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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของ โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

ศักยภาพของประเทศไทยในการลงทุน และการดาเนินโครงการคลองไทย
โครงการคลองไทย เป็ นโครงการลงทุนที่สงู มากประมาณ4 - 5 เท่าของงบประมาณก่อ สร้ าง
สนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า ) 150,000 - 200,000 ล้ านบาท งบประมาณการก่อสร้ างโครงการ
คลองไทยประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้ านบาท
ประเทศไทยตังงบประมาณรายจ่
้
ายของประเทศสาหรับปี พ.ศ. 2547
ประมาณ 1,
200,000 ล้ านบาท ผลผลิตมวลรวมประชา ชาติของประเทศไทยประมาณ 6,000,000 ล้ านบาทต่อ
ปี และแนวโน้ มก็จะเพิ่ม มากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ณ ปี พ.ศ 2547 เงินฝากของพี่น้องคนไทยทังประเทศ
้
ที่ฝากอยูใ่ นระบบธนาคารต่าง ๆ
ของในประเทศทังหมด
้
เวลานี ้ มีจานวนเงินฝากที่อยูใ่ นระบบ ธนาคารต่างๆทังหมดประมาณกว่
้
า
700,000 - 800,000 ล้ านบาท เงินฝากเหล่านี ้ ธนาคาร ยังไม่สามารถปล่อยกู้ หรื อนา ไปลงทุนอะไร
ได้ เลย ซึง่ ไม่ก่อเกิดผล ผลิตใด ๆ ทังสิ
้ ้น มีแต่ผลเสีย จะทาให้ เศรษฐกิจ ของประเทศเป็ นภาระเรื่ อง
ดอกเบี ้ยที่สะสม เพิ่มขึ ้น ยิ่งนานวันเวลาผ่านไปดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นจะต้ องจ่ายสะสมทบต้ นไปตลอด
ค่าของเงินบาทก็จะถูกลดค่าลงโดยปริยาย เป็ นภาระของสังคมโดยอ้ อม ที่จะต้ องซื ้อของแพงขึ ้น
ปั จจุบนั (อัตราดอก เบี ้ยเงินฝาก 1% ต่อปี ) คนที่มีเงินฝาก ธนาคาร ตอนนี ้ เงินจานวน 10 ล้ าน
บาท ฝากธนาคาร ได้ ดอกเบี ้ยแต่ละเดือนไม่ถึง 10,000 บาท และ ก็คงจะเป็ นเช่นนี ้ ไปนานเท่า
นาน ตราบใดที่เงินฝากยังนอนอยูใ่ นธนาคารปล่อยกู้ไม่ได้ แบบที่เป็ นอยู่
เงินจานวนดังกล่าวนี ้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพันธ์บตั ไิ ปก่อน แล้ วนาไป
ลงทุนสร้ าง คลองไทย จานวนเงินดังกล่าวมีมากพอที่จะนาไปเป็ นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้ าง
โครงการคลองไทย สามารถทาได้ อย่างสะบาย และพร้ อมจ่ายดอกเบี ้ยให้ ได้ มากกว่าที่ฝากธนาคาร
ขณะนี ้ด้ วย โดยแทบจะไม่ต้องอาศัยกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศให้ ต้องเสียดอกเบี ้ย ที่จะทาให้ เงิน
ไหลออกนอกประเทศ รัฐบาลสามารถออกพันธ์บตั ไิ ด้ เหมือนกับที่ทามาก่อนเมื่อ ปี 2545 จานวนเงิ่น
ร่วม 4 แสนล้ านบาท ใช้ สาหรับแก้ ปัญหาเงินกองทุนฟื น้ ฟูที่ผา่ นมา ยังทาได้ แต่คราวนี ้รัฐบาลกู้เงินมา
เพื่อสร้ างงาน โดยทะยอยออกพันธ์บตั ิ เพียง ปี ละ 1 แสนล้ านบาท มาลงทุน สร้ างคลองไทย ซึง่ เป็ น
การสร้ างงานให้ กบั ประเทศเพิ่มขึ ้นอีกเป็ น 1-2 ล้ านงานให้ กบั ลูกหลานไทยอย่างเป็ นรูปธรรม เป็ น
เหมือนเอาเงินยายซื ้อขนมยาย ซื ้อไปซื ้อมาไม่ถึง 8 ปี ประเทศไทยก็ได้ คลองไทย แล้ วก็จะสร้ างรายได้
ให้ กบั ประเทศไทยตามมามากมาย เงินตราต่างประเทศจะสะพัดไหลเข้ าประเทศโดยทางตรง และ
โดยทางอ้ อม นานเท่านาน แล้ วรัฐบาลก็เก็บรายได้ และภาษี คืนประชาชนไม่ถึง 10 ปี ก็คืนทุนที่ยืม
มาได้ หมด ผลประโยชน์ตา่ งๆก็วนอยูใ่ นประเทศตลอดไป
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จากข้ อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผมกล่าวมาคร่าว ๆ นี ้ผมคิดว่าประเทศไทย
มีศกั ยภาพที่จะลงทุนโครงการ คลองไทย เองได้ โดยไม่ต้องพึงพาเงินทุนจากต่างประเทศเลย

