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          ผมไดม้โีอกาสฟังความเห็นเรือ่งคลองกระ จากนักวชิาการหลายทา่น โดยการ
สมัมนา จากสือ่สารมวลชนทัง้ทางโทรทัศนแ์ละทางหนังสอืพมิพต์า่งๆ ตลอดทัง้ไดม้ี
โอกาสอา่นเอกสารทีเ่กีย่วกับคลองทีจ่ะขดุระหวา่งทะเลอันดามันกับอา่วไทย ซึง่มักเรยีกวา่
คลองกระ เพราะในการเดมินัน้บรเิวณคอคอดกระน่าจะเป็นจดุทีแ่คบทีส่ดุของแผน่ดนิ โดย
ทีจ่ะเชือ่มทะเลของทัง้สองฝ่ังไว ้แตจ่ะเป็นจดุใดก็ตามหรอืตัง้ชือ่วา่อะไรก็แลว้แตจ่ะเป็น
คลองกระ, คลองสยามหรอืคลองแหง่ชาต ิก็คอืคลองทีเ่ชือ่มตอ่มหาสมทุรอนิเดยีกับ
มหาสมทุรแปซฟิิกเขา้ดว้ยกัน เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการยน่ระยะทางในการเดนิเรอืระหวา่งฝ่ัง
ตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของโลก ถา้นับประเทศไทยเป็นจดุกลาง  

จากการฟังทา่นนักวชิาการและนักคดิหลายๆ ทา่นมทัีง้ขอ้ดขีอ้เสยีของการขดุเสน้ทาง
เดนิเรอืใหมน่ี ้ตลอดทัง้เสยีงคัดคา้นในแงม่มุตา่งๆ โดยเฉพาะเมือ่ค าถามจากบางทา่นใน
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิเรอืแลว้ไมม่คี าตอบทีช่ดัเจนจนท าใหค้นฟังเขา้ใจไดเ้ลย กับ
พลอยคลอ้ยตามความเห็นของบางทา่นทไีมเ่คยเดนิเรอือกีตา่งหาก แลว้น าขอ้มลูบางสว่น
ของรายงานทีไ่ดม้าสรปุเองท าใหผ้มรูส้กึอยากออกความเห็นในฐานะคนไทยคนหนึง่ทีม่ี
อาชพีนักเดนิเรอืมานับสบิปี เคยผา่นชอ่งแคบมะละกามาหลายสบิครัง้ ถงึแมปั้จจบุันไมม่ี
โอกาสไปเดนิเรอืในบรเิวณดังกลา่วแลว้ แตก็่เคยมหีนา้ทีบ่รหิารกองเรอืไทยกองเรอืเล็กๆ
กองหนึง่ แตม่ั่นใจวา่เป็นกองเรอืทีม่กีารท างานอยา่งมาตรฐานสงูไมแ่พก้องเรอืตา่งชาติ
เทา่ใดนัก ผมขอเลา่เรือ่งชอ่งแคบมะละกาจากประสบการณ์ของผมเองแบบสบายๆใน
หลายๆ ดา้นคอื 

