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เรียน ท่านนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่ งประเทศไทย
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบข่าวจากวิทยุกระจา ยเสี ยงแห่ งประเทศไทย ถึงความดาริ ของรัฐบาลไทยปั จจุบนั ที ่่ จะขุดคลองที่คอคอด
กระ ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ ชาติไทยจะได้จากคลองนี้ก็คงมีผคู ้ ิดกันมาก แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวซ้ า ข้าพเจ้าขอเน้นเฉพาะความเป็ นเอกร าชทาง
เศรษฐกิจของชาติ คือถ้าการขุดคลองนี้ดาเนินไปโดยอิ สระตามกาลังของชาติไทยเราเอง และป้ องกันมิให้อยูใ่ ต้อิท ธิพลของต่างชาติได้ ก็จะเป็ นวิถีทางอีกอย่าง
หนึ่งที่ช่ว ยให้ชาติไทยได้มีความเป็ นเอกราชในทาง เศรษฐกิจยิง่ ขึ้น
โดยที่นายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั ได้เคยแถลงไว้ว ่่ ายินดีรับฟังความเห็นของคนไทย ทัว่ ไป ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการศึกษาค้นคว้า และความคิด
อันเกี่ยวก ่ั บการสร้างคลองนี้ ที่ขา้ พเจ้าเคยมีอยูบ่ า้ งเล็กน้อยอาจ จะเป็ น ประโยชน์แก่มวลราษฎรไทยและรัฐบาลไทยบ้างก็เป็ นได้ ดังนั ่้นข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมาย
มายังท่าน เพื่อขอให้ท่านนาส่ ง ต่อไปยังรัฐบาล และก่อนนาส่ งขอให้ท่านคัดกับอัดสาเนาจดห มายฉบับนี้ แจกไปยังหนังสื อพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อราษฎรและรั ฐบาลรับ
ไว้ประกอบการพิจารณาในการที่จะสร้างคลองนี้ให้สาเร็ จ ต ามอุดมการณ์ดงั กล่าวข้างต้น

๑. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ขณะที่เรื อลาซึ่ งข้าพเจ้าโดยสารเพื่อไปยังประเทศฝรั่งเ ศสได้แล่นผ่านคลองสุ เอซนั้น ข้าพเจ้าได้ถามอาจารย์เลเดแกร์ (ชาวฝรั่งเศสที่เคย
เป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายและอาจารย์โรงเรี ยนกฎหมายกระทรวง ยุติธรรม) ซึ่ งเดินทางไปด้วย ถึงเรื่ องราวของคลองสุ เอซ เมื่ออาจารย์ได้เล่าให้ฟังพอส มควร
แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ระลึกถึงเรื่ องที่เคยได้ยนิ มานั้ นแต่ยงั เป็ นนักเรี ยนมัธยมอยู่ ว่ารัฐบาลไทยสมัยรัชการที่ ๕ ได้ดาริ ที่จะขุดคอคอดกระแต่มีอุปสรรคเนื่องจากปั ญหา
การเมือง ระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าจึงได้ถามอาจารย์ผนู ้ ้ นั ว่า ; ถ้าประเทศสยามจะฟื้ นฟูความคิดขุดคลองกระขึ้นมาอีก ต่ างประเทศจะว่าอย่างไร อาจารย์ตอบว่า
สาหรับฝรั่งเศสไม่มีปัญหา คือถ้าขุดได้ก็เ ป็ นการดีเพราะจะทาให้คมนาคมระหว่างฝรั่งเศสกับอินโดจีนทาง ทะเ ลสั้นเข้าอีก อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงการที่ชาวต่าง
ประเ ทศเคยเสนอโครงการต่อรัชกาลที่ ๕ เพื่อขุดคลองที่กล่าวนี้ ท่านแนะว่าถ้าข้าพเจ้าสนใจท ่ี่่จะทาประโยชน์ให้ประเทศชาติของข้าพเจ้าแล้ว เมื่อข้าพเ จ้า
อยูใ่ นฝรั่งเศสก็ควรค้นคว้าศึกษาถึงเรื่ องคลองนั้นและเทียบ เคียงดูกบั เรื่ องคลองสุ เอซ คลองปานามา คลองคีลของเยอรมัน คลองโคริ นธ์ของกรี กต่อมาเพื่อนของ
ข้า พเจ้าจานวนหนึ่ งกับข้าพเจ้าได้คิดทาการ เปลี่ยนแปลงการปกครองข องประเทศไทยตั้งแต่เรายังอยูด่ ว้ ยกันในประเทศ ฝรั่งเศส ข้าพเจ้าได้เสนอหลักการอันเป็ น
รากฐานสาคัญที่เป็ นจุดหมายของข้ าพเจ้าในการ เปลี่ยนแปลงนั้น คือจุดประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ อยูท่ ี่ความปรารถนาให้ชาติไทยมีความเป็ นเอกราช สมบูรณ์ ซึ่ งรวมทั้ง
เอกราชในทางเศรษฐกิจด้วย (ผูอ้ ่านเค้าโครงการเศรษฐ กิจของข้าพเจ้าคงเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าใน เรื่ องที่กล่าว นี้ แล้ว) มิตรสหายดังกล่าวแล้ว ได้ตกลง
มอบให้ขา้ พเจ้าพิจารณาแก้ปัญหาเศ รษฐกิจของชาติ ข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาตามสติปัญญาอันน้อย ของข้าพเจ้าและโดยเฉพาะการขุดคลอง ที่คอคอดกระนั้น ข้าพเจ้า
ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องการขุดคลองที่คอคอดต่าง ๆ ตามที่อาจารย์เลเดแกร์เคยแนะนาไว้ผลแห่ งการศึกษาค้นคว้าของข ่้าพเจ้าในสมัย นั้นทาให้ขา้ พเจ้าเห็นว่าในแง่
การช่างนั้น ; การขุดคลองที่คอคอดต่าง ๆ ซึ่ งแม้ภูมิประเทศจะเป็ นภูเขาก็สามารถทาได้ เช่น คลองปานามา เป็ นต้น แต่ปัญหาอยูท่ ี่แรงงาน ทุน การเมือง
ระหว่างประเทศในเรื่ องแรงงานนั้นปรากฏว่ากา รขุดคลองสุ เอซต้องใช้ วิธีเกณฑ์แรงราษฎรอาหรับซึ่ งต้องล้มตายก ่ั นมาก ส่ วนการขุดคลองปานามานั้น แม้จะ
ใช้วธิ ีจา้ งคนงานแต่คนงา นก็ตอ้ งล้มตายเพราะไข้มาลาเรี ยมาก การขุดคลองคีลและคลอง โคริ นธ์ไม่มีปัญหา ดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าจะขุดคลองกระแล้วก็ตอ้ ง
ใช ่้วธิ ีจา้ งคนงานและมีเครื่ องมือ ทุ่นแรงที่ทนั สมัยกว่าแต่ก่อน& nbsp; และต้องระวังเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บของคนงานซึ่ งรัฐบาลมีทา งแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ในเรื่ อง
เงินทุนนั้น ข้าพเ จ้าเห็นว่าการขุดคลองคีลและคลองโคริ นธ์ได้ใช้จ่ายเงินของประเทศ นั้น เอง จึงไม่มีปัญหาอันใดที่ต่างประเทศจะแทรก แซงในธุรกิจอันเป็ นไป
ตามอธิปไตยของ ชาติน้ นั แต่สาหรับคลองสุ เอซนั้นก็รู้กนั อยูท่ วั่ ไปแล้วว่าต้องใช้ทุนของหลายประเทศ อัน ทาให้ไอยคุปต์ตอ้ งเสี ยอธิปไตยในเขตคลองนั้นไป ส่ วน
การขุ ดคลองปานามานั้น เดิมฝรั่งเศสได้รับสัมปทานจากประเทศโคลัมเบีย ซึ่ งเจ้าของเขตปานามาแต่บริ ษทั นั้นขุดไปไม่สาเร็ จ ; การงานต้องหยุดชะงักลงและมี
การชาระบัญชีบริ ษทั นั้น ต่อมา ส.ร.อ. ได้ทาการเจรจากับโคลัมเบียเพื่อขอสัมปทานขุดคลองปานามา รัฐบาลโคลัมเบียสมัยนั้นได้ประวิงการสัตยาบันข้อตกลงกับ
ส.ร.อ. เพื่อเกี่ยงที่จะได้ประโยชน์ยงิ่ ขึ้น ใน ค.ศ. ๑๙๐๓ ได้เกิดมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนโคลัมเบียโดยแยกเขตป านามาออกเป็ นอีกประเทศ หนึ่งต่างหากจาก
โคลัมเบีย รัฐบา ลโคลัมเบียได้ส่งกองทหารไปเพื่อจะปราบขบวนการนี้ แต่ได้ถูกต้า นโดยนาวิกโยธินอเมริ กนั แห่ งเรื อลาดตะเวน ส.ร.อ. ชื่อ “แนชวิลล์” ซึ่ งอ้าง
นัยของสัญญาที่มีไว้แต่ปางก่อนว่า ส.ร.อ. มีสิทธิคุม้ ครองที่จะให้บริ เวณคอคอดปานามานั้นเป็ นแดนเ ปิ ด การสู ้รบระหว่างกองทหารของรัฐบาลโคลัมเบียกับ
ขบวนการเอกราชของปานามาจึงสงบ ลง ต่อมาอีกไม่กี่วนั รัฐบาล ส.ร.อ. ก็รับรองประเทศปานามาที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ นั และประเทศปานามาก็ทาสนธิสัญญายกเขต
คลองปานามาให้อยูใ่ นความอาร ่ั กขาของ ส.ร.อ. ฉะนั้นปัญหาเรื่ องทุนก็เกี่ยวกับการเมื องระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และอาจเป็ นเหตุให้มีการแบ่ งแยก
ดินแดนตั้งขึ้นเป็ นประเทศใหม่ เช่น ประเทศปานามา เป็ นต้นในส่ วนที่เกี่ยวกับปัญหาการเมืองระ หว่างประเทศโดยทัว่ ไปนั้นก็เป็ น ที่ช้ ีเห็นประจักษ์อยูแ่ ล้ว&n
bsp; สาหรับคลองสุ เอซและคลองปานามา ส่ วนคลองคีลและคลองโคริ นธ ่์ ไม่มีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ สาหรับการขุดคลองกระใ นสมัยที่ขา้ พเจ้า
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ศึกษาอยูน่ ้ นั เห็นว่าปัญหามิได้อยูแ่ ต ่่ เพียงว่าที่จะต้องระมัดระวังระบอบอาณานิคมอังกฤษ อย่างเดียวเ ท่านั้น คือต้องระลึกถึงตัวอย่างของคลองอื่น ๆ ที่จะมีผล
ในทางการเมืองตามมาอีกด้วย ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังให้ดี และถ้าคิดหาทุนโดยการกูเ้ ง ่ิ นต่างประเทศแทนที่จะเอาทุนของเราเองแล้วจะทาให้ มีภาระหลา
ยอย ่่ างติดตามมา

๒. ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะที่ขา้ พเจ้าดารงตาแหน่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง มหาดไทยนั้น กรมโยธาเทศบาลสมัยนั้น (ที่ได้ต้งั ขึ้นโดย รวมกรมทาง
กับกรมนคราทรเข้าเป็ นกรมเดียวกัน มีหน้าที่ในก ารทางทัว่ ราชอาณาจักร และการคมนาคมส่ วนท้องถิ่น) ได้จดั ร่ างโครงการทางทัว่ ราช อาณาจักรตามคาสั่งของ
ข้าพเจ้า เสร็ จแล้วได้เสนอร่ างโครง การนั้นมายังข้าพเจ้าเพื่อพิจารณา เมื่อข้าพเจ้าพิจารณา ถึงการสร้างทางจากชุมพรผ่านกระบี่เพื่อไปยังระนองและ พังงานั้
น ข้าพเจ้าได้หวนระลึกถึงการขุดคลองที่คอคอดกระว่าสมควร ที่จะได้ฟ้ื นขึ้นมาอีก แทนที่จะสร้างทางอย่างเดียวซึ่ งจะเป็ นว ่ิ ถีทางอย่างหนึ่งในการช่วยให้ชาติไทย
มีความเป็ นเอกราชทางเศรษ ฐกิจสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นตามอุดมการณ์ของคณะราษฎร แต่ปัญหากา รขุดคลองกระนี้เกินขอบเขตของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะ ข้า
พเจ้าจึงได้นาเรื่ องไปเสนอเจ้าคุณพหลฯ นายกรัฐมนตรี เจ้าคุณพหลฯ ตอบว่าถ้าขุดได้ ก็เป็ นการดีเพราะท่านเองเคยผ่านคลองสุ เอซมาเหมือนกัน แล ะเคยอยูใ่ น
ประเทศเยอรมนี ที่มีคลองคีลเชื่อมทะเลเหนือกับบอลติกท ่ี่่คอคอด ใกล้กบั ประเทศเดนมาร์ก จึงอยากให้เรามีคลองที่คอคอดกระบ้าง ท่านถามว่าเราจะเอา เงินมา
จากไหนกับต้องระวังต่างประเทศ ข้าพเจ้าเรี ย นต่อท่านเจ้าคุณฯ ว่า ข้าพเจ้าก็มีความวิตกอย่างท่าน แต่ก่อนอื่นทีเดียวเราจะ ขุดคลองนั้นต่อเมื่อเรามีทุนของเรา
เอง เพราะถ้าขืนใช้วิ ธีกยู้ มื จากต่างประเทศแล้ว ก็จะทาให้เราต้องผูกพันกับเจ้าหนี้ ทั้งทางนิ ตินยั และพฤตินัย ข้าพเจ้าจะปรึ กษาหลวงเดชาติวง ศ์ (ม.ล.กรี เดชาติ
วงศ์) เพื่อนร่ วมก่อการวันที่ ๒๔ มิถุนายน ย้ายจากกรมรถไฟมาเป็ นนายช่างในกรมโยธาเทศบาล ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ างโครงการทางทัว่ ราชอาณาจักร ว่าการขุดคลอ งกระ
จะสิ้ นค่าใช้จ่ายสักเท่าใด แล้วจะพิจารณาว่ากระทรวง การคลังจะมีเงินให้หรื อไม่ขา้ พเจ้าเรี ยนท่านเจ้า คุณฯ ต่อไปว ่่ าปัญหาต่างประเทศนั้นนอกจากการป้ องกัน
โดยไม่กเู้ งินเขามาขุดคล อง แล้ว เราจะต้องระวังไม่เพียงแต่องั กฤษเท่านั้น แต่ต่างชาติที ่่ เป็ นมหาอานาจทั้งหมด เราจะต้องเอาเยีย่ งคลองคีลของเยอร มันและ
คลองโคริ นธ์ของกรี ก ซึ่ งอยูภ่ ายใต้อธิปไตยของชาติ นั้นเด็ดขาด ไม่ใช่วธิ ีการอย่างคลองสุ เอซหรื อคลองปานามา ข้าพเจ้าเรี ยนท่านเจ้าคุณพหลฯ ว่าประเทศอังกฤษ
ย่อมถูกกระทบกระ เทือนโดยเฉพาะ ถ้าเราชี้แจงกับเขาว่าแม้สิงคโปร์ จะขาดรา ยได้เนื่องจากการผ่านสิ นค้าของไทย ก็ตาม แต่อินเดียกับพม่าของอังกฤษย่อมได้
ประโยชน์จากคลองนี้ดว้ ย ; แม้พ่อค้าที่ลอนดอนเองก็ได้ประโยชน์เพราะปี หนึ่ง ๆ บริ เตนซื้ อสิ นค้าหนัก ๆ เช่น ไม้สักและข้าวจากประเทศไทยเป็ นจานวนมาก เมื่อ
ค่าขนส่ งถูกลง พ่อค้าชาวอังกฤษเองก็ได้ประโยชน์คุ ้ มหรื อเกินกว่าที่ได้ทางสิ งคโปร์ การที่เราจะขุดคลองกระต ามอธิปไตยของเราได้หรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั ปัญหาแห่ ง
การ รักษาอธิปไ ตยและความเป็ นเอกราชทั้งมวลของชาติ ข้าพเจ้าเห็นว่ารัฐบ าลที่ท่านเจ้าคุณฯ เป็ นหัวหน้าอยูน่ ้ นั ก็ได้รักษาดุลยภาพแห่ งอ ่านาจไว้เป็ นอย่างดี
และถ้าเราช่วยกันประคองรักษาต่อไป เราจะรักษาความเป็ นเอกราชของชาติไว้ได้ ท่านเจ้าคุณฯ ตอบว่า “จริ ง” แล้วท่านเสริ มต่อไปว่า ถ้าเราเสี ยดุลยภาพแห่ ง
อานาจแล้ว ดุลยภาพอื่น ๆ ก็เสี ยตามไปด้วย บ้านเมืองก็จะพังทลาย
ข้าพเจ้าเรี ยนท่านเจ้าคุณฯ อีกว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเป็ นห่ วงอยู่ ก็คือ การเจรจาแก้ไขสัญญาที่ไม่เสมอภาค เวลานั้นยังไม่มีศพั ท์ สนธิสัญญากับต่างประเทศ คือถ้าเราลงมือ
ขุดคลองก่อนแล้วก ่็จะทาให้การเจรจาแก้ไขสัญญาเช่นนั้นขลุกขลัก ได้ เราต้องจัดการแก้ไขสัญญาให้เรามีเอกราชสมบูรณ์ก่อน
เจ้าคุณพหลฯ เห็นด้วยในหลักการตามที่ขา้ พเจ้าเสนอ แล้ว ท่านสัง่ ให้ขา้ พเจ้ากลับไปพิจารณากับหลวงเดชาฯ เรื่ องกา รช่างและให้ขา้ พเจ้าคิดหาเงินทุนต่อไป

