของขา้พเจา้แลว้  เม่ือขา้พเ จา้
อยูใ่นฝร่ังเศสก็ควรคน้ควา้ศึกษาถึงเร่ืองคลองนั้นและเทียบ เคียงดูกบัเร่ืองคลองสุเอซ  คลองปานามา  คลองคีลของเยอรมนั  คลองโครินธ์ของกรีกต่อมาเพื่อนของ
ขา้ พเจา้จ านวนหน่ึงกบัขา้พเจา้ไดคิ้ดท าการ เปล่ียนแปลงการปกครองข องประเทศไทยตั้งแต่เรายงัอยูด่ว้ยกนัในประเทศ ฝร่ังเศส  ขา้พเจา้ไดเ้สนอหลกัการอนัเป็น
รากฐานส าคญัท่ีเป็นจุดหมายของข ้าพเจา้ในการ เปล่ียนแปลงนั้น  คือจุดประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ อยูท่ี่ความปรารถนาให้ชาติไทยมีความเป็นเอกราช สมบูรณ์ ซ่ึงรวมทั้ง
เอกราชในทางเศรษฐกิจดว้ย (ผูอ่้านเคา้โครงการเศรษฐ กิจของขา้พเจา้คงเห็นความปรารถนาของขา้พเจา้ใน เร่ืองท่ีกล่าว น้ีแลว้)  มิตรสหายดงักล่าวแลว้ ไดต้กลง
มอบให้ขา้พเจา้พิจารณาแกปั้ญหาเศ รษฐกิจของชาติ  ขา้พเจา้จึงไดพ้ิจารณาตามสติปัญญาอนันอ้ย ของขา้พเจา้และโดยเฉพาะการขดุคลอง ท่ีคอคอดกระนั้น  ขา้พเจา้
ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองการขดุคลองท่ีคอคอดต่าง ๆ ตามท่ีอาจารยเ์ลเดแกร์เคยแนะน าไวผ้ลแห่งการศึกษาคน้ควา้ของข ่้าพเจา้ในสมยั นั้นท าให้ขา้พเจา้เห็นวา่ในแง่
การช่างนั้น  ; การขดุคลองท่ีคอคอดต่าง ๆ  ซ่ึงแมภู้มิประเทศจะเป็นภูเขาก็สามารถท าได ้ เช่น  คลองปานามา  เป็นตน้  แต่ปัญหาอยูท่ี่แรงงาน  ทุน  การเมือง
ระหวา่งประเทศในเร่ืองแรงงานนั้นปรากฏวา่กา รขดุคลองสุเอซตอ้งใช ้วธีิเกณฑแ์รงราษฎรอาหรับซ่ึงตอ้งลม้ตายก ่ันมาก  ส่วนการขดุคลองปานามานั้น  แมจ้ะ
ใชว้ธีิจา้งคนงานแต่คนงา นก็ตอ้งลม้ตายเพราะไขม้าลาเรียมาก  การขดุคลองคีลและคลอง โครินธ์ไม่มีปัญหา  ดงักล่าวน้ี  ขา้พเจา้คิดวา่ถา้จะขดุคลองกระแลว้ก็ตอ้ง
ใช ่้วธีิจา้งคนงานและมีเคร่ืองมือ ทุ่นแรงท่ีทนัสมยักวา่แต่ก่อน& nbsp; และตอ้งระวงัเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บของคนงานซ่ึงรัฐบาลมีทา งแกปั้ญหาเหล่าน้ี ไดใ้นเร่ือง
เงินทุนนั้น   ขา้พเ จา้เห็นวา่การขุดคลองคีลและคลองโครินธ์ไดใ้ชจ่้ายเงินของประเทศ นั้น เอง   จึงไม่มีปัญหาอนัใดท่ีต่างประเทศจะแทรก แซงในธุรกิจอนัเป็นไป
ตามอธิปไตยของ ชาตินั้น แต่ส าหรับคลองสุ เอซนั้นก็รู้กนัอยูท่ ัว่ไปแลว้วา่ตอ้งใชทุ้นของหลายประเทศ อนั ท าให้ไอยคุปตต์อ้งเสียอธิปไตยในเขตคลองนั้นไป  ส่วน
การข ุดคลองปานามานั้น เดิมฝร่ังเศสไดรั้บสัมปทานจากประเทศโคลมัเบีย ซ่ึงเจา้ของเขตปานามาแต่บริษทั นั้นขดุไปไม่ส าเร็จ   ; การงานตอ้งหยดุชะงกัลงและมี
การช าระบญัชีบริษทันั้น   ต่อมา ส.ร.อ. ไดท้  าการเจรจากบัโคลมัเบียเพื่อขอสัมปทานขุดคลองปานามา  รัฐบาลโคลมัเบียสมยันั้นไดป้ระวงิการสัตยาบนัขอ้ตกลงกบั 
ส.ร.อ.  เพื่อเก่ียงท่ีจะไดป้ระโยชน์ยิง่ข้ึน  ใน ค.ศ. ๑๙๐๓  ไดเ้กิดมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนโคลมัเบียโดยแยกเขตป านามาออกเป็นอีกประเทศ หน่ึงต่างหากจาก
โคลมัเบีย  รัฐบา ลโคลมัเบียไดส่้งกองทหารไปเพื่อจะปราบขบวนการน้ี แต่ไดถู้กตา้ นโดยนาวกิโยธินอเมริกนัแห่งเรือลาดตะเวน ส.ร.อ. ช่ือ “แนชวลิล”์  ซ่ึงอา้ง
นยัของสัญญาท่ีมีไวแ้ต่ปางก่อนวา่  ส.ร.อ. มีสิทธิคุม้ครองท่ีจะให้บริเวณคอคอดปานามานั้นเป็นแดนเ ปิด   การสู้รบระหวา่งกองทหารของรัฐบาลโคลมัเบียกบั 
ขบวนการเอกราชของปานามาจึงสงบ ลง   ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัรัฐบาล ส.ร.อ. ก็รับรองประเทศปานามาท่ีตั้งข้ึนใหม่นั้น   และประเทศปานามาก็ท าสนธิสัญญายกเขต
คลองปานามาให้อยูใ่นความอาร ่ักขาของ ส.ร.อ.  ฉะนั้นปัญหาเร่ืองทุนก็เก่ียวกบัการเมื องระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ด  และอาจเป็นเหตุให้มีการแบ่ งแยก
ดินแดนตั้งข้ึนเป็นประเทศใหม่ เช่น ประเทศปานามา เป็นตน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระ หวา่งประเทศโดยทัว่ไปนั้นก็เป็น ท่ีช้ีเห็นประจกัษอ์ยูแ่ลว้&n 

bsp; ส าหรับคลองสุเอซและคลองปานามา  ส่วนคลองคีลและคลองโครินธ ่์ไม่มีปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ  ส าหรับการขดุคลองกระใ นสมยัท่ีขา้พเจา้
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ศึกษาอยูน่ั้น  เห็นวา่ปัญหามิไดอ้ยูแ่ต ่่เพียงว่าท่ีจะตอ้งระมดัระวงัระบอบอาณานิคมองักฤษ อยา่งเดียวเ ท่านั้น  คือตอ้งระลึกถึงตวัอยา่งของคลองอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผล
ในทางการเมืองตามมาอีกดว้ย  ถา้หากเราไม่ระมดัระวงัให้ดี  และถา้คิดหาทุนโดยการกูเ้ง ่ินต่างประเทศแทนท่ีจะเอาทุนของเราเองแลว้จะท าให้ มีภาระหลา
ยอย ่่างติดตามมา 

 

๒. ในระหว่าง พ.ศ.  ๒๔๗๘    ขณะท่ีขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวง มหาดไทยนั้น  กรมโยธาเทศบาลสมยันั้น (ท่ีไดต้ั้งข้ึนโดย รวมกรมทาง
กบักรมนคราทรเขา้เป็นกรมเดียวกนั  มีหนา้ท่ีในก ารทางทัว่ราชอาณาจกัร  และการคมนาคมส่วนทอ้งถ่ิน)  ไดจ้ดัร่างโครงการทางทัว่ราช อาณาจกัรตามค าสั่งของ
ขา้พเจา้  เสร็จแลว้ไดเ้สนอร่างโครง การนั้นมายงัขา้พเจา้เพื่อพิจารณา  เม่ือขา้พเจา้พิจารณา ถึงการสร้างทางจากชุมพรผา่นกระบ่ีเพื่อไปยงัระนองและ พงังานั้  
น  ขา้พเจา้ไดห้วนระลึกถึงการขดุคลองท่ีคอคอดกระวา่สมควร ท่ีจะไดฟ้ื้นข้ึนมาอีก แทนท่ีจะสร้างทางอยา่งเดียวซ่ึงจะเป็นว ่ิถีทางอยา่งหน่ึงในการช่วยให้ชาติไทย 
มีความเป็นเอกราชทางเศรษ ฐกิจสมบูรณ์ยิง่ข้ึนตามอุดมการณ์ของคณะราษฎร  แต่ปัญหากา รขดุคลองกระน้ีเกินขอบเขตของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะ  ขา้ 
พเจา้จึงไดน้ าเร่ืองไปเสนอเจา้คุณพหลฯ  นายกรัฐมนตรี  เจา้คุณพหลฯ ตอบวา่ถา้ขดุได ้ก็เป็นการดีเพราะท่านเองเคยผา่นคลองสุเอซมาเหมือนกนั  แล ะเคยอยูใ่น
ประเทศเยอรมนีท่ีมีคลองคีลเช่ือมทะเลเหนือกบับอลติกท ่ี่ ่คอคอด ใกลก้บัประเทศเดนมาร์ก จึงอยากให้เรามีคลองท่ีคอคอดกระบา้ง  ท่านถามวา่เราจะเอา เงินมา
จากไหนกบัตอ้งระวงัต่างประเทศ   ขา้พเจา้เรีย นต่อท่านเจา้คุณฯ วา่   ขา้พเจา้ก็มีความวิตกอยา่งท่าน  แต่ก่อนอ่ืนทีเดียวเราจะ ขดุคลองนั้นต่อเม่ือเรามีทุนของเรา
เอง  เพราะถา้ขืนใชว้ ิธีกูย้มืจากต่างประเทศแลว้ ก็จะท าให้เราตอ้งผกูพนักบัเจา้หน้ี ทั้งทางนิตินยัและพฤตินัย  ขา้พเจา้จะปรึกษาหลวงเดชาติวง ศ ์(ม.ล.กรี   เดชาติ
วงศ)์ เพื่อนร่วมก่อการวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน  ยา้ยจากกรมรถไฟมาเป็นนายช่างในกรมโยธาเทศบาล ซ่ึงเป็นผูร่้างโครงการทางทัว่ราชอาณาจกัร  วา่การขดุคลอ งกระ
จะส้ินค่าใชจ่้ายสักเท่าใด  แลว้จะพิจารณาวา่กระทรวง การคลงัจะมีเงินให้หรือไม่ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้ คุณฯ ต่อไปว ่่าปัญหาต่างประเทศนั้นนอกจากการป้องกนั
โดยไม่กูเ้งินเขามาขดุคล อง แลว้  เราจะตอ้งระวงัไม่เพียงแต่องักฤษเท่านั้น  แต่ต่างชาติที ่่เป็นมหาอ านาจทั้งหมด  เราจะตอ้งเอาเยีย่งคลองคีลของเยอร มนัและ
คลองโครินธ์ของกรีก  ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้ธิปไตยของชาติ นั้นเด็ดขาด  ไม่ใช่วธีิการอยา่งคลองสุเอซหรือคลองปานามา ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้คุณพหลฯ วา่ประเทศองักฤษ
ยอ่มถูกกระทบกระ เทือนโดยเฉพาะ  ถา้เราช้ีแจงกบัเขาวา่แมสิ้งคโปร์จะขาดรา ยไดเ้น่ืองจากการผา่นสินคา้ของไทย ก็ตาม  แต่อินเดียกบัพม่าขององักฤษยอ่มได้
ประโยชน์จากคลองน้ีดว้ย  ; แมพ้่อคา้ท่ีลอนดอนเองก็ไดป้ระโยชน์เพราะปีหน่ึง ๆ บริเตนซ้ือสินคา้หนกั ๆ เช่น ไมส้ักและขา้วจากประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  เม่ือ
ค่าขนส่งถูกลง  พ่อคา้ชาวองักฤษเองก็ไดป้ระโยชน์คุ ้มหรือเกินกวา่ท่ีไดท้างสิงคโปร์  การท่ีเราจะขุดคลองกระต ามอธิปไตยของเราไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัปัญหาแห่ง
การ รักษาอธิปไ ตยและความเป็นเอกราชทั้งมวลของชาติ  ขา้พเจา้เห็นวา่รัฐบ าลท่ีท่านเจา้คุณฯ เป็นหัวหนา้อยูน่ั้นก็ไดรั้กษาดุลยภาพแห่งอ ่ านาจไวเ้ป็นอยา่งดี 

และถา้เราช่วยกนัประคองรักษาต่อไป เราจะรักษาความเป็นเอกราชของชาติไวไ้ด ้ ท่านเจา้คุณฯ ตอบวา่ “จริง”  แลว้ท่านเสริมต่อไปวา่ ถา้เราเสียดุลยภาพแห่ง
อ านาจแลว้ ดุลยภาพอ่ืน ๆ ก็เสียตามไปดว้ย  บา้นเมืองก็จะพงัทลาย 
ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้คุณฯ อีกวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้เป็นห่วงอยู ่ก็คือ การเจรจาแกไ้ขสัญญาท่ีไม่เสมอภาค  เวลานั้นยงัไม่มีศพัท ์สนธิสัญญากบัต่างประเทศ  คือถา้เราลงมือ
ขดุคลองก่อนแลว้ก ่จ็ะท าให้การเจรจาแกไ้ขสัญญาเช่นนั้นขลุกขลกั ได ้ เราตอ้งจดัการแกไ้ขสัญญาให้เรามีเอกราชสมบูรณ์ก่อน 

เจา้คุณพหลฯ เห็นดว้ยในหลกัการตามที่ขา้พเจา้เสนอ  แลว้ ท่านสั่งให้ขา้พเจา้กลบัไปพิจารณากบัหลวงเดชาฯ  เร่ืองกา รช่างและให้ขา้พเจา้คิดหาเงินทุนต่อไป  

๓. ข้าพเจ้าได้เชิญหลวงเดชาติวงศ์ มาปรึกษากะประมาณกนัอยา่งคร่าว ๆ วา่ถา้เราจะขดุคลองท่ีคอคอดกระยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  ขนาดกวา้งและลึก

