
 1 

เขยีนโดย รศ.ดร. สถาพร เขยีววมิล 
BSIE. (University of Oklahoma) MSIE. (New Jersey Institute of Technology) Dr.Ing. (Universite  De Nice) France 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของ โครงการขดุคอคอดกระ(คลองไทย) วฒุิสภา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยตุิธรรม และสทิธิมนษุยชน วฒุิสภา 

ศักยภาพของประเทศไทยในการลงทุน และการด าเนินโครงการคลองไทย 
โครงการคลองไทย เป็นโครงการลงทนุท่ีสงูมากประมาณ4 - 5  เทา่ของงบประมาณก่อ สร้าง 

สนามบนิสวุรรณภมูิ  (หนองงเูหา่ ) 150,000 - 200,000 ล้านบาท งบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
คลองไทยประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้านบาท 

ประเทศไทยตัง้งบประมาณรายจา่ยของประเทศส าหรับปี พ.ศ. 2547   ประมาณ 1, 
200,000 ล้านบาท ผลผลิตมวลรวมประชา ชาตขิองประเทศไทยประมาณ   6,000,000 ล้านบาทตอ่
ปี   และแนวโน้มก็จะเพิ่ม มากขึน้เร่ือย ๆ  

ณ  ปี พ.ศ  2547   เงินฝากของพี่น้องคนไทยทัง้ประเทศ    ท่ีฝากอยูใ่นระบบธนาคารตา่ง ๆ  
ของในประเทศทัง้หมด เวลานี ้ มีจ านวนเงินฝากท่ีอยูใ่นระบบ ธนาคารตา่งๆทัง้หมดประมาณกวา่  
700,000 - 800,000  ล้านบาท เงินฝากเหลา่นี ้ธนาคาร ยงัไม่สามารถปล่อยกู้  หรือน า ไปลงทนุอะไร
ได้เลย ซึง่ไมก่่อเกิดผล ผลิตใด  ๆ  ทัง้สิน้ มีแตผ่ลเสีย จะท าให้เศรษฐกิจ ของประเทศเป็นภาระเร่ือง
ดอกเบีย้ท่ีสะสม เพิ่มขึน้  ยิ่งนานวนัเวลาผา่นไปดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้จะต้องจา่ยสะสมทบต้นไปตลอด  
คา่ของเงินบาทก็จะถกูลดคา่ลงโดยปริยาย     เป็นภาระของสงัคมโดยอ้อม   ท่ีจะต้องซือ้ของแพงขึน้  
ปัจจบุนั (อตัราดอก เบีย้เงินฝาก 1% ตอ่ปี )  คนท่ีมีเงินฝาก  ธนาคาร  ตอนนี ้ เงินจ านวน 10 ล้าน
บาท   ฝากธนาคาร ได้ดอกเบีย้แตล่ะเดือนไมถ่ึง  10,000  บาท  และ ก็คงจะเป็นเช่นนี ้ ไปนานเทา่
นาน ตราบใดท่ีเงินฝากยงันอนอยูใ่นธนาคารปล่อยกู้ ไมไ่ด้แบบท่ีเป็นอยู ่ 

เงินจ านวนดงักล่าวนี ้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพนัธ์บตัไิปก่อน แล้วน าไป
ลงทนุสร้าง คลองไทย จ านวนเงินดงักล่าวมีมากพอท่ีจะน าไปเป็นทนุหมนุเวียนในการก่อสร้าง
โครงการคลองไทย สามารถท าได้อยา่งสะบาย และพร้อมจา่ยดอกเบีย้ให้ได้มากกวา่ท่ีฝากธนาคาร
ขณะนีด้้วย  โดยแทบจะไมต้่องอาศยักู้ ยืมเงินตราจากตา่งประเทศให้ต้องเสียดอกเบีย้ ท่ีจะท าให้เงิน
ไหลออกนอกประเทศ  รัฐบาลสามารถออกพนัธ์บตัไิด้เหมือนกบัท่ีท ามาก่อนเม่ือ ปี 2545 จ านวนเง่ิน
ร่วม 4 แสนล้านบาท ใช้ส าหรับแก้ปัญหาเงินกองทนุฟืน้ฟูท่ีผา่นมา ยงัท าได้แตค่ราวนีรั้ฐบาลกู้ เงินมา
เพ่ือสร้างงาน โดยทะยอยออกพนัธ์บตั ิ เพียง ปีละ 1 แสนล้านบาท มาลงทนุ สร้างคลองไทย ซึง่เป็น
การสร้างงานให้กบัประเทศเพิ่มขึน้อีกเป็น 1-2 ล้านงานให้กบัลกูหลานไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
เหมือนเอาเงินยายซือ้ขนมยาย ซือ้ไปซือ้มาไมถ่ึง 8 ปีประเทศไทยก็ได้ คลองไทย แล้วก็จะสร้างรายได้
ให้กบัประเทศไทยตามมามากมาย เงินตราตา่งประเทศจะสะพดัไหลเข้าประเทศโดยทางตรง และ
โดยทางอ้อม นานเท่านาน แล้วรัฐบาลก็เก็บรายได้ และภาษี คืนประชาชนไมถ่ึง 10 ปี ก็คืนทนุท่ียืม
มาได้หมด ผลประโยชน์ตา่งๆก็วนอยูใ่นประเทศตลอดไป 
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จากข้อมลูตวัเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีผมกลา่วมาคร่าว ๆ  นีผ้มคิดวา่ประเทศไทย 