ภาพที่ 1 กลุม่ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียใต้ จะได้ รับผลประโยขน์จากคลองไทย
ถึงประเทศไทยจะสามารถลงทุนเองได้ ทงหมด
ั้
แต่ผมก็เห็นสมควรว่าให้ ตา่ งประเทศมีสว่ น
ร่วมด้ วย เพราะโครงการคลองไทย จะเกิดประโยชน์กบั ทุกประเทศทัว่ โลก โดย เฉพาะกลุม่ ประเทศ
เพื่อนบ้ านของไทย ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ฝั่ งอันดามัน เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา ประเทศ
บังกลาเทศ ประเทศพม่า จะสามารถขนส่งสินค้ าข้ ามไปมาระหว่างประเทศโดยผ่านคลองไทย มายัง
กลุม่ ประเทศทางทิศตะวันออกด้ านฝั่ งอ่าวไทย ที่จะไปยังประเทศจีน ฮ้ องกง ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศ
เกาหลี ประเทศใต้ หวัน ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิ ลิปปิ น จะไม่ต้องแล่นเรื ออ้ อมผ่า น
ประเทศสิงคโปร์ สามารถประหยัด เวลาเดินทางไปกลับ ประมาณ 8-10 วันต่อเที่ยวคิดเป็ นค่าใช้ จา่ ย
โดยรวมที่จะประหยัดได้ หลายแสนล้ านบาทต่อปี การให้ ประเทศเพื่อนบ้ านมีสว่ นร่วมจะเป็ นการ
เสริม และผูกมิตรไมตรี กนั ระหว่างระหว่างประเทศของไทยให้ ดียิ่งขึ ้น และในความเป็ นจริง เท่าที่
ทราบมีหลายประเทศพร้ อมให้ การสนับสนุนในการลงทุน แต่จะถึงอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้ อง
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ
จากที่ผมได้ มีโอกาส พบหารื อกับเจ้ าหน้ าที่ระดับประเทศหลายประเทศ ทุกประเทศเพียงรู้
ว่าประเทศไทยจะทาโครงการคลองไทย หลายประเทศอยากมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ ด้ วยเหตุผลที่
สาคัญก็เพราะ เกือบทุกประเทศเหล่านันมี
้ สว่ นได้ รับผลประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะประเทศที่ศกั ยภาพ
เช่น ประเทศจีน ประเทศญีปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศใต้ หวัน หรื อแม้ แต่ประเทศในกลุม่ ประเทศ
อาหรับ
เพือ่ ให้ มองเห็นภาพ ความเป็ นไปได้ ของการลงทุนของประเทศไทย ให้ พจิ ารณา ดังนี้ :1. โครงสร้ างของระบบ การเงินหมุนเวียนในโครงการ คลองไทย
2. ประมาณการ ค่าก่อสร้ าง ในโครงการคลองไทย
3. ประมาณการ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง โครงการคลองไทย
4. ความสามารถ ของ คลองไทย ที่จะให้ เรื อมาใช้ บริ การผ่านได้
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5. ความสามารถทางวิศวะกรรม ในการก่อสร้ างโครงการ คลองไทย ของประเทศ

