จดหมายต่างๆที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และสอบถาม
>From: atapol sughondhabirom <ans23@email.med.yale.edu>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
>Subject: comments
>Date: Wed, 04 Aug 2004 15:35:35 -0400
>It's a very interesting idea. I wish it become real soon. One
>comment about the website, the document provided is very well
>written except it contains a lot of misspelling! Make the document
>looked less credible. It would be better to try check all the
>spelling esp ร & ล.
>Best
>Atapol
Dear Atapol Sughondhabirom
Thank you very much, for your comment about the website.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
>From: bawee@ego.co.th
>To: "thaicanalproject@hotmail.com" <thaicanalproject@hotmail.com>
>Subject: ความคิดเห็น
>Date: Thu, 27 May 2004 15:05:08 +0700 (ICT)
>อยากให้นาเรื่องนี้ออกรายการ ถึงลูกถึงคน ของคุณสรยุทธ
>พอดีบ้านของผมอยู่ใขเขตของ คลองสาย 9A ด้วยครับ แต่ผมสนับสนุนโครงการนี้
>ผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เกิด สิงคโปร์สิ้นชื่อแน่
>แล้วจริงหรือเปล่าครับที่เขาพูดกันว่าเวลาจะมีโครงการนี้
>รัฐมนตรีของสิงคโปร์จะนาเงินมาอุดปากของคณะรัฐมนตรีไทยน่ะ
>(bawee@ego.co.th)
ขอบคุณมากครับ คุณ bawee@ego.co.th
ครับประเทศไทยเรามีมีสิ่งที่ดี แต่ขาดความจริงจัง ของผู้นาประเทศ

www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
>From: "S.W.A.T S.W.A.T" <swat11@hotmail.com>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
>Subject: เรื่องคลองครับ
>Date: Fri, 12 Dec 2003 11:12:23 +0700
>ไม่ทราบว่า แนว ที่สาเร็จและมีความเป็นไปได้ที่สุดนั้น คือ ทางไหนครับ
>ที่ผมอ่านมา 9 A นี้ใช่ป่าวครับที่ผ่าน ตรัง สุราษ และพัทลุง
>แล้วความเป็นไปได้ที่จะได้ขุดมีมากไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบครับ
>โครงการนี้ผมสนับสนุน
>เต็มที่ครับ นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
>ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
23/12/46
เรียนคุณ swat11@hotmail.com
แนวคลองที่คุณกล่าวถึงนั้น 9A เป็นแนวคลองที่ คณะกรรมาธิการศึกษา คลองไทย(คอตอดกระ) วุฒิสภา ให้
ความเห็นชอบที่จะเป็นแนวคลองที่ควรขุด จากการศึกษาแนวคลองทั้งหมด 12 แนว แนว9A เป็นแนวคลองที่เรือ
เดินทะเล ที่เดินทางมาใช้คลองไทย โดยไม่ต้องผ่านน่านน้าสากล ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทาให้ประเทศไทย
บริหารจัดการคลองได้เต็มที่ และ จากการไปสารวจ 9A จะตัดผ่านพื้นที่ ที่มีผู้อยู่อาศัยน้อย เป็นพื้นที่ของรัฐกว่า
80%
เรื่องความเป็นไปได้ การที่วุฒิสมาชิก นาเอาโครงการนี้มาศึกษา อย่างจริงจัง ก็ต้องการทราบความจริง ว่า
โครงการนี้ มีประโยชน์ ต่อประเทศไทย จริงหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมาธิการศึกษา คลองไทย(คอตอด
กระ) คณะนี้จะนาเข้ายังที่ประชุม วุฒสภา 200 ท่าน ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้ โครงการนี้ได้เกิด
หลังจากผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไป ถ้ารัฐบาลไม่สร้าง รัฐบาลก็จะต้อง
ตอบประชาชน ว่าทาไม ไม่สร้าง ซึ่งจะเป็นเงื่อนใขที่สาคัญ ที่ไม่เคยมีมาในอดีต รัฐบาลจะนั่งเฉยไม่ทาอะไรไม่ได้
และ ยิ่งมีเสียงสนับสนุน จากประชาชนส่วนใหญ่ได้เกิดแน่ๆ
ขอให้โชคดีในปี 2547
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………