มีศกัยภาพท่ีจะลงทนุโครงการ  คลองไทย   เองได้โดยไม่ต้องพงึพาเงินทนุจากตา่งประเทศเลย 

 
ภาพท่ี 1 กลุม่ประเทศตา่งๆในภมูิภาคเอเซียใต้ จะได้รับผลประโยขน์จากคลองไทย 

 

ถึงประเทศไทยจะสามารถลงทนุเองได้ทัง้หมด    แตผ่มก็เห็นสมควรวา่ให้ตา่งประเทศมีสว่น
ร่วมด้วย เพราะโครงการคลองไทย จะเกิดประโยชน์กบัทกุประเทศทัว่โลก โดย เฉพาะกลุม่ประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทย ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก ฝ่ังอนัดามนั เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลงักา ประเทศ
บงักลาเทศ ประเทศพมา่ จะสามารถขนสง่สินค้าข้ามไปมาระหวา่งประเทศโดยผา่นคลองไทย มายงั
กลุม่ประเทศทางทิศตะวนัออกด้านฝ่ังอา่วไทย ท่ีจะไปยงัประเทศจีน ฮ้องกง ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ
เกาหลี ประเทศใต้หวนั ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปิน จะไมต้่องแลน่เรืออ้อมผา่น
ประเทศสิงคโปร์ สามารถประหยดั เวลาเดนิทางไปกลบั ประมาณ 8-10 วนัตอ่เท่ียวคิดเป็นคา่ใช้จา่ย
โดยรวมท่ีจะประหยดัได้ หลายแสนล้านบาทตอ่ปี การให้ประเทศเพ่ือนบ้านมีสว่นร่วมจะเป็นการ
เสริม และผกูมิตรไมตรีกนัระหวา่งระหวา่งประเทศของไทยให้ดียิ่งขึน้   และในความเป็นจริง เทา่ท่ี
ทราบมีหลายประเทศพร้อมให้การสนบัสนนุในการลงทนุ   แตจ่ะถึงอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้อง
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ครับ 

จากท่ีผมได้มีโอกาส พบหารือกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัประเทศหลายประเทศ    ทกุประเทศเพียงรู้
วา่ประเทศไทยจะท าโครงการคลองไทย   หลายประเทศอยากมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ ด้วยเหตผุลท่ี
ส าคญัก็เพราะ เกือบทกุประเทศเหลา่นัน้มีสว่นได้รับผลประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะประเทศท่ีศกัยภาพ 
เชน่ ประเทศจีน ประเทศญีปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศใต้หวนั หรือแม้แตป่ระเทศในกลุม่ประเทศ
อาหรับ  

เพือ่ให้มองเห็นภาพ ความเป็นไปได้ของการลงทุนของประเทศไทย ให้พจิารณา ดังนี้ :- 
1. โครงสร้างของระบบ การเงินหมนุเวียนในโครงการ คลองไทย 
2. ประมาณการ คา่ก่อสร้าง  ในโครงการคลองไทย 
3. ประมาณการ ระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงการคลองไทย 
4. ความสามารถ ของ คลองไทย ท่ีจะให้เรือมาใช้ บริการผา่นได้ 
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5. ความสามารถทางวิศวะกรรม ในการก่อสร้างโครงการ คลองไทย ของประเทศ 

1. โครงสร้างของระบบ การเงินหมุนเวยีนในโครงการคลองไทย 

 