เสน้ทางการเดนิเรอืจากซกีโลกตะวนัตกและตะวนัออก  

ถา้เราเอาตัวเรา(ประเทศไทย) เป็นหลักนัน้ หมายถงึ ถา้เรอืจะเดนิทางจากยโุรป 
ตะวนัออกกลาง อัฟรกิาใต ้อนิเดยี พมา่ จะไปญีปุ่่ น จนี ฟิลปิปินส ์อนิโดนเิซยีฝ่ังตะวนัออก 
ฮอ่งกง เกาหล ีเวยีดนาม กัมพชูา หรอืในทางกลับกนั เราคงหนไีมพ่น้ทีต่อ้งใชช้อ่งแคบมะ
ละกาส าหรับเรอืท่ัวไปจนถงึเรอืน ้ามันขนาดใหญป่ระมาณ2แสนหา้หมืน่ตัน VLCC (Very Large 
Crude Carrier) หรอืตอ้งผา่นชอ่งลอมบอก ถา้เป็นเรอืใหญม่ากขนาดULCC (Ultra Large Crude Carrier) 
หรอืมากกวา่อยา่งแน่นอน 
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ถา้ดจูากแผนทีโ่ลกทีป่ระกอบ (หมายเลข I) จะเห็นวา่การเดนิเรอืจะตอ้งผา่นดา้นใต ้
ของประเทศศรลีังกา (ใตส้ดุของอนิเดยี) ตัดผา่นมหาสมทุรอนิเดยี (ทีม่คีวามลกึนับพัน
เมตร) มาผา่นปลายเกาะสมุาตราตอนบนและเขา้ชอ่งแคบมะละกา บรเิวณวนัฟาทอมแบงค ์
(One Fathom Bank,แผนทีห่มายเลข2) ซึง่เป็นชอ่งทางเขา้ชอ่งเล็กๆ ชอ่งเดยีวของชอ่งแคบมะละ
กาทีบ่อกกันวา่กวา้งถงึ 120ไมลท์ะเล และจดุทีต่ืน้ทีส่ดุคอื 1 ฟาทอม หรอืเทา่กับ 6 ฟตุ 
เทา่นัน้ รอ่งน ้าชว่งนีม้คีวามกวา้งใหเ้รอืใชส้ญัจรไดจ้รงิๆ ประมาณ 2 ไมล ์และถา้จะใหเ้รอื
ขนาดVLCC ผา่นจะมคีวามกวา้งทีป่ลอดภัยไมถ่งึครึง่ไมล ์ถา้ดจูากแผนทีเ่ดนิเรอืจะเห็น
เครือ่งหมาย ซึง่หมายถงึ ซากเรอืทีเ่กยตืน้จมอยูไ่มน่อ้ย เนือ่งจากลักษณะของแผน่ดนิ(ฝ่ัง)
บรเิวณนีอ้ยูห่า่งไกลออกไปจากจดุทางเขา้ วนัฟาทอมแบงคม์าก ตลอดทัง้มอีากาศฟ้าสลัว
เกอืบทัง้ปี ท าใหต้อ้งระมดัระวงัการเดนิเรอืมากเป็นพเิศษทีจ่ะไมไ่ปเพิม่เครือ่งหมายซาก
เรอื เกยตืน้บนแผนทีน่ีอ้กี และเนือ่งจากแผน่ดนิของเกาะสมุาตรา (ปลายแหลมมาลาย)ู 
ตอนบนกับแผน่ดนิใหญม่ลีักษณะคลา้ยปากกรวยหงาย ซึง่ท าใหเ้กดิกระแสน ้าพัดจาก
เหนอืลงเขา้ชอ่งแคบแรงกวา่ปรกต ิถา้เรอืจะเขา้ชอ่งแคบมะละกาก็มกัจะเดนิเรอืเขา้ใกล ้
ปลายแหลม เพือ่ประหยัดเสน้ทาง แตโ่ดยประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีเ่คยผา่นจดุนีม้าแลว้
ตอ้งใชค้วามระมัดระวงัเป็นพเิศษอกีจดุหนึง่ เพราะเรอืเราจะถกูกระแสน ้าพัดทางเขา้จาก
เหนอืลงใตม้ากท าใหเ้กดิการเซของเสน้ทางเดนิเรอื ทีช่าวเรอืเรยีกวา่ ลเีวย ์(Lee Way) มี
โอกาสทีเ่รอืจะเขา้ใกลต้ืน้บรเิวณปลายแหลมมาลายอูกีแหง่หนึง่ 

 



 
 

เมือ่เรอืผา่นชอ่งแคบวนัฟาทอมแบงค ์อยา่งนา่ใจหายแลว้ตลอดระยะทางเกอืบ 250
ไมลท์ะเล จากทางเขา้นีจ้นถงึทางออกดา้นใตป้ระเทศสงิคโ์ปรท์ีเ่รยีกวา่กระโจมไฟฮอรส์
เบรกิ จะถอืวา่เป็นการเดนิเรอืในน่านน ้าทีค่ับขนั ซึง่ใชเ้วลาในสว่นนีป้ระมาณ 1 วนัเต็มๆ 
ตลอดเสน้ทางจะมเีรอืว ิง่ตามๆกันและสวนกันตลอดเวลา และเนือ่งจากระยะทางทีย่าวมาก
และคาบเกีย่วกับหลายประเทศ คอื มาเลยเ์ซยี อนิโดนเิซยี และสงิคโ์ปร ์จงึยงัไมเ่ห็นความ
รว่มมอืจะจัดใหม้กีารควบคมุการจราจรสว่นนี ้ซึง่ความเห็นของผูเ้ขยีนเห็นวา่คงตกลงกัน
ยาก 