From : Pirotek <pirotek@tppi.co.id>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 2:59 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : Full support Klong Thai Mega-Project

Dear Sirs,
I am writting to express my support on this project.I believe If the project is success, it will
significantly enhance our country. I don't need to talk anything more because our
committee has been excellently performing his job.
Wish to see the project completion soon.
Best regards,
Pirote Kanjanaplee
Rayong People
Dear Pirote Kanjanaplee
Thank you very much, for your comment and your supporting.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Weera Suklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 7:21 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย เพื่อคนไทย
กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผมขอสนับสนุนการสร้างคลองไทย และผมเข้าใจว่านายกทักษิณ คงจะเห็นด้วย เพราะท่านสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู•E(แต่ยังไม่ได้ใช•E ของเมืองไทย คนไทย มาสร้างเสริมศักยภาพของชาติได้หลายเรื่องแล้ว
จะห่วงแต่เวลาผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลนั้น ผมกลัวว่าจะมีวุฒิบางท่านที่ได้รับ
ผลประโยชน•Eากการไม่สร้างคลองไทย ซึ่งได้รับจากชาติมหาอานาจที่จะเสียผลประโยชน•Eากมีการสร้าง
คลองไทยนั้น จะคอยขัดแข้งขัดขาอยู•Eอ้างโน้นอ้างนี•Eถ้าหากมีคนเหล่านีอ้ ยู•E ผมฝากเรียนถามคาถามคน
เหล่านั้นสักหนึ่งคาถามด้วยว่า Project Management รู้จักไหม คุ้มไม่คุ้มคิดเป็นหรือเปล่า? ซึ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่
สามารถวิเคราะห•Eด้ว่า คลองไทย เหมาะแก่การลงทุนหรือไม•Eก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นวุฒิอีกต่อไป
ถึงแม้จะต้องตัดไม้ทาลายป่าสักล้านไร•Eก็ต้องตัด ต้องทา แล้วจึงนาผลที่ได้จากการสร้างคลองไทย ไปสร้าง
ทดแทน จะไปถมทะเลอีกสัก2 - 3 ล้านไร่เพื่อปลูกป่าทดแทนก็ยังทาได•Eถ้าที่นี่ประเทศไทย มี คลองไทย
หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยเพื่อที่จะสามารถผลัดดันให•E ประเทศไทยมีคลองไทยเกิดขึ้น ผมพร้อมยินดีจะช่วย
สามารถติดต่อมาได•E/FONT>
ขอส่งแรงใจสนับสนุน

วีระ สุขเลิศ
วิศวกรและนิสิตEx-MBA
เรียนคุณ วีระ สุขเลิศ
ขอบคุณ คุณ วีระ เสียงสนับสนุน จากประชาชนจานวนมากๆมีความสาคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ให้
สาเร็จได้ แต่จะทาอย่างไรถึงจะให้ข้อมูลนี้ถึงประชาชนทราบอย่างถูกต้อง มาช่วยกันคิดช่วยกันผลักดัน
ขอให้โชคดีในปี 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………