แผนภมูิโครงสร้างคา่ก่อสร้าง คลองไทย 
 

จากโครงสร้างการหมนุเวียนของงบประมาณทัง้หมดของโครงการ จะเป็นเงิน บาทหมนุเวียน 
อยูใ่นประเทศ ไมน้่อยกวา่ 70 เปอร์เซนต์ อีกประมาณ 30 เปอร์เซนต์ จะเป็นเงิน ดอลลา่ เงินสกลุตา่ง 
ประเทศ ท่ีใช้จา่ยในเร่ือง คา่น า้มนัเชือ้เพลิง และเคร่ืองจกัร 

วตัถดุบิท่ีจะใช้ในการก่อสร้างของโครงการ วตัถดุิบทัง้หมด ประเทศไทยผลิตได้เอง ไมว่า่จะ
เป็น เหล็ก ซีเมนต์  หรือแม้แต ่ดนิละเบิด ประเทศไทยผลิตได้เองทัง้นัน้แรงงานของประเทศ มีความ
พร้อมทกุระดบั  บรรดาแรงงานทัง้หลาย ท่ีไปล าบาก ก่อสร้างท๋ีตา่งประเทศ จะได้กลบัมาท างานท่ี
บ้านเกิดเมืองนอน รวมทัง้ท่ีอยูใ่นประเทศ จะได้มาร่วมกนัสร้าง รายได้ ให้ครอบครัวของเขา และ
มาร่วมกนัสร้างประเทศเกิดของเรา 

คา่เวรคืนท่ีดนิมีพ่ีน้องในพืน้ท่ีหลายทา่นไมต้่องการผลตอบแทนในรูปของตวัเงิน แตต้่อง การ
ผลประโยชน์ ในรูปของสิทธิของความเป็นเจ้าของคลอง ก็สามารถจดัให้เป็นผู้ ถือหุ้นของโครงการ 
คลองไทย ได้โดยรับผลประโยชน์ กินได้ชัว่ลกูชัว่หลาน  

 

แผนภมูิ ประมาณการคา่ก่อสร้าง คลองไทย 
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ถ้าโครงการคลองไทย ใช้งบประมาณก่อสร้าง หนึง่ ล้าน ล้าน บาท และ ถ้าโครงการ คลอง
ไทย ใช้ เวลาในการ ก่อสร้าง 5 - 8 ปี ประเทศไทยใช้งบประมาณ ปีละ แสน กว่า ล้านเทา่นัน้  
 ในขณะเดียวกนัก็จะสร้างงาน เงินหมนุสะพดั ในประเทศ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ทนัท่ีท่ี
สร้างเสร็จ เรือตา่งประเทศมา เงินดอลล่า ก็ไหลเข้าประเทศ เรือ ประมงประมาณ 50,000 ล า จะได้
ประหยดัน า้มนั ไมต้่องอ้อมไปเตมิน า้มนั   ถึง ประเทศอ่ืน  เพิ่มจ านวนเท่ียวในการหาปลาได้มากขึน้ 
ไมต้่องโดนยึดเรือ จากประเทศอ่ืนจากการท่ีเรือต้องผา่นล า้นา่นน า้  เรือราดตะเวรชายฝ่ังของราชการ 
ให้ความคุ้มคลอง ป้องกนั และ ตรวจตราของเถ่ือน ได้ตลอดเวลา การเดนิทาง ไปมา สองฝ่ังทะเล
สะดวกมากขึน้  

2. ประมาณการ ค่าก่อสร้าง  ในโครงการคลองไทย 
งบประมาณในการใช้เงินในการลงทนุ ประมาณการตามจ านวน ดนิท่ีจะต้องขดุ ทัง้หมดประ 

มาณ 4, 000 ล้าน ลกูบาตรเมตร ถ้าประมาณการ คา่ขนย้ายดนิ เฉล่ีย ลกูบาตรเมตรละ 150 บาท 
เงินในสว่นนี ้ จะใช้ประมาณ 600,000 ล้านบาท จ านวนโครงการท่ีท่ีต้องสร้าง มีสะพานท่ีจะสร้าง 3 
สะพาน และ อโุมงค์ 2 อโุมงค์ รวมคา่ก่อสร้างทัง้ 5 โครงการประมาณ 50,000 ล้านบาท งบลงทนุ
ของโครงการหลกัๆทัง้หมด รวมกนัประมาณ 650,000 ล้านบาท 

 

ประมาณการค านวน ค่าก่อสร้างโครงการคลองไทย 

   