๓. ข้ าพเจ้ าได้ เชิญหลวงเดชาติวงศ์ มาปรึ กษากะประมาณกันอย่างคร่ าว ๆ ว่าถ้าเราจะขุดคลองที่คอคอดกระยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ขนาดกว้างและลึก
อย่างคลองสุ เอซรวมทั้งการแต่งร ่่ องน้ าจากปากคลองไปสู่ ทะเลลึก ก็คงใช้เงินในขณะนั้นประมาณ ๑๐ ล้านบาท นอกจากนั้นเราจาเป็ นต้องสร้างเขื่อนและท่าเทียบ
เรื อ โรงคลังสิ นค้า เขื่อนกันคลื่นในทะเล ถนนและทางรถไฟริ มฝั่งคลอง สะพานรถไฟและสะพานต่าง ๆ ข้ามคลอง โรงไฟฟ้ า การโทรเลข
โทรศัพท์ กระโจมไฟ อาคารและอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวแก่ความจาเป็ นและความสะดวกแก่การเดินเรื อผ่า นคลองนี้ จึงได้กะกันอย่างคร่ าว ๆ ว่าคงใช้เงินอีกราว
๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้ นประมาณ ๑๘ ล้านบาทเราได้คิดกันอีกแผนหนึ่งถึงการขุดคลองที่กว้างและลึ กน้อยกว่าคลองสุ เอซ เช่น ขนาดคลองโคริ นธ์ของกรี กเพื่อให้
เรื อเพียงขนาดที่เข ่้าปากน้ าเจ้าพระยาได้ผา่ น เท่านั้น อันจะเป็ นการกระทบกระเทือนอังกฤษไม่มากนัก ในการนี้เราอ าจลดค่าใช้จ่ายสาหรับงานดินลงไปได้
ประมาณ ๖ ล้านบาท แต่เราก็ตอ้ งสร้างเขื่อน สะพานข้ามคลอง และการก่อสร้างอื่น ๆ เช่นเดียวกับการขุดคลองขนาดคลองสุ เอซนัน่ เอง เราได้ค ่ิ ดต่อไปว่าถ้า
เราจะขุดเพียงขนาดกว้างลึกเท่าคลองโคริ นธ์แล้วมีแ ผนการ ขยายให้เท่าคลองสุ เอซในอนาคต แต่เราเห็นว่าการขย ายคลองใหม่และสิ่ งก่อสร้างบางอย่างก็ตอ้ งทา
ใหม่ เช่น สะพานข้ามคลอง เป็ นต้น ฉะนั้น จึงคิดว่าไหน ๆ จะขุดคลองกันตรงนี้ แล้วก็ขดุ กันเต็มอัตราทีเดียว เอา ขนาดคลองสุ เอซนัน่ แหละหลวงเดชาฯ ถาม
ข้าพเจ้าว่าจะเอาเงินมาจากไหน ข้าพเจ้าตอบว่าเงินคงค ลังกับเงินสารองใช้หนี้เงินกูย้ มื มีอยูท่ ี่กระทรวงการ คลังซึ่ งเก็บไว้เฉย ๆ นั้น สมควรขอเอามาใช้จ่ายในการ
ลงทุนของประเทศชาติได้ประ มาณ ๓๕ ล้านบาท ส่ วนหนึ่งก็เอามาสร้างทาง อีกส่ วนหนึ่ งก็เอามาสร้างคลองกระ แต่กระทรวงการคลังหวงเ งินนั้น ข้าพเจ้าเห็น
จะต้องอาสาไปเจรจาขอลดดอกเบี้ยเงิน กูเ้ พื่อรัฐบาลจะได้อนุ ญาต ให้ใช้เงินคงคลังและเงินสารองใช้หน ่ี่้ได้สะดวกหลวงเดชาฯ ไต่ถามถึงปัญหาระหว่างประเทศ
ข้าพเจ้าได้ตอบตามที่ได้เรี ยนเจ้าคุณพหลฯ ดังกล่าวแล้ว
ข้อสังเกต ตามที่วิทยุกระจายเสี ยงแจ้งว่ารัฐบาลไทยปั จจุ บัน (พ.ศ. ๒๕๐๑) คิดจะขุดคลองนี้ จากบริ เวณใต้บางสะพานไปยังปากน้ าจันนั้น ทาให้ขา้ พเจ้าฉงนว่าเหตุ
ใดจึงจะขุดคลองยาวประมาณกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรซึ่ งเกินกว่าแนวที่นายช่างได้กะกรุ ย เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ กว่าหนึ่งเท่า แต่ได้ทราบว่ารัฐบาลหวังจะได้ทองคาและแร่
อื่น ๆ จากการขุดคลองนี้ จึงทาให้ขา้ พเจ้าระลึกว่าการขุดคลอ งกับการทาเหมืองแร่ น้ นั ต่างกัน แม้ขา้ พเจ้าจะเห็นด้วยตา เปล่าว่างานทั้งสองอย่างมีการขุดดินด้วยกัน
การสร้างคลองนั้นต ่้องการให้คลองตรงและสั้นที่สุด ส่ วนการทาเหมืองแร่ มีการ ขุดดินในที่จากัดและคดเคี้ยวไปมาตามสายแร่ และบางที่ สายแร่ ก็อ ยูต่ ้นื บางทีก็
อยูล่ ึกไม่สม่าเสมอ เครื่ องขุดดินสาหรับทาเหมือง แร่ ก็มีลกั ษณะต่างกับเครื่ องขุดดินสาหรับขุด คลอง ยิง่ เป็ นเครื่ องขุดดินทาเหมืองทองคาแล้วก็มีลกั ษณะพิเศษ
ออกไปอี ก เพราะแร่ ทองคาที่มีอยูใ่ ต้ดินในทรายนั้นเป็ นชิ้นเล็ก ๆ มาก นาน ๆ จึงจะพบเป็ นเมล็ดเท่าเมล็ดถัว่ เขียว ซึ่ งถือว่าเป็ นม หัศจรรย์ไม่ใช่เป็ นลิ่มหรื อ
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แท่ง นอกจากนั้นเครื่ องสาหรั บเหมืองทองคาต้องมีเครื่ องกลไกที่สามารถระวังเจ้า หน้าที่ซ่ ึ ง เกี่ยวข้องกับการขุดที่อาจมีบางคนไม่ซื่อแล้วยักยอกเอาไปคนหนึ่ ง ๆ
เพียงวันละไม่ถึงกรัมก็จะทาให้นายเหมืองหรื อรัฐบาลขาดทุน ข้าพเจ้าได้ระลึกต่อไปอีกว่า บริ เวณอาเภอบางสะพานนี้เ ป็ นแหล่งที่บรรพบุรุษของไทยได้ทาการขุด
และร่ อนเอา แร่ ทองคาขึ้ นมาติดต่อกันเป็ นเวลาหลายศตวรรษแล้ว ในสมัยที่กรุ งศรี อย ุ่ ธยาเป็ นราชธานีน้ นั ทองคาส่ วนหนึ่งที่มีอยูใ่ นกรุ งนั้น ก็ได้มาจากแหล่งที่
กล่าวนี้ ดังนั้นในสมัยโบราณท่านจึงย กบริ เวณนี้ข้ นึ เป็ นเมือง (คือที่เรี ยกว่าจังหวัดในปัจจุบนั มีชื่อว่า “เมืองกาเนิดนพคุณ”) ซึ่ งหมายถึงจังหวัดที่ เป็ นแหล่งกา
เนินทองคาเนื้อดีซ่ ึ งเรี ยกกันว่าทองเนื้อ เก้าหรื อ ทองนพคุณ ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แหล่งทองคาที่กล่าวนี้ก ่็ยงั ทากันต่อมาและได้ยกบริ เวณ นี้ ให้เป็ นเมือง
กาเนิดนพคุณอยู่ จนกระทัง่ ยุบเมืองเป็ นอาเภอแล้ว ต่อมาเปลี่ยนเรี ยกชื่อต ่าบลที่ต้ งั ที่วา่ การอาเภอเมืองกาเนิดนพคุณ จึงกลายมาเป็ นอาเภอบางสะพาน ในปลาย
รัชกาลที่ ๕ ได้มีบริ ษทั ต่างประเทศขอสัมปทานทาเหมืองแร่ ทองคา ณ บริ เวณนั้นตามปกติแล้วพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั ทรงหวงแหนทร ่ั พยากรอันมีค่า ของ
ชาติ แต่การที่พระองค์พระราชทานสัมปทานนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าพร ะองค์คงทรงพิจารณาว่าทองคาที่เหลืออยูจ่ ากการขุดค้นตั้งแต่ สม ่ั ยโบราณเป็ นต้นมาเหลือน้อย
มาก ถ้าบริ ษทั ต่างด้าวอยากจะล งทุนก็อาจเป็ นประโยชน์แก่ราษฎรไทยที่จะได้ค่าจ้าง จากการเป็ นล ู่ กจ้างบริ ษทั ในที่สุดบริ ษทั นั้นทาไปไม่สาเร็ จแล้ว
ต้องล ่้มละลาย ข้าพเจ้าคิดว่าเทคนิคในการทาเหมืองทองปั จจุบนั อ าจมีอะไรดีกว่าเมื่อ ครั้งบริ ษทั นั้นก็เป็ นได้ ฉะนั้นจ ่ึงไม่ประสงค์คดั ค้านการที่รัฐบาลจะทา
เหมืองแร่ ทองคา ณ ที่น้ นั อีก แต่ขอให้สานึกให้ดีวา่ จะยังมีทองคาเหลืออยู่ พอที่จะลงทุนทาได้กาไรหรื อไม่ แต่อย่างไรก็ตาม การทาเหมืองแร่ เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ ง
ต่างหากจากการขุดคลอง จึงไม่สมควรที่จะเอาการขุดคลองไปขึ้นต่อการทาเหมืองแร่ ที่อาจเป ่็นการเสี่ ยง การขุดคลองอาจทาให้เห็ นเป็ นชิ้นแร่ บางชนิดบ ่้างแต่
ก็ไม่มากมายถึงกับจะโกย ขึ้นได้ง่าย ๆ ยิง่ เป็ นแร่ ทองคาแล้ว ไม่ใช่ของหาได้ง่าย ๆ มิฉะนั้นทองคาก็หมดคุณค่าหรื ออาจมีราคาถูกกว่าดีบุก&n bsp; การที่
ทองคาเป็ นสิ่ งหายากนั้นเป็ นเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้ ทองคามีราคา แพงอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นสมควรในหลักการที่ดาริ วิสาหกิจใด ๆ จะต้องคานึงถึงวัตถุพลอย
ได้ดว้ ย จึงคิดว่านอกจากแสวงหาแร่ ดงั กล่าวแล้ว รัฐบาลอาจคิดอย่า งอื่นอีกก็เป็ นได้ ในขณะที่เราดาริ ขดุ คลองสมัยเจ้าคุณพห ลฯ เป็ นนายกรัฐมนตรี น้ นั เราได้
ดาริ ถึงสิ่ งพลอยได้จากสภาพท ่ี่่เห็นกันได้อย่างประจักษ์ซ่ ึ งข้าพเจ้าจะ ได้นามาเล่าสู่ กนั ฟั งดังต่อไปนี้
การสร้างคลองนี้เราก็จะต้องประกาศหวง ห้ามที่ดินในบริ เวณในประ มาณ ๒ แสนไร่ และโดยเฉพาะที่ดินในบริ เวณนั้นเป็ นดินที่อุดมสมบ ู่ รณ์แต่ยงั เป็ นที่รกร้าง
ว่างเปล่า มิได้มีผใู ้ ดทาประโยชน์ เมื่อขุดคลองขึ้นแล้วที่ดินสองฝ ่ั ่่งคลองต้องเจริ ญแน่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกหลวงเดชาฯ ว่าจะให้รัฐบาลลงทุนอีก ๒ ล้านบาท
เพื่อจัดการปรุ งแต่ที่ ๒ แสนไร่ น้ นั ให้เป็ นสวน คือที่ดินบางแห่ งเหมาะก็ทาเป็ นสวนผลไม้ไ ด้ เช่น บริ เวณหลังสวนที่ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นที่ดินอุดมสมบูรณ์ สาหรับสวน
ผลไม้ นอกจากนั้นก็ปลูกยางพาราและมะพร้าว ; ต้นโกโก้และไม้ยนื ต้นอื่น ๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อพ้นกาหนดห้าปี แล้ว ที่สวนเหล่านั้นก็จะมีราคา (เมื่อก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง) ไม่นอ้ ยกว่าไร่ ละ ๑๐๐ บาท และถ้าเป็ นสวนผลไม้ก็มีราคามากขึ้นไปอีก ที่ สวนสองแสนไร่ ก็คงเป็ นเงินยีส่ ิ บล้านบาท ซึ่ งเมื่อหักค่าใช้จ่า
ยในการสร้างสวนแล้ว รัฐบาลก็จะได้กาไรคืนทุนที่จะขุดคลอ ง เราเห็นกันว่าจะไม่ใช้วธิ ีถางป่ าแบบเผาป่ าที่ทากันโดย โค่นต้นไม้ลงมาแล้วใช้ ไฟเผา เพราะเรา
เสี ยดายไม้ของชาติ เราจะปรุ งแต่งที่ดินสองฝั่งค ลองอย่างประณีต เช่น ไม้ใหญ่ตน้ ใดสามารถทาเป็ นซุงเพื่อใช้ทาเขื่อนได้ก็ ต้องประคองให้เป็ นซุง ไม้ใดที่เลื่อย
เป็ นแผ่นกระดานปลูก อาคารได้ก็ตอ้ งเลื่อย ไม้ใดที่ทาเป็ นเสาเข็มได้ก็ตอ้ งเอ ามาเป็ นเสาเข็ม ส่ วนไม้ที่ใช้อย่างอื่นไม่ได้จึงเอามาเผ าเป็ นถ่านไม่ใช่เผาทิ้งให้เป็ นขี้
เถ้า ในการนี้รัฐบาลก็จะมีรายได้เพิม่ ขึ้นอีกในการถางป่ า
เราได้พิจารณา กันว่าส่ วนที่สร้างขึ้นใหม่น้ นั จะให้กรรมกรที่ม าช่วยการขุดคลองมีสิทธิซ้ื อ ก่อนผูอ้ ื่นเพื่อให้เขาเหล่านั้นม ่ีที่ดินอันเป็ นสวนอย่างอุดมสมบูรณ์ เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของแต่ละคนโ ดยให้ชาระเงินผ่อนเป็ นงวด ๆ กรรมกรเหล่านี้อาจมาจากภาคอื่นทัว่ ราชอาณาจักร และเม ่ื่่อเขาได้ช่วยขุดคลองสาเร็ จแล้วก็จะได้มีที่ดิน
พร้อมด้วยอาคารท ่ี่่สร้าง ให้ดว้ ยราคาถูกอย่างผาสุ ก กรรมกรแต่ละคนก็เพีย งแต่จะบารุ งพืชผลที่เราลงไว้ให้และต่อเติมตามที่เขาเห็น สมควร เขาก็จะเก็บผลได้
อย่างสบายและนาไปส่ งตลาดค้ากับต่างประ เทศซึ่ งอยูท่ ี่ปาก คลองขุดใหม่น้ นั ซึ่ งเขาจะได้ราคาดี ขึ้นกว่าที่ตอ้ งผ่านเมืองท่าของประเทศอื่น ที่ดินส่ วนที ่่ เหลือขาย
ให้กบั กรรมกรก็จะได้ขายให้แก่คนไทยซึ่ งเป็ นคนยากจน ห รื อคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ของตนเองตามที่กรรมการขายที่ดินจะได้ตร วจสอบ พิจารณาให้ถี่ถว้ นเพื่อ
ป้ องกันมิให้คนมัง่ มีเอาเงินไปซื ่้อที่ดินจากกรรมกร หรื อคนยากจนดังกล่าวแล้ว เราก็จะต้อ งมีขอ้ กาหนดว่าที่ดินซึ่ งกรรมกรและคนยากจนรับซื้ อไปนั้นจะซื้ อข าย
หรื อโอนโดยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้นอกจากโอนทางมรดกเท่านั้นข้าพเจ้าได้เสนอเรื่ องที่ปรึ กษากับหลวงเดชาฯ ต่อเจ้าคุณพหลฯ แล้วเดินทางไปเจรจาขอลดดอกเบ ่ี่้ย
เงินกูส้ าเร็ จแล้วกลับมาประเทศไทยได้รับมอบ หมายให้เป็ นรัฐ มนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศและได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่ เ สมอภาคซึ่ งเป็ นอุปสรรคของ
อธิปไตยและเอกราชแห่ งชาติไทยแล้วย้ายไ ปรับตาแหน่ ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ต่อมาก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่ สัญญาสมบูรณ์แบบตามที่ราษฎร
ไทยรู ้อยูแ่ ล้ว