 



 

 

การเดนิเรอืในชอ่งนีจ้ะมเีรอืประเภทหนึง่ทีเ่ป็นพีใ่หญห่รอืนักเลงโตประจ าชอ่งแคบคอื เรอื
น ้ามันขนาด VLCC ซึง่บรรทกุน ้ามันประมาณสองแสนหา้หมืน่ตัน มคีวามยาวประมาณ 350 เมตร 
กวา้งประมาณ 70 เมตร และจมลงไปใตน้ ้า(กนิน ้าลกึ) ประมาณ 22 เมตร เรอืประเภทนีก้อ่นผา่น
ชอ่งวนัฟาทอมแบงคแ์ละผา่นกระโจมไฟฮอรส์เบรกิ เขาจะตอ้งรายงานหน่วยงานทีท่ าหนา้ที่
ประกาศในขา่วการเดนิเรอื (Traffic News) ใหท้กุคนรับทราบวา่วันเวลานัน้ๆ เขาจะ 



ผา่นจดุเขา้ออกนี ้ขอใหท้กุคนหลบกันเองนะ เพราะเขาจะไมห่ลบใคร ก็ลอง
จนิตนาการดนูะครับเรอืขนาด 3 สนามฟตุบอลและสงูขนาดตกึ 15 ชัน้ การเปลีย่นเสน้ทาง
เดนิเรอื (ภาษาเรอืเขาเรยีกวา่เปลีย่นเข็ม) แลว้จะใหก้ลับเขา้เสน้ทางเดนิเรอืเดมินัน้ตอ้งใช ้
เวลาเป็นชัว่โมง เพราะฉะนัน้ตอ้งเห็นใจเขาหน่อย ผูเ้ขยีนเคยมโีอกาสน าเรอืขนาดนอ้ยกวา่
นีค้อืประมาณหนึง่แสนตัน เขา้เทยีบทุน่ระหวา่งเกาะสชีงักับฝ่ังศรรีาชาซึง่มรีะยะหา่ง
ประมาณ 4 ไมลย์ังมคีวามรูส้กึวา่เกาะกับฝ่ังนีช้า่งแคบเสยีจรงิจะท าอะไรดอูดึอัดไปหมด 
แลว้เรอืขนาด 2 แสนหา้หมืน่ตันจะขนาดไหน ดังนัน้เรอืประเภทนีเ้ขาเรยีกภาษาทางการวา่ 
Contain by her draught ซึง่ตอ้งชกัทุน่ทรงกระบอกสดี าบนเสาใหเ้ห็นชดัเจนในเวลากลางวนั และ
ชกัทนุไฟแดง 3 ดวงในแนวตัง้ในเวลากลางคนื ใหเ้รอืทีว่ ิง่ผา่นหรอืวิง่ตามระมัดระวงัเป็น
พเิศษ  

กอ่นเขา้ประเทศสงิคโ์ปรห์รอืผา่นไปเมือ่ออกกระโจมไฟฮอรส์เบกิก็ตอ้งเดนิเรอืในที่
แคบอกีแหง่หนึง่ทีบ่างทา่นบอกวา่ระยะหา่งจากฝ่ังสงิคโ์ปรถ์งึอนิโดนเิซยีตัง้ 8 ไมล(์แผนที่
หมายเลข 3) นัน้เป็นตัวเลขทีถ่กูตอ้ง แตใ่นทางการเดนิเรอืเรามองลงไปใตท้ะเลดว้ยวา่
บรเิวณทีม่คีวามลกึใหเ้รอืขนาดตา่งๆ ผา่นไดนั้น้มคีวามกวา้งเทา่ใด และมสี ิง่กดีขวางทีเ่ป็น
อปุสรรคในการเดนิเรอืมากนอ้ยอยา่งไร บรเิวณเกาะแกง่ใตป้ระเทศสงิคโ์ปรม์รีอ่งน ้าในการ
เดนิเรอืขนาดประมาณครึง่ไมล ์เทา่นัน้และกอ่นออกชอ่งแคบมะละกาดา้นกระโจมไฟฮอรส์
เบกิตอ้งผา่นบรเิวณทีแ่ออัดและเกาะแกง่ดา้นใตป้ระเทศสงิคโ์ปร ์ซึง่ตอ้งท าการแยก
เสน้ทางจราจร โดยการแบง่เลนซา้ยขวา เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยในการเดนิเรอื ในชว่ง
ดังกลา่ว เนือ่งจากมคีวามลกึของน ้าแตกตา่งกัน เชน่บางชว่งลกึ 30 เมตร พอเลยออกไป
ใกล ้ๆ  ก็ลกึถงึ 100 เมตร ซึง่ถา้เป็นบนแผน่ดนิก็คลา้ยๆ หนา้ผาทีส่งูชนัจะท าใหเ้กดิลกัษณะ
ของกระแสน ้าหมนุวนอยา่งแรงยากตอ่ตัวน าเรอื เชน่กัน  