แร่ธาต ุทรัพยากรตา่งๆ ท่ีมีคา่ในดนิ หากพบเจอให้น าทรัพพยากรณ์เหลา่นัน้ น าไปรวมไว้ใน
ท่ีๆให้สามารถ จดัระบบบริหารจดัการ สมัประ ทาน เพ่ือน าเงินให้กบัรัฐตอ่ไป 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบลกัษณะคลองไทย 
ดนิจ านวนมากมาย จะถกูน าไปถม 2 ฝ่ังคลอง ของพืน้ท่ี ท่ีกนัไว้ตลอดแนว 4 กิโลเมตร โดย 

ประมาณ จะต้องถมปรับหน้าดนิบริเวรฝ่ังคลอง ของคลองคูข่นาน ประมาณเหนือ ระดบัน า้ทะเล 3 – 
5 เมตร ตลอด แนว เพ่ือรองรับ เมืองอตุ สาหกรรมโลก ทัง้อตุสาหกรรมใฮเทค และอตุสาหกรรมต้น
ทางตา่งๆ ไมท่ราบวา่ดนิท่ีได้ จะเหลือหรือไม ่ จะ ต้องมีการส า รวจให้ได้ข้อมลูทาง ธรณีวิทยา และ
ทางอทุกศาสตร์ก่อน ถ้าหากมีดนิเหลือมากพออาจจะต้องสร้างเกาะเป็นคลงัพกัสินค้าเทอมิแน็ล  ขน
ถ่ายสินค้าในทะเล เหมือนประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศเกาหลี ซึง่จะเป็นแหลง่สร้างรายได้มหาศาล 

3. ประมาณการ ระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงการคลองไทย 
ถ้าหากแนวคลองขดุ คลองไทย เป็นแนวเส้น 9A ผา่น จงัหวดัตรัง จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดั นคร

ศรีธรรม ราช และ จงัหวดัสงขลา ตอนบน ยาวประมาณ 120-130 กิโลเมตร บนพืน้ดิน สว่นท่ีจะต้อง
ขดุดิน ใต้ท้องทะเล ให้ลกึพอท่ีเรือผ่านได้ ทัง้สองฝ่ังทะเล ทางฝ่ังอนัดามนั และฝ่ังอ่าวไทย จะต้องมี
การส ารวจ ภาค อทุคศาสตร์ให้แนช่ดั ส าหรับทางฝ่ังอนัดามนั ระดบัความลกึของท้องทะเล คอ่นค้าง
จะลกึกวา่ฝ่ังอ่าวไทยอยูแ่ล้ว 

ระยะเวลาในการก่อสร้าง ถ้ามีการบริหารการจดัการท่ีดี  กระจายงาน แบง่งานเป็นโครงการ
ยอ่ยๆ ขนาดของโครงการละ 1 กิโลเมตร  โครงการแตล่ะโครงการมลูคา่ห้าพนักว่าล้านบาท   หากมี
การวางแผนจดัระบบท่ีดี มีการกระจายงาน อยา่งเป็นระบบทางวิศวะกรรมการจดัการ   ในระยะ 5 ปี 
ก็จะได้เห็นคลองไทย 
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ภาพท่ี 3 ภาพแนวคลองเส้น 9A 

4. ความสามารถ ของ คลองไทย ทีจ่ะให้บริการเรือมาใช้ ผ่านได้ 
จาก จ านวนเรือท่ีแล่นผา่นไปมาทางตอนใต้ ของประเทศ จะมีเรือแลน่ผ่านไปมา ประมาณ 