อยา่งคลองสุเอซรวมทั้งการแต่งร ่่องน ้ าจากปากคลองไปสู่ทะเลลึก ก็คงใชเ้งินในขณะนั้นประมาณ ๑๐ ลา้นบาท  นอกจากนั้นเราจ าเป็นตอ้งสร้างเข่ือนและท่าเทียบ 
เรือ  โรงคลงัสินคา้  เข่ือนกนัคล่ืนในทะเล  ถนนและทางรถไฟริมฝ่ังคลอง  สะพานรถไฟและสะพานต่าง ๆ ขา้มคลอง  โรงไฟฟ้า  การโทรเลข
โทรศพัท ์ กระโจมไฟ  อาคารและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  อนัเก่ียวแก่ความจ าเป็นและความสะดวกแก่การเดินเรือผา่ นคลองน้ี  จึงไดก้ะกนัอยา่งคร่าว ๆ  วา่คงใชเ้งินอีกราว 
๘ ลา้นบาท  รวมทั้งส้ินประมาณ ๑๘ ลา้นบาทเราไดคิ้ดกนัอีกแผนหน่ึงถึงการขดุคลองท่ีกวา้งและลึ กนอ้ยกวา่คลองสุ เอซ  เช่น  ขนาดคลองโครินธ์ของกรีกเพื่อให้
เรือเพียงขนาดท่ีเข ่้าปากน ้ าเจา้พระยาไดผ้า่น เท่านั้น  อนัจะเป็นการกระทบกระเทือนองักฤษไม่มากนกั  ในการน้ีเราอ าจลดค่าใช้จ่ายส าหรับงานดินลงไปได้
ประมาณ ๖ ลา้นบาท  แต่เราก็ตอ้งสร้างเข่ือน  สะพานขา้มคลอง  และการก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัการขดุคลองขนาดคลองสุเอซนัน่เอง  เราไดค้ ่ิดต่อไปวา่ถา้
เราจะขดุเพียงขนาดกวา้งลึกเท่าคลองโครินธ์แลว้มีแ ผนการ ขยายให้เท่าคลองสุเอซในอนาคต  แต่เราเห็นวา่การขย ายคลองใหม่และส่ิงก่อสร้างบางอยา่งก็ตอ้งท า
ใหม่  เช่น  สะพานขา้มคลอง  เป็นตน้  ฉะนั้น จึงคิดวา่ไหน ๆ  จะขดุคลองกนัตรงน้ีแลว้ก็ขดุกนัเตม็อตัราทีเดียว เอา ขนาดคลองสุเอซนัน่แหละหลวงเดชาฯ ถาม
ขา้พเจา้วา่จะเอาเงินมาจากไหน  ขา้พเจา้ตอบว่าเงินคงค ลงักบัเงินส ารองใชห้น้ีเงินกูย้มืมีอยูท่ี่กระทรวงการ คลงัซ่ึ งเก็บไวเ้ฉย ๆ นั้น  สมควรขอเอามาใชจ่้ายในการ
ลงทุนของประเทศชาติไดป้ระ มาณ ๓๕ ลา้นบาท  ส่วนหน่ึงก็เอามาสร้างทาง  อีกส่วนหน่ึงก็เอามาสร้างคลองกระ  แต่กระทรวงการคลงัหวงเ งินนั้น  ขา้พเจา้เห็น
จะตอ้งอาสาไปเจรจาขอลดดอกเบ้ียเงิน กูเ้พื่อรัฐบาลจะไดอ้นุญาต ให้ใชเ้งินคงคลงัและเงินส ารองใชห้น ่ี่ ้ไดส้ะดวกหลวงเดชาฯ ไต่ถามถึงปัญหาระหวา่งประเทศ 
ขา้พเจา้ไดต้อบตามที่ไดเ้รียนเจา้คุณพหลฯ ดงักล่าวแลว้ 
ขอ้สังเกต  ตามท่ีวิทยกุระจายเสียงแจง้วา่รัฐบาลไทยปัจจุ บนั (พ.ศ. ๒๕๐๑) คิดจะขุดคลองน้ีจากบริเวณใตบ้างสะพานไปยงัปากน ้ าจนันั้น   ท าให้ขา้พเจา้ฉงนวา่เหตุ
ใดจึงจะขุดคลองยาวประมาณกวา่ ๑๐๐ กิโลเมตรซ่ึงเกินกวา่แนวท่ีนายช่างไดก้ะกรุย  เม่ือคร้ังรัชกาลท่ี ๕ กวา่หน่ึงเท่า  แต่ไดท้ราบวา่รัฐบาลหวงัจะไดท้องค าและแร่
อ่ืน ๆ จากการขดุคลองน้ี  จึงท าให้ขา้พเจา้ระลึกวา่การขดุคลอ งกบัการท าเหมืองแร่นั้นต่างกนั  แมข้า้พเจา้จะเห็นดว้ยตา เปล่าวา่งานทั้งสองอยา่งมีการขดุดินดว้ยกนั 

การสร้างคลองนั้นต ่้องการให้คลองตรงและสั้นท่ีสุด  ส่วนการท าเหมืองแร่มีการ ขดุดินในท่ีจ ากดัและคดเค้ียวไปมาตามสายแร่และบางท่ี สายแร่ก็อ ยูต้ื่น  บางทีก็
อยูลึ่กไม่สม ่าเสมอ  เคร่ืองขดุดินส าหรับท าเหมือง แร่ก็มีลกัษณะต่างกบัเคร่ืองขดุดินส าหรับขดุ คลอง  ยิง่เป็นเคร่ืองขดุดินท าเหมืองทองค าแลว้ก็มีลกัษณะพิเศษ
ออกไปอี ก  เพราะแร่ทองค าท่ีมีอยูใ่ตดิ้นในทรายนั้นเป็นช้ินเล็ก ๆ มาก  นาน ๆ จึงจะพบเป็นเมล็ดเท่าเมล็ดถัว่เขียว  ซ่ึงถือวา่เป็นม หัศจรรยไ์ม่ใช่เป็นล่ิมหรือ
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แท่ง  นอกจากนั้นเคร่ืองส าหรั บเหมืองทองค าตอ้งมีเคร่ืองกลไกที่สามารถระวงัเจา้ หนา้ท่ีซ่ึง เก่ียวขอ้งกบัการขุดท่ีอาจมีบางคนไม่ซ่ือแลว้ยกัยอกเอาไปคนหน่ึ ง ๆ 

เพียงวนัละไม่ถึงกรัมก็จะท าให้นายเหมืองหรือรัฐบาลขาดทุน  ขา้พเจา้ไดร้ะลึกต่อไปอีกวา่  บริเวณอ าเภอบางสะพานน้ีเ ป็นแหล่งท่ีบรรพบุรุษของไทยไดท้ าการขุด
และร่อนเอา แร่ทองค าข้ึ นมาติดต่อกนัเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้  ในสมยัท่ีกรุงศรีอย ุ่ธยาเป็นราชธานีนั้น  ทองค าส่วนหน่ึงท่ีมีอยูใ่นกรุงนั้น ก็ไดม้าจากแหล่งท่ี
กล่าวน้ี  ดงันั้นในสมยัโบราณท่านจึงย กบริเวณน้ีข้ึนเป็นเมือง (คือท่ีเรียกวา่จงัหวดัในปัจจุบนั มีช่ือวา่ “เมืองก าเนิดนพคุณ”)  ซ่ึงหมายถึงจงัหวดัท่ี เป็นแหล่งก า
เนินทองค าเน้ือดีซ่ึงเรียกกนัวา่ทองเน้ือ เกา้หรือ ทองนพคุณ  ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์แหล่งทองค าท่ีกล่าวน้ีก ่ย็งัท ากนัต่อมาและไดย้กบริเวณ น้ีให้เป็นเมือง
ก าเนิดนพคุณอยู ่จนกระทัง่ยบุเมืองเป็นอ าเภอแลว้  ต่อมาเปล่ียนเรียกช่ือต ่ าบลท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอเมืองก าเนิดนพคุณ  จึงกลายมาเป็ นอ าเภอบางสะพาน  ในปลาย
รัชกาลที่  ๕ ไดมี้บริษทัต่างประเทศขอสัมปทานท าเหมืองแร่ทองค า ณ บริเวณนั้นตามปกติแลว้พระมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้นทรงหวงแหนทร ่ัพยากรอนัมีค่า ของ
ชาติ  แต่การท่ีพระองคพ์ระราชทานสัมปทานนั้น  ขา้พเจา้คิดวา่พร ะองคค์งทรงพิจารณาวา่ทองค าท่ีเหลืออยูจ่ากการขดุคน้ตั้งแต่ สม ่ัยโบราณเป็นตน้มาเหลือนอ้ย
มาก  ถา้บริษทัต่างดา้วอยากจะล งทุนก็อาจเป็นประโยชน์แก่ราษฎรไทยท่ีจะไดค่้าจา้ง จากการเป็นล ู่กจา้งบริษทั  ในท่ีสุดบริษทันั้นท าไปไม่ส าเร็จแลว้
ตอ้งล ่้มละลาย  ขา้พเจา้คิดวา่เทคนิคในการท าเหมืองทองปัจจุบนัอ าจมีอะไรดีกวา่เม่ือ คร้ังบริษทันั้นก็เป็นได ้ ฉะนั้นจ ่ึงไม่ประสงคค์ดัคา้นการท่ีรัฐบาลจะท า
เหมืองแร่ทองค า ณ ท่ีนั้นอีก  แต่ขอให้ส านึกให้ดีวา่จะยงัมีทองค าเหลืออยู ่พอท่ีจะลงทุนท าไดก้ าไรหรือไม่  แต่อยา่งไรก็ตาม การท าเหมืองแร่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง
ต่างหากจากการขดุคลอง  จึงไม่สมควรท่ีจะเอาการขดุคลองไปข้ึนต่อการท าเหมืองแร่ท่ีอาจเป ่น็การเส่ียง  การขดุคลองอาจท าให้เห็นเป็นช้ินแร่บางชนิดบ ่้างแต่
ก็ไม่มากมายถึงกบัจะโกย ข้ึนไดง่้าย ๆ  ยิง่เป็นแร่ทองค าแลว้ ไม่ใช่ของหาไดง่้าย ๆ  มิฉะนั้นทองค าก็หมดคุณค่าหรืออาจมีราคาถูกกวา่ดีบุก&n bsp; การท่ี
ทองค าเป็นส่ิงหายากนั้นเป็นเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ ทองค ามีราคา แพงอยา่งไรก็ตาม  ขา้พเจา้เห็นสมควรในหลกัการท่ีด าริ  วสิาหกิจใด ๆ จะตอ้งค านึงถึงวตัถุพลอย
ไดด้ว้ย  จึงคิดวา่นอกจากแสวงหาแร่ดงักล่าวแลว้  รัฐบาลอาจคิดอยา่ งอ่ืนอีกก็เป็นได ้ ในขณะท่ีเราด าริขดุคลองสมยัเจา้คุณพห ลฯ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น  เราได้
ด าริถึงส่ิงพลอยไดจ้ากสภาพท ่ี่ ่ เห็นกนัไดอ้ยา่งประจกัษซ่ึ์งขา้พเจา้จะ ไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟั งดงัต่อไปน้ี 

การสร้างคลองน้ีเราก็จะตอ้งประกาศหวง ห้ามท่ีดินในบริเวณในประ มาณ ๒ แสนไร่  และโดยเฉพาะท่ีดินในบริเวณนั้นเป็นดินท่ีอุดมสมบ ู่รณ์แต่ยงัเป็นท่ีรกร้าง 
วา่งเปล่า  มิไดมี้ผูใ้ดท าประโยชน์  เม่ือขดุคลองข้ึนแลว้ท่ีดินสองฝ ่ั่่งคลองตอ้งเจริญแน่  ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกหลวงเดชาฯ วา่จะให้รัฐบาลลงทุนอีก ๒ ลา้นบาท
เพื่อจดัการปรุงแต่ท่ี ๒ แสนไร่นั้นให้เป็นสวน คือท่ีดินบางแห่งเหมาะก็ท าเป็นสวนผลไมไ้ ด ้ เช่น  บริเวณหลงัสวนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นท่ีดินอุดมสมบูรณ์ ส าหรับสวน
ผลไม ้ นอกจากนั้นก็ปลูกยางพาราและมะพร้าว  ; ตน้โกโกแ้ละไมย้นืตน้อ่ืน ๆ  ขา้พเจา้คิดวา่เม่ือพน้ก าหนดห้าปีแลว้ ท่ีสวนเหล่านั้นก็จะมีราคา (เม่ือก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง) ไม่นอ้ยกวา่ไร่ละ ๑๐๐ บาท  และถา้เป็นสวนผลไมก้็มีราคามากข้ึนไปอีก  ท่ี สวนสองแสนไร่ก็คงเป็นเงินยีสิ่บลา้นบาท ซ่ึงเม่ือหักค่าใชจ่้า 
ยในการสร้างสวนแลว้  รัฐบาลก็จะไดก้ าไรคืนทุนท่ีจะขุดคลอ ง  เราเห็นกนัวา่จะไม่ใชว้ธีิถางป่าแบบเผาป่าท่ีท ากนัโดย โค่นตน้ไมล้งมาแลว้ใช ้ไฟเผา  เพราะเรา
เสียดายไมข้องชาติ  เราจะปรุงแต่งท่ีดินสองฝ่ังค ลองอยา่งประณีต  เช่น  ไมใ้หญ่ตน้ใดสามารถท าเป็นซุงเพื่อใชท้  าเข่ือนไดก้็ ตอ้งประคองให้เป็นซุง  ไมใ้ดท่ีเล่ือย
เป็นแผน่กระดานปลูก อาคารไดก้็ตอ้งเล่ือย  ไมใ้ดท่ีท าเป็นเสาเขม็ไดก้็ตอ้งเอ ามาเป็นเสาเขม็  ส่วนไมท่ี้ใชอ้ยา่งอ่ืนไม่ไดจึ้งเอามาเผ าเป็นถ่านไม่ใช่เผาท้ิงให้เป็นข้ี 
เถา้  ในการน้ีรัฐบาลก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกในการถางป่า 
เราไดพ้ิจารณา กนัวา่ส่วนท่ีสร้างข้ึนใหม่นั้นจะให้กรรมกรท่ีม าช่วยการขดุคลองมีสิทธิซ้ือ ก่อนผูอ่ื้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นม ่ท่ีีดินอนัเป็นสวนอยา่งอุดมสมบูรณ์ เป็น
กรรมสิทธ์ิของแต่ละคนโ ดยให้ช าระเงินผอ่นเป็นงวด ๆ กรรมกรเหล่าน้ีอาจมาจากภาคอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร  และเม ่ื่่อเขาไดช่้วยขดุคลองส าเร็จแลว้ก็จะไดมี้ท่ีดิน
พร้อมดว้ยอาคารท ่ี่ ่สร้าง ให้ดว้ยราคาถูกอยา่งผาสุก  กรรมกรแต่ละคนก็เพีย งแต่จะบ ารุงพืชผลท่ีเราลงไวใ้ห้และต่อเติมตามท่ีเขาเห็น สมควร   เขาก็จะเก็บผลได้
อยา่งสบายและน าไปส่งตลาดคา้กบัต่างประ เทศซ่ึงอยูท่ี่ปาก คลองขดุใหม่นั้น  ซ่ึงเขาจะไดร้าคาดี ข้ึนกวา่ท่ีตอ้งผา่นเมืองท่าของประเทศอ่ืน  ท่ีดินส่วนที ่่เหลือขาย
ให้กบักรรมกรก็จะไดข้ายให้แก่คนไทยซ่ึงเป็นคนยากจน ห รือคนท่ีไม่มีหลกัทรัพยข์องตนเองตามท่ีกรรมการขายท่ีดินจะไดต้ร วจสอบ พิจารณาให้ถ่ีถว้นเพื่อ
ป้องกนัมิให้คนมัง่มีเอาเงินไปซื ่้อท่ีดินจากกรรมกร หรือคนยากจนดงักล่าวแลว้  เราก็จะตอ้ งมีขอ้ก าหนดวา่ท่ีดินซ่ึงกรรมกรและคนยากจนรับซ้ือไปนั้นจะซ้ือข าย 
หรือโอนโดยวธีิอ่ืน ๆ ไม่ไดน้อกจากโอนทางมรดกเท่านั้นขา้พเจา้ไดเ้สนอเร่ืองท่ีปรึ กษากบัหลวงเดชาฯ ต่อเจา้คุณพหลฯ แลว้เดินทางไปเจรจาขอลดดอกเบ ่ี่ ้ย
เงินกูส้ าเร็จแลว้กลบัมาประเทศไทยไดรั้บมอบ หมายให้เป็นรัฐ มนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศและไดแ้กไ้ขสนธิสัญญาท่ีไม่ เ สมอภาคซ่ึงเป็นอุปสรรคของ
อธิปไตยและเอกราชแห่งชาติไทยแลว้ยา้ยไ ปรับต าแหน่ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  ต่อมาก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ  จนกระทัง่สัญญาสมบูรณ์แบบตามท่ีราษฎร
ไทยรู้อยูแ่ลว้ 

๔. บัดนีสั้ญญาไม่เสมอภาคและสัญญาสมบูรณ์แบบกห็มดไปแล้ว   ตามนิตินัยประเทศไทยมีความเป็นเอกราช  ส่ิงท่ีข ้าพเจา้เป็นห่วงอีกคือเอกราชตาม

พฤตินยัเพราะปัญหาท่ีจะตอ้งคิดให ่้ รอบคอบมิใช่อยูแ่ต่เพียงวา่เราเห็นวา่เราเป็นเอกราชตามนิติน ่ัยแลว้จะท าการ ตามพลการ 
ขา้พเจา้สนบัสนุนรัฐบาลให้ขุดคอคอดกระส าเร็จไปตามอุดมการณ์ท่ี ขา้พเจา้พรรณนามาตั้งแต่ตน้ก็เพราะมีความหวงัวา่รัฐบาลจะรักษา และป้องกนั เอกราชของชาติ
ตามพฤตินยัไดแ้ละใชทุ้นของชาติไทยเรา เองดงัท่ีขา้พเจา้จะกล่าว ต่อไป  

  