  

กระแสน า้ในชอ่งแคบมะละกา  

เนือ่งจากชอ่งแคบมะละกาเองก็เป็นพืน้ทีร่อยตอ่ของทัง้ 2 มหาสมทุร คอื มหาสมทุร
อนิเดยีและมหาสมทุรแปซฟิิก แตไ่มไ่ดแ้บง่เด็ดขาด เชน่ ทวปีอเมรกิาเหนอืและใต ้ท าใหม้ี
การถา่ยเทของกระแสน ้าเชน่กัน แตไ่มม่ากนักโดยประสบการแลว้ความเร็วกระแสงน ้าสงูสดุ
ทีเ่กดิในชอ่งแคบก็ไมเ่กนิ 3-4 น็อต ซึง่จากเอกสารผูเ้ชีย่วชาญบางทา่นบอกวา่ชอ่งคลอง
กระของไทยก็ตัดบรเิวณสงขลา ซึง่มรีะดับน ้าของทัง้สองฝ่ังแตกตา่งกันไมม่ากอาจมี
กระแสน ้าประมาณไมเ่กนิ 3 น็อตในฐานะนักเดนิเรอือยา่งผมเห็นวา่เป็นเรือ่งปรกต ิเพราะใน
แมน่ ้าเจา้พระยาเอง น ้าลงแรงๆ ก็ 2-3 น็อต เชน่กัน และถา้เป็นรอ่งน ้าทีไ่ดรั้บการควบคมุ
อยา่งดแีลว้ เรือ่งกระแสน ้าไมน่่าจะเป็นปัญหาส าคัญ  

 



 

การจดัการจราจร ในชอ่งแคบมะละกาและความปลอดภยัในการเดนิเรอื  

อยา่งทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้วา่เนือ่งจากเป็นชอ่งเดนิเรอืทีค่าบเกีย่วกับ 3 ประเทศ คอื อนิโด
นเิซยี มาเลเซยีและสงิคโ์ปร ์ในชอ่งแคบดังกลา่วจงึไมม่กีารควบคมุการจราจรอยา่งเป็น
ทางการ ตลอดทัง้ระยะทางทีย่าวมาก การเดนิเรอืในชอ่งเองตอ้งใชก้ฎการเดนิเรอืสากล
เดนิอยา่งอสิระ ความอสิระนีเ้องท าใหเ้กดิปัญหาไดห้ลายอยา่ง อยา่งหนึง่คอื มโีจรสลัดใน
ชอ่งแคบมะละกา ซึง่มาจากทัง้ 2 ฝ่ัง โดยเฉพาะจากอนิโดนเิซยี ซึง่ถอืเป็นปัญหาความไม่
ปลอดภัยอยา่งมากกับนักเดนิเรอื จนถงึกับตอ้งมกีารน าปัญหานี้เขา้ประชมุในคณะความ
ปลอดภัยทางทะเลโลก (Maritime Safety Committee, MSC, ของ International Maritime Organization, IMO) ในการ
หามาตรการแกปั้ญหาเรือ่งนี ้โดยเฉพาะนอกจากเรือ่งโจรชมุแลว้ โอกาสทีเ่รอืชนกัน 
(ภาษาชาวเรอืเราเรยีกวา่ เรอืโดนกัน) ก็มอียูอ่ยา่งสม า่เสมอและมแีนวโนม้มากขึน้ตาม
จ านวนเรอืทีส่ญัจรไปมา ครัง้ลา่สดุเมือ่ประมาณเดนิกันยายน 2540 เรอืไทยชือ่อรพนิโคบอล
ขนาด 2 แสนตัน ก็โดนกับเรอืชือ่ Evacos น ้ามันลงทะเลประมาณ 2 หมืน่ตันก็ท าใหเ้ต็มชอ่ง
แคบมะละกาไดเ้ชน่กัน  