๔. บัดนีส้ ั ญญาไม่ เสมอภาคและสัญญาสมบูรณ์ แบบก็หมดไปแล้ ว ตามนิตินัยประเทศไทยมีความเป็ นเอกราช สิ่ งที่ข้ าพเจ้าเป็ นห่วงอีกคือเอกราชตาม
พฤตินยั เพราะปั ญหาที่จะต้องคิดให ่้ รอบคอบมิใช่อยูแ่ ต่เพียงว่าเราเห็นว่าเราเป็ นเอกราชตามนิติน ่ั ยแล้วจะทาการ ตามพลการ
ข้าพเจ้าสนับสนุนรัฐบาลให้ขุดคอคอดกระสาเร็ จไปตามอุดมการณ์ที่ ข้าพเจ้าพรรณนามาตั้งแต่ตน้ ก็เพราะมีความหวังว่ารัฐบาลจะรักษา และป้ องกัน เอกราชของชาติ
ตามพฤตินยั ได้และใช้ทุนของชาติไทยเรา เองดังที่ขา้ พเจ้าจะกล่าว ต่อไป

ประการที่ ๑ การรักษาและป้ องกันเอกราชทางพฤตินยั ข้าพเจ้าคิดว่า นักการเมืองปัจจุบนั นี้ จานวนมากเคยเป็ นผ ู่ ่้อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเจ้าคุณพหลฯ มาโดยตรง
คงจะระลึกถึงเจ้าคุณ พหลฯ บ้างว่า ในระหว่างที่ท่านดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อยูน่ ั ่้น ราษฎรได้รับความร่ มเย็นเป็ นสุ ข เอกราชและอธิป ไตยของชาติเท่าที่มี
อยูใ่ นขณะนั้นมิได้เสื่ อมลงไปแต่ได้เพิ่ม พูนยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะท่านเจ้าคุณได้นาราษฎรรักษาด ุ่ ลยภาพแห่ งอานาจไว้ได้เป็ นอย่าง ดี การงานของประเทศชาติ
สมดุลไปทุกส่ วน
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ภายหลังสงครามครั้งที่แล้วหลาย รัฐบาลไทยที่มีอยูก่ ่อนรัฐประห าร พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ได้นาหลักนโยบายอันสุ ขมุ คัมภีรภาพของเจ้าคุณพหลฯ มาใช้เพื่อรักษาความเป็ น
เอกราชตามนิตินัยและตามพฤตินัยของชาต ่ิ โดยรักษา ดุลยภาพแห่ งอานาจของมหาประเทศไว้ได้ แม้วา่ ร ่ั ฐบาลเหล่านั้นจะมีขอ้ บกพร่ องบางอย่างแต่ก็ไม่
บกพร่ องในเรื่ องค วาม เป็ นเอกราชของชาติซ่ ึ งสาคัญกว่าบุคคลและสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น
ราษฎรมากหลาย ในปัจจุบนั นี้ได้เรี ยกร้องโดยใช้ภาษาอย่างสามัญช นว่า “ความเป็ นกลาง” ซึ่ งทาให้บางท่านวินิจฉัยตา มรู ปการณ์ภายนอกของศัพท์เทคนิคแห่ ง
กฎหมายระหว่าง ประเทศ และบางท่านก็คดั ค้านคารมต่าง ๆ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าการพิจารณาคาเรี ยกร้องของราษฎรสามัญ ทัว่ ไปนั้นจะต้อง พิจารณาเจตนารมณ์ของ
ราษฎร เพราะถ้าพิจารณาเถียงกันตามศัพท์เทคนิคแล้ว ข้าพเจ้าเอง และเชื่อว่าอีกหลายท่านถ้าใช้เวลาว่างสารวจศัพท์ที่เราใช้แล้ว& nbsp; ก็จะพบว่าเราท่านใช้
ศัพท์ผิดเพี้ยนไปได้ จึงควรใ ห้อภัยแก่ราษฎรสามัญโดยอย่าเข้มงวดในการใช้ศพั ท์เทคนิคนัก ; ข้าพเจ้าคิดว่า “ความเป็ นกลาง” ที่ราษฎรสามัญเรี ยกร้องนั้น
หมายถึงดุลยภาพแห่ งอานาจซึ่ งเป็ นนโยบายที่เจ้า คุณพหลฯ นาราษ ฎรมาสมัยหนึ่งในการรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่ นคงและ ทวียงิ่ ขึ้น เพราะ
ท่านไม่เอาชาติไปเป็ นเดิมพันถ ่่ วงน้ าหนักข้างหนึ่งข้างใด สิ่ งที่ท่านเอาเป็ นเดิมพัน คือการรักชาติดว้ ยกาย วาจา ใจ ท่านเทิดทูนชาติไทยเหนือบุคคลใด
ๆ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านที่เคยอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาโดยตร งของเจ้าคุณพหลฯ คงสามารถเจริ ญรอยตามได้ นโยบายของเจ้าคุณพหลฯ ดังว่านั้นเป็ นเกราะที่แข็งแกร่ งใน
การป้ องกันอิทธิพลของต่างชาติที่จะแทรก เข้ามาในปัญหาอธิปไตยกับเอก ราชของชาติไทย ข้าพเจ้าหวังว่าความหวังของข้าพเจ้าคงไม่ พลาด

ประการที่ ๒ ปัญหาทุน ข้าพเจ้าเห็นว่าการสร้างคลองที่คอคอดก ระนี้เป็ นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง สาหรับชาติไทยโดยชาติไทยเอง ดังนั้นเป็ นการสมควรที่
รัฐบาลจะนาเอาทุนนอนที่มีอยูโ่ ด ยยังมิได้ใช้ให้เป็ น ประโยชน์อย่างใดและไม่กระทบกระเทือนถึงเส ถียรภาพของเงินตรามาลงทุนได้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐ บาล
จะคิดกูเ้ งินของชาติอื่นมาลงทุนในการนี้เพราะ จะทาให้เกิดภ าวะผูกพันทางพฤตินัยหลายอย่าง ผลที่เราหวังจะได้ความเป็ นเอกราชสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นในทางเศรษฐกิจก็
จะกลับกลาย เป็ นเสี ยเอก ราชทางพฤตินยั อย่างอื่น ๆข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะเพิ่ม ภาษีอากรหรื อลดเงินเดือนข้าราชการ เพื่อการนี้ ข้าพเจ้ าไม่เห็นด้วยที่จะเอา
ทุนนอนของชาติมาใช้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในเ รื่ อง ที่ไม่ใช่การลงทุนเช่นการขุดคอคอดกระนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่า รัฐบาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าฯ และบาง
รัฐบาลต่อ ๆ มาจนถึงมีการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้นได้สะสมทุนบางประการไว้ให้ชนรุ่ นหลังซึ่ งยังคง มีเหลืออยูบ่ า้ งพอที่ รัฐบาลนี้อาจนาเอามาลงทุนในการ
สร้างคอคอ ดกระได้ และยังมีขมุ ทรัพย์อีกบางประการที่ขา้ พเจ้าจะบอก ให้ท่านไปสารวจเอามาใช้ในการ นี้ ทุนและขุมทรัพย์เหล่า นี้เป็ นทองคาแท่งที่ชาติไทยมีอยู่
แล้วไม่ตอ้ งไปขุดค้น จากดินใ ห้เสี ยเวลา ทองคาแท่งเหล่านี้ บางประเภทก็เป็ นทุนสารองเงินตรา บางปร ะเภทก็ไม่ใช่ทุนสารองเงินตรา แม้ทองคาที่รัฐบาลเอา
ขึ้นบ ่ั ญชีเป็ นสารองเงินตรานั้น ก็ยงั มีบางประเภทที่การได้มา& nbsp; การเสี ยไป การมีอยู่ มิได้ทาให้เงินตราปั จจุบนั นี้ ดีข้ นึ หรื อเลวลง เช่น ทองคา
ประเภทที่เราได้คืนจากพันธมิตรซึ่ งยึดครองญี่ ปุ่ นและบัดนี้เราได้ฝาก ไว้ใน ส.ร.อ. นั้น เมื่อครั้งญี่ปุ่นได้เอาทองคาส่ วนหนึ่งแห่ งธนาคารช าติของเขากันไว้วา่ เป็ น
ของไทย เนื่องจากที่เขามาขอเบิกเป็ นเงินบาทในระหว่างสงคราม ทอง คาประเภทนั้นก็มิได้ช่วยให้เงินบาทระหว่างสงครามมีค่าดีข้ ึนอย่ างไร เมื่อเสร็ จสิ้ น
สงครามแล้ว พันธมิตรยึดทองคา ประเภทนั้นไว้ก็มิได้ทาให้เงินบาทของไทยเสื่ อมค่าลงไป เ พราะเหตุน้ นั คือเสื่ อมค่าเพราะเหตุอื่น ๆ ภายหลังเราได้ทองคานั้นคืน
มาก็มิได้ทาให้เงินบาทมีค่าดีข้ นึ อย่างไร เพราะค่าของเงินบาทเสื่ อมลงโดยเหตุอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจของสามัญชนผูอ้ ่านจดหมายนี้ ข้าพเจ้าขอชี้แจงอย่างง่าย ๆ ว่า
ระบบเงินตราของไทยเมื่อก่อนสงครามครั้งที่แล้วนั้นเป็ นระ บบการแลกเปลี่ยน อย่างเสรี คือผูใ้ ดมีธนบัตรเป็ นจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น สมมติวา่ ตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ก็มีสิ ทธิ์เอาธนบัตรนั้นมาขอแลกเงินตราต่างประเทศที่เป็ นทุนสารองได้ท ่ั นที โดยรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ ในสมัยนั้นรัฐบาลสยามได้มี ทุน
สารองมัน่ คงนักคือนอกจากเงินตราต่างประเทศ แล้ว ยังมีทองคาอีกด้วยคือมีหลักทรัพย์อนั มีค่า ๑๐๐% ซึ่ งไม่หวัน่ เกรงแม้จะมีผเู ้ อาธนบัตรที่ออกใช้ท้ งั หมดมาแลก
ทุนสารอง แต่ในระหว่างสงครามที่แล้วเป็ นต้นมาจน ถึงปั จจุบนั นี้ ระบบเงินตราของไทยก็เหมือนกับอีกหลายประ เทศในโลก คือใช้ระบบควบคุม กล่าวคือผูถ้ ือ
ธนบัตรไทยไม่มีสิทธิ์ที ่่ จะขอแลกเงินตราต่างประเทศที่เป็ นทุน สารอง รัฐบาลยอมใ ห้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามที่รัฐบาลเห็ นสมควรเพื่อไม ่่ ต้อง
เอาทุนสารองที่มีอยูเ่ ดิมมาจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน รัฐบาลอาจทาได้โดยรักษาดุลยภาพแห่ งมูลค่าที่มีผเู ้ อาเงินบาทมาข อแลกเงินตรา ต่างประเทศกับมูลค่าเงินตรา
ต่างประเทศที่รัฐบาลได ่้รับมา เช่นได้รับมาจากการขายสิ นค้าแก่ต่างประเทศ เป็ นต้น ถ้ารัฐบาลรักษาดุลภาพเช่นนี้ไว้ไม่ได้ ค ่ือมีการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็ น
เงินตราต่างประเทศเกินกว่ามูลค่าท ่ี่่รัฐบาลได้ รับแล้วก็จะต้องจาหน่ายทุนสารองและในที่สุดทองสาร องก็หมด ตามปกติชาติไทยเราอยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบ
ในทางก ารค้าและเศรษฐกิจกับต่าง ประเทศอยูแ่ ล้ว ถ้าเราดาเนินก ารให้เป็ นไปตามธรรมดาโดยไม่ถ่วงตาเต็งแห่ งอานาจให้หนักไปข้าง ใด อันเป็ นการทาให้ดุลย
ภาพทางการเศรษฐกิจและการค้าเสี ยไปแล้ว ; เราก็รักษาดุลยภาพในการแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งทาอะไรให้ยุ่ งยาก ดังนั้นการรักษาดุลยภาพแห่ งอานาจไว้ให้ได้
จึงเป็ นส ่ิ ่่งสาคัญที่จะแก้ไขความ หนักใจของรัฐบาลในดุลยภาพทางการคลังแล ะทางงบประมาณเนื่องจากเราเสี ยดุ ลยภาพ ไปมากในระหว่างสงครามจึง เป็ นเหตุ
ให้ค่าเงินบาทตกต่าไป ต่อมาจนภายหลังสงครามด้วย ซึ่ งปรากฏว่าเงิน ๑๘ บาทจึงจะแลกดอลลาร์ ส.ร.อ. ได้ ๑ เหรี ยญ แต่บางรัฐบาลที่มีอยูก่ ่อนรัฐประหาร พ.ศ.
๒๔๙๐ ได้ใช้วธิ ีรักษาดุลยภาพแห่ งอานาจและเศรษฐกิจจึงทาให้ค่าข องเงินบาทสู งขึ้น คือเงิน ๑๐ บาทแลกได้ ๑ ดอลลาร์ ส.ร.อ. แต่บดั นี้ ราษฎรไทยต้องจ่ายถึง
๒๑-๒๒ กว่าบาทจึงจะแลกได้หนึ่งดอลลาร์ ส.ร.อ.โดยมีความหวังว่ารัฐบาล จะรักษาดุลยภาพต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้วไว้ได้ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอต่อราษฎรและรั ฐบา
ลในการที่จะเอาทองคาบางประเภทที่ชาติไทย มีอยูม่ าลงทุนขุดค ลองกระดังกล่าวในข้างบนนี้เพื่อความเข้าใจของสามัญชนว่า ชาติไ ทยมีทองคาอยูใ่ นเวลานี้อย่างไร
บ้างนั้น ข้าพเจ้าลองนึกคร่ าว ๆ จะขอเล่าสู่ กนั ฟัง ถ้าความจาของข้าพเจ้าเลือนไ ปบ้างก็ขอท่านผูอ้ ่านโปรดอภัยให้ดว้ ย