ประการที่ ๑  การรักษาและป้องกนัเอกราชทางพฤตินยั  ขา้พเจา้คิดวา่  นกัการเมืองปัจจุบนัน้ีจ านวนมากเคยเป็นผ ู่่้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเจา้คุณพหลฯ มาโดยตรง
คงจะระลึกถึงเจา้คุณ พหลฯ บา้งวา่  ในระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอยูน่ ั่้น  ราษฎรไดรั้บความร่มเยน็เป็นสุข  เอกราชและอธิป ไตยของชาติเท่าท่ีมี
อยูใ่นขณะนั้นมิไดเ้ส่ือมลงไปแต่ไดเ้พิ่ม พูนยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีก็เพราะท่านเจา้คุณไดน้ าราษฎรรักษาด ุ่ลยภาพแห่งอ านาจไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง ดี  การงานของประเทศชาติ
สมดุลไปทุกส่วน 
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ภายหลงัสงครามคร้ังท่ีแลว้หลาย รัฐบาลไทยท่ีมีอยูก่่อนรัฐประห าร พ.ศ. ๒๔๙๐  ก็ไดน้ าหลกันโยบายอนัสุขมุคมัภีรภาพของเจา้คุณพหลฯ มาใชเ้พื่อรักษาความเป็น
เอกราชตามนิตินัยและตามพฤตินัยของชาต ่ิโดยรักษา ดุลยภาพแห่งอ านาจของมหาประเทศไวไ้ด ้ แมว้า่ร ่ัฐบาลเหล่านั้นจะมีขอ้บกพร่องบางอยา่งแต่ก็ไม่
บกพร่องในเร่ืองค วาม เป็นเอกราชของชาติซ่ึงส าคญักวา่บุคคลและส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราษฎรมากหลาย ในปัจจุบนัน้ีไดเ้รียกร้องโดยใชภ้าษาอยา่งสามญัช นวา่ “ความเป็นกลาง”  ซ่ึงท าให้บางท่านวนิิจฉัยตา มรูปการณ์ภายนอกของศพัทเ์ทคนิคแห่ง
กฎหมายระหวา่ง ประเทศ  และบางท่านก็คดัคา้นคารมต่าง ๆ  แต่ขา้พเจา้คิดวา่การพิจารณาค าเรียกร้องของราษฎรสามญั ทัว่ไปนั้นจะตอ้ง พิจารณาเจตนารมณ์ของ
ราษฎร  เพราะถา้พิจารณาเถียงกนัตามศพัทเ์ทคนิคแลว้  ขา้พเจา้เอง และเช่ือวา่อีกหลายท่านถา้ใชเ้วลาวา่งส ารวจศพัทท่ี์เราใช้แลว้& nbsp; ก็จะพบวา่เราท่านใช้
ศพัทผ์ิดเพี้ยนไปได ้ จึงควรใ ห้อภยัแก่ราษฎรสามญัโดยอยา่เขม้งวดในการใช้ศพัทเ์ทคนิคนัก  ; ขา้พเจา้คิดวา่  “ความเป็นกลาง”  ท่ีราษฎรสามญัเรียกร้องนั้น 

หมายถึงดุลยภาพแห่งอ านาจซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเจา้ คุณพหลฯ น าราษ ฎรมาสมยัหน่ึงในการรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติไวไ้ดอ้ยา่งมั ่นคงและ ทวียิง่ข้ึน  เพราะ
ท่านไม่เอาชาติไปเป็นเดิมพนัถ ่่วงน ้ าหนกัขา้งหน่ึงขา้งใด  ส่ิงท่ีท่านเอาเป็นเดิมพนั คือการรักชาติดว้ยกาย  วาจา  ใจ  ท่านเทิดทูนชาติไทยเหนือบุคคลใด 
ๆ  ขา้พเจา้จึงหวงัวา่ท่านท่ีเคยอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดยตร งของเจา้คุณพหลฯ คงสามารถเจริญรอยตามได้  นโยบายของเจา้คุณพหลฯ ดงัวา่นั้นเป็นเกราะท่ีแขง็แกร่งใน
การป้ องกนัอิทธิพลของต่างชาติท่ีจะแทรก เขา้มาในปัญหาอธิปไตยกบัเอก ราชของชาติไทย  ขา้พเจา้หวงัวา่ความหวงัของขา้พเจา้คงไม่ พลาด 

ประการที่ ๒   ปัญหาทุน  ขา้พเจา้เห็นวา่การสร้างคลองท่ีคอคอดก ระน้ีเป็นการลงทุนท่ีดีอยา่งหน่ึง ส าหรับชาติไทยโดยชาติไทยเอง   ดงันั้นเป็นการสมควรท่ี
รัฐบาลจะน าเอาทุนนอนท่ีมีอยูโ่ด ยยงัมิไดใ้ชใ้ห้เป็น ประโยชน์อยา่งใดและไม่กระทบกระเทือนถึงเส ถียรภาพของเงินตรามาลงทุนได ้ ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยถา้รัฐ บาล
จะคิดกูเ้งินของชาติอ่ืนมาลงทุนในการน้ีเพราะ จะท าให้เกิดภ าวะผกูพนัทางพฤตินัยหลายอยา่ง  ผลที่เราหวงัจะไดค้วามเป็ นเอกราชสมบูรณ์ยิง่ข้ึนในทางเศรษฐกิจก็
จะกลบักลาย เป็นเสียเอก ราชทางพฤตินยัอยา่งอ่ืน ๆขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยถา้รัฐบาลจะเพิ่ม ภาษีอากรหรือลดเงินเดือนขา้ราชการ เพื่อการน้ี  ขา้พเจ ้าไม่เห็นดว้ยท่ีจะเอา
ทุนนอนของชาติมาใชแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในเ ร่ือง ท่ีไม่ใช่การลงทุนเช่นการขุดคอคอดกระน้ีขา้พเจา้เห็นวา่ รัฐบาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกลา้ฯ และบาง
รัฐบาลต่อ ๆ มาจนถึงมีการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐  นั้นไดส้ะสมทุนบางประการไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัซ่ึงยงัคง มีเหลืออยูบ่า้งพอท่ี รัฐบาลน้ีอาจน าเอามาลงทุนในการ
สร้างคอคอ ดกระได ้ และยงัมีขมุทรัพยอี์กบางประการท่ีขา้พเจา้จะบอก ให้ท่านไปส ารวจเอามาใชใ้นการ น้ี  ทุนและขมุทรัพยเ์หล่า น้ีเป็นทองค าแท่งท่ีชาติไทยมีอยู่
แลว้ไม่ตอ้งไปขุดคน้ จากดินใ ห้เสียเวลา  ทองค าแท่งเหล่าน้ีบางประเภทก็เป็นทุนส ารองเงินตรา  บางปร ะเภทก็ไม่ใช่ทุนส ารองเงินตรา  แมท้องค าท่ีรัฐบาลเอา
ข้ึนบ ่ัญชีเป็นส ารองเงินตรานั้น  ก็ยงัมีบางประเภทท่ีการไดม้า& nbsp; การเสียไป  การมีอยู ่ มิไดท้  าให้เงินตราปัจจุบนัน้ีดีข้ึนหรือเลวลง   เช่น  ทองค า
ประเภทท่ีเราไดคื้นจากพนัธมิตรซ่ึงยดึครองญ่ี ปุ่นและบดัน้ีเราไดฝ้าก ไวใ้น ส.ร.อ. นั้น  เม่ือคร้ังญ่ีปุ่นไดเ้อาทองค าส่วนหน่ึงแห่งธนาคารช าติของเขากนัไวว้า่เป็น 
ของไทย  เน่ืองจากท่ีเขามาขอเบิกเป็นเงินบาทในระหวา่งสงคราม  ทอง ค าประเภทนั้นก็มิไดช่้วยให้เงินบาทระหวา่งสงครามมีค่าดีข้ึนอย ่างไร  เม่ือเสร็จส้ิน
สงครามแลว้  พนัธมิตรยดึทองค า ประเภทนั้นไวก้็มิไดท้  าให้เงินบาทของไทยเส่ือมค่าลงไป  เ พราะเหตุนั้นคือเส่ือมค่าเพราะเหตุอ่ืน ๆ ภายหลงัเราไดท้องค านั้นคืน
มาก็มิไดท้  าให้เงินบาทมีค่าดีข้ึน อยา่งไร   เพราะค่าของเงินบาทเส่ือมลงโดยเหตุอ่ืน ๆ เพื่อความเขา้ใจของสามญัชนผูอ่้านจดหมายน้ี  ขา้พเจา้ขอช้ีแจงอยา่งง่าย ๆ วา่
ระบบเงินตราของไทยเม่ือก่อนสงครามคร้ังท่ีแลว้นั้นเป็นระ บบการแลกเปล่ียน อยา่งเสรี  คือผูใ้ดมีธนบตัรเป็นจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ เช่น  สมมติวา่ตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป  ก็มีสิ ทธ์ิเอาธนบตัรนั้นมาขอแลกเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นทุนส ารองไดท้ ่ันที โดยรัฐบาลปฏิเสธไม่ได ้ ในสมยันั้นรัฐบาลสยามไดมี้ ทุน
ส ารองมัน่คงนกัคือนอกจากเงินตราต่างประเทศ แลว้  ยงัมีทองค าอีกดว้ยคือมีหลกัทรัพยอ์นัมีค่า ๑๐๐%  ซ่ึงไม่หวัน่เกรงแมจ้ะมีผูเ้อาธนบตัรท่ีออกใชท้ั้ง หมดมาแลก
ทุนส ารอง  แต่ในระหวา่งสงครามท่ีแลว้เป็นตน้มาจน ถึงปัจจุบนัน้ี  ระบบเงินตราของไทยก็เหมือนกบัอีกหลายประ เทศในโลก  คือใชร้ะบบควบคุม  กล่าวคือผูถื้อ
ธนบตัรไทยไม่มีสิทธ์ิที ่่จะขอแลกเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นทุน ส ารอง  รัฐบาลยอมใ ห้แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดต้ามท่ีรัฐบาลเห็นสมควรเพื่อไม ่่ ตอ้ง
เอาทุนส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมมาจ่ายเพื่อแลกเปล่ียน  รัฐบาลอาจท าไดโ้ดยรักษาดุลยภาพแห่งมูลค่าท่ีมีผูเ้อาเงินบาทมาข อแลกเงินตรา ต่างประเทศกบัมูลค่าเงินตรา
ต่างประเทศท่ีรัฐบาลได ่้รับมา เช่นไดรั้บมาจากการขายสินคา้แก่ต่างประเทศ เป็นตน้  ถา้รัฐบาลรักษาดุลภาพเช่นน้ีไวไ้ม่ได ้ ค ่ือมีการแลกเปล่ียนเงินบาทเป็น
เงินตราต่างประเทศเกินกวา่มูลค่าท ่ี่ ่ รัฐบาลได ้รับแลว้ก็จะตอ้งจ าหน่ายทุนส ารองและในท่ีสุดทองส าร องก็หมด  ตามปกติชาติไทยเราอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบ
ในทางก ารคา้และเศรษฐกิจกบัต่าง ประเทศอยูแ่ลว้  ถา้เราด าเนินก ารให้เป็นไปตามธรรมดาโดยไม่ถ่วงตาเต็งแห่งอ านาจให้หนกัไปขา้ง ใด  อนัเป็นการท าให้ดุลย
ภาพทางการเศรษฐกิจและการคา้เสียไปแลว้  ; เราก็รักษาดุลยภาพในการแลกเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งท าอะไรให้ยุ ่งยาก  ดงันั้นการรักษาดุลยภาพแห่งอ านาจไวใ้ห้ได้
จึงเป็นส ่ิ่่งส าคญัท่ีจะแกไ้ขความ หนกัใจของรัฐบาลในดุลยภาพทางการคลงัแล ะทางงบประมาณเน่ืองจากเราเสียดุลยภาพ ไปมากในระหวา่งสงครามจึง เป็นเหตุ
ให้ค่าเงินบาทตกต ่าไป  ต่อมาจนภายหลงัสงครามดว้ย   ซ่ึงปรากฏวา่เงิน ๑๘ บาทจึงจะแลกดอลลาร์ ส.ร.อ. ได ้๑ เหรียญ  แต่บางรัฐบาลท่ีมีอยูก่่อนรัฐประหาร พ.ศ. 
๒๔๙๐ ไดใ้ชว้ธีิรักษาดุลยภาพแห่งอ านาจและเศรษฐกิจจึงท าให้ค่าข องเงินบาทสูงข้ึน  คือเงิน ๑๐ บาทแลกได ้๑ ดอลลาร์ ส.ร.อ.  แต่บดัน้ีราษฎรไทยตอ้งจ่ายถึง 
๒๑-๒๒ กวา่บาทจึงจะแลกไดห้น่ึงดอลลาร์ ส.ร.อ.โดยมีความหวงัวา่รัฐบาล จะรักษาดุลยภาพต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวแลว้ไวไ้ด ้ ขา้พเจา้จึงไดเ้สนอต่อราษฎรและรั ฐบา
ลในการท่ีจะเอาทองค าบางประเภทท่ีชาติไทย มีอยูม่าลงทุนขุดค ลองกระดงักล่าวในขา้งบนน้ีเพื่อความเขา้ใจของสามญัชนวา่ ชาติไ ทยมีทองค าอยูใ่นเวลาน้ีอยา่งไร
บา้งนั้น  ขา้พเจา้ลองนึกคร่าว ๆ  จะขอเล่าสู่กนัฟัง  ถา้ความจ าของขา้พเจา้เลือนไ ปบา้งก็ขอท่านผูอ่้านโปรดอภยัให้ดว้ย  

                  ก.  ในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงันั้น&nb sp; ทุนส ารองเงินตราของไทยเอาฝากไวเ้ป็นเงินปอนด์
สเตอร์ลิงคใ์นอ ังกฤษแทบทั้ง ส้ิน  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บต าแหน่งท่ีกระทรวงการคลงั  ไดพ้ิจารณ าเห็นวา่วธีิการดงักล่าวนั้นเป็นการ าให้เงินตราและเศรษฐกิจของไ ทย 
ตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้งินองักฤษอยา่งส้ินเชิง  ยิง่กวา่น ่ั่้นถา้เงินองักฤษเส่ือมราคาลงไป  เงินไทยก็จะตอ้งเส่ือมราคาดว้ย  ขา้พเจา้จึงไดส้ั่งให้ธน าคารตวัแทนรัฐบาล
ไทยในองักฤษเอาเงินปอนด์ท่ีเป็นทุน ส ารองเงิน ตราส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นทองค าประมาณ ๓๕ ลา้นกรัม  แลว้น ามาเก็บไวท่ี้ห้องนิรภยัของกระทรวงการคล ัง ณ 
กรุงเทพฯ  ต่อมาเงินปอนดเ์ส่ือมราคาลงโดยองักฤษไดล้ดค่าข องเงินปอนดท่ี์แลกเปล่ียนกบั เงินดอลลาร์ ส.ร.อ.  ประมาณปอนดล์ะ ๒๐ เซ็นตอ์เมริกาจึงท าให้
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ทองค าท่ีขา้พเจา้น ามาเก็บไว ้ณ กรุงเทพฯ นั้นมีราคาสูงข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินปอนดอ์นัท าใ ห้ชาติไทยไดมี้ก าไร จ านวนมากและท าให้ค่าแห่งทุนส ารองเงินตราไท 
ยสูงข้ึน  นอกจากน้ีก่อนท่ีองักฤษจะลดค่าเงินปอนด์  ขา้พเจา้ไดส้ดบัตรับฟังถึงฐานะของเงินองักฤษเห็นวา่องักฤษจะต ่้องลดค่าในเร็ว วนั  จึงไดส้ั่งโอนเงินปอนด์
อีกส่วนหน่ึ งเป็นเงินเหรียญอเมริกนัเป็นการด่วน โทรเลขของขา้พเจา้ไปถึงลอ นดอนประมาณ  ๖ ชัว่โมงก่อนองักฤษประกาศลดราคาเงินจึงสามารถโอนเงินปอนด์
บาง ส่วนไปเป็นเงิน ดอลลาร์อเมริกนัซ่ึงชาติไทยไดมี้ก าไรส่วนหน่ึง  
เม่ือรัฐบาลสมยัโนน้ ประกาศสงครามกบัองักฤษ  องักฤษจึงไดย้ดึเงินของไทยฝากไวใ้นองักฤษ  แต่ทองค าท่ีเร าไดเ้อามาเก็บไวใ้นกรุงเทพฯ ก็ไดร้อดพน้จากการยดึ
ขององักฤษ  และขา้พเจา้คิดวา่ยงัอย ู่่เรียบร้อยท่ีห้องนิรภยัของชาติไทยจนถึงทุกวนัน้ี  ทองค า ประเภทน้ีก็ยงัไม่ควรท่ีรัฐบาลจะแตะตอ้ง  คือควรรักษาไว ้เพื่อ
ความจ าเป็นอนัส าคญัยิง่ยวดในการภายหนา้  

 

                  ข. เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๑  เมื่อเงนิมีราคาตกต ่าลงเร่ือย ๆ  รัฐบาลไทยขณะนั้นมีเงินเหรียญบาทอยูจ่  านวนหน่ึงซ่ึงเม่ือคิดเ ป็นเน้ือเงินก็ มีราคา
ประมาณบาทละ ๔๐ สตางค ์ราษฎรไม่นิยมเหรียญบาท  เหรียญบาทจึงคา้งอยูท่ี่กระทรวงก ารคลงัประมาณ ๔๐ กวา่ลา้นเหรียญ  ขา้พเจา้จึงไดส้ั่งเอาเหรียญเหล่านั้น
ไป ขายแลว้ซ้ือเป็นทองค าไดป้ระมาณ  ๒ ลา้นกรัมเศษ  เอาฝากไวท่ี้ ส.ร.อ. ทองค างวดน้ีรัฐบาลก็ยงัไม่ควรแตะตอ้งเช่นเดียวกบัท่ีกล ่่าวในขอ้ ก. 

