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จดหมายเปิ ดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรี ยน นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรื่ อง นายกอภิสิทธิ์ พดู ถึงโครงการขุดคอคอดกระในรายการ “เชื่ อมัน่ ประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ ”
ผมมีโอกาสได้รับฟั งการสนทนาของท่านนายกรัฐมนตรี ในรายการ “เชื่ อมัน่ ประเทศไทยกับนายก
อภิสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2552 จากการรับฟั งมีการพูดถึงนโยบายการช่วยเหลือประชาชนระดับ
ล่างที่ตอ้ งประสบกับสภาพเศรษฐกิ จที่กาลังเป็ นปั ญหาใหญ่ในปั จจุบนั ท่านนายก ฯ ได้พูดถึ งโครงการให้
ความช่ วยเหลื อประชาชนด้านการเงิ นในหลายรู ป แบบ ซึ่ ง ผูร้ ่ วมสนทนาได้แสดงความเห็ นต่อนโยบาย
กระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ว่าจะเป็ นการใช้เงิ นงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่คุม้ กับเงิ นที่จ่าย
ออกไปและไม่ส ามารถกระจายได้อย่า งทัว่ ถึ ง ท่ านนายก ฯ จึ ง ได้ช้ ี แจงกลับ ไปว่า เงิ นที่ ใช้ใ นโครงการ
ช่ วยเหลื อนั้น จะเป็ นการช่ วยเหลื อที่ถึงมือประชาชนได้อย่างโดยตรงและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ทันที ซึ่ งจะเป็ นการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการหมุนเวียน การที่รัฐบาลออกมาอธิ บายถึ ง
เหตุ และผลของนโยบายดัง กล่ า ว จะส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มัน่ ของประชาชนที่ ไ ด้รั บฟั ง มากน้อยเพี ย งใด
คงจะต้องใช้เวลาเป็ นเครื่ องพิสูจน์ เนื่ องจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา ประเทศไทยและประชาชนคนไทย
เคยได้รับความช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนชั้นรากหญ้าตามนโยบายของรัฐบาลหลาย
ๆ ชุดที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบใด ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ประชาชนเลิกคลางแคลงใจได้สักที
ผูร้ ่ วมสนทนาได้เสนอแนะว่า น่าจะดีกว่าหากนาเงินที่จะแจกจ่าย จานวนประมาณ 1 แสนล้านบาท
นี้ ไปลงทุ นท าโครงการขนาดใหญ่ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ า งงาน ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ที่ เป็ นรู ป ธรรมและ
ให้ป ระชาชนได้รับอย่างถาวร ท่านนายก ฯ จึ งได้ยกตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ซ่ ึ ง ก็คือ “โครงการขุด
คอคอดกระ” ว่า หากนาเงินไปทาโครงการเช่นนี้ จะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการออกแบบวางแผนเพื่อ
หาบริ ษ ัท ที่ จ ะมาด าเนิ น โครงการ และเงิ น ก็ จ ะไม่ ส ามารถไปถึ ง มื อ ประชาชนส่ ว นใหญ่ จะมี ผูไ้ ด้รั บ
ผลประโยชน์ เ พี ย งไม่ กี่ ก ลุ่ ม ท้ า ยที่ สุ ดผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ส่ วนใหญ่ ก ลั บ จะกลายเป็ นบรรดา
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ
จากการที่ ไ ด้รั บ ฟั ง ท่ า นนายก ฯ ชี้ แจงดัง กล่ า ว ผมเองกลับ คิ ด ว่า โครงการขนาดใหญ่ ดัง เช่ น
“โครงการขุดคอคอดกระ” จะต้องอาศัยแรงงานประชาชนระดับล่างหลายแสนคน รวมไปถึงจะทาให้เกิ ด
ธุ รกิ จบริ การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่าง ๆตามมาอีกมากมาย จึงเป็ นการก่อให้เกิ ดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้างงานสร้างโอกาสให้กบั ประชาชนทุกระดับชั้น
ได้อีกมากมายมหาศาล ทัว่ ทั้งประเทศ และจะเป็ นการช่วยเหลืออย่างถาวรและเป็ นรู ปธรรมที่สุด
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จะด้วยเหตุบงั เอิญหรื อเหตุผลอันใดก็ตามที่ท่านนายก ฯ ยกตัวอย่างโครงการขุดคอคอดกระในการ
สนทนาดังกล่ าว ผมอยากจะขอเรี ยนให้ท่านทราบว่า จากการที่ผมมี โอกาสได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
“โครงการขุดคอคอดกระ” หรื อ “คลองไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 ในฐานะที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา โดยได้มีการนาผลการศึกษาทั้งหมดเข้าสู่
การพิจารณาในที่ประชุ มใหญ่ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 และได้รับพิจารณาเห็นชอบจาก
วุฒิสมาชิ กอย่างเป็ นเอกฉันฑ์ ให้นาเสนอผลการศึกษานี้ ต่อไปยังรัฐบาล (ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicanal.org)