From : <arunsak@maildozy.com>
Sent : Thursday, January 27, 2005 2:28 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : อยากร่วมรณรงค์ด้วยครับ
เรียนท่านผู้ดูแลโครงการ "คลองไทย"
ผมทาอาชีพผลิตสื่อ มีสื่อในมือพอสมควร อยากเห็นโครงการนี้เกิดมากๆ
อยากช่วยระดมความคิด ร่วม
รณรงค์ ให้เกิดโดยเร็วที่สุด ไม่อยากให้เนิ่นช้าแบบสนามบินหนองงูเห่า
มันนานเกินไปแล้วครับสาหรับ
การรอคอยเป็น 200 -300 ปี
มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ ยินดีครับ ผมมีความรู้สึกว่า
เวบไซต์นี้มันเงียบหายไปตั้งแต่ปี 2546 ปี2547
ไม่มีความเคลื่อนไหวเลย เกิดอะไรขึ้นครับ
ยังมีคนทางานไหมครับ
อรุณศักดิ์ อ่องลออ
ขอบคุณ คุณอรุณศักดิ์ ประชาชนเป็นกันชนของนักการเมืองมาโดยตลอดอะไรๆก็ อ้าง
ประชาชน แต่สิ่งที่ คุณ อรุณศักดิ์เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียง
สนับสนุน จากประชาชนจานวนมากๆจะมีความสาคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ให้สาเร็จได้ แต่จะ
ทาอย่างไรถึงจะให้ข้อมูลนี้ถึงประชาชนทราบอย่างถูกต้อง มาช่วยกันคิดช่วยกันผลักดัน
ขอให้โชคดีในปี 2548

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

From : wara wattanachaturaporn <aorwara@yahoo.com>
Sent : Monday, February 14, 2005 8:44 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com
Subject : เรื่องคลองไทย
สวัสดีครับ
เป็นคนหนึ่งที่ติดตามและเอาใจช่วยประเทศไทยให้เกิดคลองกระขึ้นตลอด มาเจอเวบคลองไทยแล้ว
รู้สึกว่าข้อมูลเยอะกว่าสมัยยังชื่อคลองกระมากครับ อยากให้ประเทศเรามีคลองไทยเกิดขึ้นจริงๆสักที
ในรัฐบาลทักษิณสองนี่จะมีโอกาสมั๊ยครับ ในเมื่อเสียงในสภาเพียงพออย่แล้ วที่จะสนับสนุนโครงการ
ปัจจัยภายในตามที่ได้อ่านมาไม่น่าจะมีปัญหา คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือเปล่า
ครับ จริงๆแล้วอยากขอเป็นอาสาสมัครของทางทีมงานด้วยนะครับ ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรถ้ามีอะไรให้
ช่วยทาขอให้เมล์บอกได้นะครับ ยินดีอย่างยิ่ง ผมจบรัฐศาสตร์ มธ. ตรี และ โท วารสารศาสตร์ มธ.
เคยทางานวิจัยเรื่องอิทธิพลของต่างชาติในประเทศแถบอินโดจีนกับ รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร เคยมีคน
จากวุฒิสภามาพบอาจารย์เรื่องจะให้อาจารย์เป็นหลักในการทาวิจัยด้านผลกระทบทางสังคม ของ
คลองกระต่อประเทศไทย ผมก็รออยากทางานโครงการนี้มาก แต่ก็เงีย บไปจนออกมาทางาน
ครอบครัว แต่ก็ยังอยากเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้อยู่ ถ้ามีอะไรที่คิดว่าพอช่วยได้ขอให้บอกนะครับ
วรา วัฒนาจตุรพร
สวัสดีครับ
คุณ วรา วัฒนาจตุรพร ครับ โครงการนี้เป็นของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียงสนับสนุน จาก
ประชาชนจานวนมากๆจะมีความสาคัญมากที่จะผลั กดันโครงการนี้ให้สาเร็จได้ โครงการนี้กาลังอยู่
ในขบวนการที่จะนาเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อลงมติ หากผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภา รัฐบาลก็คงจะต้องทา
อะไรสักอย่างเพื่อตอบให้กับพี่น้องคนไทยที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศครับ หากไม่ผ่านวุฒิสภาเรา
คงต้องมาช่วยกัน ให้ข้อมูลที่ถูกต้ องให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วให้
ประชาชนตัดสินใจ ท้ายนี้ขอขอบคุณในน้าใจ หากมีอะไรก้าวหน้าจะแจ้งให้ทราบ
ขอให้โชคดีในปี 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………