1. โครงสร้ างของระบบ การเงินหมุนเวียนในโครงการคลองไทย

แผนภูมิโครงสร้ างค่าก่อสร้ าง คลองไทย
จากโครงสร้ างการหมุนเวียนของงบประมาณทังหมดของโครงการ
้
จะเป็ นเงิน บาทหมุนเวียน
อยูใ่ นประเทศ ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์ เซนต์ อีกประมาณ 30 เปอร์ เซนต์ จะเป็ นเงิน ดอลล่า เงินสกุลต่าง
ประเทศ ที่ใช้ จา่ ยในเรื่ อง ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง และเครื่ องจักร
วัตถุดบิ ที่จะใช้ ในการก่อสร้ างของโครงการ วัตถุดิบทังหมด
้
ประเทศไทยผลิตได้ เอง ไม่วา่ จะ
เป็ น เหล็ก ซีเมนต์ หรื อแม้ แต่ ดินละเบิด ประเทศไทยผลิตได้ เองทังนั
้ น้ แรงงานของประเทศ มีความ
พร้ อมทุกระดับ บรรดาแรงงานทังหลาย
้
ที่ไปลาบาก ก่อสร้ างที๋ตา่ งประเทศ จะได้ กลับมาทางานที่
บ้ านเกิดเมืองนอน รวมทังที
้ ่อยูใ่ นประเทศ จะได้ มาร่วมกันสร้ าง รายได้ ให้ ครอบครัวของเขา และ
มาร่วมกันสร้ างประเทศเกิดของเรา
ค่าเวรคืนที่ดนิ มีพี่น้องในพื ้นที่หลายท่านไม่ต้องการผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน แต่ต้อง การ
ผลประโยชน์ ในรูปของสิทธิของความเป็ นเจ้ าของคลอง ก็สามารถจัดให้ เป็ นผู้ถือหุ้นของโครงการ
คลองไทย ได้ โดยรับผลประโยชน์ กินได้ ชวั่ ลูกชัว่ หลาน

แผนภูมิ ประมาณการค่าก่อสร้ าง คลองไทย
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ถ้ าโครงการคลองไทย ใช้ งบประมาณก่อสร้ าง หนึง่ ล้ าน ล้ าน บาท และ ถ้ าโครงการ คลอง
ไทย ใช้ เวลาในการ ก่อสร้ าง 5 - 8 ปี ประเทศไทยใช้ งบประมาณ ปี ละ แสน กว่า ล้ านเท่านัน้
ในขณะเดียวกันก็จะสร้ างงาน เงินหมุนสะพัด ในประเทศ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้ าง ทันที่ที่
สร้ างเสร็จ เรื อต่างประเทศมา เงินดอลล่า ก็ไหลเข้ าประเทศ เรื อ ประมงประมาณ 50,000 ลา จะได้
ประหยัดน ้ามัน ไม่ต้องอ้ อมไปเติมน ้ามัน ถึง ประเทศอื่น เพิ่มจานวนเที่ยวในการหาปลาได้ มากขึ ้น
ไม่ต้องโดนยึดเรื อ จากประเทศอื่นจากการที่เรื อต้ องผ่านล ้าน่านน ้า เรื อราดตะเวรชายฝั่ งของราชการ
ให้ ความคุ้มคลอง ป้องกัน และ ตรวจตราของเถื่อน ได้ ตลอดเวลา การเดินทาง ไปมา สองฝั่ งทะเล
สะดวกมากขึ ้น

2. ประมาณการ ค่ าก่อสร้ าง ในโครงการคลองไทย
งบประมาณในการใช้ เงินในการลงทุน ประมาณการตามจานวน ดินที่จะต้ องขุด ทังหมดประ
้
มาณ 4, 000 ล้ าน ลูกบาตรเมตร ถ้ าประมาณการ ค่าขนย้ ายดิน เฉลี่ย ลูกบาตรเมตรละ 150 บาท
เงินในส่วนนี ้ จะใช้ ประมาณ 600,000 ล้ านบาท จานวนโครงการที่ที่ต้องสร้ าง มีสะพานที่จะสร้ าง 3
สะพาน และ อุโมงค์ 2 อุโมงค์ รวมค่าก่อสร้ างทัง้ 5 โครงการประมาณ 50,000 ล้ านบาท งบลงทุน
ของโครงการหลักๆทังหมด
้
รวมกันประมาณ 650,000 ล้ านบาท