ก. ในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้ าเป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น&nb sp; ทุนสารองเงินตราของไทยเอาฝากไว้เป็ นเงินปอนด์
สเตอร์ลิงค์ในอั งกฤษแทบทั้ง สิ้ น เมื่อข้าพเจ้าได้รับตาแหน่งที่กระทรวงการคลัง ได้พิจารณ าเห็นว่าวิธีการดังกล่าวนั้นเป็ นการาให้เงินตราและเศรษฐกิจของไ ทย
ต้องตกอยูภ่ ายใต้เงินอังกฤษอย่างสิ้ นเชิง ยิง่ กว่าน ่ั ่้นถ้าเงินอังกฤษเสื่ อมราคาลงไป เงินไทยก็จะต้องเสื่ อมราคาด้วย ข้าพเจ้าจึงได้สั่งให้ธน าคารตัวแทนรัฐบาล
ไทยในอังกฤษเอาเงินปอนด์ที่เป็ นทุน สารองเงิน ตราส่ วนหนึ่งซึ่ งเป็ นทองคาประมาณ ๓๕ ล้านกรัม แล้วนามาเก็บไว้ที่ห้องนิ รภัยของกระทรวงการคลั ง ณ
กรุ งเทพฯ ต่อมาเงินปอนด์เสื่ อมราคาลงโดยอังกฤษได้ลดค่าข องเงินปอนด์ที่แลกเปลี่ยนกับ เงินดอลลาร์ ส.ร.อ. ประมาณปอนด์ละ ๒๐ เซ็นต์อเมริ กาจึงทาให้
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ทองคาที่ขา้ พเจ้านามาเก็บไว้ ณ กรุ งเทพฯ นั้นมีราคาสู งขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับเงินปอนด์อนั ทาใ ห้ชาติไทยได้มีกาไร จานวนมากและทาให้ค่าแห่ งทุนสารองเงินตราไท
ยสู งขึ้น นอกจากนี้ก่อนที่องั กฤษจะลดค่าเงินปอนด์ ข้าพเจ้าได้สดับตรับฟังถึงฐานะของเงินอังกฤษเห็นว่าอังกฤษจะต ่้องลดค่าในเร็ ว วัน จึงได้สั่งโอนเงินปอนด์
อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นเงินเหรี ยญอเมริ กนั เป็ นการด่วน โทรเลขของข้าพเจ้าไปถึงลอ นดอนประมาณ ๖ ชัว่ โมงก่อนอังกฤษประกาศลดราคาเงินจึงสามารถโอนเงินปอนด์
บาง ส่ วนไปเป็ นเงิน ดอลลาร์อเมริ กนั ซึ่ งชาติไทยได้มีกาไรส่ วนหนึ่ง
เมื่อรัฐบาลสมัยโน้น ประกาศสงครามกับอังกฤษ อังกฤษจึงได้ยดึ เงินของไทยฝากไว้ในอังกฤษ แต่ทองคาที่เร าได้เอามาเก็บไว้ในกรุ งเทพฯ ก็ได้รอดพ้นจากการยึด
ของอังกฤษ และข้าพเจ้าคิดว่ายังอยู ่่ เรี ยบร้อยที่ห้องนิ รภัยของชาติไทยจนถึงทุกวันนี้ ทองคา ประเภทนี้ก็ยงั ไม่ควรที่รัฐบาลจะแตะต้อง คือควรรักษาไว้ เพื่อ
ความจาเป็ นอันสาคัญยิง่ ยวดในการภายหน้า

ข. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อเงินมีราคาตกต่าลงเรื่อย ๆ รัฐบาลไทยขณะนั้นมีเงินเหรี ยญบาทอยูจ่ านวนหนึ่งซึ่ งเมื่อคิดเ ป็ นเนื้อเงินก็ มีราคา
ประมาณบาทละ ๔๐ สตางค์ ราษฎรไม่นิยมเหรี ยญบาท เหรี ยญบาทจึงค้างอยูท่ ี่กระทรวงก ารคลังประมาณ ๔๐ กว่าล้านเหรี ยญ ข้าพเจ้าจึงได้สั่งเอาเหรี ยญเหล่านั้น
ไป ขายแล้วซื้ อเป็ นทองคาได้ประมาณ ๒ ล้านกรัมเศษ เอาฝากไว้ที่ ส.ร.อ. ทองคางวดนี้ รัฐบาลก็ยงั ไม่ควรแตะต้องเช่ นเดียวกับที่กล ่่ าวในข้อ ก.

ค. เมื่อก่อนญี่ปุ่นโจมตีเพิลฮาเบอร์ น้นั ญี่ปุ่นได้ ถูกอังกฤษ อเมริกนั กักเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นที่อยูใ่ นประเทศ
เหล่านั ่้น ญี่ปุ่นไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะมาแลกเป็ นเงินบาท เพื่อซื้ อข้าวสาร ญี่ปุ่นจึงได้มาเจรจากับรัฐบาลไทยในขณ ะนั้นเพื่อขอเอาเงินเยนมาแลกเป็ นเงิน
บาท ข้าพเจ้าเห็น ว่าเงินเยนไม่มนั่ คงจึงเกี่ยงว่าถ้าญี่ปุ่นจะเอาเงินบาทก็ให้ เอาทองคามาแลก ญี่ปุ่นไม่พอใจ แต่ในที่สุดญี่ปุ่นก็ยอม โดยตกลงว่าทองคาส่ วนหนึ่ง
ให้ขน เอามากรุ งเทพฯ และอีกส่ วนหนึ่งนั้นเอาฝากไว้ที่ธนาคารชา ติญี่ปุ่น ภายหลังไม่กี่วนั ก็เกิดสงครามเอเชียบูรพา ดูเหมือนการขนทองมากรุ งเทพฯ คงชะงัก
ไป และคงฝากไว้ที่ญี่ปุ่น ข้าพเจ้าประมาณคร่ าว ๆ เห็นจะราว ๆ ๓ ล้านกรัม ทองคายอดนี้ เอามาลงทุนขุดคลองได้โดยไม่กระท บกระเทือนถึงเสถียรภาพของ
เงินตรา

ง. ในระหว่ างสงครามญี่ปุ่นได้ บังคับให้ รัฐบาลไทยจ่ ายเงินบาทแลกกับ เงินเยนที่เรียกกันว่ าบัญชีเงินเยนพิเศษเป็ นจานวน
มากมาย อันเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้เงินบาทต้องเสื่ อมค่าลงอย่ างมากมายและเรื้ อรัง มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ในระหว่างที ่่ ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทน
พระองค์ รัฐบาลในสมัยหล ่ั งเคยมาหารื อถึงการที่ญี่ปุ่นขอเงินอีก ข้าพเจ้าก็แนะไป ว่าให้เกี่ยวเอาทองคามาแลก ญี่ปุ่นก็ยอมให้ทองคาบางส่ วน และเอาขึ้นบัญชี
เงินเยนพิเศษบางส่ วน ข้าพเจ้าหนักใจว่าถ ่้าเสร็ จสงครามแล้วทองคาประเภทนี้ของไทยที่ฝากไว้ใน ญี่ปุ่นก็ค งสู ญเพราะญี่ปุ่นต้องเป็ นฝ่ ายแพ้แน่ นอน และ
สัมพันธมิตรก ่็คงจะยึดทองคานี้ โดยอาจอ้างตามนิตินัยว่าสื บเนื่องจากที่ รัฐบ าลครั้งก่อนโน้นร่ วมรบกับญี่ปุ่น ข้าพเจ้าคิดดูเห็นว่าท างออกที่พอจะอ้างกับ
สัมพันธมิตรได้ก็คงมีบนั ทึกไว้วา่ เงินที่ จ่ายให้ญี่ปุ่นในตอนที่รัฐบาลมาหารื อกับข้าพเจ้านั้น เร าจ่ายให้ไปเพราะญี่ปุ่นเอาไปซื้ อข้าวให้ราษฎรมลายูและอินโดนี
เซ ่ีย ประกอบด้วยความจริ งก็ปรากฏจากหนังสื อของญี่ปุ่นที่แจ้งมาจะ เอาไปซื้ อข้าวสาร ให้ราษฎรเหล่านั้น พร้อมกันนั้น ข้าพเจ้าก็ได้โทรเลขลับบอกไปยัง
กองบัญชาการของสั มพันธมิตรที่แกนดีถึงการที่ ฝ่ ายไทยต้องจ่ายเงินให้ญี่ปุ่นไปซ ่ื่้อข้าวสารเพื่อราษฎรของสัมพันธมิตรเอง เมื่อเสร็ จสงครา
มแล้ว สัมพันธมิตรผูย้ ดึ ครองประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทองคาที่ เราฝากไว้ในญี่ปุ่นรวมทั้ง ทองคารายนี้ดว้ ย ต่อมาได้มี อเมริ กนั คนหนึ่งที่เคยทางานอยูใ่ นกองทัพ
สัมพันธมิตรที่โตเกียวไ ด้ เสนอต่อเอกอัครราชทูตไทยที่กรุ งวอชิงตันว่าสามารถที่จะหาทา งเจรจาให้รัฐบาล ไทยได้ทองคาที่ฝากไว้ในญี่ปุ่นโดยเขาขอค่านาย หน้า
บ้าง ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลไทยที่มีอยูก่ ่อนรัฐประห ารได้พิจารณาเห็นว่าทองคา ประเภทนี้ ต่างกับประเภทที่กล่าวในข้ อ ค. เพราะได้ไว้ในระหว่างสงคราม ถ้า
ชาติไทยได้ทองคาจานวนนี้ มาโดยเสี ยค่านายหน้าเพียงเล็กน้อยก็สมควร นายหน้าคนนี้ไ ด้เดินทางมาพบรัฐบาลที่กรุ งเทพฯ แล้วขอโอกาสมาพบข้าพเจ้ าเพื่อขอ
ความเห็นว่าเหตุผลที่จะอ้างประกอบนั้นมีอะไร บ้าง&nbs p; นอกจากเหตุผลส่ วนที่เขาคิดไว้ ข้าพเจ้าจึงได้ช้ ีแจงถึงเ หตุผลว่าทองคาของเรานั้นไม่ใช่แลกกับเงิน
ที่ช่วย ญี่ปุ่นในการ รบ แต่เป็ นเรื่ องที่ญี่ปุ่นเอาเงินไปซื้ อข้าวสารใ ห้ราษฎรในมลายูและอินโดนีเซี ย นายหน้าผูน้ ้ นั พอใจมากที่ได้ขอ้ อ้างซึ่ งข้าพเจ้าได้แนะให้เขาไป
ติดต่อรัฐบาล เพื่อขอดูหลักฐาน ที่กระทรวงการคลัง ต่อมาอีกไม่กี่วนั ก็เกิดรัฐประหาร ข้าพเจ้าไม่รู้แน่ชดั ว่ารัฐบาลต่อมาได้ตกลงกับนายหน้าคนนั้นอย่างไร
บ้าง ชาติ ไทยจึงได้ทองคาประเภทนี้คืนมาแล้วนาไปฝากไว้ยงั ส.ร.อ. (ข้าพเจ้าคิดว่านายหน้าคนนี้คงเอาเหตุที่เราอ้างเงินบา ทให้แก่ญี่ปุ่นเพื่อ ซื้ อข้าวสารให้แก่
ราษฎรสัมพันธมิตรเป็ นเห ตุสาคัญในการเจรจา)ข้าพเจ้า กะว่าทองคาประเภทนี้มีประมาณ ๓๐ ล้านกรัมเศษ ถ้าขายยังตลาดเสรี ที่มีราคาสู งกว่าราคาทางก ารของ
ส.ร.อ. แล้วเราจะได้เงินตราต่างประเทศ ๓๐ ล้านเหรี ยญอเมริ กนั อันจะเป็ นทุนสาหรับขุดคลองกระได้

จ. ยังมีทองคาแท่ งและเงินอยู่ที่สานักงานทรัพย์ สินส่ วนพระมหากษัตร ิิย์ซึ่งไม่ เกีย่ วกับเงินสารองเงินตราเลย ข้าพเจ้าได้
สอบสวนแล้วได้ความว่าทองคาแท่งและเงินแท่งเ หล่านี้เป็ นของเจ้า เมืองประเทศราชแห่ งเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และรายต่าง ๆ ในบริ เวณ
เจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ที่ได้นามาในนามของราษฎรแห่ งหัวเมืองเหล่านั้นทูลเกล้าถวายเพื่อเป็ นพระราช บรรณาการแด่พร ะมหากษัตริ ยไ์ ทยตามระบบศักดินา ข้าพเจ้า
จาไม่ได้วา่ เงิน และทองเหล่านี้จะมีน้ าหนักสักเท่าใด เงินทองเหล่น้ ีเดิม เก็บไว้ ณ ห้องนิรภัยเก่าของกระทรวงการคลังมาหลายสมัยแล้ว เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้า
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คุณจอมมารดาแพ) ได้กรุ ณาเล่ าให้ฟังว่าในสมัยที่ทา่ นเป็ นพระสนมเอกแต่ผเู ้ ดียวของพระบาท สม เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวนั้นท่านได้เห็นทองแท่ง แ ละเงิน
แท่งชนิ ดนี้มาก ท่านเล่าว่าเวลานั้นท่านเป็ นเด็กไ ม่รู้จะเอาทองแท่งไปทาอะไร ท่านจึงเอาทองคาบางแท่งมาใช้ เป็ นที่ทบั ชายมุง้ เพื่อกันไม่ให้มุง้ ปลิว ทั้งนี้ก็แสดง
ว่าทองคาแท่งและเงินแท่งชนิดนี้มีอยูม่ าก ข้าพเจ้าคิดว่ าราษฎรในภาคพายัพและภาคอีสานคงจะมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ ได้ทราบข่าวว่าทองคาแท่งและเงินแท่งซึ่ ง
เจ้าประเทศราชในสมัยก่อ นได้นามาทูล เกล้าฯ ถวายเป็ นราชบรรณาการในนามของพี่นอ้ งเหล่า นี้ยงั คงมีเหลืออยูท่ ี่ยงั มิได้เอา ไปทาประโยชน์อย่างอื่น&nbs p;
ถ้าหากรัฐบาลจะได้นาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานตามพระราชบ ่ั ญญัติวา่ ด้วยการ จัดทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยเ์ พื่อนาเอาทอ งคาแท่งและเงินเหล่านี้
เปลี่ยน สภาพให้เป็ นทุนส่ วนหนึ่งของคลอ งที่ขดุ ใหม่ก็จะเป็ นคุณประโยชน์แก่ชาติไทย เป็ นส่ วนรวม และจะนามาซึ่ งความปลื้มปี ติของราษฎรในภาคต่าง ๆ ที่ได้
มีส่วนในการนี้ดว้ ย ฉะนั้น ถ้าหากทองคาแท่งตามที่กล่าวข้างต้นยังไม่พอเป็ นท ุ่ นในการขุดคลอง (แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าพอ) ข้าพเจ้าเห็นว่าการขุด คลองนั้นมิใช่วา่ เรา
จะต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างทันที รวมทั้งหม ดคือจะจ่ายเป็ นงวด ๆ ไปตามโครงการ ในระหว่างนั้นรัฐบาลก็มีเวลาหาทางประหยัดร ายจ่ายแผ่นดินที่ไม่จาเป็ นเอามา
ใช้ในการนี้ โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ภาษีอากรหรื อลดเงินเดือนข้าราชการ ข้าพเ จ้าเห็นว่ารัฐบาลสามารถทาได้ เพราะหวังว่าคงจะมีหลายท่า นทีจ่ ะเจริ ญรอยตามเจ้าคุณ
พหลฯ ในการเทิดทูนชาติเหนือบุคคลโดยก าย วาจา ใจ
๕. ข้าพเจ้าหวังว่าในการที่เอาทองคาส่ วนที่ไม่กระทบกระเทือนถึ งเสถียรภาพของ เงินตรามาเป็ นทุนในการขุดคลองกระนี้ นอก จากชาติไทยจะได้รับประโยชน์
โดยตรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ยงั จะ มี ประโยชน์ทางอ้อมอีกมากหลาย รวมทั้งจะเป็ นการทาให้มี เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้การค้าและการเศรษ ฐกิจ
ที่ฝืดเคืองอยูใ่ นขณะนี้ได้กระเตื้องขึ้น อีก การนี้จะเป็ นประโยชน์แก่คนไทยทุกวรรณะไม่วา่ จะเป็ นวรรณะเจ้าสมบ ่ั ติ หรื อผูม้ ีทุนน้อย หรื อวรรณะไร้สมบัติ แม้วา่
ชาวยุโรป ชาวอเมริ กนั ชาวเอเชียทุกชาติทุกภาษาที่มาทาการค้าและวิ สาหกิจพึ่งโพธิสมภารของชาติ ไทยอยูใ่ นเวลานี้ ก็จะพลอย ได้รับประโยชน์จากการลงทุน
ของชาติไทยในการสร้างคลองกระโดยทุนขอ ง ชาติไทยเองดังกล่าวแล้วนั้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ดี

พนมยงค์)

จานวนผูเ้ ข้าชมหน้านี้ 007534 คน
..........................................................