 

                  ค. เมื่อก่อนญี่ปุ่นโจมตีเพลิฮาเบอร์นั้น  ญี่ปุ่นได้ถูกองักฤษ  อเมริกนั   กกัเงินตราต่างประเทศของญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นประเทศ

เหล่าน ั่้น  ญ่ีปุ่นไม่มีเงินตราต่างประเทศท่ีจะมาแลกเป็นเงินบาท เพื่อซ้ือขา้วสาร  ญ่ีปุ่นจึงไดม้าเจรจากบัรัฐบาลไทยในขณ ะนั้นเพื่อขอเอาเงินเยนมาแลกเป็นเงิน 
บาท  ขา้พเจา้เห็น วา่เงินเยนไม่มัน่คงจึงเก่ียงว่าถา้ญ่ีปุ่นจะเอาเงินบาทก็ให้ เอาทองค ามาแลก  ญ่ีปุ่นไม่พอใจ  แต่ในท่ีสุดญ่ีปุ่นก็ยอม  โดยตกลงวา่ทองค าส่วนหน่ึง
ให้ขน เอามากรุงเทพฯ  และอีกส่วนหน่ึงนั้นเอาฝากไวท่ี้ธนาคารชา ติญ่ีปุ่น  ภายหลงัไม่ก่ีวนัก็เกิดสงครามเอเชียบูรพา ดูเหมือนการขนทองมากรุงเทพฯ คงชะงกั
ไป  และคงฝากไวท่ี้ญ่ีปุ่น  ขา้พเจา้ประมาณคร่าว ๆ เห็นจะราว ๆ ๓ ลา้นกรัม  ทองค ายอดน้ีเอามาลงทุนขดุคลองไดโ้ดยไม่กระท บกระเทือนถึงเสถียรภาพของ
เงินตรา  

 

                    ง. ในระหว่างสงครามญี่ปุ่นได้บังคบัให้รัฐบาลไทยจ่ายเงนิบาทแลกกบั เงนิเยนที่เรียกกนัว่าบัญชีเงนิเยนพเิศษเป็นจ านวน
มากมาย   อนัเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้เงินบาทตอ้งเส่ือมค่าลงอย ่างมากมายและเร้ือรัง มาตลอดจนถึงทุกวนัน้ี  ในระหวา่งที ่่ขา้พเจา้เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค ์ รัฐบาลในสมยัหล ่ังเคยมาหารือถึงการท่ีญ่ีปุ่นขอเงินอีก  ขา้พเจา้ก็แนะไป วา่ให้เก่ียวเอาทองค ามาแลก  ญ่ีปุ่นก็ยอมให้ทองค าบางส่วน และเอาข้ึนบญัชี
เงินเยนพิเศษบางส่วน  ขา้พเจา้หนกัใจวา่ถ ่้าเสร็จสงครามแลว้ทองค าประเภทน้ีของไทยท่ีฝากไวใ้น ญ่ีปุ่นก็ค งสูญเพราะญ่ีปุ่นตอ้งเป็นฝ่ายแพแ้น่นอน  และ
สัมพนัธมิตรก ่ค็งจะยดึทองค าน้ีโดยอาจอา้งตามนิตินัยวา่สืบเน่ืองจากที่ รัฐบ าลคร้ังก่อนโนน้ร่วมรบกบัญ่ีปุ่น  ขา้พเจา้คิดดูเห็นวา่ท างออกท่ีพอจะอา้งกบั
สัมพนัธมิตรไดก้็คงมีบนัทึกไวว้า่ เงินท่ี จ่ายให้ญ่ีปุ่นในตอนท่ีรัฐบาลมาหารือกบัขา้พเจา้นั้น  เร าจ่ายให้ไปเพราะญ่ีปุ่นเอาไปซ้ือขา้วให้ราษฎรมลายแูละอินโดนี
เซ ่ยี ประกอบดว้ยความจริงก็ปรากฏจากหนังสือของญ่ีปุ่นท่ีแจง้มาจะ เอาไปซ้ือขา้วสาร ให้ราษฎรเหล่านั้น  พร้อมกนันั้น ขา้พเจา้ก็ไดโ้ทรเลขลบับอกไปยงั
กองบญัชาการของสั มพนัธมิตรท่ีแกนดีถึงการท่ี ฝ่ายไทยตอ้งจ่ายเงินให้ญ่ีปุ่นไปซ ่ื่้อขา้วสารเพื่อราษฎรของสัมพนัธมิตรเอง  เม่ือเสร็จสงครา 
มแลว้  สัมพนัธมิตรผูย้ดึครองประเทศญ่ีปุ่นก็ไดท้องค าท่ี เราฝากไวใ้นญ่ีปุ่นรวมทั้ง ทองค ารายน้ีดว้ย  ต่อมาไดมี้ อเมริกนัคนหน่ึงท่ีเคยท างานอยูใ่นกองทพั
สัมพนัธมิตรท่ีโตเกียวไ ด ้เสนอต่อเอกอคัรราชทูตไทยท่ีกรุงวอชิงตนัวา่สามารถท่ีจะหาทา งเจรจาให้รัฐบาล ไทยไดท้องค าท่ีฝากไวใ้นญ่ีปุ่นโดยเขาขอค่านาย หนา้
บา้ง  ขา้พเจา้ทราบวา่รัฐบาลไทยท่ีมีอยูก่่อนรัฐประห ารไดพ้ิจารณาเห็นวา่ทองค า ประเภทน้ีต่างกบัประเภทท่ีกล่าวในข ้อ ค.  เพราะไดไ้วใ้นระหวา่งสงคราม  ถา้
ชาติไทยไดท้องค าจ านวนน้ี มาโดยเสียค่านายหนา้เพียงเล็กนอ้ยก็สมควร  นายหนา้คนน้ีไ ดเ้ดินทางมาพบรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯ  แลว้ขอโอกาสมาพบขา้พเจ ้าเพื่อขอ
ความเห็นวา่เหตุผลท่ีจะอา้งประกอบนั้นมีอะไร บา้ง&nbs p; นอกจากเหตุผลส่วนท่ีเขาคิดไว ้ ขา้พเจา้จึงไดช้ี้แจงถึงเ หตุผลวา่ทองค าของเรานั้นไม่ใช่แลกกบัเงิน
ท่ีช่วย ญ่ีปุ่นในการ รบ   แต่เป็นเร่ืองท่ีญ่ีปุ่นเอาเงินไปซ้ือขา้วสารใ ห้ราษฎรในมลายแูละอินโดนีเซีย นายหนา้ผูน้ั้นพอใจมากท่ีไดข้อ้ อา้งซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้นะให้เขาไป
ติดต่อรัฐบาล เพื่อขอดูหลกัฐาน ที่กระทรวงการคลงั   ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัก็เกิดรัฐประหาร  ขา้พเจา้ไม่รู้แน่ชดั วา่รัฐบาลต่อมาไดต้กลงกบันายหนา้คนนั้นอยา่งไร
บา้ง  ชาติ ไทยจึงไดท้องค าประเภทน้ีคืนมาแลว้น าไปฝากไวย้งั ส.ร.อ. (ขา้พเจา้คิดวา่นายหน้าคนน้ีคงเอาเหตุท่ีเราอา้งเงินบา ทให้แก่ญ่ีปุ่นเพื่อ ซ้ือขา้วสารให้แก่
ราษฎรสัมพนัธมิตรเป็นเห ตุส าคญัในการเจรจา)ขา้พเจา้ กะวา่ทองค าประเภทน้ีมีประมาณ ๓๐ ลา้นกรัมเศษ  ถา้ขายยงัตลาดเสรีท่ีมีราคาสูงกวา่ราคาทางก ารของ 
ส.ร.อ. แลว้เราจะไดเ้งินตราต่างประเทศ ๓๐ ลา้นเหรียญอเมริกนัอนัจะเป็นทุนส าหรับขดุคลองกระได ้

 

                    จ. ยงัมีทองค าแท่งและเงนิอยู่ที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัร ิิย์ซ่ึงไม่เกีย่วกบัเงนิส ารองเงนิตราเลย   ขา้พเจา้ได้
สอบสวนแลว้ไดค้วามวา่ทองค าแท่งและเงินแท่งเ หล่าน้ีเป็นของเจา้ เมืองประเทศราชแห่งเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ  ตะวนัออกเฉียงเหนือ และรายต่าง ๆ  ในบริเวณ
เจด็หัวเมืองภาคใต ้ ท่ีไดน้ ามาในนามของราษฎรแห่ งหัวเมืองเหล่านั้นทูลเกลา้ถวายเพื่อเป็นพระราช บรรณาการแด่พร ะมหากษตัริยไ์ทยตามระบบศกัดินา  ขา้พเจา้
จ าไม่ไดว้า่เงิน และทองเหล่าน้ีจะมีน ้ าหนกัสักเท่าใด  เงินทองเหล่น้ีเดิม เก็บไว ้ณ ห้องนิรภยัเก่าของกระทรวงการคลงัมาหลายสมยัแลว้ เจา้คุณพระประยรูวงศ ์(เจา้
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คุณจอมมารดาแพ)  ไดก้รุณาเล่ าให้ฟังวา่ในสมยัท่ีท่านเป็นพระสนมเอกแต่ผูเ้ดียวของพระบาท สม เด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวนั้นท่านไดเ้ห็นทองแท่ง  แ ละเงิน
แท่งชนิดน้ีมาก  ท่านเล่าวา่เวลานั้นท่านเป็นเด็กไ ม่รู้จะเอาทองแท่งไปท าอะไร  ท่านจึงเอาทองค าบางแท่งมาใช ้เป็นท่ีทบัชายมุง้เพื่อกนัไม่ให้มุง้ปลิว  ทั้งน้ีก็แสดง 
วา่ทองค าแท่งและเงินแท่งชนิดน้ีมีอยูม่าก  ขา้พเจา้คิดว ่าราษฎรในภาคพายพัและภาคอีสานคงจะมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ี ไดท้ราบข่าววา่ทองค าแท่งและเงินแท่งซ่ึง
เจา้ประเทศราชในสมยัก่อ นไดน้ ามาทูล เกลา้ฯ ถวายเป็นราชบรรณาการในนามของพี่นอ้งเหล่า น้ียงัคงมีเหลืออยูท่ี่ยงัมิไดเ้อา ไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืน&nbs p; 

ถา้หากรัฐบาลจะไดน้ าความกราบบงัคมทูลขอพระราชทานตามพระราชบ ่ัญญติัวา่ดว้ยการ จดัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์พื่อน าเอาทอ งค าแท่งและเงินเหล่าน้ี
เปล่ียน สภาพให้เป็นทุนส่วนหน่ึงของคลอ งท่ีขดุใหม่ก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติไทย เป็นส่วนรวม  และจะน ามาซ่ึงความปล้ืมปีติของราษฎรในภาคต่าง ๆ  ท่ีได้
มีส่วนในการน้ีดว้ย  ฉะนั้น  ถา้หากทองค าแท่งตามท่ีกล่าวขา้งตน้ยงัไม่พอเป็นท ุ่นในการขดุคลอง (แต่ขา้พเจา้คิดวา่พอ) ขา้พเจา้เห็นวา่การขดุ คลองนั้นมิใช่วา่เรา
จะตอ้งจ่ายเงินค่าก่อสร้างทนัที รวมทั้งหม ดคือจะจ่ายเป็นงวด ๆ ไปตามโครงการ  ในระหวา่งนั้นรัฐบาลก็มีเวลาหาทางประหยดัร ายจ่ายแผ่นดินท่ีไม่จ าเป็นเอามา 
ใชใ้นการน้ี โดยไม่ตอ้งเพิ่มภาษีอากรหรือลดเงินเดือนขา้ราชการ  ขา้พเ จา้เห็นวา่รัฐบาลสามารถท าได ้ เพราะหวงัวา่คงจะมีหลายท่า นท่ีจะเจริญรอยตามเจา้คุณ
พหลฯ ในการเทิดทูนชาติเหนือบุคคลโดยก าย  วาจา  ใจ 

๕. ขา้พเจา้หวงัวา่ในการท่ีเอาทองค าส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนถึ งเสถียรภาพของ เงินตรามาเป็นทุนในการขดุคลองกระน้ี  นอก จากชาติไทยจะไดรั้บประโยชน์
โดยตรงดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็ยงัจะ มี ประโยชน์ทางออ้มอีกมากหลาย  รวมทั้งจะเป็นการท าให้มี เงินทุนหมุนเวยีนมากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยให้การคา้และการเศรษ ฐกิจ
ท่ีฝืดเคืองอยูใ่นขณะน้ีไดก้ระเต้ืองข้ึน อีก  การน้ีจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกวรรณะไม่วา่จะเป็นวรรณะเจา้สมบ ่ัติ หรือผูมี้ทุนนอ้ย หรือวรรณะไร้สมบติั  แมว้า่
ชาวยโุรป  ชาวอเมริกนั  ชาวเอเชียทุกชาติทุกภาษาท่ีมาท าการคา้และว ิสาหกิจพึ่งโพธิสมภารของชาติ ไทยอยูใ่นเวลาน้ี  ก็จะพลอย ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุน
ของชาติไทยในการสร้างคลองกระโดยทุนขอ ง ชาติไทยเองดงักล่าวแลว้นั้นดว้ย  

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

      (นายปรีดี     พนมยงค)์ 

 

 
จ านวนผูเ้ขา้ชมหนา้น้ี 007534 คน 

.......................................................... 