ประมาณการคานวน ค่าก่อสร้ างโครงการคลองไทย

แร่ธาตุ ทรัพยากรต่างๆ ที่มีคา่ ในดิน หากพบเจอให้ นาทรัพพยากรณ์เหล่านัน้ นาไปรวมไว้ ใน
ที่ๆให้ สามารถ จัดระบบบริหารจัดการ สัมประ ทาน เพื่อนาเงินให้ กบั รัฐต่อไป
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ภาพที่ 2 รูปแบบลักษณะคลองไทย
ดินจานวนมากมาย จะถูกนาไปถม 2 ฝั่ งคลอง ของพื ้นที่ ที่กนั ไว้ ตลอดแนว 4 กิโลเมตร โดย
ประมาณ จะต้ องถมปรับหน้ าดินบริเวรฝั่ งคลอง ของคลองคูข่ นาน ประมาณเหนือ ระดับน ้าทะเล 3 –
5 เมตร ตลอด แนว เพื่อรองรับ เมืองอุต สาหกรรมโลก ทังอุ
้ ตสาหกรรมใฮเทค และอุตสาหกรรมต้ น
ทางต่างๆ ไม่ทราบว่าดินที่ได้ จะเหลือหรื อไม่ จะ ต้ องมีการสา รวจให้ ได้ ข้อมูลทาง ธรณีวิทยา และ
ทางอุทกศาสตร์ ก่อน ถ้ าหากมีดนิ เหลือมากพออาจจะต้ องสร้ างเกาะเป็ นคลังพักสินค้ าเทอมิแน็ล ขน
ถ่ายสินค้ าในทะเล เหมือนประเทศญี่ปนุ่ หรื อประเทศเกาหลี ซึง่ จะเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ มหาศาล

3. ประมาณการ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง โครงการคลองไทย
ถ้ าหากแนวคลองขุด คลองไทย เป็ นแนวเส้ น 9A ผ่าน จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัด นคร
ศรี ธรรม ราช และ จังหวัดสงขลา ตอนบน ยาวประมาณ 120-130 กิโลเมตร บนพื ้นดิน ส่วนที่จะต้ อง
ขุดดิน ใต้ ท้องทะเล ให้ ลกึ พอที่เรื อผ่านได้ ทังสองฝั
้
่ งทะเล ทางฝั่ งอันดามัน และฝั่ งอ่าวไทย จะต้ องมี
การสารวจ ภาค อุทคศาสตร์ ให้ แน่ชดั สาหรับทางฝั่ งอันดามัน ระดับความลึกของท้ องทะเล ค่อนค้ าง
จะลึกกว่าฝั่ งอ่าวไทยอยูแ่ ล้ ว
ระยะเวลาในการก่อสร้ าง ถ้ ามีการบริหารการจัดการที่ดี กระจายงาน แบ่งงานเป็ นโครงการ
ย่อยๆ ขนาดของโครงการละ 1 กิโลเมตร โครงการแต่ละโครงการมูลค่าห้ าพันกว่าล้ านบาท หากมี
การวางแผนจัดระบบที่ดี มีการกระจายงาน อย่างเป็ นระบบทางวิศวะกรรมการจัดการ ในระยะ 5 ปี
ก็จะได้ เห็นคลองไทย
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ภาพที่ 3 ภาพแนวคลองเส้ น 9A