From : Weera Suklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 7:21 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย เพื่อคนไทย
กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผมขอสนับสนุนการสร้างคลองไทย และผมเข้าใจว่านายกทักษิณ คงจะเห็นด้วย เพราะท่าน
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ (แต่ยังไม่ได้ใช้) ของเมืองไทย คนไทย มาสร้างเสริมศักยภาพของชาติได้
หลายเรื่องแล้ว
จะห่วงแต่เวลาผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลนั้น ผมกลัวว่าจะมี
วุฒิบางท่านที่ได้รับผลประโยชน์จากการไม่สร้างคลองไทย ซึ่ งได้รับจากชาติมหาอานาจที่จะเสีย
ผลประโยชน์หากมีการสร้างคลองไทยนั้น จะคอยขัดแข้งขัดขาอยู่ อ้างโน้นอ้างนี่ ถ้าหากมีคนเหล่านี้
อยู่ ผมฝากเรียนถามคาถามคนเหล่านั้นสักหนึ่งคาถามด้วยว่า Project Management รู้จักไหม คุ้ม
ไม่คุ้มคิดเป็นหรือเปล่า? ซึ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า คลองไทย เหมาะแก่การลงทุน
หรือไม่ ก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นวุฒิอีกต่อไป
ถึงแม้จะต้องตัดไม้ทาลายป่าสักล้านไร่ ก็ต้องตัด ต้องทา แล้วจึงนาผลที่ได้จากการสร้าง
คลองไทย ไปสร้างทดแทน จะไปถมทะเลอีกสัก 2 - 3 ล้านไร่เพื่อปลูกป่าทดแทนก็ยังทาได้ ถ้าที่นี่
ประเทศไทย มี คลองไทย
หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยเพื่อที่จะสามารถผลัดดันให้ ประเทศไทยมีคลองไทยเกิดขึ้น ผม
พร้อมยินดีจะช่วย สามารถติดต่อมาได้
ขอส่งแรงใจสนับสนุน
วีระ สุขเลิศ
วิศวกรและนิสิตEx-MBA
…………………………………………………………………………………………………………………………

From : Weera Sooklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Friday, February 3, 2006 2:04 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย ความสิ้นหวังของคนไทย

กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ (ม.ค.2549) ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นชิน ของตระกูลดังให้กับ
กลุ่มทุนของ สิงค์โปร์ ทาให้กลุ่มทุนดังกล่าวครอบงากิจการสื่อสารหลักในการดาเนินธุรกิจของคน
ไทย ซึ่งกิจการการสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยอย่างแน่นอน แล้ว
ทาไมล่ะ? ก็หากว่าวันหนึ่งมีการอนุมัติขุด คลองไทย ขึ้นมาจริง ใครล่ะครับที่จะเสียผลประโยชน์ ? ก็
ประเทศสิงค์โปร์ที่มีประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐหนุนหลัง และหากผู้ที่เสียผลประโยชน์ ใช้อานาจ
ที่มีในกิจการการสื่อสารของไทย เป็นเครื่องมือในการต่อรองไม่ให้ขุดคลองไทยล่ะครับ อะไรจะ
เกิดขึ้น? ก็ทาให้ ไม่ได้ขุดคลองไทย และนี่แหละ คือความสิ้นหลังของคนไทย
ขอให้โชคดีตลอดปี 2549
วีระ สุขเลิศ 3 ก.พ. 2549
>From: atapol sughondhabirom <ans23@email.med.yale.edu>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
>Subject: comments
>Date: Wed, 04 Aug 2004 15:35:35 -0400
>It's a very interesting idea. I wish it become real soon. One
>comment about the website, the document provided is very well
>written except it contains a lot of misspelling! Make the document
>looked less credible. It would be better to try check all the
>spelling esp ร & ล.
>Best
>Atapol
Dear Atapol Sughondhabirom
Thank you very much, for your comment about the website.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
>From: bawee@ego.co.th