บันทึกข้อเสนอเร่ือง ขุดคอคอดกระ   

ของ นายปรีดี  พนมยงค์ 

กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๑ 

เรียน  ท่านนายกสมาคมหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
 

                         ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีไดท้ราบข่าวจากวทิยกุระจา ยเสียงแห่งประเทศไทย  ถึงความด าริของรัฐบาลไทยปัจจุบนัที ่่จะขดุคลองท่ีคอคอด
กระ  ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ี ชาติไทยจะไดจ้ากคลองน้ีก็คงมีผูคิ้ดกนัมาก แลว้ ขา้พเจา้จะไม่กล่าวซ ้ า  ขา้พเจา้ขอเนน้เฉพาะความเป็นเอกร าชทาง
เศรษฐกิจของชาติ  คือถา้การขดุคลองน้ีด าเนินไปโดยอิ สระตามก าลงัของชาติไทยเราเอง  และป้องกนัมิให้อยูใ่ตอิ้ท ธิพลของต่างชาติได ้ ก็จะเป็นวถีิทางอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีช่ว ยให้ชาติไทยไดมี้ความเป็นเอกราชในทาง เศรษฐกิจยิง่ข้ึน  

 

                          โดยท่ีนายกรัฐมนตรีปัจจุบนัไดเ้คยแถลงไวว้ ่่ายนิดีรับฟังความเห็นของคนไทย ทัว่ไป   ขา้พเจา้จึงคิดวา่การศึกษาคน้ควา้  และความคิด
อนัเก่ียวก ่ับการสร้างคลองน้ีท่ีขา้พเจา้เคยมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยอาจ จะเป็น ประโยชน์แก่มวลราษฎรไทยและรัฐบาลไทยบา้งก็เป็นได ้ ดงันั ่้นขา้พเจา้จึงเขียนจดหมาย
มายงัท่าน  เพื่อขอให้ท่านน าส่ง ต่อไปยงัรัฐบาล  และก่อนน าส่งขอให้ท่านคดักบัอดัส าเนาจดห มายฉบบัน้ีแจกไปยงัหนงัสือพิมพต่์าง ๆ  เพื่อราษฎรและรั ฐบาลรับ
ไวป้ระกอบการพิจารณาในการท่ีจะสร้างคลองน้ีให้ส าเร็จ ต ามอุดมการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

๑. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓   ขณะท่ีเรือล าซ่ึงขา้พเจา้โดยสารเพื่อไปยงัประเทศฝร่ังเ ศสไดแ้ล่นผ่านคลองสุ เอซนั้น  ขา้พเจา้ไดถ้ามอาจารยเ์ลเดแกร์ (ชาวฝร่ังเศสท่ีเคย
เป็นท่ีปรึก ษากฎหมายและอาจารยโ์รงเรียนกฎหมายกระทรวง ยติุธรรม)  ซ่ึงเดินทางไปดว้ย ถึงเร่ืองราวของคลองสุเอซ  เม่ืออาจารยไ์ดเ้ล่าให้ฟังพอส มควร
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แลว้  ขา้พเจา้ก็ไดร้ะลึกถึงเร่ืองท่ีเคยไดย้นิมานั้  นแต่ยงัเป็นนกัเรียนมธัยมอยู ่วา่รัฐบาลไทยสมยัรัชการท่ี ๕ ไดด้ าริท่ีจะขดุคอคอดกระแต่มีอุปสรรคเน่ืองจากปัญหา
การเมือง ระหวา่งประเทศ  ขา้พเจา้จึงไดถ้ามอาจารยผ์ูน้ั้นวา่  ; ถา้ประเทศสยามจะฟ้ืนฟูความคิดขดุคลองกระข้ึนมาอีก  ต่ างประเทศจะวา่อยา่งไร  อาจารยต์อบวา่
ส าหรับฝร่ังเศสไม่มีปัญหา  คือถา้ขดุไดก้็เ ป็นการดีเพราะจะท าให้คมนาคมระหวา่งฝร่ังเศสกบัอินโดจีนทาง ทะเ ลสั้นเขา้อีก  อาจารยไ์ดเ้ล่าให้ฟังถึงการท่ีชาวต่าง
ประเ ทศเคยเสนอโครงการต่อรัชกาลท่ี  ๕ เพื่อขดุคลองท่ีกล่าวน้ี  ท่านแนะวา่ถา้ขา้พเจา้สนใจท ่ี่ ่จะท าประโยชน์ให้ประเทศชาติของขา้พเจา้แลว้  เม่ือขา้พเ จา้
อยูใ่นฝร่ังเศสก็ควรคน้ควา้ศึกษาถึงเร่ืองคลองนั้นและเทียบ เคียงดูกบัเร่ืองคลองสุเอซ  คลองปานามา  คลองคีลของเยอรมนั  คลองโครินธ์ของกรีกต่อมาเพื่อนของ
ขา้ พเจา้จ านวนหน่ึงกบัขา้พเจา้ไดคิ้ดท าการ เปล่ียนแปลงการปกครองข องประเทศไทยตั้งแต่เรายงัอยูด่ว้ยกนัในประเทศ ฝร่ังเศส  ขา้พเจา้ไดเ้สนอหลกัการอนัเป็น
รากฐานส าคญัท่ีเป็นจุดหมายของข ้าพเจา้ในการ เปล่ียนแปลงนั้น  คือจุดประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ อยูท่ี่ความปรารถนาให้ชาติไทยมีความเป็นเอกราช สมบูรณ์ ซ่ึงรวมทั้ง
เอกราชในทางเศรษฐกิจดว้ย (ผูอ่้านเคา้โครงการเศรษฐ กิจของขา้พเจา้คงเห็นความปรารถนาของขา้พเจา้ใน เร่ืองท่ีกล่าว น้ีแลว้)  มิตรสหายดงักล่าวแลว้ ไดต้กลง
มอบให้ขา้พเจา้พิจารณาแกปั้ญหาเศ รษฐกิจของชาติ  ขา้พเจา้จึงไดพ้ิจารณาตามสติปัญญาอนันอ้ย ของขา้พเจา้และโดยเฉพาะการขดุคลอง ท่ีคอคอดกระนั้น  ขา้พเจา้
ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองการขดุคลองท่ีคอคอดต่าง ๆ ตามท่ีอาจารยเ์ลเดแกร์เคยแนะน าไวผ้ลแห่งการศึกษาคน้ควา้ของข ่้าพเจา้ในสมยั นั้นท าให้ขา้พเจา้เห็นวา่ในแง่
การช่างนั้น  ; การขดุคลองท่ีคอคอดต่าง ๆ  ซ่ึงแมภู้มิประเทศจะเป็นภูเขาก็สามารถท าได ้ เช่น  คลองปานามา  เป็นตน้  แต่ปัญหาอยูท่ี่แรงงาน  ทุน  การเมือง
ระหวา่งประเทศในเร่ืองแรงงานนั้นปรากฏวา่กา รขดุคลองสุเอซตอ้งใช ้วธีิเกณฑแ์รงราษฎรอาหรับซ่ึงตอ้งลม้ตายก ่ันมาก  ส่วนการขดุคลองปานามานั้น  แมจ้ะ
ใชว้ธีิจา้งคนงานแต่คนงา นก็ตอ้งลม้ตายเพราะไขม้าลาเรียมาก  การขดุคลองคีลและคลอง โครินธ์ไม่มีปัญหา  ดงักล่าวน้ี  ขา้พเจา้คิดวา่ถา้จะขดุคลองกระแลว้ก็ตอ้ง
ใช ่้วธีิจา้งคนงานและมีเคร่ืองมือ ทุ่นแรงท่ีทนัสมยักวา่แต่ก่อน& nbsp; และตอ้งระวงัเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บของคนงานซ่ึงรัฐบาลมีทา งแกปั้ญหาเหล่าน้ี ไดใ้นเร่ือง
เงินทุนนั้น   ขา้พเ จา้เห็นวา่การขุดคลองคีลและคลองโครินธ์ไดใ้ชจ่้ายเงินของประเทศ นั้น เอง   จึงไม่มีปัญหาอนัใดท่ีต่างประเทศจะแทรก แซงในธุรกิจอนัเป็นไป
ตามอธิปไตยของ ชาตินั้น แต่ส าหรับคลองสุ เอซนั้นก็รู้กนัอยูท่ ัว่ไปแลว้วา่ตอ้งใชทุ้นของหลายประเทศ อนั ท าให้ไอยคุปตต์อ้งเสียอธิปไตยในเขตคลองนั้นไป  ส่วน
การข ุดคลองปานามานั้น เดิมฝร่ังเศสไดรั้บสัมปทานจากประเทศโคลมัเบีย ซ่ึงเจา้ของเขตปานามาแต่บริษทั นั้นขดุไปไม่ส าเร็จ   ; การงานตอ้งหยดุชะงกัลงและมี
การช าระบญัชีบริษทันั้น   ต่อมา ส.ร.อ. ไดท้  าการเจรจากบัโคลมัเบียเพื่อขอสัมปทานขุดคลองปานามา  รัฐบาลโคลมัเบียสมยันั้นไดป้ระวงิการสัตยาบนัขอ้ตกลงกบั 
ส.ร.อ.  เพื่อเก่ียงท่ีจะไดป้ระโยชน์ยิง่ข้ึน  ใน ค.ศ. ๑๙๐๓  ไดเ้กิดมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนโคลมัเบียโดยแยกเขตป านามาออกเป็นอีกประเทศ หน่ึงต่างหากจาก
โคลมัเบีย  รัฐบา ลโคลมัเบียไดส่้งกองทหารไปเพื่อจะปราบขบวนการน้ี แต่ไดถู้กตา้ นโดยนาวกิโยธินอเมริกนัแห่งเรือลาดตะเวน ส.ร.อ. ช่ือ “แนชวลิล”์  ซ่ึงอา้ง
นยัของสัญญาท่ีมีไวแ้ต่ปางก่อนวา่  ส.ร.อ. มีสิทธิคุม้ครองท่ีจะให้บริเวณคอคอดปานามานั้นเป็นแดนเ ปิด   การสู้รบระหวา่งกองทหารของรัฐบาลโคลมัเบียกบั 
ขบวนการเอกราชของปานามาจึงสงบ ลง   ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัรัฐบาล ส.ร.อ. ก็รับรองประเทศปานามาท่ีตั้งข้ึนใหม่นั้น   และประเทศปานามาก็ท าสนธิสัญญายกเขต
คลองปานามาให้อยูใ่นความอาร ่ักขาของ ส.ร.อ.  ฉะนั้นปัญหาเร่ืองทุนก็เก่ียวกบัการเมื องระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ด  และอาจเป็นเหตุให้มีการแบ่ งแยก
ดินแดนตั้งข้ึนเป็นประเทศใหม่ เช่น ประเทศปานามา เป็นตน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระ หวา่งประเทศโดยทัว่ไปนั้นก็เป็น ท่ีช้ีเห็นประจกัษอ์ยูแ่ลว้&n 

bsp; ส าหรับคลองสุเอซและคลองปานามา  ส่วนคลองคีลและคลองโครินธ ่์ไม่มีปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ  ส าหรับการขดุคลองกระใ นสมยัท่ีขา้พเจา้
ศึกษาอยูน่ั้น  เห็นวา่ปัญหามิไดอ้ยูแ่ต ่่เพียงว่าท่ีจะตอ้งระมดัระวงัระบอบอาณานิคมองักฤษ อยา่งเดียวเ ท่านั้น  คือตอ้งระลึกถึงตวัอยา่งของคลองอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผล
ในทางการเมืองตามมาอีกดว้ย  ถา้หากเราไม่ระมดัระวงัให้ดี  และถา้คิดหาทุนโดยการกูเ้ง ่ินต่างประเทศแทนท่ีจะเอาทุนของเราเองแลว้จะท าให้ มีภาระหลา
ยอย ่่างติดตามมา 

 

๒. ในระหว่าง พ.ศ.  ๒๔๗๘    ขณะท่ีขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวง มหาดไทยนั้น  กรมโยธาเทศบาลสมยันั้น (ท่ีไดต้ั้งข้ึนโดย รวมกรมทาง

กบักรมนคราทรเขา้เป็นกรมเดียวกนั  มีหนา้ท่ีในก ารทางทัว่ราชอาณาจกัร  และการคมนาคมส่วนทอ้งถ่ิน)  ไดจ้ดัร่างโครงการทางทัว่ราช อาณาจกัรตามค าสั่งของ
ขา้พเจา้  เสร็จแลว้ไดเ้สนอร่างโครง การนั้นมายงัขา้พเจา้เพื่อพิจารณา  เม่ือขา้พเจา้พิจารณา ถึงการสร้างทางจากชุมพรผา่นกระบ่ีเพื่อไปยงัระนองและ พงังานั้  
น  ขา้พเจา้ไดห้วนระลึกถึงการขดุคลองท่ีคอคอดกระวา่สมควร ท่ีจะไดฟ้ื้นข้ึนมาอีก แทนท่ีจะสร้างทางอยา่งเดียวซ่ึงจะเป็นว ่ิถีทางอยา่งหน่ึงในการช่วยให้ชาติไทย 
มีความเป็นเอกราชทางเศรษ ฐกิจสมบูรณ์ยิง่ข้ึนตามอุดมการณ์ของคณะราษฎร  แต่ปัญหากา รขดุคลองกระน้ีเกินขอบเขตของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะ  ขา้ 
พเจา้จึงไดน้ าเร่ืองไปเสนอเจา้คุณพหลฯ  นายกรัฐมนตรี  เจา้คุณพหลฯ ตอบวา่ถา้ขดุได ้ก็เป็นการดีเพราะท่านเองเคยผา่นคลองสุเอซมาเหมือนกนั  แล ะเคยอยูใ่น
ประเทศเยอรมนีท่ีมีคลองคีลเช่ือมทะเลเหนือกบับอลติกท ่ี่ ่คอคอด ใกลก้บัประเทศเดนมาร์ก จึงอยากให้เรามีคลองท่ีคอคอดกระบา้ง  ท่านถามวา่เราจะเอา เงินมา
จากไหนกบัตอ้งระวงัต่างประเทศ   ขา้พเจา้เรีย นต่อท่านเจา้คุณฯ วา่   ขา้พเจา้ก็มีความวิตกอยา่งท่าน  แต่ก่อนอ่ืนทีเดียวเราจะ ขดุคลองนั้นต่อเม่ือเรามีทุนของเรา
เอง  เพราะถา้ขืนใชว้ ิธีกูย้มืจากต่างประเทศแลว้ ก็จะท าให้เราตอ้งผกูพนักบัเจา้หน้ี ทั้งทางนิตินยัและพฤตินัย  ขา้พเจา้จะปรึกษาหลวงเดชาติวง ศ ์(ม.ล.กรี   เดชาติ
วงศ)์ เพื่อนร่วมก่อการวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน  ยา้ยจากกรมรถไฟมาเป็นนายช่างในกรมโยธาเทศบาล ซ่ึงเป็นผูร่้างโครงการทางทัว่ราชอาณาจกัร  วา่การขดุคลอ งกระ
จะส้ินค่าใชจ่้ายสักเท่าใด  แลว้จะพิจารณาวา่กระทรวง การคลงัจะมีเงินให้หรือไม่ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้ คุณฯ ต่อไปว ่่าปัญหาต่างประเทศนั้นนอกจากการป้องกนั
โดยไม่กูเ้งินเขามาขดุคล อง แลว้  เราจะตอ้งระวงัไม่เพียงแต่องักฤษเท่านั้น  แต่ต่างชาติที ่่เป็นมหาอ านาจทั้งหมด  เราจะตอ้งเอาเยีย่งคลองคีลของเยอร มนัและ
คลองโครินธ์ของกรีก  ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้ธิปไตยของชาติ นั้นเด็ดขาด  ไม่ใช่วธีิการอยา่งคลองสุเอซหรือคลองปานามา ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้คุณพหลฯ วา่ประเทศองักฤษ
ยอ่มถูกกระทบกระ เทือนโดยเฉพาะ  ถา้เราช้ีแจงกบัเขาวา่แมสิ้งคโปร์จะขาดรา ยไดเ้น่ืองจากการผา่นสินคา้ของไทย ก็ตาม  แต่อินเดียกบัพม่าขององักฤษยอ่มได้
ประโยชน์จากคลองน้ีดว้ย  ; แมพ้่อคา้ท่ีลอนดอนเองก็ไดป้ระโยชน์เพราะปีหน่ึง ๆ บริเตนซ้ือสินคา้หนกั ๆ เช่น ไมส้ักและขา้วจากประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  เม่ือ
ค่าขนส่งถูกลง  พ่อคา้ชาวองักฤษเองก็ไดป้ระโยชน์คุ ้มหรือเกินกวา่ท่ีไดท้างสิงคโปร์  การท่ีเราจะขุดคลองกระต ามอธิปไตยของเราไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัปัญหาแห่ง
การ รักษาอธิปไ ตยและความเป็นเอกราชทั้งมวลของชาติ  ขา้พเจา้เห็นวา่รัฐบ าลท่ีท่านเจา้คุณฯ เป็นหัวหนา้อยูน่ั้นก็ไดรั้กษาดุลยภาพแห่งอ ่ านาจไวเ้ป็นอยา่งดี 
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และถา้เราช่วยกนัประคองรักษาต่อไป เราจะรักษาความเป็นเอกราชของชาติไวไ้ด ้ ท่านเจา้คุณฯ ตอบวา่ “จริง”  แลว้ท่านเสริมต่อไปวา่ ถา้เราเสียดุลยภาพแห่ง
อ านาจแลว้ ดุลยภาพอ่ืน ๆ ก็เสียตามไปดว้ย  บา้นเมืองก็จะพงัทลาย 
ขา้พเจา้เรียนท่านเจา้คุณฯ อีกวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้เป็นห่วงอยู ่ก็คือ การเจรจาแกไ้ขสัญญาท่ีไม่เสมอภาค  เวลานั้นยงัไม่มีศพัท ์สนธิสัญญากบัต่างประเทศ  คือถา้เราลงมือ
ขดุคลองก่อนแลว้ก ่จ็ะท าให้การเจรจาแกไ้ขสัญญาเช่นนั้นขลุกขลกั ได ้ เราตอ้งจดัการแกไ้ขสัญญาให้เรามีเอกราชสมบูรณ์ก่อน 

เจา้คุณพหลฯ เห็นดว้ยในหลกัการตามที่ขา้พเจา้เสนอ  แลว้ ท่านสั่งให้ขา้พเจา้กลบัไปพิจารณากบัหลวงเดชาฯ  เร่ืองกา รช่างและให้ขา้พเจา้คิดหาเงินทุนต่อไป  