ด้วยเหตุ น้ ี ผ มจึ ง อยากจะขอเรี ย นท่ า นนายก ฯ ว่า โครงการขุดคอคอดกระ จะดาเนิ นการส าเร็ จ
หรื อไม่ ไม่ ไ ด้เป็ นเพราะปั ญหาเรื่ อ งการเงิ นหรื องบประมาณของประเทศแต่ อย่า งใด และหากรั ฐบาล
ให้ความสนใจกับโครงการนี้จริ ง ๆ ในเบื้องต้นขอเพียงแต่รัฐบาลของท่านจัดให้มีการทาประชาพิจารณ์และ
ประชามติ เพื่อรับฟั งความคิดเห็ นจากประชาชน โดยรัฐบาลควรจัดให้มีการเผยแพร่ ความรู ้ ในเรื่ องต่าง ๆ
ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลดี ผลเสี ยต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน หลังจาก
นั้นรัฐบาลจึงจะจัดทาประชามติเพื่อสอบถามว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ซึ่ งไม่วา่
ผลประชามติ จะออกมาแบบใด รั ฐบาลมีแต่จะได้รับประโยชน์ กล่ าวคื อหากประชาชนลงมติเห็ นด้วยกับ
โครงการขุดคอคอดกระ รัฐบาลของท่ า นก็ จะได้อานิ สงค์ด้า นความเชื่ อมัน่ และคะแนนนิ ย มในรั ฐบาล
เป็ นการสร้างความศรัทธาสู่ ประชาชน และเมื่อประชาชนมีความเชื่ อมัน่ ก็จะเกิดความรู ้สึกร่ วม และเริ่ มมอง
ทิศทางของรัฐบาลภายใต้การนาของท่านว่ามีวสิ ัยทรรศน์อย่างไรต่อประเทศ ท้ายที่สุดประชาชนทั้งประเทศ
จะเป็ นพลังสาคัญที่ ช่ วยผลักดันให้โครงการนี้ สาเร็ จ แต่หากผลประชามติ มีผลออกมาว่าประชาชนรู ้ สึ ก
ไม่ เห็ นด้วยกับ โครงการดัง กล่ า ว รั ฐบาลก็ ส ามารถนาผลนี้ ไ ปเป็ นแนวทางในการวางแผนและก าหนด
นโยบายเพื่อบริ หารประเทศต่อไป
ผมใคร่ ขอให้ขอ้ มูลกับท่านนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ “ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
โครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา” โดยสังเขปว่า หากมีโครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) เกิดขึ้น จะมีผล
ต่อประเทศไทยอย่างไร ดังนี้
ข้อที่ 1. ปั จจุ บ นั ประเทศไทยใช้น้ ามันดิ บที่ ต้องใช้เรื อขนส่ งผ่า นเส้ นทางช่ องแคบ Malacca
(ประเทศสิ งคโปร์ ) ประมาณ 8 แสนถึง 1 ล้าน บาเลนต่อวัน ทาให้ประเทศไทยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้
เรื อขนส่ งน้ ามันอ้อมผ่านช่องแคบ Malacca ในแต่ละวันหลายเที่ยว และเป็ นไปในลักษณะนี้ ทุก ๆ วันตลอด
ทั้ง ปี โดยการขนส่ งในแต่ล ะครั้ ง ที่ ตอ้ งอ้อมผ่า นช่ องแคบดัง กล่ าวจะมี ระยะทางที่ มากกว่าและอ้อมกว่า
เมื่อเทียบกับการขนส่ งผ่านเส้นทางคอคอดกระ (ดูรูปที่ 1. ประกอบ)
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รู ปที่ 1. เส้นทางอ้อมในการขนส่งทางทะเลทาให้ประเทศไทยเสี ยค่าใช้จ่ายมหาศาลในแต่ละปี