บันทึกข้ อเสนอเรื่อง ขุดคอคอดกระ
ของ นายปรีดี พนมยงค์
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑
เรียน ท่านนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่ งประเทศไทย
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบข่าวจากวิทยุกระจา ยเสี ยงแห่ งประเทศไทย ถึงความดาริ ของรัฐบาลไทยปั จจุบนั ที ่่ จะขุดคลองที่คอคอด
กระ ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ ชาติไทยจะได้จากคลองนี้ก็คงมีผคู ้ ิดกันมาก แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวซ้ า ข้าพเจ้าขอเน้นเฉพาะความเป็ นเอกร าชทาง
เศรษฐกิจของชาติ คือถ้าการขุดคลองนี้ดาเนินไปโดยอิ สระตามกาลังของชาติไทยเราเอง และป้ องกันมิให้อยูใ่ ต้อิท ธิพลของต่างชาติได้ ก็จะเป็ นวิถีทางอีกอย่าง
หนึ่งที่ช่ว ยให้ชาติไทยได้มีความเป็ นเอกราชในทาง เศรษฐกิจยิง่ ขึ้น
โดยที่นายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั ได้เคยแถลงไว้ว ่่ ายินดีรับฟังความเห็นของคนไทย ทัว่ ไป ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการศึกษาค้นคว้า และความคิด
อันเกี่ยวก ่ั บการสร้างคลองนี้ ที่ขา้ พเจ้าเคยมีอยูบ่ า้ งเล็กน้อยอาจ จะเป็ น ประโยชน์แก่มวลราษฎรไทยและรัฐบาลไทยบ้างก็เป็ นได้ ดังนั ่้นข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมาย
มายังท่าน เพื่อขอให้ท่านนาส่ ง ต่อไปยังรัฐบาล และก่อนนาส่ งขอให้ท่านคัดกับอัดสาเนาจดห มายฉบับนี้ แจกไปยังหนังสื อพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อราษฎรและรั ฐบาลรับ
ไว้ประกอบการพิจารณาในการที่จะสร้างคลองนี้ให้สาเร็ จ ต ามอุดมการณ์ดงั กล่าวข้างต้น

๑. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ขณะที่เรื อลาซึ่งข้าพเจ้าโดยสารเพื่อไปยังประเทศฝรั่งเ ศสได้แล่นผ่านคลองสุ เอซนั้น ข้าพเจ้าได้ถามอาจารย์เลเดแกร์ (ชาวฝรั่งเศสที่เคย
เป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายและอาจารย์โรงเรี ยนกฎหมายกระทรวง ยุติธรรม) ซึ่ งเดินทางไปด้วย ถึงเรื่ องราวของคลองสุ เอซ เมื่ออาจารย์ได้เล่าให้ฟังพอส มควร
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แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ระลึกถึงเรื่ องที่เคยได้ยนิ มานั้ นแต่ยงั เป็ นนักเรี ยนมัธยมอยู่ ว่ารัฐบาลไทยสมัยรัชการที่ ๕ ได้ดาริ ที่จะขุดคอคอดกระแต่มีอุปสรรคเนื่องจากปั ญหา
การเมือง ระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าจึงได้ถามอาจารย์ผนู ้ ้ นั ว่า ; ถ้าประเทศสยามจะฟื้ นฟูความคิดขุดคลองกระขึ้นมาอีก ต่ างประเทศจะว่าอย่างไร อาจารย์ตอบว่า
สาหรับฝรั่งเศสไม่มีปัญหา คือถ้าขุดได้ก็เ ป็ นการดีเพราะจะทาให้คมนาคมระหว่างฝรั่งเศสกับอินโดจีนทาง ทะเ ลสั้นเข้าอีก อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงการที่ชาวต่าง
ประเ ทศเคยเสนอโครงการต่อรัชกาลที่ ๕ เพื่อขุดคลองที่กล่าวนี้ ท่านแนะว่าถ้าข้าพเจ้าสนใจท ่ี่่จะทาประโยชน์ให้ประเทศชาติของข้าพเจ้าแล้ว เมื่อข้าพเ จ้า
อยูใ่ นฝรั่งเศสก็ควรค้นคว้าศึกษาถึงเรื่ องคลองนั้นและเทียบ เคียงดูกบั เรื่ องคลองสุ เอซ คลองปานามา คลองคีลของเยอรมัน คลองโคริ นธ์ของกรี กต่อมาเพื่อนของ
ข้า พเจ้าจานวนหนึ่ งกับข้าพเจ้าได้คิดทาการ เปลี่ยนแปลงการปกครองข องประเทศไทยตั้งแต่เรายังอยูด่ ว้ ยกันในประเทศ ฝรั่งเศส ข้าพเจ้าได้เสนอหลักการอันเป็ น
รากฐานสาคัญที่เป็ นจุดหมายของข้ าพเจ้าในการ เปลี่ยนแปลงนั้น คือจุดประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ อยูท่ ี่ความปรารถนาให้ชาติไทยมีความเป็ นเอกราช สมบูรณ์ ซึ่ งรวมทั้ง
เอกราชในทางเศรษฐกิจด้วย (ผูอ้ ่านเค้าโครงการเศรษฐ กิจของข้าพเจ้าคงเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าใน เรื่ องที่กล่าว นี้ แล้ว) มิตรสหายดังกล่าวแล้ว ได้ตกลง
มอบให้ขา้ พเจ้าพิจารณาแก้ปัญหาเศ รษฐกิจของชาติ ข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาตามสติปัญญาอันน้อย ของข้าพเจ้าและโดยเฉพาะการขุดคลอง ที่คอคอดกระนั้น ข้าพเจ้า
ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องการขุดคลองที่คอคอดต่าง ๆ ตามที่อาจารย์เลเดแกร์เคยแนะนาไว้ผลแห่ งการศึกษาค้นคว้าของข ่้าพเจ้าในสมัย นั้นทาให้ขา้ พเจ้าเห็นว่าในแง่
การช่างนั้น ; การขุดคลองที่คอคอดต่าง ๆ ซึ่ งแม้ภูมิประเทศจะเป็ นภูเขาก็สามารถทาได้ เช่น คลองปานามา เป็ นต้น แต่ปัญหาอยูท่ ี่แรงงาน ทุน การเมือง
ระหว่างประเทศในเรื่ องแรงงานนั้นปรากฏว่ากา รขุดคลองสุ เอซต้องใช้ วิธีเกณฑ์แรงราษฎรอาหรับซึ่ งต้องล้มตายก ่ั นมาก ส่ วนการขุดคลองปานามานั้น แม้จะ
ใช้วธิ ีจา้ งคนงานแต่คนงา นก็ตอ้ งล้มตายเพราะไข้มาลาเรี ยมาก การขุดคลองคีลและคลอง โคริ นธ์ไม่มีปัญหา ดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าจะขุดคลองกระแล้วก็ตอ้ ง
ใช ่้วธิ ีจา้ งคนงานและมีเครื่ องมือ ทุ่นแรงที่ทนั สมัยกว่าแต่ก่อน& nbsp; และต้องระวังเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บของคนงานซึ่ งรัฐบาลมีทา งแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ในเรื่ อง
เงินทุนนั้น ข้าพเ จ้าเห็นว่าการขุดคลองคีลและคลองโคริ นธ์ได้ใช้จ่ายเงินของประเทศ นั้น เอง จึงไม่มีปัญหาอันใดที่ต่างประเทศจะแทรก แซงในธุรกิจอันเป็ นไป
ตามอธิปไตยของ ชาติน้ นั แต่สาหรับคลองสุ เอซนั้นก็รู้กนั อยูท่ วั่ ไปแล้วว่าต้องใช้ทุนของหลายประเทศ อัน ทาให้ไอยคุปต์ตอ้ งเสี ยอธิปไตยในเขตคลองนั้นไป ส่ วน
การขุ ดคลองปานามานั้น เดิมฝรั่งเศสได้รับสัมปทานจากประเทศโคลัมเบีย ซึ่ งเจ้าของเขตปานามาแต่บริ ษทั นั้นขุดไปไม่สาเร็ จ ; การงานต้องหยุดชะงักลงและมี
การชาระบัญชีบริ ษทั นั้น ต่อมา ส.ร.อ. ได้ทาการเจรจากับโคลัมเบียเพื่อขอสัมปทานขุดคลองปานามา รัฐบาลโคลัมเบียสมัยนั้นได้ประวิงการสัตยาบันข้อตกลงกับ
ส.ร.อ. เพื่อเกี่ยงที่จะได้ประโยชน์ยงิ่ ขึ้น ใน ค.ศ. ๑๙๐๓ ได้เกิดมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนโคลัมเบียโดยแยกเขตป านามาออกเป็ นอีกประเทศ หนึ่งต่างหากจาก
โคลัมเบีย รัฐบา ลโคลัมเบียได้ส่งกองทหารไปเพื่อจะปราบขบวนการนี้ แต่ได้ถูกต้า นโดยนาวิกโยธินอเมริ กนั แห่ งเรื อลาดตะเวน ส.ร.อ. ชื่อ “แนชวิลล์” ซึ่ งอ้าง
นัยของสัญญาที่มีไว้แต่ปางก่อนว่า ส.ร.อ. มีสิทธิคุม้ ครองที่จะให้บริ เวณคอคอดปานามานั้นเป็ นแดนเ ปิ ด การสู ้รบระหว่างกองทหารของรัฐบาลโคลัมเบียกับ
ขบวนการเอกราชของปานามาจึงสงบ ลง ต่อมาอีกไม่กี่วนั รัฐบาล ส.ร.อ. ก็รับรองประเทศปานามาที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ นั และประเทศปานามาก็ทาสนธิสัญญายกเขต
คลองปานามาให้อยูใ่ นความอาร ่ั กขาของ ส.ร.อ. ฉะนั้นปัญหาเรื่ องทุนก็เกี่ยวกับการเมื องระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และอาจเป็ นเหตุให้มีการแบ่ งแยก
ดินแดนตั้งขึ้นเป็ นประเทศใหม่ เช่น ประเทศปานามา เป็ นต้นในส่ วนที่เกี่ยวกับปัญหาการเมืองระ หว่างประเทศโดยทัว่ ไปนั้นก็เป็ น ที่ช้ ีเห็นประจักษ์อยูแ่ ล้ว&n
bsp; สาหรับคลองสุ เอซและคลองปานามา ส่ วนคลองคีลและคลองโคริ นธ ่์ ไม่มีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ สาหรับการขุดคลองกระใ นสมัยที่ขา้ พเจ้า
ศึกษาอยูน่ ้ นั เห็นว่าปัญหามิได้อยูแ่ ต ่่ เพียงว่าที่จะต้องระมัดระวังระบอบอาณานิคมอังกฤษ อย่างเดียวเ ท่านั้น คือต้องระลึกถึงตัวอย่างของคลองอื่น ๆ ที่จะมีผล
ในทางการเมืองตามมาอีกด้วย ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังให้ดี และถ้าคิดหาทุนโดยการกูเ้ ง ่ิ นต่างประเทศแทนที่จะเอาทุนของเราเองแล้วจะทาให้ มีภาระหลา
ยอย ่่ างติดตามมา

๒. ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะที่ขา้ พเจ้าดารงตาแหน่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง มหาดไทยนั้น กรมโยธาเทศบาลสมัยนั้น (ที่ได้ต้งั ขึ้นโดย รวมกรมทาง
กับกรมนคราทรเข้าเป็ นกรมเดียวกัน มีหน้าที่ในก ารทางทัว่ ราชอาณาจักร และการคมนาคมส่ วนท้องถิ่น) ได้จดั ร่ างโครงการทางทัว่ ราช อาณาจักรตามคาสั่งของ
ข้าพเจ้า เสร็ จแล้วได้เสนอร่ างโครง การนั้นมายังข้าพเจ้าเพื่อพิจารณา เมื่อข้าพเจ้าพิจารณา ถึงการสร้างทางจากชุมพรผ่านกระบี่เพื่อไปยังระนองและ พังงานั้
น ข้าพเจ้าได้หวนระลึกถึงการขุดคลองที่คอคอดกระว่าสมควร ที่จะได้ฟ้ื นขึ้นมาอีก แทนที่จะสร้างทางอย่างเดียวซึ่ งจะเป็ นว ่ิ ถีทางอย่างหนึ่งในการช่วยให้ชาติไทย
มีความเป็ นเอกราชทางเศรษ ฐกิจสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นตามอุดมการณ์ของคณะราษฎร แต่ปัญหากา รขุดคลองกระนี้เกินขอบเขตของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะ ข้า
พเจ้าจึงได้นาเรื่ องไปเสนอเจ้าคุณพหลฯ นายกรัฐมนตรี เจ้าคุณพหลฯ ตอบว่าถ้าขุดได้ ก็เป็ นการดีเพราะท่านเองเคยผ่านคลองสุ เอซมาเหมือนกัน แล ะเคยอยูใ่ น
ประเทศเยอรมนี ที่มีคลองคีลเชื่อมทะเลเหนือกับบอลติกท ่ี่่คอคอด ใกล้กบั ประเทศเดนมาร์ก จึงอยากให้เรามีคลองที่คอคอดกระบ้าง ท่านถามว่าเราจะเอา เงินมา
จากไหนกับต้องระวังต่างประเทศ ข้าพเจ้าเรี ย นต่อท่านเจ้าคุณฯ ว่า ข้าพเจ้าก็มีความวิตกอย่างท่าน แต่ก่อนอื่นทีเดียวเราจะ ขุดคลองนั้นต่อเมื่อเรามีทุนของเรา
เอง เพราะถ้าขืนใช้วิ ธีกยู้ มื จากต่างประเทศแล้ว ก็จะทาให้เราต้องผูกพันกับเจ้าหนี้ ทั้งทางนิ ตินยั และพฤตินัย ข้าพเจ้าจะปรึ กษาหลวงเดชาติวง ศ์ (ม.ล.กรี เดชาติ
วงศ์) เพื่อนร่ วมก่อการวันที่ ๒๔ มิถุนายน ย้ายจากกรมรถไฟมาเป็ นนายช่างในกรมโยธาเทศบาล ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ างโครงการทางทัว่ ราชอาณาจักร ว่าการขุดคลอ งกระ
จะสิ้ นค่าใช้จ่ายสักเท่าใด แล้วจะพิจารณาว่ากระทรวง การคลังจะมีเงินให้หรื อไม่ขา้ พเจ้าเรี ยนท่านเจ้า คุณฯ ต่อไปว ่่ าปัญหาต่างประเทศนั้นนอกจากการป้ องกัน
โดยไม่กเู้ งินเขามาขุดคล อง แล้ว เราจะต้องระวังไม่เพียงแต่องั กฤษเท่านั้น แต่ต่างชาติที ่่ เป็ นมหาอานาจทั้งหมด เราจะต้องเอาเยีย่ งคลองคีลของเยอร มันและ
คลองโคริ นธ์ของกรี ก ซึ่ งอยูภ่ ายใต้อธิปไตยของชาติ นั้นเด็ดขาด ไม่ใช่วธิ ีการอย่างคลองสุ เอซหรื อคลองปานามา ข้าพเจ้าเรี ยนท่านเจ้าคุณพหลฯ ว่าประเทศอังกฤษ
ย่อมถูกกระทบกระ เทือนโดยเฉพาะ ถ้าเราชี้แจงกับเขาว่าแม้สิงคโปร์ จะขาดรา ยได้เนื่องจากการผ่านสิ นค้าของไทย ก็ตาม แต่อินเดียกับพม่าของอังกฤษย่อมได้
ประโยชน์จากคลองนี้ดว้ ย ; แม้พ่อค้าที่ลอนดอนเองก็ได้ประโยชน์เพราะปี หนึ่ง ๆ บริ เตนซื้ อสิ นค้าหนัก ๆ เช่น ไม้สักและข้าวจากประเทศไทยเป็ นจานวนมาก เมื่อ
ค่าขนส่ งถูกลง พ่อค้าชาวอังกฤษเองก็ได้ประโยชน์คุ ้ มหรื อเกินกว่าที่ได้ทางสิ งคโปร์ การที่เราจะขุดคลองกระต ามอธิปไตยของเราได้หรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั ปัญหาแห่ ง
การ รักษาอธิปไ ตยและความเป็ นเอกราชทั้งมวลของชาติ ข้าพเจ้าเห็นว่ารัฐบ าลที่ท่านเจ้าคุณฯ เป็ นหัวหน้าอยูน่ ้ นั ก็ได้รักษาดุลยภาพแห่ งอ ่านาจไว้เป็ นอย่างดี
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และถ้าเราช่วยกันประคองรักษาต่อไป เราจะรักษาความเป็ นเอกราชของชาติไว้ได้ ท่านเจ้าคุณฯ ตอบว่า “จริ ง” แล้วท่านเสริ มต่อไปว่า ถ้าเราเสี ยดุลยภาพแห่ ง
อานาจแล้ว ดุลยภาพอื่น ๆ ก็เสี ยตามไปด้วย บ้านเมืองก็จะพังทลาย
ข้าพเจ้าเรี ยนท่านเจ้าคุณฯ อีกว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเป็ นห่ วงอยู่ ก็คือ การเจรจาแก้ไขสัญญาที่ไม่เสมอภาค เวลานั้นยังไม่มีศพั ท์ สนธิสัญญากับต่างประเทศ คือถ้าเราลงมือ
ขุดคลองก่อนแล้วก ่็จะทาให้การเจรจาแก้ไขสัญญาเช่นนั้นขลุกขลัก ได้ เราต้องจัดการแก้ไขสัญญาให้เรามีเอกราชสมบูรณ์ก่อน
เจ้าคุณพหลฯ เห็นด้วยในหลักการตามที่ขา้ พเจ้าเสนอ แล้ว ท่านสั่งให้ขา้ พเจ้ากลับไปพิจารณากับหลวงเดชาฯ เรื่ องกา รช่างและให้ขา้ พเจ้าคิดหาเงินทุนต่อไป