๓. ข้าพเจ้าได้เชิญหลวงเดชาติวงศ์ มาปรึกษากะประมาณกนัอยา่งคร่าว ๆ วา่ถา้เราจะขดุคลองท่ีคอคอดกระยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  ขนาดกวา้งและลึก

อยา่งคลองสุเอซรวมทั้งการแต่งร ่่องน ้ าจากปากคลองไปสู่ทะเลลึก ก็คงใชเ้งินในขณะนั้นประมาณ ๑๐ ลา้นบาท  นอกจากนั้นเราจ าเป็นตอ้งสร้างเข่ือนและท่าเทียบ 
เรือ  โรงคลงัสินคา้  เข่ือนกนัคล่ืนในทะเล  ถนนและทางรถไฟริมฝ่ังคลอง  สะพานรถไฟและสะพานต่าง ๆ ขา้มคลอง  โรงไฟฟ้า  การโทรเลข
โทรศพัท ์ กระโจมไฟ  อาคารและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  อนัเก่ียวแก่ความจ าเป็นและความสะดวกแก่การเดินเรือผา่ นคลองน้ี  จึงไดก้ะกนัอยา่งคร่าว ๆ  วา่คงใชเ้งินอีกราว 
๘ ลา้นบาท  รวมทั้งส้ินประมาณ ๑๘ ลา้นบาทเราไดคิ้ดกนัอีกแผนหน่ึงถึงการขดุคลองท่ีกวา้งและลึ กนอ้ยกวา่คลองสุ เอซ  เช่น  ขนาดคลองโครินธ์ของกรีกเพื่อให้
เรือเพียงขนาดท่ีเข ่้าปากน ้ าเจา้พระยาไดผ้า่น เท่านั้น  อนัจะเป็นการกระทบกระเทือนองักฤษไม่มากนกั  ในการน้ีเราอ าจลดค่าใช้จ่ายส าหรับงานดินลงไปได้
ประมาณ ๖ ลา้นบาท  แต่เราก็ตอ้งสร้างเข่ือน  สะพานขา้มคลอง  และการก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัการขดุคลองขนาดคลองสุเอซนัน่เอง  เราไดค้ ่ิดต่อไปวา่ถา้
เราจะขดุเพียงขนาดกวา้งลึกเท่าคลองโครินธ์แลว้มีแ ผนการ ขยายให้เท่าคลองสุเอซในอนาคต  แต่เราเห็นวา่การขย ายคลองใหม่และส่ิงก่อสร้างบางอยา่งก็ตอ้งท า
ใหม่  เช่น  สะพานขา้มคลอง  เป็นตน้  ฉะนั้น จึงคิดวา่ไหน ๆ  จะขดุคลองกนัตรงน้ีแลว้ก็ขดุกนัเตม็อตัราทีเดียว เอา ขนาดคลองสุเอซนัน่แหละหลวงเดชาฯ ถาม
ขา้พเจา้วา่จะเอาเงินมาจากไหน  ขา้พเจา้ตอบว่าเงินคงค ลงักบัเงินส ารองใชห้น้ีเงินกูย้มืมีอยูท่ี่กระทรวงการ คลงัซ่ึ งเก็บไวเ้ฉย ๆ นั้น  สมควรขอเอามาใชจ่้ายในการ
ลงทุนของประเทศชาติไดป้ระ มาณ ๓๕ ลา้นบาท  ส่วนหน่ึงก็เอามาสร้างทาง  อีกส่วนหน่ึงก็เอามาสร้างคลองกระ  แต่กระทรวงการคลงัหวงเ งินนั้น  ขา้พเจา้เห็น
จะตอ้งอาสาไปเจรจาขอลดดอกเบ้ียเงิน กูเ้พื่อรัฐบาลจะไดอ้นุญาต ให้ใชเ้งินคงคลงัและเงินส ารองใชห้น ่ี่ ้ไดส้ะดวกหลวงเดชาฯ ไต่ถามถึงปัญหาระหวา่งประเทศ 
ขา้พเจา้ไดต้อบตามที่ไดเ้รียนเจา้คุณพหลฯ ดงักล่าวแลว้ 
ขอ้สังเกต  ตามท่ีวิทยกุระจายเสียงแจง้วา่รัฐบาลไทยปัจจุ บนั (พ.ศ. ๒๕๐๑) คิดจะขุดคลองน้ีจากบริเวณใตบ้างสะพานไปยงัปากน ้ าจนันั้น   ท าให้ขา้พเจา้ฉงนวา่เหตุ
ใดจึงจะขุดคลองยาวประมาณกวา่ ๑๐๐ กิโลเมตรซ่ึงเกินกวา่แนวท่ีนายช่างไดก้ะกรุย  เม่ือคร้ังรัชกาลท่ี ๕ กวา่หน่ึงเท่า  แต่ไดท้ราบวา่รัฐบาลหวงัจะไดท้องค าและแร่
อ่ืน ๆ จากการขดุคลองน้ี  จึงท าให้ขา้พเจา้ระลึกวา่การขดุคลอ งกบัการท าเหมืองแร่นั้นต่างกนั  แมข้า้พเจา้จะเห็นดว้ยตา เปล่าวา่งานทั้งสองอยา่งมีการขดุดินดว้ยกนั 

การสร้างคลองนั้นต ่้องการให้คลองตรงและสั้นท่ีสุด  ส่วนการท าเหมืองแร่มีการ ขดุดินในท่ีจ ากดัและคดเค้ียวไปมาตามสายแร่และบางท่ี สายแร่ก็อ ยูต้ื่น  บางทีก็
อยูลึ่กไม่สม ่าเสมอ  เคร่ืองขดุดินส าหรับท าเหมือง แร่ก็มีลกัษณะต่างกบัเคร่ืองขดุดินส าหรับขดุ คลอง  ยิง่เป็นเคร่ืองขดุดินท าเหมืองทองค าแลว้ก็มีลกัษณะพิเศษ
ออกไปอี ก  เพราะแร่ทองค าท่ีมีอยูใ่ตดิ้นในทรายนั้นเป็นช้ินเล็ก ๆ มาก  นาน ๆ จึงจะพบเป็นเมล็ดเท่าเมล็ดถัว่เขียว  ซ่ึงถือวา่เป็นม หัศจรรยไ์ม่ใช่เป็นล่ิมหรือ
แท่ง  นอกจากนั้นเคร่ืองส าหรั บเหมืองทองค าตอ้งมีเคร่ืองกลไกที่สามารถระวงัเจา้ หนา้ท่ีซ่ึง เก่ียวขอ้งกบัการขุดท่ีอาจมีบางคนไม่ซ่ือแลว้ยกัยอกเอาไปคนหน่ึ ง ๆ 

เพียงวนัละไม่ถึงกรัมก็จะท าให้นายเหมืองหรือรัฐบาลขาดทุน  ขา้พเจา้ไดร้ะลึกต่อไปอีกวา่  บริเวณอ าเภอบางสะพานน้ีเ ป็นแหล่งท่ีบรรพบุรุษของไทยไดท้ าการขุด
และร่อนเอา แร่ทองค าข้ึ นมาติดต่อกนัเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้  ในสมยัท่ีกรุงศรีอย ุ่ธยาเป็นราชธานีนั้น  ทองค าส่วนหน่ึงท่ีมีอยูใ่นกรุงนั้น ก็ไดม้าจากแหล่งท่ี
กล่าวน้ี  ดงันั้นในสมยัโบราณท่านจึงย กบริเวณน้ีข้ึนเป็นเมือง (คือท่ีเรียกวา่จงัหวดัในปัจจุบนั มีช่ือวา่ “เมืองก าเนิดนพคุณ”)  ซ่ึงหมายถึงจงัหวดัท่ี เป็นแหล่งก า
เนินทองค าเน้ือดีซ่ึงเรียกกนัวา่ทองเน้ือ เกา้หรือ ทองนพคุณ  ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์แหล่งทองค าท่ีกล่าวน้ีก ่ย็งัท ากนัต่อมาและไดย้กบริเวณ น้ีให้เป็นเมือง
ก าเนิดนพคุณอยู ่จนกระทัง่ยบุเมืองเป็นอ าเภอแลว้  ต่อมาเปล่ียนเรียกช่ือต ่ าบลท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอเมืองก าเนิดนพคุณ  จึงกลายมาเป็ นอ าเภอบางสะพาน  ในปลาย
รัชกาลที่  ๕ ไดมี้บริษทัต่างประเทศขอสัมปทานท าเหมืองแร่ทองค า ณ บริเวณนั้นตามปกติแลว้พระมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้นทรงหวงแหนทร ่ัพยากรอนัมีค่า ของ
ชาติ  แต่การท่ีพระองคพ์ระราชทานสัมปทานนั้น  ขา้พเจา้คิดวา่พร ะองคค์งทรงพิจารณาวา่ทองค าท่ีเหลืออยูจ่ากการขดุคน้ตั้งแต่ สม ่ัยโบราณเป็นตน้มาเหลือนอ้ย
มาก  ถา้บริษทัต่างดา้วอยากจะล งทุนก็อาจเป็นประโยชน์แก่ราษฎรไทยท่ีจะไดค่้าจา้ง จากการเป็นล ู่กจา้งบริษทั  ในท่ีสุดบริษทันั้นท าไปไม่ส าเร็จแลว้
ตอ้งล ่้มละลาย  ขา้พเจา้คิดวา่เทคนิคในการท าเหมืองทองปัจจุบนัอ าจมีอะไรดีกวา่เม่ือ คร้ังบริษทันั้นก็เป็นได ้ ฉะนั้นจ ่ึงไม่ประสงคค์ดัคา้นการท่ีรัฐบาลจะท า
เหมืองแร่ทองค า ณ ท่ีนั้นอีก  แต่ขอให้ส านึกให้ดีวา่จะยงัมีทองค าเหลืออยู ่พอท่ีจะลงทุนท าไดก้ าไรหรือไม่  แต่อยา่งไรก็ตาม การท าเหมืองแร่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง
ต่างหากจากการขดุคลอง  จึงไม่สมควรท่ีจะเอาการขดุคลองไปข้ึนต่อการท าเหมืองแร่ท่ีอาจเป ่น็การเส่ียง  การขดุคลองอาจท าให้เห็นเป็นช้ินแร่บางชนิดบ ่้างแต่
ก็ไม่มากมายถึงกบัจะโกย ข้ึนไดง่้าย ๆ  ยิง่เป็นแร่ทองค าแลว้ ไม่ใช่ของหาไดง่้าย ๆ  มิฉะนั้นทองค าก็หมดคุณค่าหรืออาจมีราคาถูกกวา่ดีบุก&n bsp; การท่ี
ทองค าเป็นส่ิงหายากนั้นเป็นเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ ทองค ามีราคา แพงอยา่งไรก็ตาม  ขา้พเจา้เห็นสมควรในหลกัการท่ีด าริ  วสิาหกิจใด ๆ จะตอ้งค านึงถึงวตัถุพลอย
ไดด้ว้ย  จึงคิดวา่นอกจากแสวงหาแร่ดงักล่าวแลว้  รัฐบาลอาจคิดอยา่ งอ่ืนอีกก็เป็นได ้ ในขณะท่ีเราด าริขดุคลองสมยัเจา้คุณพห ลฯ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น  เราได้
ด าริถึงส่ิงพลอยไดจ้ากสภาพท ่ี่ ่ เห็นกนัไดอ้ยา่งประจกัษซ่ึ์งขา้พเจา้จะ ไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟั งดงัต่อไปน้ี 

การสร้างคลองน้ีเราก็จะตอ้งประกาศหวง ห้ามท่ีดินในบริเวณในประ มาณ ๒ แสนไร่  และโดยเฉพาะท่ีดินในบริเวณนั้นเป็นดินท่ีอุดมสมบ ู่รณ์แต่ยงัเป็นท่ีรกร้าง 
วา่งเปล่า  มิไดมี้ผูใ้ดท าประโยชน์  เม่ือขดุคลองข้ึนแลว้ท่ีดินสองฝ ่ั่่งคลองตอ้งเจริญแน่  ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกหลวงเดชาฯ วา่จะให้รัฐบาลลงทุนอีก ๒ ลา้นบาท
เพื่อจดัการปรุงแต่ท่ี ๒ แสนไร่นั้นให้เป็นสวน คือท่ีดินบางแห่งเหมาะก็ท าเป็นสวนผลไมไ้ ด ้ เช่น  บริเวณหลงัสวนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นท่ีดินอุดมสมบูรณ์ ส าหรับสวน
ผลไม ้ นอกจากนั้นก็ปลูกยางพาราและมะพร้าว  ; ตน้โกโกแ้ละไมย้นืตน้อ่ืน ๆ  ขา้พเจา้คิดวา่เม่ือพน้ก าหนดห้าปีแลว้ ท่ีสวนเหล่านั้นก็จะมีราคา (เม่ือก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง) ไม่นอ้ยกวา่ไร่ละ ๑๐๐ บาท  และถา้เป็นสวนผลไมก้็มีราคามากข้ึนไปอีก  ท่ี สวนสองแสนไร่ก็คงเป็นเงินยีสิ่บลา้นบาท ซ่ึงเม่ือหักค่าใชจ่้า 
ยในการสร้างสวนแลว้  รัฐบาลก็จะไดก้ าไรคืนทุนท่ีจะขุดคลอ ง  เราเห็นกนัวา่จะไม่ใชว้ธีิถางป่าแบบเผาป่าท่ีท ากนัโดย โค่นตน้ไมล้งมาแลว้ใช ้ไฟเผา  เพราะเรา
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เสียดายไมข้องชาติ  เราจะปรุงแต่งท่ีดินสองฝ่ังค ลองอยา่งประณีต  เช่น  ไมใ้หญ่ตน้ใดสามารถท าเป็นซุงเพื่อใชท้  าเข่ือนไดก้็ ตอ้งประคองให้เป็นซุง  ไมใ้ดท่ีเล่ือย
เป็นแผน่กระดานปลูก อาคารไดก้็ตอ้งเล่ือย  ไมใ้ดท่ีท าเป็นเสาเขม็ไดก้็ตอ้งเอ ามาเป็นเสาเขม็  ส่วนไมท่ี้ใชอ้ยา่งอ่ืนไม่ไดจึ้งเอามาเผ าเป็นถ่านไม่ใช่เผาท้ิงให้เป็นข้ี 
เถา้  ในการน้ีรัฐบาลก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกในการถางป่า 
เราไดพ้ิจารณา กนัวา่ส่วนท่ีสร้างข้ึนใหม่นั้นจะให้กรรมกรท่ีม าช่วยการขดุคลองมีสิทธิซ้ือ ก่อนผูอ่ื้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นม ่ท่ีีดินอนัเป็นสวนอยา่งอุดมสมบูรณ์ เป็น
กรรมสิทธ์ิของแต่ละคนโ ดยให้ช าระเงินผอ่นเป็นงวด ๆ กรรมกรเหล่าน้ีอาจมาจากภาคอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร  และเม ่ื่่อเขาไดช่้วยขดุคลองส าเร็จแลว้ก็จะไดมี้ท่ีดิน
พร้อมดว้ยอาคารท ่ี่ ่สร้าง ให้ดว้ยราคาถูกอยา่งผาสุก  กรรมกรแต่ละคนก็เพีย งแต่จะบ ารุงพืชผลท่ีเราลงไวใ้ห้และต่อเติมตามท่ีเขาเห็น สมควร   เขาก็จะเก็บผลได้
อยา่งสบายและน าไปส่งตลาดคา้กบัต่างประ เทศซ่ึงอยูท่ี่ปาก คลองขดุใหม่นั้น  ซ่ึงเขาจะไดร้าคาดี ข้ึนกวา่ท่ีตอ้งผา่นเมืองท่าของประเทศอ่ืน  ท่ีดินส่วนที ่่เหลือขาย
ให้กบักรรมกรก็จะไดข้ายให้แก่คนไทยซ่ึงเป็นคนยากจน ห รือคนท่ีไม่มีหลกัทรัพยข์องตนเองตามท่ีกรรมการขายท่ีดินจะไดต้ร วจสอบ พิจารณาให้ถ่ีถว้นเพื่อ
ป้องกนัมิให้คนมัง่มีเอาเงินไปซื ่้อท่ีดินจากกรรมกร หรือคนยากจนดงักล่าวแลว้  เราก็จะตอ้ งมีขอ้ก าหนดวา่ท่ีดินซ่ึงกรรมกรและคนยากจนรับซ้ือไปนั้นจะซ้ือข าย 
หรือโอนโดยวธีิอ่ืน ๆ ไม่ไดน้อกจากโอนทางมรดกเท่านั้นขา้พเจา้ไดเ้สนอเร่ืองท่ีปรึ กษากบัหลวงเดชาฯ ต่อเจา้คุณพหลฯ แลว้เดินทางไปเจรจาขอลดดอกเบ ่ี่ ้ย
เงินกูส้ าเร็จแลว้กลบัมาประเทศไทยไดรั้บมอบ หมายให้เป็นรัฐ มนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศและไดแ้กไ้ขสนธิสัญญาท่ีไม่ เ สมอภาคซ่ึงเป็นอุปสรรคของ
อธิปไตยและเอกราชแห่งชาติไทยแลว้ยา้ยไ ปรับต าแหน่ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  ต่อมาก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ  จนกระทัง่สัญญาสมบูรณ์แบบตามท่ีราษฎร
ไทยรู้อยูแ่ลว้ 