>To: "thaicanalproject@hotmail.com" <thaicanalproject@hotmail.com>
>Subject: ความคิดเห็น
>Date: Thu, 27 May 2004 15:05:08 +0700 (ICT)
>อยากให้นาเรื่องนี้ออกรายการ ถึงลูกถึงคน ของคุณสรยุทธ
>พอดีบ้านของผมอยู่ใขเขตของ คลองสาย 9A ด้วยครับ แต่ผมสนับสนุนโครงการนี้
>ผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เกิด สิงคโปร์สิ้นชื่อแน่
>แล้วจริงหรือเปล่าครับที่เขาพูดกันว่าเวลาจะมีโครงการนี้
>รัฐมนตรีของสิงคโปร์จะนาเงินมาอุดปากของคณะรัฐมนตรีไทยน่ะ
>(bawee@ego.co.th)
ขอบคุณมากครับ คุณ bawee@ego.co.th
ครับประเทศไทยเรามีมีสิ่งที่ดี แต่ขาดความจริงจัง ของผู้นาประเทศ
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
>From: "S.W.A.T S.W.A.T" <swat11@hotmail.com>
>To: thaicanalproject@hotmail.com
>Subject: เรื่องคลองครับ
>Date: Fri, 12 Dec 2003 11:12:23 +0700
>ไม่ทราบว่า แนว ที่สาเร็จและมีความเป็นไปได้ที่สุดนั้น คือ ทางไหนครับ
>ที่ผมอ่านมา 9 A นี้ใช่ป่าวครับที่ผ่าน ตรัง สุราษ และพัทลุง
>แล้วความเป็นไปได้ที่จะได้ขุดมีมากไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบครับ
>โครงการนี้ผมสนับสนุน
>เต็มที่ครับ นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
>ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
23/12/46
เรียนคุณ swat11@hotmail.com
แนวคลองที่คุณกล่าวถึงนั้น 9A เป็นแนวคลองที่ คณะกรรมาธิการศึกษา คลองไทย(คอตอดกระ) วุฒิสภา ให้
ความเห็นชอบที่จะเป็นแนวคลองที่ควรขุด จากการศึกษาแนวคลองทั้งหมด 12 แนว แนว9A เป็นแนวคลองที่เรือ
เดินทะเล ที่เดินทางมาใช้คลองไทย โดยไม่ต้องผ่านน่านน้าสากล ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทาให้ประเทศไทย
บริหารจัดการคลองได้เต็มที่ และ จากการไปสารวจ 9A จะตัดผ่านพื้นที่ ที่มีผู้อยู่อาศัยน้อย เป็นพื้นที่ของรัฐกว่า
80%

เรื่องความเป็นไปได้ การที่วุฒิสมาชิก นาเอาโครงการนี้มาศึกษา อย่างจริงจัง ก็ต้องการทราบความจริง ว่า
โครงการนี้ มีประโยชน์ ต่อประเทศไทย จริงหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมาธิการศึกษา คลองไทย(คอตอด
กระ) คณะนี้จะนาเข้ายังที่ประชุม วุฒสภา 200 ท่าน ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้ โครงการนี้ได้เกิด
หลังจากผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไป ถ้ารัฐบาลไม่สร้าง รัฐบาลก็จะต้อง
ตอบประชาชน ว่าทาไม ไม่สร้าง ซึ่งจะเป็นเงื่อนใขที่สาคัญ ที่ไม่เคยมีมาในอดีต รัฐบาลจะนั่งเฉยไม่ทาอะไรไม่ได้
และ ยิ่งมีเสียงสนับสนุน จากประชาชนส่วนใหญ่ได้เกิดแน่ๆ
ขอให้โชคดีในปี 2547
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Pirotek <pirotek@tppi.co.id>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 2:59 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : Full support Klong Thai Mega-Project
Dear Sirs,
I am writting to express my support on this project.I believe If the project is success, it will significantly
enhance our country. I don't need to talk anything more because our committee has been excellently
performing his job.
Wish to see the project completion soon.
Best regards,
Pirote Kanjanaplee
Rayong People
Dear Pirote Kanjanaplee
Thank you very much, for your comment and your supporting.
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Weera Suklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 7:21 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย เพื่อคนไทย

กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผมขอสนับสนุนการสร้างคลองไทย และผมเข้าใจว่านายกทักษิณ คงจะเห็นด้วย เพราะท่านสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู•E(แต่ยังไม่ได้ใช•E ของเมืองไทย คนไทย มาสร้างเสริมศักยภาพของชาติได้หลายเรื่องแล้ว
จะห่วงแต่เวลาผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลนั้น ผมกลัวว่าจะมีวุฒิบางท่านที่ได้รับ
ผลประโยชน•Eากการไม่สร้างคลองไทย ซึ่งได้รับจากชาติมหาอานาจที่จะเสียผลประโยชน•Eากมีการสร้าง
คลองไทยนั้น จะคอยขัดแข้งขัดขาอยู•Eอ้างโน้นอ้างนี•Eถ้าหากมีคนเหล่านี้อยู•E ผมฝากเรียนถามคาถามคน
เหล่านั้นสักหนึ่งคาถามด้วยว่า Project Management รู้จักไหม คุ้มไม่คุ้มคิดเป็นหรือเปล่า? ซึ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่
สามารถวิเคราะห•Eด้ว่า คลองไทย เหมาะแก่การลงทุนหรือไม•Eก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นวุฒิอีกต่อไป
ถึงแม้จะต้องตัดไม้ทาลายป่าสักล้านไร•Eก็ต้องตัด ต้องทา แล้วจึงนาผลที่ได้จากการสร้างคลองไทย ไปสร้าง
ทดแทน จะไปถมทะเลอีกสัก2 - 3 ล้านไร่เพื่อปลูกป่าทดแทนก็ยังทาได•Eถ้าที่นี่ประเทศไทย มี คลองไทย
หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยเพื่อที่จะสามารถผลัดดันให•E ประเทศไทยมีคลองไทยเกิดขึ้น ผมพร้อมยินดีจะช่วย
สามารถติดต่อมาได•E/FONT>
ขอส่งแรงใจสนับสนุน
วีระ สุขเลิศ
วิศวกรและนิสิตEx-MBA
เรียนคุณ วีระ สุขเลิศ
ขอบคุณ คุณ วีระ เสียงสนับสนุน จากประชาชนจานวนมากๆมีความสาคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ให้
สาเร็จได้ แต่จะทาอย่างไรถึงจะให้ข้อมูลนี้ถึงประชาชนทราบอย่างถูกต้อง มาช่วยกันคิดช่วยกันผลักดัน
ขอให้โชคดีในปี 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : <arunsak@maildozy.com>
Sent : Thursday, January 27, 2005 2:28 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : อยากร่วมรณรงค์ด้วยครับ
เรียนท่านผู้ดูแลโครงการ "คลองไทย"
ผมทาอาชีพผลิตสื่อ มีสื่อในมือพอสมควร อยากเห็นโครงการนี้เกิดมากๆ
อยากช่วยระดมความคิด ร่วม