๓. ข้ าพเจ้ าได้ เชิญหลวงเดชาติวงศ์ มาปรึ กษากะประมาณกันอย่างคร่ าว ๆ ว่าถ้าเราจะขุดคลองที่คอคอดกระยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ขนาดกว้างและลึก
อย่างคลองสุ เอซรวมทั้งการแต่งร ่่ องน้ าจากปากคลองไปสู่ ทะเลลึก ก็คงใช้เงินในขณะนั้นประมาณ ๑๐ ล้านบาท นอกจากนั้นเราจาเป็ นต้องสร้างเขื่อนและท่าเทียบ
เรื อ โรงคลังสิ นค้า เขื่อนกันคลื่นในทะเล ถนนและทางรถไฟริ มฝั่งคลอง สะพานรถไฟและสะพานต่าง ๆ ข้ามคลอง โรงไฟฟ้ า การโทรเลข
โทรศัพท์ กระโจมไฟ อาคารและอุปกรณ์อื่น ๆ อันเกี่ยวแก่ความจาเป็ นและความสะดวกแก่การเดินเรื อผ่า นคลองนี้ จึงได้กะกันอย่างคร่ าว ๆ ว่าคงใช้เงินอีกราว
๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้ นประมาณ ๑๘ ล้านบาทเราได้คิดกันอีกแผนหนึ่งถึงการขุดคลองที่กว้างและลึ กน้อยกว่าคลองสุ เอซ เช่น ขนาดคลองโคริ นธ์ของกรี กเพื่อให้
เรื อเพียงขนาดที่เข ่้าปากน้ าเจ้าพระยาได้ผา่ น เท่านั้น อันจะเป็ นการกระทบกระเทือนอังกฤษไม่มากนัก ในการนี้เราอ าจลดค่าใช้จ่ายสาหรับงานดินลงไปได้
ประมาณ ๖ ล้านบาท แต่เราก็ตอ้ งสร้างเขื่อน สะพานข้ามคลอง และการก่อสร้างอื่น ๆ เช่นเดียวกับการขุดคลองขนาดคลองสุ เอซนัน่ เอง เราได้ค ่ิ ดต่อไปว่าถ้า
เราจะขุดเพียงขนาดกว้างลึกเท่าคลองโคริ นธ์แล้วมีแ ผนการ ขยายให้เท่าคลองสุ เอซในอนาคต แต่เราเห็นว่าการขย ายคลองใหม่และสิ่ งก่อสร้างบางอย่างก็ตอ้ งทา
ใหม่ เช่น สะพานข้ามคลอง เป็ นต้น ฉะนั้น จึงคิดว่าไหน ๆ จะขุดคลองกันตรงนี้ แล้วก็ขดุ กันเต็มอัตราทีเดียว เอา ขนาดคลองสุ เอซนัน่ แหละหลวงเดชาฯ ถาม
ข้าพเจ้าว่าจะเอาเงินมาจากไหน ข้าพเจ้าตอบว่าเงินคงค ลังกับเงินสารองใช้หนี้เงินกูย้ มื มีอยูท่ ี่กระทรวงการ คลังซึ่ งเก็บไว้เฉย ๆ นั้น สมควรขอเอามาใช้จ่ายในการ
ลงทุนของประเทศชาติได้ประ มาณ ๓๕ ล้านบาท ส่ วนหนึ่งก็เอามาสร้างทาง อีกส่ วนหนึ่ งก็เอามาสร้างคลองกระ แต่กระทรวงการคลังหวงเ งินนั้น ข้าพเจ้าเห็น
จะต้องอาสาไปเจรจาขอลดดอกเบี้ยเงิน กูเ้ พื่อรัฐบาลจะได้อนุ ญาต ให้ใช้เงินคงคลังและเงินสารองใช้หน ่ี่้ได้สะดวกหลวงเดชาฯ ไต่ถามถึงปัญหาระหว่างประเทศ
ข้าพเจ้าได้ตอบตามที่ได้เรี ยนเจ้าคุณพหลฯ ดังกล่าวแล้ว
ข้อสังเกต ตามที่วิทยุกระจายเสี ยงแจ้งว่ารัฐบาลไทยปั จจุ บัน (พ.ศ. ๒๕๐๑) คิดจะขุดคลองนี้ จากบริ เวณใต้บางสะพานไปยังปากน้ าจันนั้น ทาให้ขา้ พเจ้าฉงนว่าเหตุ
ใดจึงจะขุดคลองยาวประมาณกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรซึ่ งเกินกว่าแนวที่นายช่างได้กะกรุ ย เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ กว่าหนึ่งเท่า แต่ได้ทราบว่ารัฐบาลหวังจะได้ทองคาและแร่
อื่น ๆ จากการขุดคลองนี้ จึงทาให้ขา้ พเจ้าระลึกว่าการขุดคลอ งกับการทาเหมืองแร่ น้ นั ต่างกัน แม้ขา้ พเจ้าจะเห็นด้วยตา เปล่าว่างานทั้งสองอย่างมีการขุดดินด้วยกัน
การสร้างคลองนั้นต ่้องการให้คลองตรงและสั้นที่สุด ส่ วนการทาเหมืองแร่ มีการ ขุดดินในที่จากัดและคดเคี้ยวไปมาตามสายแร่ และบางที่ สายแร่ ก็อ ยูต่ ้นื บางทีก็
อยูล่ ึกไม่สม่าเสมอ เครื่ องขุดดินสาหรับทาเหมือง แร่ ก็มีลกั ษณะต่างกับเครื่ องขุดดินสาหรับขุด คลอง ยิง่ เป็ นเครื่ องขุดดินทาเหมืองทองคาแล้วก็มีลกั ษณะพิเศษ
ออกไปอี ก เพราะแร่ ทองคาที่มีอยูใ่ ต้ดินในทรายนั้นเป็ นชิ้นเล็ก ๆ มาก นาน ๆ จึงจะพบเป็ นเมล็ดเท่าเมล็ดถัว่ เขียว ซึ่ งถือว่าเป็ นม หัศจรรย์ไม่ใช่เป็ นลิ่มหรื อ
แท่ง นอกจากนั้นเครื่ องสาหรั บเหมืองทองคาต้องมีเครื่ องกลไกที่สามารถระวังเจ้า หน้าที่ซ่ ึ ง เกี่ยวข้องกับการขุดที่อาจมีบางคนไม่ซื่อแล้วยักยอกเอาไปคนหนึ่ ง ๆ
เพียงวันละไม่ถึงกรัมก็จะทาให้นายเหมืองหรื อรัฐบาลขาดทุน ข้าพเจ้าได้ระลึกต่อไปอีกว่า บริ เวณอาเภอบางสะพานนี้เ ป็ นแหล่งที่บรรพบุรุษของไทยได้ทาการขุด
และร่ อนเอา แร่ ทองคาขึ้ นมาติดต่อกันเป็ นเวลาหลายศตวรรษแล้ว ในสมัยที่กรุ งศรี อย ุ่ ธยาเป็ นราชธานีน้ นั ทองคาส่ วนหนึ่งที่มีอยูใ่ นกรุ งนั้น ก็ได้มาจากแหล่งที่
กล่าวนี้ ดังนั้นในสมัยโบราณท่านจึงย กบริ เวณนี้ข้ นึ เป็ นเมือง (คือที่เรี ยกว่าจังหวัดในปัจจุบนั มีชื่อว่า “เมืองกาเนิดนพคุณ”) ซึ่ งหมายถึงจังหวัดที่ เป็ นแหล่งกา
เนินทองคาเนื้อดีซ่ ึ งเรี ยกกันว่าทองเนื้อ เก้าหรื อ ทองนพคุณ ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แหล่งทองคาที่กล่าวนี้ก ่็ยงั ทากันต่อมาและได้ยกบริ เวณ นี้ ให้เป็ นเมือง
กาเนิดนพคุณอยู่ จนกระทัง่ ยุบเมืองเป็ นอาเภอแล้ว ต่อมาเปลี่ยนเรี ยกชื่อต ่าบลที่ต้ งั ที่วา่ การอาเภอเมืองกาเนิดนพคุณ จึงกลายมาเป็ นอาเภอบางสะพาน ในปลาย
รัชกาลที่ ๕ ได้มีบริ ษทั ต่างประเทศขอสัมปทานทาเหมืองแร่ ทองคา ณ บริ เวณนั้นตามปกติแล้วพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั ทรงหวงแหนทร ่ั พยากรอันมีค่า ของ
ชาติ แต่การที่พระองค์พระราชทานสัมปทานนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าพร ะองค์คงทรงพิจารณาว่าทองคาที่เหลืออยูจ่ ากการขุดค้นตั้งแต่ สม ่ั ยโบราณเป็ นต้นมาเหลือน้อย
มาก ถ้าบริ ษทั ต่างด้าวอยากจะล งทุนก็อาจเป็ นประโยชน์แก่ราษฎรไทยที่จะได้ค่าจ้าง จากการเป็ นล ู่ กจ้างบริ ษทั ในที่สุดบริ ษทั นั้นทาไปไม่สาเร็ จแล้ว
ต้องล ่้มละลาย ข้าพเจ้าคิดว่าเทคนิคในการทาเหมืองทองปั จจุบนั อ าจมีอะไรดีกว่าเมื่อ ครั้งบริ ษทั นั้นก็เป็ นได้ ฉะนั้นจ ่ึงไม่ประสงค์คดั ค้านการที่รัฐบาลจะทา
เหมืองแร่ ทองคา ณ ที่น้ นั อีก แต่ขอให้สานึกให้ดีวา่ จะยังมีทองคาเหลืออยู่ พอที่จะลงทุนทาได้กาไรหรื อไม่ แต่อย่างไรก็ตาม การทาเหมืองแร่ เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ ง
ต่างหากจากการขุดคลอง จึงไม่สมควรที่จะเอาการขุดคลองไปขึ้นต่อการทาเหมืองแร่ ที่อาจเป ่็นการเสี่ ยง การขุดคลองอาจทาให้เห็ นเป็ นชิ้นแร่ บางชนิดบ ่้างแต่
ก็ไม่มากมายถึงกับจะโกย ขึ้นได้ง่าย ๆ ยิง่ เป็ นแร่ ทองคาแล้ว ไม่ใช่ของหาได้ง่าย ๆ มิฉะนั้นทองคาก็หมดคุณค่าหรื ออาจมีราคาถูกกว่าดีบุก&n bsp; การที่
ทองคาเป็ นสิ่ งหายากนั้นเป็ นเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้ ทองคามีราคา แพงอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นสมควรในหลักการที่ดาริ วิสาหกิจใด ๆ จะต้องคานึงถึงวัตถุพลอย
ได้ดว้ ย จึงคิดว่านอกจากแสวงหาแร่ ดงั กล่าวแล้ว รัฐบาลอาจคิดอย่า งอื่นอีกก็เป็ นได้ ในขณะที่เราดาริ ขดุ คลองสมัยเจ้าคุณพห ลฯ เป็ นนายกรัฐมนตรี น้ นั เราได้
ดาริ ถึงสิ่ งพลอยได้จากสภาพท ่ี่่เห็นกันได้อย่างประจักษ์ซ่ ึ งข้าพเจ้าจะ ได้นามาเล่าสู่ กนั ฟั งดังต่อไปนี้
การสร้างคลองนี้เราก็จะต้องประกาศหวง ห้ามที่ดินในบริ เวณในประ มาณ ๒ แสนไร่ และโดยเฉพาะที่ดินในบริ เวณนั้นเป็ นดินที่อุดมสมบ ู่ รณ์แต่ยงั เป็ นที่รกร้าง
ว่างเปล่า มิได้มีผใู ้ ดทาประโยชน์ เมื่อขุดคลองขึ้นแล้วที่ดินสองฝ ่ั ่่งคลองต้องเจริ ญแน่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกหลวงเดชาฯ ว่าจะให้รัฐบาลลงทุนอีก ๒ ล้านบาท
เพื่อจัดการปรุ งแต่ที่ ๒ แสนไร่ น้ นั ให้เป็ นสวน คือที่ดินบางแห่ งเหมาะก็ทาเป็ นสวนผลไม้ไ ด้ เช่น บริ เวณหลังสวนที่ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นที่ดินอุดมสมบูรณ์ สาหรับสวน
ผลไม้ นอกจากนั้นก็ปลูกยางพาราและมะพร้าว ; ต้นโกโก้และไม้ยนื ต้นอื่น ๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อพ้นกาหนดห้าปี แล้ว ที่สวนเหล่านั้นก็จะมีราคา (เมื่อก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง) ไม่นอ้ ยกว่าไร่ ละ ๑๐๐ บาท และถ้าเป็ นสวนผลไม้ก็มีราคามากขึ้นไปอีก ที่ สวนสองแสนไร่ ก็คงเป็ นเงินยีส่ ิ บล้านบาท ซึ่ งเมื่อหักค่าใช้จ่า
ยในการสร้างสวนแล้ว รัฐบาลก็จะได้กาไรคืนทุนที่จะขุดคลอ ง เราเห็นกันว่าจะไม่ใช้วธิ ีถางป่ าแบบเผาป่ าที่ทากันโดย โค่นต้นไม้ลงมาแล้วใช้ ไฟเผา เพราะเรา
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เสี ยดายไม้ของชาติ เราจะปรุ งแต่งที่ดินสองฝั่งค ลองอย่างประณีต เช่น ไม้ใหญ่ตน้ ใดสามารถทาเป็ นซุงเพื่อใช้ทาเขื่อนได้ก็ ต้องประคองให้เป็ นซุง ไม้ใดที่เลื่อย
เป็ นแผ่นกระดานปลูก อาคารได้ก็ตอ้ งเลื่อย ไม้ใดที่ทาเป็ นเสาเข็มได้ก็ตอ้ งเอ ามาเป็ นเสาเข็ม ส่ วนไม้ที่ใช้อย่างอื่นไม่ได้จึงเอามาเผ าเป็ นถ่านไม่ใช่เผาทิ้งให้เป็ นขี้
เถ้า ในการนี้รัฐบาลก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกในการถางป่ า
เราได้พิจารณา กันว่าส่ วนที่สร้างขึ้นใหม่น้ นั จะให้กรรมกรที่ม าช่วยการขุดคลองมีสิทธิซ้ื อ ก่อนผูอ้ ื่นเพื่อให้เขาเหล่านั้นม ่ีที่ดินอันเป็ นสวนอย่างอุดมสมบูรณ์ เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของแต่ละคนโ ดยให้ชาระเงินผ่อนเป็ นงวด ๆ กรรมกรเหล่านี้อาจมาจากภาคอื่นทัว่ ราชอาณาจักร และเม ่ื่่อเขาได้ช่วยขุดคลองสาเร็ จแล้วก็จะได้มีที่ดิน
พร้อมด้วยอาคารท ่ี่่สร้าง ให้ดว้ ยราคาถูกอย่างผาสุ ก กรรมกรแต่ละคนก็เพีย งแต่จะบารุ งพืชผลที่เราลงไว้ให้และต่อเติมตามที่เขาเห็น สมควร เขาก็จะเก็บผลได้
อย่างสบายและนาไปส่ งตลาดค้ากับต่างประ เทศซึ่ งอยูท่ ี่ปาก คลองขุดใหม่น้ นั ซึ่ งเขาจะได้ราคาดี ขึ้นกว่าที่ตอ้ งผ่านเมืองท่าของประเทศอื่น ที่ดินส่ วนที ่่ เหลือขาย
ให้กบั กรรมกรก็จะได้ขายให้แก่คนไทยซึ่ งเป็ นคนยากจน ห รื อคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ของตนเองตามที่กรรมการขายที่ดินจะได้ตร วจสอบ พิจารณาให้ถี่ถว้ นเพื่อ
ป้ องกันมิให้คนมัง่ มีเอาเงินไปซื ่้อที่ดินจากกรรมกร หรื อคนยากจนดังกล่าวแล้ว เราก็จะต้อ งมีขอ้ กาหนดว่าที่ดินซึ่ งกรรมกรและคนยากจนรับซื้ อไปนั้นจะซื้ อข าย
หรื อโอนโดยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้นอกจากโอนทางมรดกเท่านั้นข้าพเจ้าได้เสนอเรื่ องที่ปรึ กษากับหลวงเดชาฯ ต่อเจ้าคุณพหลฯ แล้วเดินทางไปเจรจาขอลดดอกเบ ่ี่้ย
เงินกูส้ าเร็ จแล้วกลับมาประเทศไทยได้รับมอบ หมายให้เป็ นรัฐ มนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศและได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่ เ สมอภาคซึ่ งเป็ นอุปสรรคของ
อธิปไตยและเอกราชแห่ งชาติไทยแล้วย้ายไ ปรับตาแหน่ ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ต่อมาก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่ สัญญาสมบูรณ์แบบตามที่ราษฎร
ไทยรู ้อยูแ่ ล้ว