ถา้ถามวา่จะเกดิขึน้ไดก้ับชอ่งคลองกระไดห้รอืเปลา่ ในฐานะนักเดนิเรอืเราคงปฏเิสธ
เสยีเต็มทีไ่มไ่ดแ้น่ แตต่อ้งถามตอ่วา่ป้องกันไดไ้หม คงตอ้งตอบไดว้า่เราสามารถมวีธิกีาร
ป้องกันเพือ่ลดความเสีย่งในทกุเรือ่งใหล้งมาอยูใ่นระดับทีเ่รารับไดแ้น่นอน ทีใ่นระบบ
บรหิารความปลอดภัยสมยัใหมใ่ชค้ าวา่ Risk Assessment คอืการประเมนิความเสีย่ง ซึง่มรีปูแบบ
แนวปฏบิัตทิีเ่ป็นทีย่อมรับกันโดยท่ัวไปและ IMO เองก็ก าลังเริม่น าเขา้มาเป็นมาตรการใชใ้น
หลายๆ เรือ่งทางทะเล ซึง่ประเทศไทยก็เป็นสมาชกิของ IMO ดว้ยเชน่กัน คงไมข่อกลา่ว
มากเรอืของ Risk Assessment หรอื Formal Assessment เพราะดจูะเป็นวชิาการมากไป ซึง่ผูเ้ขยีนเคย
เขา้อบรมและมปีระสบการณ์ดา้น Risk Assessment กบัการปฏบิัตกิารทางเรอืมาเชน่กัน คงตอ้ง
เขยีนต าราอกีเป็นเลม่ถา้จะพดูกันจรงิๆ ซึง่ในบรษัิททีผู่เ้ขยีนท างานอยูเ่ราใชร้ะบบนีก้ัน
จรงิๆ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยในการท างานในทกุๆ ดา้น และก็ถอืวา่ไดผ้ลมาก  

แลว้ใครจะมาใชค้ลองกระของเรา  



มบีางทา่นบอกวา่เรอืทีผ่า่นชอ่งแคบสงิคโ์ปรจ์ากตะวนัออกไปตะวนัตกหรอืกลับกันนัน้
มไีมม่ากเทา่ไรหรอก สว่นมากเขาไปสงิคโ์ปรก์ัน ผมขอถามวา่สงิคโ์ปรม์อีะไรทีเ่ขาตอ้งไป 
เกาะสงิคโ์ปรม์ขีนาดเล็กกวา่เกาะภเูก็ตของเราเสยีอกี แตเ่ขามทีรัพยากรมนุษยท์ีรู่จั้กใช ้
ท าเลทางการคา้ทีด่ ีท าใหป้ระเทศสงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ระหวา่งสองฝ่ัง
มหาสมทุร มโีกดังขนถา่ยสนิคา้จากแหง่หนึง่ไปอกีแหง่หนึง่ สงิคโ์ปรท์ าหนา้ทีเ่ป็นเหมอืน
นายหนา้จัดหาสนิคา้ใหก้ับใครก็ได ้ ทีต่อ้งการมคีวามสามารถในการท าธรุกจิทางพาณชิย์
นาวอียา่งมาก สงิคโ์ปรม์อีูซ่อ่มเรอื อูต่อ่เรอื มธีุรกจิสง่เสบยีง สง่น า้มนัเชือ้เพลงิ
ส าหรบัเรอืเดนิสมทุร สง่อะไหลใ่หเ้รอืทีผ่า่นสงิคโ์ปร ์มทีกุอยา่งทีเ่รอืตอ้งการ มี
ตลาดการคา้ขายแมก้ระท่ังตัวเรอืเอง แทบจะบอกไดว้า่เขามทีกุอยา่งทีค่นในธรุกจิเรอื
ตอ้งการ แตถ่ามตอ่ไปวา่เขาเป็นมานานเทา่ไร ผมคดิวา่ไมน่่าเกนิ 50 ปี เทา่นัน้ แลว้เราจะไม่
คดิใหค้ลองกระของเราเป็นแหลง่รวมของธรุกจิทางทะเลของสองซกีมหาสมทุรหรอื ถา้
จนิตนาการวา่เรามชีอ่งทีเ่ดนิเรอืทีใ่ชร้ะยะทางจากฝ่ังทะเลอันดามันไปอา่วไทยประมาณ 100 
กม. นัน้หมายถงึ เรามพีืน้ทีท่ าธรุกจิตดิชายฝ่ังอยูถ่งึ 200 กม. ซึง่มากกวา่สงิคโ์ปรห์ลายเทา่
นัก มสีถานทีท่ีพ่รอ้มจะเป็นโกดังเก็บสง่ถา่ยสนิคา้จากทัง้สองภมูภิาคและยังล าเลยีงมาทาง
แผน่ดนิทัง้จากตอนบน คอื จนี พมา่ ไทย ลาว และตอนลา่ง คอื มาเลเซยี อนิโดนเิซยี 
หรอืสงิคโ์ปรเ์องอกี เราจะมพีืน้ทีท่ าอูซ่อ่มเรอื อูต่อ่เรอื ตลอดสองฝากทางมกีารควบคมุการ
สญัจรอยา่งปลอดภัย เพราะเป็นการควบคมุจากรัฐบาลเดยีว เรามเีสบยีงทีส่ามารถสง่ใหเ้รอื
ทีผ่า่นสามารถแวะรับได ้ซึง่ถกูวา่สงิคโ์ปรม์ากนัก เพราะเขาไมม่วีตัถดุบิของเขาเองตอ้งเอา
จากประเทศใกลเ้คยีงทัง้หมดมาขายใหก้ับเรอืเดนิทะเลทีผ่า่นมา ตลอดสองฝ่ังคลองกระจะ
เป็นแหลง่ธรุกรรมทางพาณชิยนาวทีีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก  