๔. บัดนีสั้ญญาไม่เสมอภาคและสัญญาสมบูรณ์แบบกห็มดไปแล้ว   ตามนิตินัยประเทศไทยมีความเป็นเอกราช  ส่ิงท่ีข ้าพเจา้เป็นห่วงอีกคือเอกราชตาม
พฤตินยัเพราะปัญหาท่ีจะตอ้งคิดให ่้ รอบคอบมิใช่อยูแ่ต่เพียงวา่เราเห็นวา่เราเป็นเอกราชตามนิติน ่ัยแลว้จะท าการ ตามพลการ 
ขา้พเจา้สนบัสนุนรัฐบาลให้ขุดคอคอดกระส าเร็จไปตามอุดมการณ์ท่ี ขา้พเจา้พรรณนามาตั้งแต่ตน้ก็เพราะมีความหวงัวา่รัฐบาลจะรักษา และป้องกนั เอกราชของชาติ
ตามพฤตินยัไดแ้ละใชทุ้นของชาติไทยเรา เองดงัท่ีขา้พเจา้จะกล่าว ต่อไป  

  

ประการที่ ๑  การรักษาและป้องกนัเอกราชทางพฤตินยั  ขา้พเจา้คิดวา่  นกัการเมืองปัจจุบนัน้ีจ านวนมากเคยเป็นผ ู่่้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเจา้คุณพหลฯ มาโดยตรง

คงจะระลึกถึงเจา้คุณ พหลฯ บา้งวา่  ในระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอยูน่ ั่้น  ราษฎรไดรั้บความร่มเยน็เป็นสุข  เอกราชและอธิป ไตยของชาติเท่าท่ีมี
อยูใ่นขณะนั้นมิไดเ้ส่ือมลงไปแต่ไดเ้พิ่ม พูนยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีก็เพราะท่านเจา้คุณไดน้ าราษฎรรักษาด ุ่ลยภาพแห่งอ านาจไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง ดี  การงานของประเทศชาติ
สมดุลไปทุกส่วน 

ภายหลงัสงครามคร้ังท่ีแลว้หลาย รัฐบาลไทยท่ีมีอยูก่่อนรัฐประห าร พ.ศ. ๒๔๙๐  ก็ไดน้ าหลกันโยบายอนัสุขมุคมัภีรภาพของเจา้คุณพหลฯ มาใชเ้พื่อรักษาความเป็น
เอกราชตามนิตินัยและตามพฤตินัยของชาต ่ิโดยรักษา ดุลยภาพแห่งอ านาจของมหาประเทศไวไ้ด ้ แมว้า่ร ่ัฐบาลเหล่านั้นจะมีขอ้บกพร่องบางอยา่งแต่ก็ไม่
บกพร่องในเร่ืองค วาม เป็นเอกราชของชาติซ่ึงส าคญักวา่บุคคลและส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราษฎรมากหลาย ในปัจจุบนัน้ีไดเ้รียกร้องโดยใชภ้าษาอยา่งสามญัช นวา่ “ความเป็นกลาง”  ซ่ึงท าให้บางท่านวนิิจฉัยตา มรูปการณ์ภายนอกของศพัทเ์ทคนิคแห่ง
กฎหมายระหวา่ง ประเทศ  และบางท่านก็คดัคา้นคารมต่าง ๆ  แต่ขา้พเจา้คิดวา่การพิจารณาค าเรียกร้องของราษฎรสามญั ทัว่ไปนั้นจะตอ้ง พิจารณาเจตนารมณ์ของ
ราษฎร  เพราะถา้พิจารณาเถียงกนัตามศพัทเ์ทคนิคแลว้  ขา้พเจา้เอง และเช่ือวา่อีกหลายท่านถา้ใชเ้วลาวา่งส ารวจศพัทท่ี์เราใช้แลว้& nbsp; ก็จะพบวา่เราท่านใช้
ศพัทผ์ิดเพี้ยนไปได ้ จึงควรใ ห้อภยัแก่ราษฎรสามญัโดยอยา่เขม้งวดในการใช้ศพัทเ์ทคนิคนัก  ; ขา้พเจา้คิดวา่  “ความเป็นกลาง”  ท่ีราษฎรสามญัเรียกร้องนั้น 

หมายถึงดุลยภาพแห่งอ านาจซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเจา้ คุณพหลฯ น าราษ ฎรมาสมยัหน่ึงในการรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติไวไ้ดอ้ยา่งมั ่นคงและ ทวียิง่ข้ึน  เพราะ
ท่านไม่เอาชาติไปเป็นเดิมพนัถ ่่วงน ้ าหนกัขา้งหน่ึงขา้งใด  ส่ิงท่ีท่านเอาเป็นเดิมพนั คือการรักชาติดว้ยกาย  วาจา  ใจ  ท่านเทิดทูนชาติไทยเหนือบุคคลใด 
ๆ  ขา้พเจา้จึงหวงัวา่ท่านท่ีเคยอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดยตร งของเจา้คุณพหลฯ คงสามารถเจริญรอยตามได้  นโยบายของเจา้คุณพหลฯ ดงัวา่นั้นเป็นเกราะท่ีแขง็แกร่งใน
การป้ องกนัอิทธิพลของต่างชาติท่ีจะแทรก เขา้มาในปัญหาอธิปไตยกบัเอก ราชของชาติไทย  ขา้พเจา้หวงัวา่ความหวงัของขา้พเจา้คงไม่ พลาด 

ประการที่ ๒   ปัญหาทุน  ขา้พเจา้เห็นวา่การสร้างคลองท่ีคอคอดก ระน้ีเป็นการลงทุนท่ีดีอยา่งหน่ึง ส าหรับชาติไทยโดยชาติไทยเอง   ดงันั้นเป็นการสมควรท่ี

รัฐบาลจะน าเอาทุนนอนท่ีมีอยูโ่ด ยยงัมิไดใ้ชใ้ห้เป็น ประโยชน์อยา่งใดและไม่กระทบกระเทือนถึงเส ถียรภาพของเงินตรามาลงทุนได ้ ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยถา้รัฐ บาล
จะคิดกูเ้งินของชาติอ่ืนมาลงทุนในการน้ีเพราะ จะท าให้เกิดภ าวะผกูพนัทางพฤตินัยหลายอยา่ง  ผลที่เราหวงัจะไดค้วามเป็ นเอกราชสมบูรณ์ยิง่ข้ึนในทางเศรษฐกิจก็
จะกลบักลาย เป็นเสียเอก ราชทางพฤตินยัอยา่งอ่ืน ๆขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยถา้รัฐบาลจะเพิ่ม ภาษีอากรหรือลดเงินเดือนขา้ราชการ เพื่อการน้ี  ขา้พเจ ้าไม่เห็นดว้ยท่ีจะเอา
ทุนนอนของชาติมาใชแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในเ ร่ือง ท่ีไม่ใช่การลงทุนเช่นการขุดคอคอดกระน้ีขา้พเจา้เห็นวา่ รัฐบาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกลา้ฯ และบาง
รัฐบาลต่อ ๆ มาจนถึงมีการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐  นั้นไดส้ะสมทุนบางประการไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัซ่ึงยงัคง มีเหลืออยูบ่า้งพอท่ี รัฐบาลน้ีอาจน าเอามาลงทุนในการ
สร้างคอคอ ดกระได ้ และยงัมีขมุทรัพยอี์กบางประการท่ีขา้พเจา้จะบอก ให้ท่านไปส ารวจเอามาใชใ้นการ น้ี  ทุนและขมุทรัพยเ์หล่า น้ีเป็นทองค าแท่งท่ีชาติไทยมีอยู่
แลว้ไม่ตอ้งไปขุดคน้ จากดินใ ห้เสียเวลา  ทองค าแท่งเหล่าน้ีบางประเภทก็เป็นทุนส ารองเงินตรา  บางปร ะเภทก็ไม่ใช่ทุนส ารองเงินตรา  แมท้องค าท่ีรัฐบาลเอา
ข้ึนบ ่ัญชีเป็นส ารองเงินตรานั้น  ก็ยงัมีบางประเภทท่ีการไดม้า& nbsp; การเสียไป  การมีอยู ่ มิไดท้  าให้เงินตราปัจจุบนัน้ีดีข้ึนหรือเลวลง   เช่น  ทองค า
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ประเภทท่ีเราไดค้ืนจากพนัธมิตรซ่ึงยดึครองญ่ี ปุ่นและบดัน้ีเราไดฝ้าก ไวใ้น ส.ร.อ. นั้น  เม่ือคร้ังญ่ีปุ่นไดเ้อาทองค าส่วนหน่ึงแห่งธนาคารช าติของเขากนัไวว้า่เป็น 
ของไทย  เน่ืองจากท่ีเขามาขอเบิกเป็นเงินบาทในระหวา่งสงคราม  ทอง ค าประเภทนั้นก็มิไดช่้วยให้เงินบาทระหวา่งสงครามมีค่าดีข้ึนอย ่างไร  เม่ือเสร็จส้ิน
สงครามแลว้  พนัธมิตรยดึทองค า ประเภทนั้นไวก้็มิไดท้  าให้เงินบาทของไทยเส่ือมค่าลงไป  เ พราะเหตุนั้นคือเส่ือมค่าเพราะเหตุอ่ืน ๆ ภายหลงัเราไดท้องค านั้นคืน
มาก็มิไดท้  าให้เงินบาทมีค่าดีข้ึน อยา่งไร   เพราะค่าของเงินบาทเส่ือมลงโดยเหตุอ่ืน ๆ เพื่อความเขา้ใจของสามญัชนผูอ่้านจดหมายน้ี  ขา้พเจา้ขอช้ีแจงอยา่งง่าย ๆ วา่
ระบบเงินตราของไทยเม่ือก่อนสงครามคร้ังท่ีแลว้นั้นเป็นระ บบการแลกเปล่ียน อยา่งเสรี  คือผูใ้ดมีธนบตัรเป็นจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ เช่น  สมมติวา่ตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป  ก็มีสิ ทธ์ิเอาธนบตัรนั้นมาขอแลกเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นทุนส ารองไดท้ ่ันที โดยรัฐบาลปฏิเสธไม่ได ้ ในสมยันั้นรัฐบาลสยามไดมี้ ทุน
ส ารองมัน่คงนกัคือนอกจากเงินตราต่างประเทศ แลว้  ยงัมีทองค าอีกดว้ยคือมีหลกัทรัพยอ์นัมีค่า ๑๐๐%  ซ่ึงไม่หวัน่เกรงแมจ้ะมีผูเ้อาธนบตัรท่ีออกใชท้ั้ง หมดมาแลก
ทุนส ารอง  แต่ในระหวา่งสงครามท่ีแลว้เป็นตน้มาจน ถึงปัจจุบนัน้ี  ระบบเงินตราของไทยก็เหมือนกบัอีกหลายประ เทศในโลก  คือใชร้ะบบควบคุม  กล่าวคือผูถื้อ
ธนบตัรไทยไม่มีสิทธ์ิที ่่จะขอแลกเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นทุน ส ารอง  รัฐบาลยอมใ ห้แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดต้ามท่ีรัฐบาลเห็นสมควรเพื่อไม ่่ ตอ้ง
เอาทุนส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมมาจ่ายเพื่อแลกเปล่ียน  รัฐบาลอาจท าไดโ้ดยรักษาดุลยภาพแห่งมูลค่าท่ีมีผูเ้อาเงินบาทมาข อแลกเงินตรา ต่างประเทศกบัมูลค่าเงินตรา
ต่างประเทศท่ีรัฐบาลได ่้รับมา เช่นไดรั้บมาจากการขายสินคา้แก่ต่างประเทศ เป็นตน้  ถา้รัฐบาลรักษาดุลภาพเช่นน้ีไวไ้ม่ได ้ ค ่ือมีการแลกเปล่ียนเงินบาทเป็น
เงินตราต่างประเทศเกินกวา่มูลค่าท ่ี่ ่ รัฐบาลได ้รับแลว้ก็จะตอ้งจ าหน่ายทุนส ารองและในท่ีสุดทองส าร องก็หมด  ตามปกติชาติไทยเราอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบ
ในทางก ารคา้และเศรษฐกิจกบัต่าง ประเทศอยูแ่ลว้  ถา้เราด าเนินก ารให้เป็นไปตามธรรมดาโดยไม่ถ่วงตาเต็งแห่งอ านาจให้หนกัไปขา้ง ใด  อนัเป็นการท าให้ดุลย
ภาพทางการเศรษฐกิจและการคา้เสียไปแลว้  ; เราก็รักษาดุลยภาพในการแลกเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งท าอะไรให้ยุ ่งยาก  ดงันั้นการรักษาดุลยภาพแห่งอ านาจไวใ้ห้ได้
จึงเป็นส ่ิ่่งส าคญัท่ีจะแกไ้ขความ หนกัใจของรัฐบาลในดุลยภาพทางการคลงัแล ะทางงบประมาณเน่ืองจากเราเสียดุลยภาพ ไปมากในระหวา่งสงครามจึง เป็นเหตุ
ให้ค่าเงินบาทตกต ่าไป  ต่อมาจนภายหลงัสงครามดว้ย   ซ่ึงปรากฏวา่เงิน ๑๘ บาทจึงจะแลกดอลลาร์ ส.ร.อ. ได ้๑ เหรียญ  แต่บางรัฐบาลท่ีมีอยูก่่อนรัฐประหาร พ.ศ. 
๒๔๙๐ ไดใ้ชว้ธีิรักษาดุลยภาพแห่งอ านาจและเศรษฐกิจจึงท าให้ค่าข องเงินบาทสูงข้ึน  คือเงิน ๑๐ บาทแลกได ้๑ ดอลลาร์ ส.ร.อ.  แต่บดัน้ีราษฎรไทยตอ้งจ่ายถึง 
๒๑-๒๒ กวา่บาทจึงจะแลกไดห้น่ึงดอลลาร์ ส.ร.อ.โดยมีความหวงัวา่รัฐบาล จะรักษาดุลยภาพต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวแลว้ไวไ้ด ้ ขา้พเจา้จึงไดเ้สนอต่อราษฎรและรั ฐบา
ลในการท่ีจะเอาทองค าบางประเภทท่ีชาติไทย มีอยูม่าลงทุนขุดค ลองกระดงักล่าวในขา้งบนน้ีเพื่อความเขา้ใจของสามญัชนวา่ ชาติไ ทยมีทองค าอยูใ่นเวลาน้ีอยา่งไร
บา้งนั้น  ขา้พเจา้ลองนึกคร่าว ๆ  จะขอเล่าสู่กนัฟัง  ถา้ความจ าของขา้พเจา้เลือนไ ปบา้งก็ขอท่านผูอ่้านโปรดอภยัให้ดว้ย  