๔. บัดนีส้ ัญญาไม่ เสมอภาคและสัญญาสมบูรณ์ แบบก็หมดไปแล้ ว ตามนิตินัยประเทศไทยมีความเป็ นเอกราช สิ่ งที่ข้ าพเจ้าเป็ นห่วงอีกคือเอกราชตาม
พฤตินยั เพราะปั ญหาที่จะต้องคิดให ่้ รอบคอบมิใช่อยูแ่ ต่เพียงว่าเราเห็นว่าเราเป็ นเอกราชตามนิติน ่ั ยแล้วจะทาการ ตามพลการ
ข้าพเจ้าสนับสนุนรัฐบาลให้ขุดคอคอดกระสาเร็ จไปตามอุดมการณ์ที่ ข้าพเจ้าพรรณนามาตั้งแต่ตน้ ก็เพราะมีความหวังว่ารัฐบาลจะรักษา และป้ องกัน เอกราชของชาติ
ตามพฤตินยั ได้และใช้ทุนของชาติไทยเรา เองดังที่ขา้ พเจ้าจะกล่าว ต่อไป

ประการที่ ๑ การรักษาและป้ องกันเอกราชทางพฤตินยั ข้าพเจ้าคิดว่า นักการเมืองปัจจุบนั นี้ จานวนมากเคยเป็ นผ ู่ ่้อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเจ้าคุณพหลฯ มาโดยตรง
คงจะระลึกถึงเจ้าคุณ พหลฯ บ้างว่า ในระหว่างที่ท่านดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อยูน่ ั ่้น ราษฎรได้รับความร่ มเย็นเป็ นสุ ข เอกราชและอธิป ไตยของชาติเท่าที่มี
อยูใ่ นขณะนั้นมิได้เสื่ อมลงไปแต่ได้เพิ่ม พูนยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะท่านเจ้าคุณได้นาราษฎรรักษาด ุ่ ลยภาพแห่ งอานาจไว้ได้เป็ นอย่าง ดี การงานของประเทศชาติ
สมดุลไปทุกส่ วน
ภายหลังสงครามครั้งที่แล้วหลาย รัฐบาลไทยที่มีอยูก่ ่อนรัฐประห าร พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ได้นาหลักนโยบายอันสุ ขมุ คัมภีรภาพของเจ้าคุณพหลฯ มาใช้เพื่อรักษาความเป็ น
เอกราชตามนิตินัยและตามพฤตินัยของชาต ่ิ โดยรักษา ดุลยภาพแห่ งอานาจของมหาประเทศไว้ได้ แม้วา่ ร ่ั ฐบาลเหล่านั้นจะมีขอ้ บกพร่ องบางอย่างแต่ก็ไม่
บกพร่ องในเรื่ องค วาม เป็ นเอกราชของชาติซ่ ึ งสาคัญกว่าบุคคลและสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น
ราษฎรมากหลาย ในปัจจุบนั นี้ได้เรี ยกร้องโดยใช้ภาษาอย่างสามัญช นว่า “ความเป็ นกลาง” ซึ่ งทาให้บางท่านวินิจฉัยตา มรู ปการณ์ภายนอกของศัพท์เทคนิคแห่ ง
กฎหมายระหว่าง ประเทศ และบางท่านก็คดั ค้านคารมต่าง ๆ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าการพิจารณาคาเรี ยกร้องของราษฎรสามัญ ทัว่ ไปนั้นจะต้อง พิจารณาเจตนารมณ์ของ
ราษฎร เพราะถ้าพิจารณาเถียงกันตามศัพท์เทคนิคแล้ว ข้าพเจ้าเอง และเชื่อว่าอีกหลายท่านถ้าใช้เวลาว่างสารวจศัพท์ที่เราใช้แล้ว& nbsp; ก็จะพบว่าเราท่านใช้
ศัพท์ผิดเพี้ยนไปได้ จึงควรใ ห้อภัยแก่ราษฎรสามัญโดยอย่าเข้มงวดในการใช้ศพั ท์เทคนิคนัก ; ข้าพเจ้าคิดว่า “ความเป็ นกลาง” ที่ราษฎรสามัญเรี ยกร้องนั้น
หมายถึงดุลยภาพแห่ งอานาจซึ่ งเป็ นนโยบายที่เจ้า คุณพหลฯ นาราษ ฎรมาสมัยหนึ่งในการรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่ นคงและ ทวียงิ่ ขึ้น เพราะ
ท่านไม่เอาชาติไปเป็ นเดิมพันถ ่่ วงน้ าหนักข้างหนึ่งข้างใด สิ่ งที่ท่านเอาเป็ นเดิมพัน คือการรักชาติดว้ ยกาย วาจา ใจ ท่านเทิดทูนชาติไทยเหนือบุคคลใด
ๆ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านที่เคยอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาโดยตร งของเจ้าคุณพหลฯ คงสามารถเจริ ญรอยตามได้ นโยบายของเจ้าคุณพหลฯ ดังว่านั้นเป็ นเกราะที่แข็งแกร่ งใน
การป้ องกันอิทธิพลของต่างชาติที่จะแทรก เข้ามาในปัญหาอธิปไตยกับเอก ราชของชาติไทย ข้าพเจ้าหวังว่าความหวังของข้าพเจ้าคงไม่ พลาด

ประการที่ ๒ ปัญหาทุน ข้าพเจ้าเห็นว่าการสร้างคลองที่คอคอดก ระนี้เป็ นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง สาหรับชาติไทยโดยชาติไทยเอง ดังนั้นเป็ นการสมควรที่
รัฐบาลจะนาเอาทุนนอนที่มีอยูโ่ ด ยยังมิได้ใช้ให้เป็ น ประโยชน์อย่างใดและไม่กระทบกระเทือนถึงเส ถียรภาพของเงินตรามาลงทุนได้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐ บาล
จะคิดกูเ้ งินของชาติอื่นมาลงทุนในการนี้เพราะ จะทาให้เกิดภ าวะผูกพันทางพฤตินัยหลายอย่าง ผลที่เราหวังจะได้ความเป็ นเอกราชสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นในทางเศรษฐกิจก็
จะกลับกลาย เป็ นเสี ยเอก ราชทางพฤตินยั อย่างอื่น ๆข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะเพิ่ม ภาษีอากรหรื อลดเงินเดือนข้าราชการ เพื่อการนี้ ข้าพเจ้ าไม่เห็นด้วยที่จะเอา
ทุนนอนของชาติมาใช้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในเ รื่ อง ที่ไม่ใช่การลงทุนเช่นการขุดคอคอดกระนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่า รัฐบาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าฯ และบาง
รัฐบาลต่อ ๆ มาจนถึงมีการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้นได้สะสมทุนบางประการไว้ให้ชนรุ่ นหลังซึ่ งยังคง มีเหลืออยูบ่ า้ งพอที่ รัฐบาลนี้อาจนาเอามาลงทุนในการ
สร้างคอคอ ดกระได้ และยังมีขมุ ทรัพย์อีกบางประการที่ขา้ พเจ้าจะบอก ให้ท่านไปสารวจเอามาใช้ในการ นี้ ทุนและขุมทรัพย์เหล่า นี้เป็ นทองคาแท่งที่ชาติไทยมีอยู่
แล้วไม่ตอ้ งไปขุดค้น จากดินใ ห้เสี ยเวลา ทองคาแท่งเหล่านี้ บางประเภทก็เป็ นทุนสารองเงินตรา บางปร ะเภทก็ไม่ใช่ทุนสารองเงินตรา แม้ทองคาที่รัฐบาลเอา
ขึ้นบ ่ั ญชีเป็ นสารองเงินตรานั้น ก็ยงั มีบางประเภทที่การได้มา& nbsp; การเสี ยไป การมีอยู่ มิได้ทาให้เงินตราปั จจุบนั นี้ ดีข้ นึ หรื อเลวลง เช่น ทองคา
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ประเภทที่เราได้คืนจากพันธมิตรซึ่ งยึดครองญี่ ปุ่ นและบัดนี้เราได้ฝาก ไว้ใน ส.ร.อ. นั้น เมื่อครั้งญี่ปุ่นได้เอาทองคาส่ วนหนึ่งแห่ งธนาคารช าติของเขากันไว้วา่ เป็ น
ของไทย เนื่องจากที่เขามาขอเบิกเป็ นเงินบาทในระหว่างสงคราม ทอง คาประเภทนั้นก็มิได้ช่วยให้เงินบาทระหว่างสงครามมีค่าดีข้ ึนอย่ างไร เมื่อเสร็ จสิ้ น
สงครามแล้ว พันธมิตรยึดทองคา ประเภทนั้นไว้ก็มิได้ทาให้เงินบาทของไทยเสื่ อมค่าลงไป เ พราะเหตุน้ นั คือเสื่ อมค่าเพราะเหตุอื่น ๆ ภายหลังเราได้ทองคานั้นคืน
มาก็มิได้ทาให้เงินบาทมีค่าดีข้ นึ อย่างไร เพราะค่าของเงินบาทเสื่ อมลงโดยเหตุอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจของสามัญชนผูอ้ ่านจดหมายนี้ ข้าพเจ้าขอชี้แจงอย่างง่าย ๆ ว่า
ระบบเงินตราของไทยเมื่อก่อนสงครามครั้งที่แล้วนั้นเป็ นระ บบการแลกเปลี่ยน อย่างเสรี คือผูใ้ ดมีธนบัตรเป็ นจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น สมมติวา่ ตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ก็มีสิ ทธิ์เอาธนบัตรนั้นมาขอแลกเงินตราต่างประเทศที่เป็ นทุนสารองได้ท ่ั นที โดยรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ ในสมัยนั้นรัฐบาลสยามได้มี ทุน
สารองมัน่ คงนักคือนอกจากเงินตราต่างประเทศ แล้ว ยังมีทองคาอีกด้วยคือมีหลักทรัพย์อนั มีค่า ๑๐๐% ซึ่ งไม่หวัน่ เกรงแม้จะมีผเู ้ อาธนบัตรที่ออกใช้ท้ งั หมดมาแลก
ทุนสารอง แต่ในระหว่างสงครามที่แล้วเป็ นต้นมาจน ถึงปั จจุบนั นี้ ระบบเงินตราของไทยก็เหมือนกับอีกหลายประ เทศในโลก คือใช้ระบบควบคุม กล่าวคือผูถ้ ือ
ธนบัตรไทยไม่มีสิทธิ์ที ่่ จะขอแลกเงินตราต่างประเทศที่เป็ นทุน สารอง รัฐบาลยอมใ ห้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามที่รัฐบาลเห็ นสมควรเพื่อไม ่่ ต้อง
เอาทุนสารองที่มีอยูเ่ ดิมมาจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน รัฐบาลอาจทาได้โดยรักษาดุลยภาพแห่ งมูลค่าที่มีผเู ้ อาเงินบาทมาข อแลกเงินตรา ต่างประเทศกับมูลค่าเงินตรา
ต่างประเทศที่รัฐบาลได ่้รับมา เช่นได้รับมาจากการขายสิ นค้าแก่ต่างประเทศ เป็ นต้น ถ้ารัฐบาลรักษาดุลภาพเช่นนี้ไว้ไม่ได้ ค ่ือมีการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็ น
เงินตราต่างประเทศเกินกว่ามูลค่าท ่ี่่รัฐบาลได้ รับแล้วก็จะต้องจาหน่ายทุนสารองและในที่สุดทองสาร องก็หมด ตามปกติชาติไทยเราอยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบ
ในทางก ารค้าและเศรษฐกิจกับต่าง ประเทศอยูแ่ ล้ว ถ้าเราดาเนินก ารให้เป็ นไปตามธรรมดาโดยไม่ถ่วงตาเต็งแห่ งอานาจให้หนักไปข้าง ใด อันเป็ นการทาให้ดุลย
ภาพทางการเศรษฐกิจและการค้าเสี ยไปแล้ว ; เราก็รักษาดุลยภาพในการแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งทาอะไรให้ยุ่ งยาก ดังนั้นการรักษาดุลยภาพแห่ งอานาจไว้ให้ได้
จึงเป็ นส ่ิ ่่งสาคัญที่จะแก้ไขความ หนักใจของรัฐบาลในดุลยภาพทางการคลังแล ะทางงบประมาณเนื่องจากเราเสี ยดุลยภาพ ไปมากในระหว่างสงครามจึง เป็ นเหตุ
ให้ค่าเงินบาทตกต่าไป ต่อมาจนภายหลังสงครามด้วย ซึ่ งปรากฏว่าเงิน ๑๘ บาทจึงจะแลกดอลลาร์ ส.ร.อ. ได้ ๑ เหรี ยญ แต่บางรัฐบาลที่มีอยูก่ ่อนรัฐประหาร พ.ศ.
๒๔๙๐ ได้ใช้วธิ ีรักษาดุลยภาพแห่ งอานาจและเศรษฐกิจจึงทาให้ค่าข องเงินบาทสู งขึ้น คือเงิน ๑๐ บาทแลกได้ ๑ ดอลลาร์ ส.ร.อ. แต่บดั นี้ ราษฎรไทยต้องจ่ายถึง
๒๑-๒๒ กว่าบาทจึงจะแลกได้หนึ่งดอลลาร์ ส.ร.อ.โดยมีความหวังว่ารัฐบาล จะรักษาดุลยภาพต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้วไว้ได้ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอต่อราษฎรและรั ฐบา
ลในการที่จะเอาทองคาบางประเภทที่ชาติไทย มีอยูม่ าลงทุนขุดค ลองกระดังกล่าวในข้างบนนี้เพื่อความเข้าใจของสามัญชนว่า ชาติไ ทยมีทองคาอยูใ่ นเวลานี้อย่างไร
บ้างนั้น ข้าพเจ้าลองนึกคร่ าว ๆ จะขอเล่าสู่ กนั ฟัง ถ้าความจาของข้าพเจ้าเลือนไ ปบ้างก็ขอท่านผูอ้ ่านโปรดอภัยให้ดว้ ย