520,000 ล า ตอ่ปี เฉล่ีย วนัละ 1,300 -1,400 ล าตอ่ วนั มีเรือทีแล่นผา่นช่องแคบ มะละกา 600 – 
700 ล า ตอ่วนั ขนาดเรือกินน า้ลกึ ไมเ่กิน 20 เมตร สว่นท่ีเหลือจะเป็นเรือขนาดใหญ่ ท่ีจะต้องแลน่
อ้อม ไปทาง ชอ่งแคบ สนุด้า และ ช่องแคบ รอมบ๊อค เสียเวลาไมน้่อยกวา่ 4-5 วนัเรือพวกนี ้
คา่ใช้จา่ยแตล่ะวนั คา่น า้มนัเชือ้เพลิงคา่ประกนัภยั ของเรือบรรทกุสินค้าคอนเทเนอ ขนาด 8,000 
TEU แตล่ะวนัเสียคา่ ใช้จา่ยเป็นเงิน มากกว่า100 ล้านบาท เราเก็บคา่ผา่นคลองเรือ เพียงเทา่กบั
คา่ใช้จา่ยปรกติ 1 วนัท่ีเรือเคยจา่ย แล้ว เรือประหยดัคา่ใช้จา่ยได้ถึง 3 – 4 วนั หรือ จะคดิคา่เรือผา่น
คลองไทย เป็นเปอร์เซนต์จากสว่นท่ีประหยดัแตล่ะเท่ียวก็ท าได้ เพราะจะอยา่งไรก็ตามบริษัทเดนิเรือ
มีแตไ่ด้อยูแ่ล้ว และยงัปลอดภยัจากโจรสลดัอีกสว่นหนึ่ง  ศกัยภาพของคลองไทย ในทางทฤษฎี 
สามารถค านวนได้วา่ แตล่ะวนั เรือผ่านได้ 400 - 600 ล า ตอ่ วนั แตใ่นทางปฎิบตัจิริง คงท าได้ วนัละ 
200 -300 ล า ตอ่ วนั เกินพอแล้ว 

 
ภาพท่ี 4 การค านวนจ านวนเรือท่ีคลองไทยให้บริการ เรือผา่นได้ 

5. ความสามารถทางวศิวะกรรม ในการก่อสร้างโครงการ คลองไทย ของประเทศ 
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  จากในช่วงระยะเวลากวา่ 10 ปี ท่ีผา่นมา ประเทศไทย มีโครงการ ใหญ่หลายโครงการ  
สร้างอาคารขนาดใหญ่หลายแหง่ใน กทม. รถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดนิ สะพานขนาดใหญ่หลายแหง่ ล้วน
แต ่ เป็นงานก่อสร้างต้องใช้เทคโนโลยีสงูกว่า  กวา่โครงการขดุคลองไทย มาก  เช่นการขุด อโุมงค์ 
รถไฟใต้ดนิ ในกรุงเทพฯ ซึง่จะต้องขดุอโุมงค์ ใต้ดนิ ลกึกวา่ ขดุคลองไทย ส าหรับคลองไทย ขดุต ่า 
กวา่ระดบั น า้ทะเล เพียง 40 เมตร ถ้ามีปัญหาทางด้านแผน่ดนิไหว ความเส่ียงการขดุอโุมงค์ใต้ดนิ 
สงูกวา่ขดุคลองมาก การก่อสร้างอโุมงค์รถไฟใต้ดิน ท าการก่อสร้างใน พืน้ท่ี ในกรุงเทพฯ ประชาชน
หนาแนน่มาก จากการส ารวจพืน้ท่ี ทางอากาศ พืน้ท่ีสว่นใหญ่ตามแนวคลอง เส้น 9 A  เป็นท่ีวา่ง มี
ประชาชน หนาแนน่น้อยมาก การก่อสร้างจะสามารถกระท าได้ เตม็ท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง 

ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้าง ของคลองไทย ความสามารถของคนไทย หลาย
บริษัทก่อสร้าง ของไทย ทางด้านวิศวกร และเทคโนโลยี มีศกัยภาพท่ีจะสร้างได้ โครงการคลองไทย
เป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณสงู แตไ่มไ่ด้ใช้เทคโนโลยีท่ีซบัซ้อน หวัใจของโครงการอยูท่ี่ การ
บริหารการจดัการ ท่ีจะท าให้โครงการด าเนินได้ ตามแผน มากกวา่ปัญหาด้านวิศว กรรม โดยตรง ถ้า
โครงการคลองไทยได้มีการร่วมลงทนุกบัตา่งประเทศ ท่ีมีประสบการณ์ในการท าโครงการ ใหญ่ ๆ 
อยา่ง ประเทศจีน สหรัฐ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส ฯ คลองไทยก็จะส าเร็จได้เร็วสมบรูณ์ และจะเป็นคลองแหง่
สนัตภิาพ สนัตสิขุ ท่ีส าคญั ของโลกท่ีมนษุย์ท่ีร่วมชว่ยกนัสร้าง คลองไทย จะเป็น ความภาคภมูิใจ
ของคนในชาต ิ  ลกูหลานของประเทศไทย จะคิดถึง ทกุๆคนท่ีช่วยกนั ผลกัดนั ให้คลองไทยเกิด  
คลองไทยเป็นอนเุสาวรีย์ (Monument) ของโลก ท่ีจะถกูกลา่วขวญักนัไปทัว่โลก 

