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เรียน นายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
เร่ือง นายกอภิสิทธ์ิพดูถึงโครงการขดุคอคอดกระในรายการ “เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกอภิสิทธ์ิ” 
 

 ผมมีโอกาสไดรั้บฟังการสนทนาของท่านนายกรัฐมนตรี ในรายการ “เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายก
อภิสิทธ์ิ” เม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2552 จากการรับฟังมีการพูดถึงนโยบายการช่วยเหลือประชาชนระดบั
ล่างท่ีตอ้งประสบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบนั ท่านนายก ฯ ไดพู้ดถึงโครงการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเงินในหลายรูปแบบ ซ่ึงผูร่้วมสนทนาได้แสดงความเห็นต่อนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล วา่จะเป็นการใช้เงินงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีไม่คุม้กบัเงินท่ีจ่าย
ออกไปและไม่สามารถกระจายได้อย่างทัว่ถึง ท่านนายก ฯ จึงได้ช้ีแจงกลบัไปว่า เงินท่ีใช้ในโครงการ
ช่วยเหลือนั้น จะเป็นการช่วยเหลือท่ีถึงมือประชาชนไดอ้ย่างโดยตรงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ทนัที ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการหมุนเวียน การท่ีรัฐบาลออกมาอธิบายถึง
เหตุและผลของนโยบายดังกล่าว จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีได้รับฟังมากน้อยเพียงใด            
คงจะตอ้งใช้เวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ประเทศไทยและประชาชนคนไทย      
เคยไดรั้บความช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายเพื่อให้เขา้ถึงประชาชนชั้นรากหญา้ตามนโยบายของรัฐบาลหลาย 
ๆ ชุดท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบใด ก็ยงัไม่สามารถท าใหป้ระชาชนเลิกคลางแคลงใจไดส้ักที  
 ผูร่้วมสนทนาไดเ้สนอแนะวา่ น่าจะดีกวา่หากน าเงินท่ีจะแจกจ่าย จ านวนประมาณ 1 แสนลา้นบาท
น้ี ไปลงทุนท าโครงการขนาดใหญ่ท่ีก่อให้เกิดการสร้างงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมและ          
ให้ประชาชนได้รับอย่างถาวร ท่านนายก ฯ จึงได้ยกตวัอย่างโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงก็คือ “โครงการขุด       
คอคอดกระ” วา่ หากน าเงินไปท าโครงการเช่นน้ี จะตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานในการออกแบบวางแผนเพื่อ
หาบริษัทท่ีจะมาด าเนินโครงการ และเงินก็จะไม่สามารถไปถึงมือประชาชนส่วนใหญ่ จะมีผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์ เพียงไม่ ก่ีก ลุ่ม  ท้าย ท่ี สุดผู ้ท่ี ได้ รับประโยชน์ส่วนใหญ่กลับจะกลาย เ ป็นบรรดา
ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่าง ๆ  
 จากการท่ีได้รับฟังท่านนายก ฯ ช้ีแจงดังกล่าว ผมเองกลับคิดว่าโครงการขนาดใหญ่ ดังเช่น 
“โครงการขุดคอคอดกระ” จะตอ้งอาศยัแรงงานประชาชนระดบัล่างหลายแสนคน รวมไปถึงจะท าให้เกิด
ธุรกิจบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่าง ๆตามมาอีกมากมาย จึงเป็นการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม เปรียบเสมือนเป็นการสร้างงานสร้างโอกาสให้กบัประชาชนทุกระดบัชั้น
ไดอี้กมากมายมหาศาล ทัว่ทั้งประเทศ และจะเป็นการช่วยเหลืออยา่งถาวรและเป็นรูปธรรมท่ีสุด 
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 จะดว้ยเหตุบงัเอิญหรือเหตุผลอนัใดก็ตามท่ีท่านนายก ฯ ยกตวัอยา่งโครงการขุดคอคอดกระในการ
สนทนาดงักล่าว ผมอยากจะขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการท่ีผมมีโอกาสไดศึ้กษาความเป็นไปได้ของ 
“โครงการขุดคอคอดกระ” หรือ “คลองไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 ในฐานะท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา โดยไดมี้การน าผลการศึกษาทั้งหมดเขา้สู่
การพิจารณาในท่ีประชุมใหญ่ของวุฒิสภา เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 และไดรั้บพิจารณาเห็นชอบจาก
วุฒิสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันฑ์ ให้น าเสนอผลการศึกษาน้ีต่อไปยงัรัฐบาล (ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.thai-

canal.org) 
 