ด้วยเหตุน้ ีประเทศไทยจึงต้องเสี ยค่าขนส่ งไม่ต่ากว่าปี ละ 2 แสนล้านล้านบาท ในที่น้ ียงั ไม่รวมถึงเรื อขนส่ ง
สิ นค้า ประเภทอื่ น ๆ อี ก จานวนมาก หากประเทศไทยดาเนิ นโครงการนี้ ไ ด้ส าเร็ จด้วยการใช้เงิ นลงทุ น
ประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่สาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน (ดูรูปที่ 2. ประกอบ)
ส่ วนที่ 1 เงินลงทุนในการก่อสร้างคลอง ใช้เงิ นประมาณ 7 แสนล้านบาท ซึ่ งถือเป็ น 70% ของ
จานวนเงินลงทุนทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายทางด้านการเวนคืนที่ดิน 10% , ค่าแรงงานขุดดินสร้าง
คลอง (จานวน 4 พันล้านลูกบาศก์เมตร) 30 % และค่าวัตถุดิบเหล็ก, ปูนซี เมนต์ 30% ซึ่ งในส่ วนนี้ ท้ งั หมด
ไม่วา่ จะเป็ นค่าเวนคืน, ค่าแรง และค่าวัตถุดิบ ล้วนแล้วแต่ใช้ทรัพยากรในประเทศไทยซึ่ งมีอยูแ่ ล้วทุกอย่าง
จึงไม่จาเป็ นต้องใช้เงินดอลล่าร์ ที่ตอ้ งกูจ้ ากต่างประเทศมาลงทุน รัฐบาลสามารถกูจ้ ากประชาชนคนไทยโดย
การออกพันธบัตรรัฐบาล และเมื่อเกิดโครงการก็จะเกิดการสร้างงานให้แก่ประชาชน ประชาชนก็จะนาเงิ น
มาจ่ายภาษีคืนให้แก่รัฐบาล ประเทศมีแต่ได้กบั ได้ ปั จจุบนั เฉพาะเงิ นกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ, เงินกองทุน
บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ และเงิ น ฝากประชาชนที่ ส ะสมไว้ใ นสถาบัน การเงิ น ต่ า ง ๆ ยัง มี อี ก มาก
จนสามารถให้รัฐบาลกูไ้ ด้เป็ นล้านล้านบาท
ส่ วนที่ 2 เงิ นในการดาเนิ นการต่าง ๆ ประมาณ 30% ของเงิ นลงทุนทั้งหมดที่ ใช้ในโครงการ
เงินจานวนนี้ ตอ้ งเป็ นเงิ นดอลล่าร์ โดยการกูจ้ ากต่างประเทศ ซึ่ งได้แก่ ค่าเชื้ อเพลิง 23%, ค่าเครื่ องจักร 5%
และค่าดาเนิ นการเกี่ยวกับการเงิน 2 % รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท ซึ่ งหากใช้เวลาในการ
ก่อสร้าง 5-6 ปี เราจะใช้เงินกูเ้ ป็ นสกุลต่างประเทศประมาณปี ละ 5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าจากกรอบแผนค่ าใช้จ่ายการเงิ นของโครงการนี้ ประเทศไทยมี ศ กั ยภาพที่ จะ
สามารถสร้างเองได้ หากประเทศไทยคิดจะดาเนินการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) เอง จะสามารถประหยัด
ค่าขนส่ งน้ ามันที่ตอ้ งไปอ้อมประเทศสิ งคโปร์ ปี ละไม่ต่ ากว่า 2 แสนล้านบาท และผลประโยชน์อีกมาก
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จะตามมาซึ่ งจะเห็นได้วา่ ใช้เวลาเพียง 5-6 ปี เราก็จะสามารถคืนทุนจากการนาเงินมาลงทุนสร้างโครงการ
คอคอดกระนี้ได้แล้ว

รู ปที่2. แผนภูมิการเงินของโครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ)

