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ข่าวใหญ่ทั ่วโลกกรณีเร ือขนสินค้าขนาดใหญ่ท ี ่ช ื ่อว ่า ‘Ever Given’ เร ือของบริษัท 

Evergreen เป็นเรือของญ่ีปุ่นที่ดำเนินการโดยไต้หวันซ่ึงมีสัญชาติปานามา ไปติดเกยตื้นกับฝั่งทั้ง 2 

ฝั่งของคลองสุเอซ (Suez Canal) โดยส่งผลกระทบอย่างมากในการขนส่งสินค้าระหว่าง เอเชียกับ

ยุโรป เนื่องจากถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการลำเลียงสินค้าระหว่าง 2 ทวีปเป็นอย่างมาก

ซึ่งในท้ายที่สุดสามารถคลี่คลายสถานการณ์ด้วยการอาศัยเรือกู้ภัยในการลากจูงเรือ Ever Given 

รวมถึงให้น้ำทะเลหนุนเรือขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งเรือสามารถลอยได้และเดินหน้าวิ่งได้ตามปกติ   

คลองสุเอซประเทศอียิปต์เป็นคลองที่ขุดด้วยฝีมือมนุษย์เพื่อเชื่อมเส้นทางเดินเรือระหว่าง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรอินเดียโดยมีจุดประสงค์ในการร่นระยะเวลาการขนส่งสินค้า
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ระหว่างเอเชียและยุโรป เป็นการเชื่อมกันระหว่างท่าเรือซาอิดกับเมืองสุเอซ เปิดใช้งานครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1869 มีความกว้าง 91.44 เมตร ยาว 193.3 กิโลเมตร ใช้เวลาขุดนาน 10 ปี เป็นคลองที่ไม่มี

ประตูกั้นน้ำมารบกวนการเดินทาง เนื่องจากระดับน้ำของทะเลทั้งสองฝั่งนั้นอยู่ใ นระดับเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเรือซึ่งมีขนาดยาวถึง 500 เมตร มีความสูงหรือความลึก 70 เมตร ไม่

เพียงแค่รองรับเรือสินค้าเท่านั้น แม้แต่เรือรบขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนผ่านคลองสุเอซได้เช่นกัน 

ปัจจุบันบริหารโดย Suez Canal Authority (SCA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอียิปตท์ี่

ตั้งขึ้นแทนบริษัทคลองสุเอซ นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งาน คลองสุเอซได้กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

ของประเทศอียิปต์มาโดยตลอด จากการตัดเส้นทางผ่านแผ่นดินอียิปต์โดยตรง ส่งผลให้เรือสินค้าที่

ต้องการเดินทางจากเอเชียใต้ไปจนถึงยุโรปได้รับความสะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ต้องอ้อมแหลมกู๊ด

โฮปของแอฟริกาใต้อีก 7,000 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้เวลาขนส่งสินค้าเพิ่มเกือบสองสัปดาห์ อีกทั้งยัง

เสี่ยงกับการเดินเรือผ่านกระแสน้ำที่ไหลแรง 

จุดเริ่มต้นของคลองสุเอซนั้นมาจากวิสัยทัศน์ของคนยุโรปในช่วงประมาณศตวรรษที่ 16 ถึง

ศตวรรษ 17 ที่มีการสำรวจโลก ซึ่งมีแนวความคิดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียเพื่อ

ความมั่งคั่ง นักเดินเรือในสมัยนั้นใช้วิธีการล่องเรือในการสำรวจไปเรื่อย  ๆ นักเดินเรือคนแรกที่

สามารถเดินทางไปพื้นที่ตะวันออกและพบกับพื้นที่ในเอเชียตะวันออกได้คือ นักเดินเรือชาวโปร

ตุกีสที่ชื่อว่า Ferdinand Magellan เขาเดินเรือจากคลองสุเอซ เลาะตะเข็บชายแดนชายฝั่งของ

ทวีปแอฟริกา จากนั้นลงมาทางตอนใต้และจรดปลายทวีปแอฟริกา และตีเรือไปยังทิศตะวันออก 

จนในที่สุดพบกับมหาสมุทรอินเดีย เส้นทางนี้นับว่าเป็นเส้นทางอ้อมโลก กล่าวคือ อ้อมทวีป