 ด้วยเหตุน้ีผมจึงอยากจะขอเรียนท่านนายก ฯ ว่า โครงการขุดคอคอดกระ จะด าเนินการส าเร็จ
หรือไม่ ไม่ได้เป็นเพราะปัญหาเร่ืองการเงินหรืองบประมาณของประเทศแต่อย่างใด และหากรัฐบาล         
ใหค้วามสนใจกบัโครงการน้ีจริง ๆ ในเบ้ืองตน้ขอเพียงแต่รัฐบาลของท่านจดัให้มีการท าประชาพิจารณ์และ
ประชามติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยรัฐบาลควรจดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลดีผลเสียต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน หลงัจาก
นั้นรัฐบาลจึงจะจดัท าประชามติเพื่อสอบถามวา่ประชาชนจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัโครงการน้ี ซ่ึงไม่วา่
ผลประชามติจะออกมาแบบใด รัฐบาลมีแต่จะไดรั้บประโยชน์ กล่าวคือหากประชาชนลงมติเห็นดว้ยกบั
โครงการขุดคอคอดกระ รัฐบาลของท่านก็จะได้อานิสงค์ด้านความเช่ือมัน่ และคะแนนนิยมในรัฐบาล      
เป็นการสร้างความศรัทธาสู่ประชาชน และเม่ือประชาชนมีความเช่ือมัน่ก็จะเกิดความรู้สึกร่วม และเร่ิมมอง
ทิศทางของรัฐบาลภายใตก้ารน าของท่านวา่มีวสิัยทรรศน์อยา่งไรต่อประเทศ ทา้ยท่ีสุดประชาชนทั้งประเทศ
จะเป็นพลังส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้โครงการน้ีส าเร็จ แต่หากผลประชามติมีผลออกมาว่าประชาชนรู้สึก       
ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว รัฐบาลก็สามารถน าผลน้ีไปเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด
นโยบายเพื่อบริหารประเทศต่อไป 
 ผมใคร่ขอใหข้อ้มูลกบัท่านนายกรัฐมนตรีเก่ียวกบั “ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษา
โครงการขดุคอคอดกระ วฒิุสภา” โดยสังเขปวา่ หากมีโครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) เกิดข้ึน จะมีผล
ต่อประเทศไทยอยา่งไร ดงัน้ี 

 

 ขอ้ท่ี 1. ปัจจุบนัประเทศไทยใช้น ้ ามนัดิบท่ีต้องใช้เรือขนส่งผ่านเส้นทางช่องแคบ Malacca         

(ประเทศสิงคโปร์) ประมาณ 8 แสนถึง 1 ลา้น บาเลนต่อวนั ท าให้ประเทศไทยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใช้
เรือขนส่งน ้ามนัออ้มผา่นช่องแคบ Malacca ในแต่ละวนัหลายเท่ียว และเป็นไปในลกัษณะน้ีทุก ๆ วนัตลอด
ทั้งปี โดยการขนส่งในแต่ละคร้ังท่ีตอ้งอ้อมผ่านช่องแคบดงักล่าวจะมีระยะทางท่ีมากกว่าและออ้มกว่า       
เม่ือเทียบกบัการขนส่งผา่นเส้นทางคอคอดกระ (ดูรูปท่ี 1. ประกอบ)  
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รูปท่ี 1. เสน้ทางออ้มในการขนส่งทางทะเลท าใหป้ระเทศไทยเสียค่าใชจ่้ายมหาศาลในแต่ละปี 

 

