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กิจกรรมต่างๆให้ความรู้เรื่องคลองไทย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

 
 

 ชมรมคลองไทยแหง่ชาติและ THAI-CANAL ASSOCIATION (USA) ขอสนบัสนุนพรรคการเมืองทุกพรรค 
ที่ผลักดันโครงการคลองไทย(คอคอดกระ) แต่ส่ิงส าคัญ ที่พรรค การเมือง สนับสนุนโครงการคลองไทยควรท าส่ิงแรก คือใหค้วามรู้
ข้อดขี้อเสียของโครงการนี้แกป่ระชาชนอย่างโปร่งใส แล้วให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยจัดให้ มีการท าประชามติ 
(25 กันยายน 2550). The Thai Canal National Club & THAI-CANAL ASSOCIATION (USA) devote 

to be infavore of any political parties, which pro formally support the Thai Canal Project (Kra 

Canal). The very first thing to do, we request to do is to listen to our fellow country men by having 

a public hearing (September 25, 2007) 

 

 

 
 

 

 ชาวไทยในCaliforniaสนใจใหก้ารสนับสนุนโครงการขุดคลองไทยรวมตัวก่อตั้ง "ชมรมคลองไทย" (คริกดูสัญลักษณ์) 
THAI-CANAL ASSOCIATION (คริกอ่านวัตถุประ สงค์ของชมรมคลองไทย) เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 

(คริกดูรายช่ือผู้ก่อตั้ง) หลังจากที ่ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล และ ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ ได้ไปออกรายการ โทรทัศท้องถิ่นของ 
Los Angeles ไปบรรยายพิเศษ ณ วัดไทยใน Los Angeles รัฐ California วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2549 และไปบรรยาย
พิเศษ ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐ California วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2549 จัดโดยสมาคม THAI ASSOCIATION OF 

SOUTHERN CALIFORNIA ก่อนที่ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล จะไปประชุมวิชา การที่ Pittsburgh รัฐ Pennsilvania 

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับ รศ.ธนากร เกียรติบรรลือ และ ผศ.นวลศรี เอิบกมล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ ในหัวข้อ "What will Thailand benefit from the Thai Canal Project ?" 

และหัวข้อ "The Economic Impact of the Thai Canal on Asean and the World " (คริกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 
เทปบันทึกรายการโทรทศัน์ ณ เมอืงลอสแอนเจลิส รัฐคาริฟฟอร์เนยี สหรัฐอเมริกา     
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 Many Thais in California, USA are interested in supporting Thai Canal Project. They 

decided to establish the "THAI-CANAL ASSOCIATION" (Click here for Thai-Canal Association 

Symbol) on November 11, 2006 (Click here for Objective of Thai-Canal Association) after 

Associate Profesor Dr.Satapon Keovimol and Dr.Lamthong Silpanon gave detaile of the Thai Canal 

Project on Los Angeles local television and delivered a speech at the Thai Temple in Los Angeles 

on October 22, 2006, followed by another speech at Buddhist Temple of Chino Hills, California on 

October 29, 2006, organised by THAI ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA. On 

November 8, 2006, Associate Profesor Dr.Satapon Keovimol together with Associate Profesor 

Tanakorn Kiatbunlue and Assistant Profesor Nuansri Erbkamol from the Faculty of Engineering 

King Mongkut's Institue of Technology, North Bangkok joined the conference organised by the 

Institue of Operations Research papers onThai Canal "What will Thailand benefit from the Thai 

Canal Project ?" and "The Economic Impact of the Thai Canal on Asean and the World " (Read 

more). Tape Los Angeles local television    

 

------------------------------------ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 8 มีนาคม 2550 อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา และผู้สนับสนุน
ได้ร่วมกันก่อตั้ง "ชมรมคลองไทยแห่งชาติ" ได้มีการ เซนต์ ช่ือผูร้่วมกันก่อตั้งชมรม มีอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
โครงการขดุคลองไทย วุฒิสภา(นายค านวณ ชโลปถัมภ์) อดีตกรรมาธิการวิสามัญศึกษา โครงการขุด คลองไทย วุฒิสภา (พล.อ.อ. 
กานต์ สุระกุล) อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา(รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล) และหลังจาก 
นั้นผู้ร่วมสนับ สนุนทุกท่านเซนต์ ช่ือผู้ร่วมก่อตั้งชมรม   
 

 