รณรงค์ ให้เกิดโดยเร็วที่สุด ไม่อยากให้เนิ่นช้าแบบสนามบินหนองงูเห่า
มันนานเกินไปแล้วครับสาหรับ
การรอคอยเป็น 200 -300 ปี
มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ ยินดีครับ ผมมีความรู้สึกว่า
เวบไซต์นี้มันเงียบหายไปตั้งแต่ปี 2546 ปี2547
ไม่มีความเคลื่อนไหวเลย เกิดอะไรขึ้นครับ
ยังมีคนทางานไหมครับ
อรุณศักดิ์ อ่องลออ
ขอบคุณ คุณอรุณศักดิ์ ประชาชนเป็นกันชนของนักการเมืองมาโดยตลอดอะไรๆก็อ้างประชาชน แต่สิ่งที่
คุณ อรุณศักดิ์เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียงสนับสนุน จากประชาชนจานวนมากๆจะมี
ความสาคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ให้สาเร็จได้ แต่จะทาอย่างไรถึงจะให้ข้อมูลนี้ถึงประชาชนทราบอย่าง
ถูกต้อง มาช่วยกันคิดช่วยกันผลักดัน
ขอให้โชคดีในปี 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : wara wattanachaturaporn <aorwara@yahoo.com>
Sent : Monday, February 14, 2005 8:44 AM
To : thaicanalproject@hotmail.com
Subject : เรื่องคลองไทย
สวัสดีครับ
เป็นคนหนึ่งที่ติดตามและเอาใจช่วยประเทศไทยให้เกิดคลองกระขึ้นตลอด มาเจอเวบคลองไทยแล้วรู้สึกว่าข้อมูล
เยอะกว่าสมัยยังชื่อคลองกระมากครับ อยากให้ประเทศเรามีคลองไทยเกิดขึ้นจริงๆสักที ในรัฐบาลทักษิณสองนี่จะ
มีโอกาสมั๊ยครับ ในเมื่อเสียงในสภาเพียงพออย่แล้วที่จะสนับสนุนโครงการ ปัจจัยภายในตามที่ได้อ่านมาไม่น่าจะมี
ปัญหา คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วอยากขอเป็นอาสาสมัครของทางทีมงาน
ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรถ้ามีอะไรให้ชว่ ยทาขอให้เมล์บอกได้นะครับ ยินดีอย่างยิ่ง ผมจบรัฐศาสตร์ มธ. ตรี
และ โท วารสารศาสตร์ มธ. เคยทางานวิจัยเรื่องอิทธิพลของต่างชาติในประเทศแถบอินโดจีนกับ รศ. นรนิติ เศรษฐ
บุตร เคยมีคนจากวุฒิสภามาพบอาจารย์เรื่องจะให้อาจารย์เป็นหลักในการทาวิจัยด้านผลกระทบทางสังคม ของ
คลองกระต่อประเทศไทย ผมก็รออยากทางานโครงการนี้มาก แต่ก็เงียบไปจนออกมาทางานครอบครัว แต่ก็ยัง
อยากเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้อยู่ ถ้ามีอะไรที่คิดว่าพอช่วยได้ขอให้บอกนะครับ
วรา วัฒนาจตุรพร

สวัสดีครับ
คุณ วรา วัฒนาจตุรพร ครับ โครงการนี้เป็นของประชาชนคนไทยจริงๆ เสียงสนับสนุน จากประชาชน
จานวนมากๆจะมีความสาคัญมากที่จะผลักดันโครงการนี้ให้สาเร็จได้ โครงการนี้กาลังอยู่ในขบวนการที่จะนาเข้าสู่
วุฒิสภาเพื่อลงมติ หากผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภา รัฐบาลก็คงจะต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อตอบให้กับพี่น้องคน
ไทยที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศครับ หากไม่ผ่านวุฒิสภาเราคงต้องมาช่วยกัน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องคน
ไทยทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วให้ประชาชนตัดสินใจ ท้ายนี้ขอขอบคุณในน้าใจ หากมีอะไรก้าวหน้า
จะแจ้งให้ทราบ
ขอให้โชคดีในปี 2548
www.thai-canal.org
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Nirand Wannasuk <nwannasu@yahoo.com>
Sent : Monday, March 21, 2005 7:13 PM
To : thaicanalproject@hotmail.com
Subject : อยากเริ่มเสียที
เรียนท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ผมอยากทราบว่าถ้าเกิดมีใครสักคนอยากเริ่มทาโครงการนี้จะต้องทาอย่างไร?
เพราะผมต้องการที่จะให้โครงการได้เริ่มเสียทีเพื่อทันการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 82 พรรษา
และเพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราได้มีความภาคภูมิใจในมาตุภูมิที่ปู่ ย่า ตา ยาย รักษาไว้ให้เรา
เราเกิดมาชาติเดียวอยากทาสิ่งที่คนทั้งโลกต้องจดจา
ผมอยากทราบว่าผมต้องคุยกับใครเพื่อที่จะทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้
โดยส่วนตัวแล้วผมมีคาถามดังนี้
1. ถ้าสามารถหาแหล่งเงินทุนได้แล้วเราจะเริ่มได้หรือยัง
2. ใครเป็นผู้มีอานาจเด็จขาดในการเซ็นต์สัญญาการดาเนินงาน และต้องมีการวางเงินค้าประกันเท่าไหร่
3. ผมต้องทาอย่างไรที่จะได้สัมปทานนี้
นิรันดร์ วรรณสุข
รักเธอประเทศไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Weera Suklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Wednesday, January 26, 2005 7:21 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>