ดว้ยเหตุน้ีประเทศไทยจึงตอ้งเสียค่าขนส่งไม่ต ่ากวา่ปีละ 2 แสนลา้นลา้นบาท ในท่ีน้ียงัไม่รวมถึงเรือขนส่ง  
สินค้าประเภทอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก หากประเทศไทยด าเนินโครงการน้ีได้ส าเร็จด้วยการใช้เงินลงทุน
ประมาณ 1 ลา้นลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (ดูรูปท่ี 2. ประกอบ) 
 ส่วนท่ี 1 เงินลงทุนในการก่อสร้างคลอง ใชเ้งินประมาณ 7 แสนลา้นบาท ซ่ึงถือเป็น 70% ของ
จ านวนเงินลงทุนทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายทางดา้นการเวนคืนท่ีดิน 10% , ค่าแรงงานขุดดินสร้าง
คลอง (จ านวน 4 พนัลา้นลูกบาศก์เมตร) 30 % และค่าวตัถุดิบเหล็ก, ปูนซีเมนต ์30% ซ่ึงในส่วนน้ีทั้งหมด
ไม่วา่จะเป็นค่าเวนคืน, ค่าแรง และค่าวตัถุดิบ ลว้นแลว้แต่ใชท้รัพยากรในประเทศไทยซ่ึงมีอยูแ่ลว้ทุกอยา่ง 
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินดอลล่าร์ท่ีตอ้งกูจ้ากต่างประเทศมาลงทุน รัฐบาลสามารถกูจ้ากประชาชนคนไทยโดย
การออกพนัธบตัรรัฐบาล และเม่ือเกิดโครงการก็จะเกิดการสร้างงานให้แก่ประชาชน ประชาชนก็จะน าเงิน
มาจ่ายภาษีคืนให้แก่รัฐบาล ประเทศมีแต่ไดก้บัได ้ปัจจุบนัเฉพาะเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, เงินกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเงินฝากประชาชนท่ีสะสมไว้ในสถาบันการเงินต่าง ๆ ยงัมีอีกมาก               
จนสามารถใหรั้ฐบาลกูไ้ดเ้ป็นลา้นลา้นบาท 
 ส่วนท่ี 2 เงินในการด าเนินการต่าง ๆ ประมาณ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมดท่ีใช้ในโครงการ        
เงินจ านวนน้ีตอ้งเป็นเงินดอลล่าร์โดยการกูจ้ากต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง 23%, ค่าเคร่ืองจกัร 5% 

และค่าด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน 2 % รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 3 แสนลา้นบาท ซ่ึงหากใชเ้วลาในการ
ก่อสร้าง 5-6 ปี เราจะใชเ้งินกูเ้ป็นสกุลต่างประเทศประมาณปีละ 5 หม่ืนลา้นบาทเท่านั้น  
 

 ดงันั้นจะเห็นได้ว่าจากกรอบแผนค่าใช้จ่ายการเงินของโครงการน้ี ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะ
สามารถสร้างเองได ้หากประเทศไทยคิดจะด าเนินการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) เอง จะสามารถประหยดั
ค่าขนส่งน ้ ามนัท่ีตอ้งไปออ้มประเทศสิงคโปร์ ปีละไม่ต ่ากว่า 2 แสนลา้นบาท และผลประโยชน์อีกมาก      
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จะตามมาซ่ึงจะเห็นไดว้า่ใชเ้วลาเพียง 5-6 ปี เราก็จะสามารถคืนทุนจากการน าเงินมาลงทุนสร้างโครงการ  
คอคอดกระน้ีไดแ้ลว้ 

 
รูปท่ี2. แผนภูมิการเงินของโครงการขดุคลองไทย(คอคอดกระ) 

 

 ขอ้ท่ี 2. เงินตราต่างประเทศจะหลัง่ไหลสู่ประเทศไทย ในรูปแบบของการน าเงินมาลงทุนหรือ        
น าเงินมาใชบ้ริการผา่นคลองไทย (คอคอดกระ) เพราะในปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ต่าง ๆ ทัว่โลก ยงัใชก้าร
ขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นหลกั ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ จีน, ญ่ีปุ่น, ไตห้วนั และเกาหลีใต ้       
ต่างมองเห็นผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เม่ือสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายจากการน าเรือขนส่งสินคา้ผา่นคลองไทย   
(คอคอดกระ) โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงมีอตัราการใชน้ ้ ามนัภายในประเทศมากกวา่ประเทศไทยถึง 6 เท่า
หรือประมาณ 6 ลา้นบาเลนต่อวนั เม่ือประเทศไทยประหยดัค่าขนส่งไดถึ้งกว่าปีละ 2 แสนลา้นบาทแลว้ 
ประเทศจีนก็สามารถประหยดัได้ปีละหลายแสนล้านบาท ประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) จึงมีความพร้อมท่ีจะร่วมลงทุนอยูแ่ลว้หากประเทศ
ไทยตอ้งการ โดยตลอดระยะเวลาของการท าการศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาท่ีมีระยะเวลาเกือบ 5 ปี 
ไดมี้นกัลงทุนมากมายทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศท่ีไดเ้อ่ยถึงขา้งตน้ และประเทศในกลุ่มอาหรับ ต่างให้ความ
สนใจติดตามและขอเข้าพบคณะกรรมาธิการศึกษาคลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภาเกือบทุกเดือน                
(ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.thai-canal.org) 