------------------------------------ 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระวุฒิสภา ได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ
ของรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ และคณะกรรมการโครงการขุดคลองกระแห่งชาติ ได้มคีวามเห็นว่า
โครงการขดุคอคอดกระ ยังไม่ได้ก าหนดชัดว่าเป็นเส้นแนวในการขุดคลอง เพื่อความเหมาะ สมในหลายๆด้าน เช่นความเป็นเอก
ลักษ์ของชาติ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ เห็นควรควรเปลี่ยนชื่อเปน็ "โครงการขุดคลองไทย" เมื่อวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕  
 

------------------------------------ 

 

 

 

 
 

 

 จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหง่ชาติ Open Letter to the National Economic 

and Social Council Committee 

 

เรียน ท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาต ิ

 

 สถานะภาพทางการเมืองในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน บ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่
ก าลังทรงตัว และทรุดลงทุกขณะ สถานการณ์เช่น นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้ 
จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือหมดไปจากประเทศไทยได้หรือไม่ความไม่มั่นคงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่ ว่าจะเกิด ขึ้นจากเหตุผลอะไรก็ตาม
ย่อมหมายถึงความเสียหายของบ้านเมือง ซ่ึงเป็นที่มาของปัญหาที่จะน าพาประเทศไปสู่ความอ่อนแอ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ รวม 
ถึงความ ม่ันคงของประเทศประชาชน คนไทยทุกคนย่อมไม่อยากให้ประเทศมีสภาพการณ์เป็นอย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้ กล่าวคือยืดเยื้อ
และอาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งใน อนาคต (คริกอ่านรายละเอียด) 1 กันยายน 2549 To the National Economic 

and Social Council Committee. .It is known that the current state of Thailand both economically 

and socially is stalling and gradually declining. It is not the first time that this situation has 

happened and there is no one that can predict that this situation will be the last and long gone from 

Thailand. The instability of the government from whatever reason creates damage to the nation and 

is a source of problems that will make the country weak socially, economically and in stability. 

Every Thai citizen does not want their country to be in this current prolonging situation and might 

happen to any other government again in the future. (Read more) September 1, 2006  

 

------------------------------------ 
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 การเสวนาวิชาการเรื่อง "ขุดคลองไทยเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ ด้านการค้าการลงทุนโลก" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด
โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดการ
เสวนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ เวลา 13:10-14:15 น. บรรยายสรุป(การขุดคลองไทยที่
ไหน อย่างไร) โดยที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้ โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา รศ.ดร. 
สถาพร เขียววิมล เวลา14:30-16:00 น. เสวนาเรื่อง "การขุดคลองไทยเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ด้านการค้าการลงทุนของโลก" ด้าน 
(เศรษฐกิจการค้าการลงทุน) โดย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้าน(โลจิสติกส์) 
โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ด้าน (โครงการขุดคลองไทย) โดยประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสมาชิก นายค านวณ ชโลปถัมภ์ ด้าน (ความ
มั่นคงเชิงพลังงาน) โดยผู้เช่ียวชาญศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกรรมการพัฒนาส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพนาวาเอก ดร .
สมัย ใจอินทร์ ด าเนินรายการ โดยผู้อ านวย การศูนย์พยากรเศรษฐกิจ และธุระกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ดร. ธนวรรษ พลวิชัย 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 12:30 น. ถึง 17:30 น. ดีวีดีการเสวนา ส่ังจองได้ที่อาจารย์ พัชรี จันทนบุบผา โทร 02-

697-6726  

 

------------------------------------ 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการคลองไทยให้ความรู้ประชาชนในปี 2551  

 

 
 

 ในระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2551รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีการ
ผลิต เดินทางไปน าเสนอบทความวิจัยในการประ ชุมวิชาการ The INFORMS Annaul Meeting Washington D.C. 