แอฟริกาอันมีขนาดใหญ่ไพศาล 

ในเวลาต่อมามีการคิดค้นทางลัดในการเดินเรือที่ทำให้ไม่ต้องอ้อมแอฟริกา ฝรั่งเศสได้มีการ

พูดคุยกับอียิปต์และมีการร่วมมือระหว่างนักสำรวจชาวออสเตรเลียและอิตาลีในการทำการขุดคลอง 

ด้วยการใช้คอขอดของพื้นที่ตรงท่าเรือซาอิดที่อยู่ทางตอนเหนือของอียิปต์ เรียกว่ า ‘คาบสมุทรไซ

นาย’ (Sinai Peninsula) ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อทะเลเมดิเตอเรเนียนอันเป็นทะเลหลักของยุโรปและ

ทะเลแดงซึ่งเป็นทะเลที่ขวางอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับคาบสมุทรอาระเบีย นับว่าเป็นทางน้ำที่
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เป็นต้นแบบของคลองสุเอซ จากนั้นมีการเริ่มต้นขุดจากบริษัทที่มีการร่วมทุนกันหลายชาติ มีการ

เปิดใช้คลองสุเอซครั้งแรกในปี ค.ศ.1869 ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากของอียิปต์และชาติยุโรป

เพราะนับแต่นี้โลกสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างยุโรปกับภูมิภาคเอเชียได้อย่างอิสระมากขึ้น 

ไม่จำเป็นต้องไปอ้อมทวีปแอฟริกาอีกต่อไป  

เหตุการณ์เรือสินค้าเกยตื้นคลองสุเอซครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2021 เรือ

บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ชื่อ Ever Given เกยขวางคลองสุเอซในอียิปต์ หลังเดินทางออกจากท่าเรือ

ในจีนและกำลังมุ่งหน้าสู่เนเธอร์แลนด์ องค์การคลองสุเอซ (SCA) ระบุถึงสาเหตุว่าในขณะที่เรือ

กำลังแล่นผ่านคลองสุเอซนั้นเกิดพายุทรายที่มีความเร็วลมมากกว่า 40 น็อต (ประมาณ 74 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ส่งผลให้วิสัยทัศน์การมองเห็นต่ำ จนในที่สุดเรือสูญเสียการควบคุมหัวเรือได้

เกยเข้ากับฝั่งบริเวณกิโลเมตรที่ 151 โดยมีตัวลำเรือกีดขวางเส้นทางของคลองสุเอซโดยสมบูรณ์ 

ส่วนลูกเรือทั้งหมด 25 คนยังอยู่บนเรือและปลอดภัยดี ส่วนตัวเรือไม่มีความเสียหาย การกู้เรือ 

Ever Given เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื ่องจากเรือมีความยาวกว่า 400 เมตร กว้าง 60 เมตร 

เฉพาะตัวเรือก็มีน้ำหนักถึง 220,940 ตัน โดยตัวเรือมีความยาวเทียบเท่ากับความสูงของตึกเอ็มไพร์

สเตท โดยในท้ายที่สุด ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การคลองสุเอซกับโบสกาลิส (Boskalis) บริษัท

สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และสมิท ซัลเวจ (Smit Salvage) ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินที่ถูกว่าจ้างโดย

เจ้าของเรือ Ever Given ในวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2021 เป็นความพยายามใช้หลากหลายวิธีการ

ทำให้เรือสามารถลอยขึ้นได้หลังจากการขุดทรายออกเป็นจำนวน 27,000 ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึง

ใช้เรือลากจูงเพื่อหันลำเรือจากฝั่งคลอง อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ ปรากฎการฟูลมูน หรือ การที่ดวง

จันทร์เข้าใกล้โลก ทำให้เกิดการดึงดูดสสารบนโลก รวมถึงน้ำทะเลให้สูงขึ้นกว่า 2 เมตรเทียบเท่าได้

กับแรงลอยตัวที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 45 ,000 ตัน เมื่อเรือลอยได้แล้วและทำการเคลื่อนย้ายออกจาก

พื้นที่ ทำให้เส้นทางสัญจรในคลองสุเอซกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง โดยรวมแล้ว การเดินเรือ

ในเส้นทางนี้ถูกระงับไปเป็นเวลากว่า 6 วัน จากนั้นเรือที่ติดค้างอยู่ประมาณ 422 ลำสามารถสัญจร