4. ความสามารถ ของ คลองไทย ทีจ่ ะให้ บริการเรือมาใช้ ผ่ านได้
จาก จานวนเรื อที่แล่นผ่านไปมาทางตอนใต้ ของประเทศ จะมีเรื อแล่นผ่านไปมา ประมาณ
520,000 ลา ต่อปี เฉลี่ย วันละ 1,300 -1,400 ลาต่อ วัน มีเรื อทีแล่นผ่านช่องแคบ มะละกา 600 –
700 ลา ต่อวัน ขนาดเรื อกินน ้าลึก ไม่เกิน 20 เมตร ส่วนที่เหลือจะเป็ นเรื อขนาดใหญ่ ที่จะต้ องแล่น
อ้ อม ไปทาง ช่องแคบ สุนด้ า และ ช่องแคบ รอมบ๊ อค เสียเวลาไม่น้อยกว่า 4-5 วันเรื อพวกนี ้
ค่าใช้ จา่ ยแต่ละวัน ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงค่าประกันภัย ของเรื อบรรทุกสินค้ าคอนเทเนอ ขนาด 8,000
TEU แต่ละวันเสียค่า ใช้ จา่ ยเป็ นเงิน มากกว่า100 ล้ านบาท เราเก็บค่าผ่านคลองเรื อ เพียงเท่ากับ
ค่าใช้ จา่ ยปรกติ 1 วันที่เรื อเคยจ่าย แล้ ว เรื อประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ ถึง 3 – 4 วัน หรื อ จะคิดค่าเรื อผ่าน
คลองไทย เป็ นเปอร์ เซนต์จากส่วนที่ประหยัดแต่ละเที่ยวก็ทาได้ เพราะจะอย่างไรก็ตามบริษัทเดินเรื อ
มีแต่ได้ อยูแ่ ล้ ว และยังปลอดภัยจากโจรสลัดอีกส่วนหนึ่ง ศักยภาพของคลองไทย ในทางทฤษฎี
สามารถคานวนได้ วา่ แต่ละวัน เรื อผ่านได้ 400 - 600 ลา ต่อ วัน แต่ในทางปฎิบตั จิ ริง คงทาได้ วันละ
200 -300 ลา ต่อ วัน เกินพอแล้ ว