                  ก.  ในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงันั้น&nb sp; ทุนส ารองเงินตราของไทยเอาฝากไวเ้ป็นเงินปอนด์
สเตอร์ลิงคใ์นอ ังกฤษแทบทั้ง ส้ิน  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บต าแหน่งท่ีกระทรวงการคลงั  ไดพ้ิจารณ าเห็นวา่วธีิการดงักล่าวนั้นเป็นการ าให้เงินตราและเศรษฐกิจของไ ทย 
ตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้งินองักฤษอยา่งส้ินเชิง  ยิง่กวา่น ่ั่้นถา้เงินองักฤษเส่ือมราคาลงไป  เงินไทยก็จะตอ้งเส่ือมราคาดว้ย  ขา้พเจา้จึงไดส้ั่งให้ธน าคารตวัแทนรัฐบาล
ไทยในองักฤษเอาเงินปอนด์ท่ีเป็นทุน ส ารองเงิน ตราส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นทองค าประมาณ ๓๕ ลา้นกรัม  แลว้น ามาเก็บไวท่ี้ห้องนิรภยัของกระทรวงการคล ัง ณ 
กรุงเทพฯ  ต่อมาเงินปอนดเ์ส่ือมราคาลงโดยองักฤษไดล้ดค่าข องเงินปอนดท่ี์แลกเปล่ียนกบั เงินดอลลาร์ ส.ร.อ.  ประมาณปอนดล์ะ ๒๐ เซ็นตอ์เมริกาจึงท าให้
ทองค าท่ีขา้พเจา้น ามาเก็บไว ้ณ กรุงเทพฯ นั้นมีราคาสูงข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินปอนดอ์นัท าใ ห้ชาติไทยไดมี้ก าไร จ านวนมากและท าให้ค่าแห่งทุนส ารองเงินตราไท 
ยสูงข้ึน  นอกจากน้ีก่อนท่ีองักฤษจะลดค่าเงินปอนด์  ขา้พเจา้ไดส้ดบัตรับฟังถึงฐานะของเงินองักฤษเห็นวา่องักฤษจะต ่้องลดค่าในเร็ว วนั  จึงไดส้ั่งโอนเงินปอนด์
อีกส่วนหน่ึ งเป็นเงินเหรียญอเมริกนัเป็นการด่วน โทรเลขของขา้พเจา้ไปถึงลอ นดอนประมาณ  ๖ ชัว่โมงก่อนองักฤษประกาศลดราคาเงินจึงสามารถโอนเงินปอนด์
บาง ส่วนไปเป็นเงิน ดอลลาร์อเมริกนัซ่ึงชาติไทยไดมี้ก าไรส่วนหน่ึง  
เม่ือรัฐบาลสมยัโนน้ ประกาศสงครามกบัองักฤษ  องักฤษจึงไดย้ดึเงินของไทยฝากไวใ้นองักฤษ  แต่ทองค าท่ีเร าไดเ้อามาเก็บไวใ้นกรุงเทพฯ ก็ไดร้อดพน้จากการยดึ
ขององักฤษ  และขา้พเจา้คิดวา่ยงัอย ู่่เรียบร้อยท่ีห้องนิรภยัของชาติไทยจนถึงทุกวนัน้ี  ทองค า ประเภทน้ีก็ยงัไม่ควรท่ีรัฐบาลจะแตะตอ้ง  คือควรรักษาไว ้เพื่อ
ความจ าเป็นอนัส าคญัยิง่ยวดในการภายหนา้  

 

                  ข. เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๑  เมื่อเงนิมีราคาตกต ่าลงเร่ือย ๆ  รัฐบาลไทยขณะนั้นมีเงินเหรียญบาทอยูจ่  านวนหน่ึงซ่ึงเม่ือคิดเ ป็นเน้ือเงินก็ มีราคา
ประมาณบาทละ ๔๐ สตางค ์ราษฎรไม่นิยมเหรียญบาท  เหรียญบาทจึงคา้งอยูท่ี่กระทรวงก ารคลงัประมาณ ๔๐ กวา่ลา้นเหรียญ  ขา้พเจา้จึงไดส้ั่งเอาเหรียญเหล่านั้น
ไป ขายแลว้ซ้ือเป็นทองค าไดป้ระมาณ  ๒ ลา้นกรัมเศษ  เอาฝากไวท่ี้ ส.ร.อ. ทองค างวดน้ีรัฐบาลก็ยงัไม่ควรแตะตอ้งเช่นเดียวกบัท่ีกล ่่าวในขอ้ ก. 

 

                  ค. เมื่อก่อนญี่ปุ่นโจมตีเพลิฮาเบอร์นั้น  ญี่ปุ่นได้ถูกองักฤษ  อเมริกนั   กกัเงินตราต่างประเทศของญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นประเทศ

เหล่าน ั่้น  ญ่ีปุ่นไม่มีเงินตราต่างประเทศท่ีจะมาแลกเป็นเงินบาท เพื่อซ้ือขา้วสาร  ญ่ีปุ่นจึงไดม้าเจรจากบัรัฐบาลไทยในขณ ะนั้นเพื่อขอเอาเงินเยนมาแลกเป็นเงิน 
บาท  ขา้พเจา้เห็น วา่เงินเยนไม่มัน่คงจึงเก่ียงว่าถา้ญ่ีปุ่นจะเอาเงินบาทก็ให้ เอาทองค ามาแลก  ญ่ีปุ่นไม่พอใจ  แต่ในท่ีสุดญ่ีปุ่นก็ยอม  โดยตกลงวา่ทองค าส่วนหน่ึง
ให้ขน เอามากรุงเทพฯ  และอีกส่วนหน่ึงนั้นเอาฝากไวท่ี้ธนาคารชา ติญ่ีปุ่น  ภายหลงัไม่ก่ีวนัก็เกิดสงครามเอเชียบูรพา ดูเหมือนการขนทองมากรุงเทพฯ คงชะงกั
ไป  และคงฝากไวท่ี้ญ่ีปุ่น  ขา้พเจา้ประมาณคร่าว ๆ เห็นจะราว ๆ ๓ ลา้นกรัม  ทองค ายอดน้ีเอามาลงทุนขดุคลองไดโ้ดยไม่กระท บกระเทือนถึงเสถียรภาพของ
เงินตรา  
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                    ง. ในระหว่างสงครามญี่ปุ่นได้บังคบัให้รัฐบาลไทยจ่ายเงนิบาทแลกกบั เงนิเยนที่เรียกกนัว่าบัญชีเงนิเยนพเิศษเป็นจ านวน
มากมาย   อนัเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้เงินบาทตอ้งเส่ือมค่าลงอย ่างมากมายและเร้ือรัง มาตลอดจนถึงทุกวนัน้ี  ในระหวา่งที ่่ขา้พเจา้เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน

พระองค ์ รัฐบาลในสมยัหล ่ังเคยมาหารือถึงการท่ีญ่ีปุ่นขอเงินอีก  ขา้พเจา้ก็แนะไป วา่ให้เก่ียวเอาทองค ามาแลก  ญ่ีปุ่นก็ยอมให้ทองค าบางส่วน และเอาข้ึนบญัชี
เงินเยนพิเศษบางส่วน  ขา้พเจา้หนกัใจวา่ถ ่้าเสร็จสงครามแลว้ทองค าประเภทน้ีของไทยท่ีฝากไวใ้น ญ่ีปุ่นก็ค งสูญเพราะญ่ีปุ่นตอ้งเป็นฝ่ายแพแ้น่นอน  และ
สัมพนัธมิตรก ่ค็งจะยดึทองค าน้ีโดยอาจอา้งตามนิตินัยวา่สืบเน่ืองจากท่ี รัฐบ าลคร้ังก่อนโนน้ร่วมรบกบัญ่ีปุ่น  ขา้พเจา้คิดดูเห็นวา่ท างออกท่ีพอจะอา้งกบั
สัมพนัธมิตรไดก้็คงมีบนัทึกไวว้า่ เงินท่ี จ่ายให้ญ่ีปุ่นในตอนท่ีรัฐบาลมาหารือกบัขา้พเจา้นั้น  เร าจ่ายให้ไปเพราะญ่ีปุ่นเอาไปซ้ือขา้วให้ราษฎรมลายแูละอินโดนี
เซ ่ยี ประกอบดว้ยความจริงก็ปรากฏจากหนังสือของญ่ีปุ่นท่ีแจง้มาจะ เอาไปซ้ือขา้วสาร ให้ราษฎรเหล่านั้น  พร้อมกนันั้น ขา้พเจา้ก็ไดโ้ทรเลขลบับอกไปยงั
กองบญัชาการของสั มพนัธมิตรท่ีแกนดีถึงการท่ี ฝ่ายไทยตอ้งจ่ายเงินให้ญี่ปุ่นไปซ ่ื่้อขา้วสารเพื่อราษฎรของสัมพนัธมิตรเอง  เม่ือเสร็จสงครา 
มแลว้  สัมพนัธมิตรผูย้ดึครองประเทศญ่ีปุ่นก็ไดท้องค าท่ี เราฝากไวใ้นญ่ีปุ่นรวมทั้ง ทองค ารายน้ีดว้ย  ต่อมาไดมี้ อเมริกนัคนหน่ึงท่ีเคยท างานอยูใ่นกองทพั
สัมพนัธมิตรท่ีโตเกียวไ ด ้เสนอต่อเอกอคัรราชทูตไทยท่ีกรุงวอชิงตนัวา่สามารถท่ีจะหาทา งเจรจาให้รัฐบาล ไทยไดท้องค าท่ีฝากไวใ้นญ่ีปุ่นโดยเขาขอค่านาย หนา้
บา้ง  ขา้พเจา้ทราบวา่รัฐบาลไทยท่ีมีอยูก่่อนรัฐประห ารไดพ้ิจารณาเห็นวา่ทองค า ประเภทน้ีต่างกบัประเภทท่ีกล่าวในข ้อ ค.  เพราะไดไ้วใ้นระหวา่งสงคราม  ถา้
ชาติไทยไดท้องค าจ านวนน้ี มาโดยเสียค่านายหนา้เพียงเล็กนอ้ยก็สมควร  นายหนา้คนน้ีไ ดเ้ดินทางมาพบรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯ  แลว้ขอโอกาสมาพบขา้พเจ ้าเพื่อขอ
ความเห็นวา่เหตุผลท่ีจะอา้งประกอบนั้นมีอะไร บา้ง&nbs p; นอกจากเหตุผลส่วนท่ีเขาคิดไว ้ ขา้พเจา้จึงไดช้ี้แจงถึงเ หตุผลวา่ทองค าของเรานั้นไม่ใช่แลกกบัเงิน
ท่ีช่วย ญ่ีปุ่นในการ รบ   แต่เป็นเร่ืองท่ีญ่ีปุ่นเอาเงินไปซ้ือขา้วสารใ ห้ราษฎรในมลายแูละอินโดนีเซีย นายหนา้ผูน้ั้นพอใจมากท่ีไดข้อ้ อา้งซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้นะให้เขาไป
ติดต่อรัฐบาล เพื่อขอดูหลกัฐาน ที่กระทรวงการคลงั   ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัก็เกิดรัฐประหาร  ขา้พเจา้ไม่รู้แน่ชดั วา่รัฐบาลต่อมาไดต้กลงกบันายหนา้คนนั้นอยา่งไร
บา้ง  ชาติ ไทยจึงไดท้องค าประเภทน้ีคืนมาแลว้น าไปฝากไวย้งั ส.ร.อ. (ขา้พเจา้คิดวา่นายหน้าคนน้ีคงเอาเหตุท่ีเราอา้งเงินบา ทให้แก่ญ่ีปุ่นเพื่อ ซ้ือขา้วสารให้แก่
ราษฎรสัมพนัธมิตรเป็นเห ตุส าคญัในการเจรจา)ขา้พเจา้ กะวา่ทองค าประเภทน้ีมีประมาณ ๓๐ ลา้นกรัมเศษ  ถา้ขายยงัตลาดเสรีท่ีมีราคาสูงกวา่ราคาทางก ารของ 
ส.ร.อ. แลว้เราจะไดเ้งินตราต่างประเทศ ๓๐ ลา้นเหรียญอเมริกนัอนัจะเป็นทุนส าหรับขดุคลองกระได ้

 

                    จ. ยงัมีทองค าแท่งและเงนิอยู่ที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัร ิิย์ซ่ึงไม่เกีย่วกบัเงนิส ารองเงนิตราเลย   ขา้พเจา้ได้

สอบสวนแลว้ไดค้วามวา่ทองค าแท่งและเงินแท่งเ หล่าน้ีเป็นของเจา้ เมืองประเทศราชแห่งเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ  ตะวนัออกเฉียงเหนือ และรายต่าง ๆ  ในบริเวณ
เจด็หัวเมืองภาคใต ้ ท่ีไดน้ ามาในนามของราษฎรแห่ งหัวเมืองเหล่านั้นทูลเกลา้ถวายเพื่อเป็นพระราช บรรณาการแด่พร ะมหากษตัริยไ์ทยตามระบบศกัดินา  ขา้พเจา้
จ าไม่ไดว้า่เงิน และทองเหล่าน้ีจะมีน ้ าหนกัสักเท่าใด  เงินทองเหล่น้ีเดิม เก็บไว ้ณ ห้องนิรภยัเก่าของกระทรวงการคลงัมาหลายสมยัแลว้ เจา้คุณพระประยรูวงศ์ (เจา้
คุณจอมมารดาแพ)  ไดก้รุณาเล่ าให้ฟังวา่ในสมยัท่ีท่านเป็นพระสนมเอกแต่ผูเ้ดียวของพระบาท สม เด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวนั้นท่านไดเ้ห็นทองแท่ง  แ ละเงิน
แท่งชนิดน้ีมาก  ท่านเล่าวา่เวลานั้นท่านเป็นเด็กไ ม่รู้จะเอาทองแท่งไปท าอะไร  ท่านจึงเอาทองค าบางแท่งมาใช ้เป็นท่ีทบัชายมุง้เพื่อกนัไม่ให้มุง้ปลิว  ทั้งน้ีก็แสดง 
วา่ทองค าแท่งและเงินแท่งชนิดน้ีมีอยูม่าก  ขา้พเจา้คิดว ่าราษฎรในภาคพายพัและภาคอีสานคงจะมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ี ไดท้ราบข่าววา่ทองค าแท่งและเงินแท่งซ่ึง
เจา้ประเทศราชในสมยัก่อ นไดน้ ามาทูล เกลา้ฯ ถวายเป็นราชบรรณาการในนามของพี่นอ้งเหล่า น้ียงัคงมีเหลืออยูท่ี่ยงัมิไดเ้อา ไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืน&nbs p; 

ถา้หากรัฐบาลจะไดน้ าความกราบบงัคมทูลขอพระราชทานตามพระราชบ ่ัญญติัวา่ดว้ยการ จดัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์พื่อน าเอาทอ งค าแท่งและเงินเหล่าน้ี
เปล่ียน สภาพให้เป็นทุนส่วนหน่ึงของคลอ งท่ีขดุใหม่ก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติไทย เป็นส่วนรวม  และจะน ามาซ่ึงความปล้ืมปีติของราษฎรในภาคต่าง ๆ  ท่ีได้
มีส่วนในการน้ีดว้ย  ฉะนั้น  ถา้หากทองค าแท่งตามท่ีกล่าวขา้งตน้ยงัไม่พอเป็นท ุ่นในการขดุคลอง (แต่ขา้พเจา้คิดวา่พอ) ขา้พเจา้เห็นวา่การขดุ คลองนั้นมิใช่วา่เรา
จะตอ้งจ่ายเงินค่าก่อสร้างทนัที รวมทั้งหม ดคือจะจ่ายเป็นงวด ๆ ไปตามโครงการ  ในระหวา่งนั้นรัฐบาลก็มีเวลาหาทางประหยดัร ายจ่ายแผ่นดินท่ีไม่จ าเป็นเอามา 
ใชใ้นการน้ี โดยไม่ตอ้งเพิ่มภาษีอากรหรือลดเงินเดือนขา้ราชการ  ขา้พเ จา้เห็นวา่รัฐบาลสามารถท าได ้ เพราะหวงัวา่คงจะมีหลายท่า นท่ีจะเจริญรอยตามเจา้คุณ
พหลฯ ในการเทิดทูนชาติเหนือบุคคลโดยก าย  วาจา  ใจ 

๕. ขา้พเจา้หวงัวา่ในการท่ีเอาทองค าส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนถึ งเสถียรภาพของ เงินตรามาเป็นทุนในการขดุคลองกระน้ี  นอก จากชาติไทยจะไดรั้บประโยชน์
โดยตรงดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็ยงัจะ มี ประโยชน์ทางออ้มอีกมากหลาย  รวมทั้งจะเป็นการท าให้มี เงินทุนหมุนเวยีนมากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยให้การคา้และการเศรษ ฐกิจ
ท่ีฝืดเคืองอยูใ่นขณะน้ีไดก้ระเต้ืองข้ึน อีก  การน้ีจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกวรรณะไม่วา่จะเป็นวรรณะเจา้สมบ ่ัติ หรือผูมี้ทุนนอ้ย หรือวรรณะไร้สมบติั  แมว้า่
ชาวยโุรป  ชาวอเมริกนั  ชาวเอเชียทุกชาติทุกภาษาท่ีมาท าการคา้และว ิสาหกิจพึ่งโพธิสมภารของชาติ ไทยอยูใ่นเวลาน้ี  ก็จะพลอย ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุน
ของชาติไทยในการสร้างคลองกระโดยทุนขอ ง ชาติไทยเองดงักล่าวแลว้นั้นดว้ย  

 

     ขอแสดงความนับถือ 
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