 

 ขอ้ท่ี 3. โครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) เม่ือมีการขุดจะไดดิ้นจ านวนกวา่ 4 พนัลา้นลูกบาศก์
เมตร ซ่ึงมีแร่ธาตุปะปนกบัดินน าข้ึนมาเป็นจ านวนมากจากการขุดคลอง จะกลายเป็นรายไดท่ี้ส าคญัส่วน
หน่ึงเขา้ประเทศ และปัญหาอุทกภยัภาคใตท่ี้เกิดบ่อยคร้ังประเทศไทยมกัจะประสบปัญหาภยัน ้ าท่วมหนกัใน
หลายจงัหวดัทางภาคใต ้ เราจะสามารถใชป้ระโยชน์จากคลองไทยลดระดบัน ้ าท่วม เพื่อเป็นช่องทางในการ
ระบายน ้ าฝนลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นระยะทางตามแนวคลองทั้งสองฝ่ังซ่ึงพาดผ่านหลาย

http://www.thai-canal.org/
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จงัหวดัจะมีส่วนในการช่วยสร้างรายไดท้างการประมงทางทะเล  เรือประมงกว่า 50,000 ล าทั้งฝ่ังอ่าวไทย
ฝ่ังอนัดามนั มีพื้นท่ีหาปลาทะเลเพิ่มข้ึน ประหยดัในการเดินทางเขา้ออกสู่ทะเลไดส้ะดวก 
 

 ขอ้ท่ี 4. การแกปั้ญหาสามจงัหวดัภาคใตจ้ะเป็นรูปธรรม ปัญหา 3 จงัหวดัภาคใตจ้ะไดรั้บการแกไ้ข
อย่างเป็นรูปธรรม เพราะโครงการขุดคอคอดกระจะท าให้คนในพื้นท่ีมีงานท า มีรายไดม้ัน่คง และมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ความพยายามของผูก่้อการร้าย     ท่ีสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อสร้างความไม่สงบเพื่อหวงัขบั
ไล่คนดีออกนอกพื้นท่ีใหห้มดเพื่อหวงัจะยดึแผน่ดินก็จะไม่สามากระท าได ้ท่ีส าคญัพื้นท่ีทั้งสองฝ่ังคลองจะ
กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัขนาดใหญ่ โดยคาดการณ์ไดว้า่จะมีประชาชนมากกวา่ 4 – 5 ลา้นคนจะยา้ย
ถ่ินฐานมาท ามาหากินและตั้งรกรากอยู่ท่ีนั่น ท าให้เปรียบเสมือนมีกองทพัภาคประชาชนจ านวนมหาศาล
คอยอยูดู่แลปกป้องแผน่ดิน โดยสามารถคุม้ครองประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและต่อเน่ืองถาวรตลอดไป 
 

 ข้อท่ี 5. การท่องเท่ียวคลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างรายได้จากเรือโดยสารขนาดใหญ่ท่ีพา
นกัท่องเท่ียวระหวา่งทวีปมาจอดเทียบท่าท่ีประเทศไทย เน่ืองจากคอคอดกระ (คลองไทย) ยน่ระยะเดินทาง 
แวะไดห้ลายประเทศ และปลอดโจรสลดั จะกลายเป็นจุดสนใจของคนทัว่โลก ในปัจจุบนัรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวถือเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไทย โดยหลายปีท่ีผา่นมาสามารถน าเงินเขา้ประเทศไดป้ระมาณปี
ละ 8-9 แสนลา้นบาท นอกจากน้ีคอคอดกระ (คลองไทย) (ดูรูปท่ี 3, 4 ประกอบ)  
 
 

 
รูปท่ี3. การเดินเรือท่องเท่ียวทัว่โลกจะมาผา่นคลองไทยเพราะยน่ระยะทางปลอดโจรสลดั 

 

คลองไทยจะเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศไทย และเป็นจุดแข็งท่ีจะน ารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล 
นอกจากน้ียงัจะมีผลประโยชน์อ่ืนๆ เกิดข้ึนจากธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือระหว่างประเทศตามมา เช่น 
ศูนยก์ลางท่าเรือขนถ่ายสินคา้นานาชาติ  ศูนยก์ลางคลงัน ้ ามนั  ศูนยก์ลางซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ และการมี
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เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออกตั้งบนพื้นท่ีสองฝ่ังคลอง โดยจะสามารถเป็นจุดผลกัดนัให้ประเทศไทย
ฟ้ืนจากเศรษฐกิจท่ีตกต ่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

 
รูปท่ี4. สองฝ่ังคลองจะกลายเป็นเมืองธุรกิจ เมืองท่องเท่ียว และเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 
 

 ขอ้ท่ี 6.  คอคอดกระ (คลองไทย) จะเสริมสร้างโอกาสและผลประโยชน์จากความไดเ้ปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเหนือกวา่ประเทศเพื่อนบา้น โดยจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศ ทั้งยุทธภูมิ
ทางเศรษฐกิจและยทุธภูมิทางทหาร (ดูรูปท่ี 5 ประกอบ) การขนส่งสินคา้และการคมนาคมทางทะเลจะเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยลดความเสียเปรียบทางดา้น Logistic ของประเทศ  
 
 

 
รูปท่ี5. คลองไทยจะเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในทางภูมิประเทศเหนือกวา่ประเทศเพ่ือนบา้ 
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 ท่ีส าคญักองทพัสามารถขนยา้ยก าลังเข้าออกฝ่ังอนัดามัน และอ่าวไทยได้อย่างอิสระรวดเร็ว
ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้งขอผ่านน่านน ้ าประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
และไม่มีประเทศใดท่ีจะสามารถบล็อกการเขา้ออกทางทะเลของประเทศไทยไดอี้กต่อไป 
 

 ทา้ยน้ีขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่า โครงการขุดคอคอดกระหรือคลองไทย เร่ืองการเงินนั้นไม่ใช่
เป็นปัญหา ปัญหาคือผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัต่อโครงการน้ี ท าให้โครงการขุดคอ
คอดกระหรือคลองไทยไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร  หากศึกษาตามประวติัศาสตร์ชาติไทย โครงการดงักล่าวไดมี้
การศึกษามานานกวา่ 300 ปีแลว้ อยา่งไรก็ดีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2550 ท่ีผา่นมา รมว. อลงกรณ์ พลบุตร ได้
มีหนงัสือเชิญใหผ้มไปบรรยายสรุปถึงโครงการน้ีใหท้่านอลงกรณ์ฟังท่ีพรรคประชาธิปัตย ์นบัเป็นคร้ังแรกท่ี
มีคนจากฝ่ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรใหค้วามสนใจ 
 โปรดเปิดโอกาสให้ประเทศไทยและประชาชนคนไทยร่วมก าหนดอนาคตของประเทศ              
“หากเพียงแต่รัฐบาลท่ีน าโดยท่านนายก ฯ อภิสิทธ์ิ จดัใหมี้การกระท าประชาพิจารณ์และประชามติ” ในเร่ือง
ดงักล่าว ประชาชนจะเกิดการต่ืนตวัทัว่ทั้งประเทศ และจะเป็นคร้ังแรกท่ีมีโครงการขนาดใหญ่ระดบัโลก
เกิดข้ึนในประเทศโดยรัฐบาลท่ีน าโดยท่านนายก ฯ อภิสิทธ์ิ นับเป็นการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศคร้ังส าคญัท่ีสุด และเป็นรูปธรรมท่ีสุด ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ โครงการ
ขดุคลองเพื่อการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศทัว่โลก  ไม่ใช่วา่ทุกๆประเทศจะท าได ้    ไม่เหมือนการสร้าง 
สนามบินนานาชาติท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกต่างแข่งขนักนัสร้างได ้   แต่การสร้างคลองนานาชาติ ตอ้งอาศยั
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการสร้างเป็นหลกั ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยยงัไม่เคยมี
การก าหนดยุทธ์ศาสตร์ของประเทศท่ีเป็นรูปธรรม  ผมยงัไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมดงัเช่น การวางยุทธศาสตร์ “ นโยบายโครงการขุดคลอง
ไทย (คอคอดกระ) ” เลย 
 

                           ขอแสดงความนบัถือยา่งสูง 
                                                                                            
 

                                                                                                (รศ. ดร. สถาพร เขียววมิล) 
 

                                  อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
                                               (อดีตท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษาโครงการขดุคลองไทย วฒิุสภา) 
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