Subject : คลองไทย เพื่อคนไทย
กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผมขอสนับสนุนการสร้างคลองไทย และผมเข้าใจว่านายกทักษิณ คงจะเห็นด้วย เพราะท่านสามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู่ (แต่ยังไม่ได้ใช้) ของเมืองไทย คนไทย มาสร้างเสริมศักยภาพของชาติได้หลายเรื่องแล้ว
จะห่วงแต่เวลาผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลนั้น ผมกลัวว่าจะมีวุฒิบางท่านที่
ได้รับผลประโยชน์จากการไม่สร้างคลองไทย ซึ่งได้รับจากชาติมหาอานาจที่จะเสียผลประโยชน์หากมีการสร้าง
คลองไทยนั้น จะคอยขัดแข้งขัดขาอยู่ อ้างโน้นอ้างนี่ ถ้าหากมีคนเหล่านี้อยู่ ผมฝากเรียนถามคาถามคนเหล่านั้นสัก
หนึ่งคาถามด้วยว่า Project Management รู้จักไหม คุ้มไม่คุ้มคิดเป็นหรือเปล่า? ซึ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า คลองไทย เหมาะแก่การลงทุนหรือไม่ ก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นวุฒิอีกต่อไป
ถึงแม้จะต้องตัดไม้ทาลายป่าสักล้านไร่ ก็ต้องตัด ต้องทา แล้วจึงนาผลที่ได้จากการสร้างคลองไทย ไป
สร้างทดแทน จะไปถมทะเลอีกสัก2 - 3 ล้านไร่เพื่อปลูกป่าทดแทนก็ยังทาได้ ถ้าที่นี่ประเทศไทย มี คลองไทย
หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยเพื่อที่จะสามารถผลัดดันให้ ประเทศไทยมีคลองไทยเกิดขึ้น ผมพร้อมยินดีจะ
ช่วย สามารถติดต่อมาได้
ขอส่งแรงใจสนับสนุน
วีระ สุขเลิศ
วิศวกรและนิสิตEx-MBA
…………………………………………………………………………………………………………………………
From : Weera Sooklert <suklert@hotmail.com>
Sent : Friday, February 3, 2006 2:04 AM
To : <thaicanalproject@hotmail.com>
Subject : คลองไทย ความสิ้นหวังของคนไทย
กราบเรียนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จากเหตุการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ (ม.ค.2549) ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นชิน ของตระกูลดังให้กับกลุ่มทุนของ สิงค์
โปร์ ทาให้กลุ่มทุนดังกล่าวครอบงากิจการสื่อสารหลักในการดาเนินธุรกิจของคนไทย ซึ่งกิจการการสื่อสารดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยอย่างแน่นอน แล้วทาไมล่ะ? ก็หากว่าวันหนึ่งมีการอนุมัติขุด คลอง
ไทย ขึ้นมาจริง ใครล่ะครับที่จะเสียผลประโยชน์? ก็ประเทศสิงค์โปร์ ที่มีประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐหนุนหลัง
และหากผู้ทเี่ สียผลประโยชน์ ใช้อานาจที่มีในกิจการการสื่อสารของไทย เป็นเครื่องมือในการต่อรองไม่ให้ขุดคลอง
ไทยล่ะครับ อะไรจะเกิดขึ้น? ก็ทาให้ ไม่ได้ขุดคลองไทย และนี่แหละ คือความสิ้นหลังของคนไทย
ขอให้โชคดีตลอดปี 2549
วีระ สุขเลิศ 3 ก.พ. 2549
…………………………………………………………………………………………………………………………