เราสามารถสรา้งนักเดนิเรอืสง่ออกใหก้ับโลกไดถ้า้เรามทีางออกเชน่นี ้คนไทยจะรูจั้ก
ชาวเรอืมากขึน้ คนฟิลปิปินสม์นัีกเดนิเรอืทีอ่อกไปท ามาหากนิท่ัวโลกประมาณ 3 แสนคน น า
เงนิเขา้ประเทศในแตล่ะปีไมใ่ชน่อ้ย เราไมอ่ยากเห็นคนไทยของเราเป็นชาวเรอืทีจ่ะออกไป
หากนิขา้งนอกประเทศและน าเงนิตราเขา้ประเทศเชน่เดยีวกับเขาหรอื  

ทา่นผูรู้ท้า่นหนึง่เปรยีบเทยีบการตัดคลองกระ เชน่เกีย่วกับการตดัถนนบางนาตราด 
ในชว่งแรกเราคงคุน้เคยกับการเดนิทางไปชลบรุดีว้ยสายสขุมุวทิเกา่ทีต่อ้งผา่นปากน ้าเพือ่
ซือ้อาหารสด ขนมจาก ผา่นคลองดา่นเพือ่ซือ้ปลาสลดิรสด ีแตปั่จจบุันเรามถีนนบางนา
ตราดแลว้จะยังม ีMotorway ม ีtollway อกีสารพัด เราคงจะไปบางปหูรอืปากน ้า เพือ่ไปซือ้ของที่
จ าเป็นเทา่นัน้ และขนมจาก ปลาสลดิ เองก็คงตอ้งยา้ยมาขายขา้งถนนบางนาตราด ถา้
ตอ้งการท าธรุกจิตอ่ฉันใดก็ฉันนัน้  

ค าถามอกีมากมายทีถ่ามวกไปวนมาคลา้ย “ไกก่ับไขใ่ครเกดิกอ่นกัน” ผมบอกวา่เรา
ก าลังจะสรา้งคลองกระซึง่จะเป็นไกห่รอืไขก็่ได ้ เพือ่วนัหนา้เราจะมทัีง้ไขแ่ละไกใ่ห ้
ลกูหลานเรากนิอยา่งไมม่วีนัส ิน้สดุ  

ผมขอเพยีงใหเ้รามวีสิยัทัศนม์องไปขา้งหนา้ ถา้อยากเห็นประเทศไทยรุน่ลกูรุน่หลาน
จะเป็น สงิคโ์ปรท์ี ่2  

ซึง่ถา้เราไมว่างรากฐาน ณ วนันีก็้คงตอ้งคอยไปอกีนานแคไ่หนไมท่ราบ . . . . . 
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