ภาพที่ 4 การคานวนจานวนเรื อที่คลองไทยให้ บริการ เรื อผ่านได้

5. ความสามารถทางวิศวะกรรม ในการก่ อสร้ างโครงการ คลองไทย ของประเทศ
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จากในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทย มีโครงการ ใหญ่หลายโครงการ
สร้ างอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งใน กทม. รถไฟฟ้า บนดิน ใต้ ดนิ สะพานขนาดใหญ่หลายแห่ง ล้ วน
แต่ เป็ นงานก่อสร้ างต้ องใช้ เทคโนโลยีสงู กว่า กว่าโครงการขุดคลองไทย มาก เช่นการขุด อุโมงค์
รถไฟใต้ ดนิ ในกรุงเทพฯ ซึง่ จะต้ องขุดอุโมงค์ ใต้ ดนิ ลึกกว่า ขุดคลองไทย สาหรับคลองไทย ขุดต่า
กว่าระดับ น ้าทะเล เพียง 40 เมตร ถ้ ามีปัญหาทางด้ านแผ่นดินไหว ความเสี่ยงการขุดอุโมงค์ใต้ ดนิ
สูงกว่าขุดคลองมาก การก่อสร้ างอุโมงค์รถไฟใต้ ดิน ทาการก่อสร้ างใน พืน้ ที่ ในกรุงเทพฯ ประชาชน
หนาแน่นมาก จากการสารวจพื ้นที่ ทางอากาศ พื ้นที่สว่ นใหญ่ตามแนวคลอง เส้ น 9 A เป็ นที่วา่ ง มี
ประชาชน หนาแน่นน้ อยมาก การก่อสร้ างจะสามารถกระทาได้ เต็มที่ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ปั ญหาทางด้ านวิศวกรรมในการก่อสร้ าง ของคลองไทย ความสามารถของคนไทย หลาย
บริษัทก่อสร้ าง ของไทย ทางด้ านวิศวกร และเทคโนโลยี มีศกั ยภาพที่จะสร้ างได้ โครงการคลองไทย
เป็ นโครงการใหญ่ใช้ งบประมาณสูง แต่ไม่ได้ ใช้ เทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน หัวใจของโครงการอยูท่ ี่ การ
บริหารการจัดการ ที่จะทาให้ โครงการดาเนินได้ ตามแผน มากกว่าปั ญหาด้ านวิศว กรรม โดยตรง ถ้ า
โครงการคลองไทยได้ มีการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการทาโครงการ ใหญ่ ๆ
อย่าง ประเทศจีน สหรัฐ ญี่ปนุ่ ฝรั่งเศส ฯ คลองไทยก็จะสาเร็จได้ เร็วสมบูรณ์ และจะเป็ นคลองแห่ง
สันติภาพ สันติสขุ ที่สาคัญ ของโลกที่มนุษย์ที่ร่วมช่วยกันสร้ าง คลองไทย จะเป็ น ความภาคภูมิใจ
ของคนในชาติ ลูกหลานของประเทศไทย จะคิดถึง ทุกๆคนที่ช่วยกัน ผลักดัน ให้ คลองไทยเกิด
คลองไทยเป็ นอนุเสาวรี ย์ (Monument) ของโลก ที่จะถูกกล่าวขวัญกันไปทัว่ โลก
ผมมีความเชื่อมัน่ ลึก ๆ ว่าเป็ นบุญของประเทศไทยจริง ๆ ที่ได้ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉบับ
ที่เป็ นอยูน่ ี ้ จากเวลาที่ผ่านมา หลายปี ของ ผลพวงของ กฎเกณฑ์ ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่กาลัง
นาพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีขึ ้นอย่างที่ปฎิเสธไม่ได้ จากความรับรู้สาหรับประชาชนโดยทัว่ ไป
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี ้ ทาให้ นกั การเมืองต้ องพัฒนา ทังความคิ
้
ด และแนวปฎิบตั ใิ หม่ขึ ้นมาก
ผู้ที่จะมาเป็ นรัฐบาล ไม่วา่ จะเป็ น รัฐบาล ท่านนายก ทักษิณ หรื อรัฐบาลไหนๆ ก็ตาม ที่มาเป็ น
รัฐบาล จะมีความมัน่ คง ในระบบรัฐสภามากขึ ้น ในการที่จะบริหารประเทศได้ อย่างมัน่ คง และที่
สาคัญรัฐธรรมนูญ ยังสร้ างกติกาให้ ประชาชน หรื อ องค์กรต่างๆ มีอานาจตามรัฐธรรมนูญ และมี
ความอิสระ ที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้ มากขึ ้น
โครงการคลองไทย เป็ นโครงใหญ่ สาคัญมากสาหรับประเทศไทย จาเป็ นจะต้ องมีรัฐบาลทีม่ ี
ความเข้ ม แข็ง มั่นคง ในระบบรัฐสภา และ ต่ อเนื่อง จึงจะทาให้ โครงการนีส้ าเร็จได้
จากในอดีตที่ผา่ นมาหลายท่านคงทราบดี ว่าเพียงแต่การเปลี่ยนแปลง ตาแหน่งรัฐมนตรี ก็
วุน่ วายกับนักการเมืองทุกพรรค ทังประเทศ
้
ถ้ าหลุดจากตาแหน่ง ก็ยิ่งปั่ นป่ วนหนัก นายกไม่วา่ จะอยู่
นอกสภา หรื อในสภาจะถูกตามถล่ม ถ้ ายังใช้ รัฐธรรมนูณแบบเดิม ผมคิดว่าท่านนายก ทักษิณ จะมี
ความสามารถกว่าที่เป็ นอยู่นี ้เป็ นสองเท่า ก็จะยังคงเป็ นรัฐบาลปวกเปี ยกเอาไม่อยูห่ ลอกครับ เท่าที่
ผมจาการเมืองไทย ที่ผา่ นมาได้ วา่ ไม่เคยมีรัฐบาลไหนอยู่ครบเทอม
เราและท่านคงจะได้ ยิน หรื อทราบคาว่าการ คอรัปชั่นเชิงนโยบาย นันมี
้ ความหมายว่า
อย่างไร แต่การ คอรัปชั่นทางครามคิด นันอั
้ นตราย และสร้ างความเสียหายมากกว่า เพราะกฎหมาย
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ไล่ไม่ทนั (คอรัปชั่นทางครามคิด คือการให้ ข้อมูลต่อสังคมที่สบั สน ที่มีผล ประโยชน์แอบแฝง) ซึง่
การคอรัปชัน่ เชิงนโยบาย อย่างไรก็ยงั สามารถตรวจสอบหาผู้มีผลประโยชน์ร่วมได้ ไม่ยาก
ครับคลองไทยคงจะได้ เกิดแน่ เมื่อรัฐบาลมีผ้ นู าที่มีความเข้ มแข็ง ในระบบรัฐสภา และ ทา
เพื่อประเทศชาติจริงๆอิทธิพลผลประ โยชน์จากบางประเทศ เหมือนสุภาษิตจีนที่ว่าเงินหรื อผลประ
โยชน์แบบแอบแฝง สามารถจ้ างผีโม้ แป้งได้ สาหรับเมืองไทย สามารถหลุดออกจากวงจรนี ้ได้ เมื่อไร
โครงการขุดคลองไทย หรื อคอคอดกระก็คงจะได้ เกิด
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