ข้อที่ 2. เงิ นตราต่างประเทศจะหลัง่ ไหลสู่ ประเทศไทย ในรู ปแบบของการนาเงิ นมาลงทุ นหรื อ
นาเงินมาใช้บริ การผ่านคลองไทย (คอคอดกระ) เพราะในปั จจุบนั การขนส่ งสิ นค้าต่าง ๆ ทัว่ โลก ยังใช้การ
ขนส่ งสิ นค้าทางทะเลเป็ นหลัก ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศ จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และเกาหลีใต้
ต่างมองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนาเรื อขนส่ งสิ นค้าผ่านคลองไทย
(คอคอดกระ) โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่ งมีอตั ราการใช้น้ ามันภายในประเทศมากกว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า
หรื อประมาณ 6 ล้านบาเลนต่อวัน เมื่อประเทศไทยประหยัดค่าขนส่ งได้ถึงกว่าปี ละ 2 แสนล้านบาทแล้ว
ประเทศจี นก็ ส ามารถประหยัดได้ปี ละหลายแสนล้า นบาท ประเทศต่ า ง ๆ เหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) จึงมีความพร้อมที่จะร่ วมลงทุนอยูแ่ ล้วหากประเทศ
ไทยต้องการ โดยตลอดระยะเวลาของการทาการศึกษาของคณะกรรมาธิ การวุฒิสภาที่มีระยะเวลาเกือบ 5 ปี
ได้มีนกั ลงทุนมากมายทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศที่ได้เอ่ยถึงข้างต้น และประเทศในกลุ่มอาหรับ ต่างให้ความ
สนใจติ ดตามและขอเข้า พบคณะกรรมาธิ ก ารศึ ก ษาคลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิ ส ภาเกื อ บทุ ก เดื อ น
(ดูรายละเอียดได้ที่ www.thai-canal.org)
ข้อที่ 3. โครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) เมื่อมีการขุดจะได้ดินจานวนกว่า 4 พันล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่ งมีแร่ ธาตุปะปนกับดิ นนาขึ้นมาเป็ นจานวนมากจากการขุดคลอง จะกลายเป็ นรายได้ที่สาคัญส่ วน
หนึ่งเข้าประเทศ และปัญหาอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดบ่อยครั้งประเทศไทยมักจะประสบปั ญหาภัยน้ าท่วมหนักใน
หลายจังหวัดทางภาคใต้ เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากคลองไทยลดระดับน้ าท่วม เพื่อเป็ นช่องทางในการ
ระบายน้ าฝนลงสู่ ทะเลได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นระยะทางตามแนวคลองทั้งสองฝั่ งซึ่ งพาดผ่านหลาย

จังหวัดจะมีส่วนในการช่วยสร้างรายได้ทางการประมงทางทะเล เรื อประมงกว่า 50,000 ลาทั้งฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอันดามัน มีพ้นื ที่หาปลาทะเลเพิ่มขึ้น ประหยัดในการเดินทางเข้าออกสู่ ทะเลได้สะดวก
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ข้อที่ 4. การแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้จะเป็ นรู ปธรรม ปั ญหา 3 จังหวัดภาคใต้จะได้รับการแก้ไข
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะโครงการขุดคอคอดกระจะทาให้คนในพื้นที่มีงานทา มีรายได้มนั่ คง และมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ความพยายามของผูก้ ่อการร้าย ที่สร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อสร้างความไม่สงบเพื่อหวังขับ
ไล่คนดีออกนอกพื้นที่ให้หมดเพื่อหวังจะยึดแผ่นดินก็จะไม่สามากระทาได้ ที่สาคัญพื้นที่ท้ งั สองฝั่งคลองจะ
กลายเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญขนาดใหญ่ โดยคาดการณ์ได้วา่ จะมีประชาชนมากกว่า 4 – 5 ล้านคนจะย้าย
ถิ่ นฐานมาทามาหากิ นและตั้งรกรากอยู่ที่นั่น ทาให้เปรี ยบเสมือนมีกองทัพภาคประชาชนจานวนมหาศาล
คอยอยูด่ ูแลปกป้ องแผ่นดิน โดยสามารถคุม้ ครองประเทศได้อย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่องถาวรตลอดไป
ข้อ ที่ 5. การท่ อ งเที่ ย วคลองไทยจะเป็ นแหล่ ง สร้ า งรายได้จ ากเรื อ โดยสารขนาดใหญ่ ที่ พ า
นักท่องเที่ยวระหว่างทวีปมาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทย เนื่ องจากคอคอดกระ (คลองไทย) ย่นระยะเดินทาง
แวะได้หลายประเทศ และปลอดโจรสลัด จะกลายเป็ นจุดสนใจของคนทัว่ โลก ในปั จจุบนั รายได้จากการ
ท่องเที่ยวถือเป็ นรายได้หลักของประเทศไทย โดยหลายปี ที่ผา่ นมาสามารถนาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปี
ละ 8-9 แสนล้านบาท นอกจากนี้คอคอดกระ (คลองไทย) (ดูรูปที่ 3, 4 ประกอบ)

รู ปที่3. การเดินเรื อท่องเที่ยวทัว่ โลกจะมาผ่านคลองไทยเพราะย่นระยะทางปลอดโจรสลัด

คลองไทยจะเป็ นสัญลัก ษณ์ ของประเทศไทย และเป็ นจุ ดแข็งที่ จะนารายได้เข้าสู่ ประเทศอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ ยงั จะมี ผลประโยชน์อื่นๆ เกิ ดขึ้ นจากธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับการเดิ นเรื อระหว่างประเทศตามมา เช่ น
ศูนย์กลางท่าเรื อขนถ่ายสิ นค้านานาชาติ ศูนย์กลางคลังน้ ามัน ศูนย์กลางซ่ อมสร้างเรื อขนาดใหญ่ และการมี

เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่ งออกตั้งบนพื้นที่สองฝั่งคลอง โดยจะสามารถเป็ นจุดผลักดันให้ประเทศไทย
ฟื้ นจากเศรษฐกิจที่ตกต่าได้อย่างรวดเร็ ว
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รู ปที่4. สองฝั่งคลองจะกลายเป็ นเมืองธุรกิจ เมืองท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ข้อที่ 6. คอคอดกระ (คลองไทย) จะเสริ มสร้างโอกาสและผลประโยชน์จากความได้เปรี ยบทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศ ทั้งยุทธภูมิ
ทางเศรษฐกิจและยุทธภูมิทางทหาร (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) การขนส่ งสิ นค้าและการคมนาคมทางทะเลจะเป็ น
ส่ วนสาคัญที่จะช่วยลดความเสี ยเปรี ยบทางด้าน Logistic ของประเทศ

รู ปที่5. คลองไทยจะเสริ มสร้างความได้เปรี ยบในทางภูมิประเทศเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้า
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ที่ ส าคัญกองทัพ สามารถขนย้า ยก าลัง เข้า ออกฝั่ ง อันดามัน และอ่ า วไทยได้อย่า งอิ ส ระรวดเร็ ว
ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งขอผ่านน่ านน้ าประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น ประเทศมาเลเซี ย, สิ งคโปร์ และอินโดนีเซี ย
และไม่มีประเทศใดที่จะสามารถบล็อกการเข้าออกทางทะเลของประเทศไทยได้อีกต่อไป

ท้ายนี้ ขอเรี ยนท่านนายกรัฐมนตรี ว่า โครงการขุดคอคอดกระหรื อคลองไทย เรื่ องการเงิ นนั้นไม่ใช่
เป็ นปั ญหา ปั ญหาคือผลประโยชน์ ทางการเมืองที่เป็ นอุปสรรคสาคัญ ต่อโครงการนี้ ทาให้โครงการขุดคอ
คอดกระหรื อคลองไทยไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร หากศึกษาตามประวัติศาสตร์ ชาติไทย โครงการดังกล่าวได้มี
การศึกษามานานกว่า 300 ปี แล้ว อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ที่ผา่ นมา รมว. อลงกรณ์ พลบุตร ได้
มีหนังสื อเชิญให้ผมไปบรรยายสรุ ปถึงโครงการนี้ให้ท่านอลงกรณ์ฟังที่พรรคประชาธิ ปัตย์ นับเป็ นครั้งแรกที่
มีคนจากฝั่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรให้ความสนใจ
โปรดเปิ ดโอกาสให้ ป ระเทศไทยและประชาชนคนไทยร่ วมก าหนดอนาคตของประเทศ
“หากเพียงแต่รัฐบาลที่นาโดยท่านนายก ฯ อภิสิทธิ์ จัดให้มีการกระทาประชาพิจารณ์และประชามติ” ในเรื่ อง
ดังกล่าว ประชาชนจะเกิ ดการตื่นตัวทัว่ ทั้งประเทศ และจะเป็ นครั้งแรกที่มีโครงการขนาดใหญ่ระดับโลก
เกิ ดขึ้ นในประเทศโดยรั ฐบาลที่ นาโดยท่ า นนายก ฯ อภิ สิ ท ธิ์ นับ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงยุท ธศาสตร์ ข อง
ประเทศครั้งสาคัญที่สุด และเป็ นรู ปธรรมที่สุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ โครงการ
ขุดคลองเพื่อการขนส่ งทางเรื อระหว่างประเทศทัว่ โลก ไม่ใช่วา่ ทุกๆประเทศจะทาได้ ไม่เหมือนการสร้าง
สนามบินนานาชาติที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกต่างแข่งขันกันสร้างได้ แต่การสร้างคลองนานาชาติ ต้องอาศัย
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการสร้างเป็ นหลัก ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ผา่ นมาประเทศไทยยังไม่เคยมี
การก าหนดยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข องประเทศที่ เ ป็ นรู ป ธรรม ผมยัง ไม่ เ คยเห็ น รั ฐ บาลชุ ด ไหนมี ก ารวางแผน
ยุทธศาสตร์ ของประเทศที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมดังเช่น การวางยุทธศาสตร์ “ นโยบายโครงการขุดคลอง
ไทย (คอคอดกระ) ” เลย
ขอแสดงความนับถือย่างสู ง
(รศ. ดร. สถาพร เขียววิมล)
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