ก. ในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้ าเป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น&nb sp; ทุนสารองเงินตราของไทยเอาฝากไว้เป็ นเงินปอนด์
สเตอร์ลิงค์ในอั งกฤษแทบทั้ง สิ้ น เมื่อข้าพเจ้าได้รับตาแหน่งที่กระทรวงการคลัง ได้พิจารณ าเห็นว่าวิธีการดังกล่าวนั้นเป็ นการาให้เงินตราและเศรษฐกิจของไ ทย
ต้องตกอยูภ่ ายใต้เงินอังกฤษอย่างสิ้ นเชิง ยิง่ กว่าน ่ั ่้นถ้าเงินอังกฤษเสื่ อมราคาลงไป เงินไทยก็จะต้องเสื่ อมราคาด้วย ข้าพเจ้าจึงได้สั่งให้ธน าคารตัวแทนรัฐบาล
ไทยในอังกฤษเอาเงินปอนด์ที่เป็ นทุน สารองเงิน ตราส่ วนหนึ่งซึ่ งเป็ นทองคาประมาณ ๓๕ ล้านกรัม แล้วนามาเก็บไว้ที่ห้องนิ รภัยของกระทรวงการคลั ง ณ
กรุ งเทพฯ ต่อมาเงินปอนด์เสื่ อมราคาลงโดยอังกฤษได้ลดค่าข องเงินปอนด์ที่แลกเปลี่ยนกับ เงินดอลลาร์ ส.ร.อ. ประมาณปอนด์ละ ๒๐ เซ็นต์อเมริ กาจึงทาให้
ทองคาที่ขา้ พเจ้านามาเก็บไว้ ณ กรุ งเทพฯ นั้นมีราคาสู งขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับเงินปอนด์อนั ทาใ ห้ชาติไทยได้มีกาไร จานวนมากและทาให้ค่าแห่ งทุนสารองเงินตราไท
ยสู งขึ้น นอกจากนี้ก่อนที่องั กฤษจะลดค่าเงินปอนด์ ข้าพเจ้าได้สดับตรับฟังถึงฐานะของเงินอังกฤษเห็นว่าอังกฤษจะต ่้องลดค่าในเร็ ว วัน จึงได้สงั่ โอนเงินปอนด์
อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นเงินเหรี ยญอเมริ กนั เป็ นการด่วน โทรเลขของข้าพเจ้าไปถึงลอ นดอนประมาณ ๖ ชัว่ โมงก่อนอังกฤษประกาศลดราคาเงินจึงสามารถโอนเงินปอนด์
บาง ส่ วนไปเป็ นเงิน ดอลลาร์อเมริ กนั ซึ่ งชาติไทยได้มีกาไรส่ วนหนึ่ง
เมื่อรัฐบาลสมัยโน้น ประกาศสงครามกับอังกฤษ อังกฤษจึงได้ยดึ เงินของไทยฝากไว้ในอังกฤษ แต่ทองคาที่เร าได้เอามาเก็บไว้ในกรุ งเทพฯ ก็ได้รอดพ้นจากการยึด
ของอังกฤษ และข้าพเจ้าคิดว่ายังอยู ่่ เรี ยบร้อยที่ห้องนิ รภัยของชาติไทยจนถึงทุกวันนี้ ทองคา ประเภทนี้ก็ยงั ไม่ควรที่รัฐบาลจะแตะต้อง คือควรรักษาไว้ เพื่อ
ความจาเป็ นอันสาคัญยิง่ ยวดในการภายหน้า

ข. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อเงินมีราคาตกต่าลงเรื่อย ๆ รัฐบาลไทยขณะนั้นมีเงินเหรี ยญบาทอยูจ่ านวนหนึ่งซึ่ งเมื่อคิดเ ป็ นเนื้อเงินก็ มีราคา
ประมาณบาทละ ๔๐ สตางค์ ราษฎรไม่นิยมเหรี ยญบาท เหรี ยญบาทจึงค้างอยูท่ ี่กระทรวงก ารคลังประมาณ ๔๐ กว่าล้านเหรี ยญ ข้าพเจ้าจึงได้สั่งเอาเหรี ยญเหล่านั้น
ไป ขายแล้วซื้ อเป็ นทองคาได้ประมาณ ๒ ล้านกรัมเศษ เอาฝากไว้ที่ ส.ร.อ. ทองคางวดนี้ รัฐบาลก็ยงั ไม่ควรแตะต้องเช่ นเดียวกับที่กล ่่ าวในข้อ ก.
ค. เมื่อก่ อนญี่ปุ่นโจมตีเพิลฮาเบอร์ น้ นั ญี่ปุ่นได้ ถูกอังกฤษ อเมริกนั กักเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นที่อยูใ่ นประเทศ
้
เหล่านั ่น ญี่ปุ่นไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะมาแลกเป็ นเงินบาท เพื่อซื้ อข้าวสาร ญี่ปุ่นจึงได้มาเจรจากับรัฐบาลไทยในขณ ะนั้นเพื่อขอเอาเงินเยนมาแลกเป็ นเงิน
บาท ข้าพเจ้าเห็น ว่าเงินเยนไม่มนั่ คงจึงเกี่ยงว่าถ้าญี่ปุ่นจะเอาเงินบาทก็ให้ เอาทองคามาแลก ญี่ปุ่นไม่พอใจ แต่ในที่สุดญี่ปุ่นก็ยอม โดยตกลงว่าทองคาส่ วนหนึ่ง
ให้ขน เอามากรุ งเทพฯ และอีกส่ วนหนึ่งนั้นเอาฝากไว้ที่ธนาคารชา ติญี่ปุ่น ภายหลังไม่กี่วนั ก็เกิดสงครามเอเชียบูรพา ดูเหมือนการขนทองมากรุ งเทพฯ คงชะงัก
ไป และคงฝากไว้ที่ญี่ปุ่น ข้าพเจ้าประมาณคร่ าว ๆ เห็นจะราว ๆ ๓ ล้านกรัม ทองคายอดนี้ เอามาลงทุนขุดคลองได้โดยไม่กระท บกระเทือนถึงเสถียรภาพของ
เงินตรา
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ง. ในระหว่ างสงครามญี่ปุ่นได้ บังคับให้ รัฐบาลไทยจ่ ายเงินบาทแลกกับ เงินเยนที่เรียกกันว่ าบัญชีเงินเยนพิเศษเป็ นจานวน
มากมาย อันเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้เงินบาทต้องเสื่ อมค่าลงอย่ างมากมายและเรื้ อรัง มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ในระหว่างที ่่ ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทน
พระองค์ รัฐบาลในสมัยหล ่ั งเคยมาหารื อถึงการที่ญี่ปนขอเงิ
ุ่
นอีก ข้าพเจ้าก็แนะไป ว่าให้เกี่ยวเอาทองคามาแลก ญี่ปุ่นก็ยอมให้ทองคาบางส่ วน และเอาขึ้นบัญชี
เงินเยนพิเศษบางส่ วน ข้าพเจ้าหนักใจว่าถ ่้าเสร็ จสงครามแล้วทองคาประเภทนี้ของไทยที่ฝากไว้ใน ญี่ปุ่นก็ค งสู ญเพราะญี่ปุ่นต้องเป็ นฝ่ ายแพ้แน่ นอน และ
สัมพันธมิตรก ่็คงจะยึดทองคานี้ โดยอาจอ้างตามนิตินัยว่าสื บเนื่องจากที่ รัฐบ าลครั้งก่อนโน้นร่ วมรบกับญี่ปุ่น ข้าพเจ้าคิดดูเห็นว่าท างออกที่พอจะอ้างกับ
สัมพันธมิตรได้ก็คงมีบนั ทึกไว้วา่ เงินที่ จ่ายให้ญี่ปุ่นในตอนที่รัฐบาลมาหารื อกับข้าพเจ้านั้น เร าจ่ายให้ไปเพราะญี่ปุ่นเอาไปซื้ อข้าวให้ราษฎรมลายูและอินโดนี
เซ ่ีย ประกอบด้วยความจริ งก็ปรากฏจากหนังสื อของญี่ปุ่นที่แจ้งมาจะ เอาไปซื้ อข้าวสาร ให้ราษฎรเหล่านั้น พร้อมกันนั้น ข้าพเจ้าก็ได้โทรเลขลับบอกไปยัง
กองบัญชาการของสั มพันธมิตรที่แกนดีถึงการที่ ฝ่ ายไทยต้องจ่ายเงินให้ญี่ปนไปซ
ุ่
่ื่้อข้าวสารเพื่อราษฎรของสัมพันธมิตรเอง เมื่อเสร็ จสงครา
มแล้ว สัมพันธมิตรผูย้ ดึ ครองประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทองคาที่ เราฝากไว้ในญี่ปุ่นรวมทั้ง ทองคารายนี้ดว้ ย ต่อมาได้มี อเมริ กนั คนหนึ่งที่เคยทางานอยูใ่ นกองทัพ
สัมพันธมิตรที่โตเกียวไ ด้ เสนอต่อเอกอัครราชทูตไทยที่กรุ งวอชิงตันว่าสามารถที่จะหาทา งเจรจาให้รัฐบาล ไทยได้ทองคาที่ฝากไว้ในญี่ปุ่นโดยเขาขอค่านาย หน้า
บ้าง ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลไทยที่มีอยูก่ ่อนรัฐประห ารได้พิจารณาเห็นว่าทองคา ประเภทนี้ ต่างกับประเภทที่กล่าวในข้ อ ค. เพราะได้ไว้ในระหว่างสงคราม ถ้า
ชาติไทยได้ทองคาจานวนนี้ มาโดยเสี ยค่านายหน้าเพียงเล็กน้อยก็สมควร นายหน้าคนนี้ไ ด้เดินทางมาพบรัฐบาลที่กรุ งเทพฯ แล้วขอโอกาสมาพบข้าพเจ้ าเพื่อขอ
ความเห็นว่าเหตุผลที่จะอ้างประกอบนั้นมีอะไร บ้าง&nbs p; นอกจากเหตุผลส่ วนที่เขาคิดไว้ ข้าพเจ้าจึงได้ช้ ีแจงถึงเ หตุผลว่าทองคาของเรานั้นไม่ใช่แลกกับเงิน
ที่ช่วย ญี่ปุ่นในการ รบ แต่เป็ นเรื่ องที่ญี่ปุ่นเอาเงินไปซื้ อข้าวสารใ ห้ราษฎรในมลายูและอินโดนีเซี ย นายหน้าผูน้ ้ นั พอใจมากที่ได้ขอ้ อ้างซึ่ งข้าพเจ้าได้แนะให้เขาไป
ติดต่อรัฐบาล เพื่อขอดูหลักฐาน ที่กระทรวงการคลัง ต่อมาอีกไม่กี่วนั ก็เกิดรัฐประหาร ข้าพเจ้าไม่รู้แน่ชดั ว่ารัฐบาลต่อมาได้ตกลงกับนายหน้าคนนั้นอย่างไร
บ้าง ชาติ ไทยจึงได้ทองคาประเภทนี้คืนมาแล้วนาไปฝากไว้ยงั ส.ร.อ. (ข้าพเจ้าคิดว่านายหน้าคนนี้คงเอาเหตุที่เราอ้างเงินบา ทให้แก่ญี่ปุ่นเพื่อ ซื้ อข้าวสารให้แก่
ราษฎรสัมพันธมิตรเป็ นเห ตุสาคัญในการเจรจา)ข้าพเจ้า กะว่าทองคาประเภทนี้มีประมาณ ๓๐ ล้านกรัมเศษ ถ้าขายยังตลาดเสรี ที่มีราคาสู งกว่าราคาทางก ารของ
ส.ร.อ. แล้วเราจะได้เงินตราต่างประเทศ ๓๐ ล้านเหรี ยญอเมริ กนั อันจะเป็ นทุนสาหรับขุดคลองกระได้

จ. ยังมีทองคาแท่ งและเงินอยู่ที่สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตร ิิย์ซึ่งไม่ เกีย่ วกับเงินสารองเงินตราเลย ข้าพเจ้าได้
สอบสวนแล้วได้ความว่าทองคาแท่งและเงินแท่งเ หล่านี้เป็ นของเจ้า เมืองประเทศราชแห่ งเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และรายต่าง ๆ ในบริ เวณ
เจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ที่ได้นามาในนามของราษฎรแห่ งหัวเมืองเหล่านั้นทูลเกล้าถวายเพื่อเป็ นพระราช บรรณาการแด่พร ะมหากษัตริ ยไ์ ทยตามระบบศักดินา ข้าพเจ้า
จาไม่ได้วา่ เงิน และทองเหล่านี้จะมีน้ าหนักสักเท่าใด เงินทองเหล่น้ ีเดิม เก็บไว้ ณ ห้องนิรภัยเก่าของกระทรวงการคลังมาหลายสมัยแล้ว เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้า
คุณจอมมารดาแพ) ได้กรุ ณาเล่ าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านเป็ นพระสนมเอกแต่ผเู ้ ดียวของพระบาท สม เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวนั้นท่านได้เห็นทองแท่ง แ ละเงิน
แท่งชนิ ดนี้มาก ท่านเล่าว่าเวลานั้นท่านเป็ นเด็กไ ม่รู้จะเอาทองแท่งไปทาอะไร ท่านจึงเอาทองคาบางแท่งมาใช้ เป็ นที่ทบั ชายมุง้ เพื่อกันไม่ให้มุง้ ปลิว ทั้งนี้ก็แสดง
ว่าทองคาแท่งและเงินแท่งชนิดนี้มีอยูม่ าก ข้าพเจ้าคิดว่ าราษฎรในภาคพายัพและภาคอีสานคงจะมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ ได้ทราบข่าวว่าทองคาแท่งและเงินแท่งซึ่ ง
เจ้าประเทศราชในสมัยก่อ นได้นามาทูล เกล้าฯ ถวายเป็ นราชบรรณาการในนามของพี่นอ้ งเหล่า นี้ยงั คงมีเหลืออยูท่ ี่ยงั มิได้เอา ไปทาประโยชน์อย่างอื่น&nbs p;
ถ้าหากรัฐบาลจะได้นาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานตามพระราชบ ่ั ญญัติวา่ ด้วยการ จัดทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยเ์ พื่อนาเอาทอ งคาแท่งและเงินเหล่านี้
เปลี่ยน สภาพให้เป็ นทุนส่ วนหนึ่งของคลอ งที่ขดุ ใหม่ก็จะเป็ นคุณประโยชน์แก่ชาติไทย เป็ นส่ วนรวม และจะนามาซึ่ งความปลื้มปี ติของราษฎรในภาคต่าง ๆ ที่ได้
มีส่วนในการนี้ดว้ ย ฉะนั้น ถ้าหากทองคาแท่งตามที่กล่าวข้างต้นยังไม่พอเป็ นท ุ่ นในการขุดคลอง (แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าพอ) ข้าพเจ้าเห็นว่าการขุด คลองนั้นมิใช่วา่ เรา
จะต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างทันที รวมทั้งหม ดคือจะจ่ายเป็ นงวด ๆ ไปตามโครงการ ในระหว่างนั้นรัฐบาลก็มีเวลาหาทางประหยัดร ายจ่ายแผ่นดินที่ไม่จาเป็ นเอามา
ใช้ในการนี้ โดยไม่ตอ้ งเพิ่มภาษีอากรหรื อลดเงินเดือนข้าราชการ ข้าพเ จ้าเห็นว่ารัฐบาลสามารถทาได้ เพราะหวังว่าคงจะมีหลายท่า นที่จะเจริ ญรอยตามเจ้าคุณ
พหลฯ ในการเทิดทูนชาติเหนือบุคคลโดยก าย วาจา ใจ
๕. ข้าพเจ้าหวังว่าในการที่เอาทองคาส่ วนที่ไม่กระทบกระเทือนถึ งเสถียรภาพของ เงินตรามาเป็ นทุนในการขุดคลองกระนี้ นอก จากชาติไทยจะได้รับประโยชน์
โดยตรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ยงั จะ มี ประโยชน์ทางอ้อมอีกมากหลาย รวมทั้งจะเป็ นการทาให้มี เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้การค้าและการเศรษ ฐกิจ
ที่ฝืดเคืองอยูใ่ นขณะนี้ได้กระเตื้องขึ้น อีก การนี้จะเป็ นประโยชน์แก่คนไทยทุกวรรณะไม่วา่ จะเป็ นวรรณะเจ้าสมบ ่ั ติ หรื อผูม้ ีทุนน้อย หรื อวรรณะไร้สมบัติ แม้วา่
ชาวยุโรป ชาวอเมริ กนั ชาวเอเชียทุกชาติทุกภาษาที่มาทาการค้าและวิ สาหกิจพึ่งโพธิสมภารของชาติ ไทยอยูใ่ นเวลานี้ ก็จะพลอย ได้รับประโยชน์จากการลงทุน
ของชาติไทยในการสร้างคลองกระโดยทุนขอ ง ชาติไทยเองดังกล่าวแล้วนั้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ดี

พนมยงค์)
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