ผมมีความเช่ือมัน่ลึก  ๆ  วา่เป็นบญุของประเทศไทยจริง  ๆ ท่ีได้มีรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ ฉบบั 
ท่ีเป็นอยูนี่ ้ จากเวลาท่ีผ่านมา หลายปี ของ ผลพวงของ กฎเกณฑ์ ของ รัฐธรรมนญู ฉบบัใหมก่ าลงั
น าพาประเทศชาตไิปในทิศทางท่ีดีขึน้อยา่งท่ีปฎิเสธไมไ่ด้ จากความรับรู้ส าหรับประชาชนโดยทัว่ไป 
รัฐธรรมนญูฉบบัประชาชนนี ้ ท าให้นกัการเมืองต้องพฒันา ทัง้ความคดิ และแนวปฎิบตัใิหมข่ึน้มาก 
ผู้ ท่ีจะมาเป็นรัฐบาล ไมว่า่จะเป็น รัฐบาล ทา่นนายก ทกัษิณ หรือรัฐบาลไหนๆ ก็ตาม ท่ีมาเป็น
รัฐบาล จะมีความมัน่คง ในระบบรัฐสภามากขึน้ ในการท่ีจะบริหารประเทศได้อยา่งมัน่คง และท่ี
ส าคญัรัฐธรรมนญู  ยงัสร้างกตกิาให้ประชาชน หรือ องค์กรตา่งๆ มีอ านาจตามรัฐธรรมนญู และมี
ความอิสระ ท่ีจะตรวจสอบรัฐบาลได้มากขึน้ 

โครงการคลองไทย เป็นโครงใหญ่ ส าคัญมากส าหรับประเทศไทย จ าเป็นจะต้องมีรัฐบาลทีม่ี
ความเข้ม แข็ง มั่นคง ในระบบรัฐสภา  และ ต่อเน่ือง จึงจะท าให้โครงการนีส้ าเร็จได้ 

จากในอดีตท่ีผา่นมาหลายท่านคงทราบดี วา่เพียงแตก่ารเปล่ียนแปลง ต าแหนง่รัฐมนตรี ก็
วุน่วายกบันกัการเมืองทกุพรรค ทัง้ประเทศ ถ้าหลดุจากต าแหนง่ ก็ยิ่งป่ันป่วนหนกั นายกไมว่า่จะอยู่
นอกสภา หรือในสภาจะถกูตามถลม่ ถ้ายงัใช้รัฐธรรมนณูแบบเดมิ ผมคดิว่าทา่นนายก ทกัษิณ จะมี
ความสามารถกว่าท่ีเป็นอยู่นีเ้ป็นสองเทา่ ก็จะยงัคงเป็นรัฐบาลปวกเปียกเอาไมอ่ยูห่ลอกครับ เทา่ท่ี
ผมจ าการเมืองไทย ท่ีผา่นมาได้วา่ไมเ่คยมีรัฐบาลไหนอยู่ครบเทอม 

เราและทา่นคงจะได้ยิน หรือทราบค าวา่การ คอรัปช่ันเชิงนโยบาย นัน้มีความหมายวา่

อยา่งไร แตก่าร คอรัปช่ันทางครามคิด นัน้อนัตราย และสร้างความเสียหายมากกวา่ เพราะกฎหมาย
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ไลไ่มท่นั (คอรัปช่ันทางครามคิด คือการให้ข้อมลูตอ่สงัคมท่ีสบัสน  ท่ีมีผล ประโยชน์แอบแฝง) ซึง่
การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย อย่างไรก็ยงัสามารถตรวจสอบหาผู้ มีผลประโยชน์ร่วมได้ไม่ยาก 

ครับคลองไทยคงจะได้เกิดแน ่ เม่ือรัฐบาลมีผู้น าท่ีมีความเข้มแข็ง ในระบบรัฐสภา และ ท า
เพ่ือประเทศชาตจิริงๆอิทธิพลผลประ โยชน์จากบางประเทศ เหมือนสภุาษิตจีนท่ีว่าเงินหรือผลประ 
โยชน์แบบแอบแฝง สามารถจ้างผีโม้แป้งได้ ส าหรับเมืองไทย สามารถหลดุออกจากวงจรนีไ้ด้เม่ือไร 
โครงการขดุคลองไทย หรือคอคอดกระก็คงจะได้เกิด 

--------------------------------------------- 
www.thai-canal.org 

 