2008 ในหัวข้อเรื่อง " Thai Canal project feasibility study and Canal Line consideration for the Thai 

Canal กรอบการพิจารณาแนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ) " จัดโดย The Institue for Operation Research and 

Management Sciences ณ กรุง Washington D.C. และใน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2551รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ไป
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ขุดคลองไทย (คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" ให้ชาวไทยในรัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์  
 

------------------------------------ 
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 การบรรยายพิเศษเรื่อง "เช่ือมอันดามันและอ่าวไทยในต่างมุมมอง" เมื่อ วันอังคาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบัน
วิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 9:00 - 12:00 น. มีผู้ร่วมการบรรยาย 1. พลเรือเอก 
ถนอม เจริญลาภ (อดีดเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) 2. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) 3. นาวาเอก
จุมพล ลุมภิกานนท์ ผู้ด าเนินรายการ 4. ดร.จุฬา สุขมานพ (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม) 5. รศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) 
 

 ------------------------------------  

 

 

 
 

 การบรรยายพิเศษเรื่อง"โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) กับเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ"จัดโดยผศ.ดร.ประนอม 
อุตกฤษฏ์คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือบรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตที่ปรึกษาคณะ กรรมาธิ การวิสามัญ ศึกษาโครง 
การขุดคลองไทย วุฒิสภา) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 

 

 ------------------------------------  

 

 

 
 

 การบรรยายพิเศษเรื่อง"โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) กับเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ" จัดโดย อธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผศ. ปรีชา อ่อง อารี) ณ สถาบันเทคโนโล ยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยาย
โดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุด คลองไทย วุฒิสภา) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2551 

 

------------------------------------ 
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 การบรรยายพิเศษเรื่อง"โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) กับเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ" จัดโดยภาควิชา
วิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทค โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี บรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา โครงการขุด คลองไทย วุฒิสภา) 
เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2551 

 

------------------------------------ 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการคลองไทยให้ความรู้ประชาชนในปี 2550 

 

 
 

การบรรยายที่ โรงแรมตวันนา กทม. จัดโดยสโมสรโรตารบีางรักเมื่อ 1-02-2550 

 

------------------------------------ 

  

 

 

 
 

การบรรยายที่ โรงแรมฮอลิเดย์อนิน์ สีลม กทม. จัดโดยสโมสรโรตารีสาทร เมื่อ 2-02-2550 

 

------------------------------------ 
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การบรรยายที่ โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร  ์ กทม. จัดโดยสโมสรโรตารีสระปทุม เมื่อ 21-02-2550  

 

------------------------------------ 

 

 
 

การบรรยายที่โรงแรมมารีอ๊อด ถนนเจริญนคร กทม. จัดโดยนายกสโมสรโรตารีพระประแดง คุณศริิชัย กิจจารัก เมื่อ 17-05-2550 

------------------------------------ 

 

 
 

 สถาปนิก สุเทพ สมเจริญ หัวหนา้กลุ่มออกแบบสถาปัตย์กรรมกรมชลประทาน จดัการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขุดคลองไทย 
(คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" ณ อาคาร วิศว กรรมศาสตร์ กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดุสิต 10300 กทม. 
ผู้บรรยาย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครง การขุดคลองไทย วุฒิสภา) เมื่อวันพุธที่ 3 
ตุลาคม 2550 

----------------------------------- 

 

 
 

 ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงความยนิดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ ว่าที่เลขาธิการสมาคมเอเชียน และ จัดการบรรยาย พิเศษ เรื่อง "ขดุคลองไทย (คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" 

ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กทม. ผู้บรรยาย 1. นายค านวณ ชโลปถัมภ์ 2. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล เมื่อวันศุกร์
ที่ 7 กันยายน 2550  

 

------------------------------------ 
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 นายกสโมสรโรตารีส าโรง สุชัย ล้อมงคลกิจ จดับรรยายเรื่อง "โครงการคลองไทยมีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ชาติอย่างไร?" ณ โรงแรมรอเย็ลปริ๊นเซส ผู้บรรยาย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2550   

 

------------------------------------ 

 

 

 
 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดบรรยายเรื่อง"โครงการขุดคลองไทยกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ" ผู้บรรยาย 
1.นายค านวณ ชโลปถัมภ์ 2.ศ.ดร.พลโทโอภาส รัตน์บุรี 3.พลอากาศเอกกานต์ สุระกุล 4.รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีต
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550   
 

------------------------------------ 

 

 

 
 

 พรรคประชาธิปัตย์ (รองหัวหน้าพรรค อลงกรณ์ พลบุตร) ได้เชิญ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษา โครงการคลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภาบรร ยายเรื่องความเป็นไปได้ของ โครงการขุดคอคอดกระ กับระบบโลจิ
สติกส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ณ ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ กทม.   
 

 

 

------------------------------------ 

 

 

 