ได้ตามปกติ 
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จากเหตุการณ์ข้างต้นนั้นส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

เนื่องจากข้อมูลปีค.ศ. 2020 ระบุว่ามีเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่าน 19 ,000 ลำต่อปี เฉลี่ย 50 ลำต่อ

วัน คิดเป็น 30% ของการเดินเรือทั้งโลก และยังเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 10% ของน้ำมันทั้งโลก 

นิตยสาร Lloyd’s List ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่สถาบันลอยด์จัดทำขึ้นโดยมีข่าวต่าง  ๆ

เกี่ยวข้องกับการเดินเรือได้ระบุว่า ในแต่ละวันมีสินค้ามูลค่ากว่า 9 ,600 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน

เส้นทางนี้ มีความเป็นไปได้ยากที่จะประเมินความเสียหายเป็นตัวเลขที่แน่นอน เนื่องจากมี สินค้า

หลากหลายประเภทผ่านเส้นทางนี้ แต่เอกสารของสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐ (NBER) ซ่ึง

จัดทำโดย เดวิด ฮัมเมลส์ และ กีออร์ก ชาวเออร์ นักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ว่าการขนส่งสินค้า

ล่าช้าในแต่ละวันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.6-2.3% ของมูลค่าสินค้าที่อยู่บนเรือลำนั้น ๆ นอกจากนี้

ยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกนั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถใช้

เส้นทางนี้ได้ การที่เรือต้องรอเส้นทางนั้นสร้างความเสียหายที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินไว้ 9 ,600 ล้าน

ดอลลาร์ต่อวัน หรือ 400 ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมง รวมไปถึงค่าระวางเรือและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาก

ขึ้นระหว่างเหตุการณ์นี้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ซ่ึงก่อนหน้า
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นี้ก็เป็นปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบอยู่แล้ว การปิดคลองสุเอซครั้งนี้ทำให้เวลาในการนำตู้คอนเทน

เนอร์เพิ่มนานมากขึ้นในการส่งกลับคืนประเทศต้นทาง แม้ว่าสามารถกู้เรือได้กลับมาลอยได้แล้วแต่

ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกติเหตุการณ์เรือสินค้าเกยตื้นในครั้งนี้นับว่า

เป็นเหตุการณ์ที ่สั ่นสะเทือนโลกเป็นอย่างมาก จึงนำไปสู่การตั ้งตั ้งคำถามว่า หากในอนาคตมี

เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกจะมีเส้นทางอื่นเป็นทางเลือกในการเดินเรือหรือไม่ ซึ่งรัสเซียเป็น

ประเทศหนึ่งที่มีความพยายามนำเสนอเส้นทางนี้มาเป็นเวลานาน นั่นคือ ‘เส้นทางเดินเรือสาย

เหนือ’ หรือ ‘Northern Sea Route’ 

โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่คลองสุเอซแล้ว ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการ

พัฒนาเส้นทางเดินเรืออาร์กติก และความน่าดึงดูดของเส้นทางเดินเรือทะเลสายเหนือ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว โดยรัสเซียลงทุนมหาศาลในการพัฒนาเส้นทางทะเลเหนือที่ช่วยให้เรอืร่น

เวลาการเดินทางจากท่าเรือในเอเชียไปยุโรปได้ 15 วันเมื่อเทียบกับเส้นทางผ่านคลองสุเอซ ภาวะ

โลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายเปิดให้เส้นทางเดินเรือนอกชายฝั่งไซบีเรียเปิดมากขึ้น และรัสเซีย

กำลังมีแผนใช้เส้นทางนี้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซ 

เส้นทางเดินเรือสายเหนือของรัสเซีย หรือ Northern Sea Route เป็นเส้นทางที่สั้นที่สดุที่

เชื ่อมระหว่างเอเชียกับยุโรป เส้นทางดังกล่าวเป็นทางน้ำที่เป็นน้ำแข็งและผ่านหลายทะเลใน

มหาสมุทรอาร์กติก เช่น ทะเลบาเรนท์ ทะเลคารา ทะเลแลปเตฟ ทะเลไซบีเรียตะวันออก ทะเลชุค

ชี และ บางส่วนของทะเลแบริ่ง ในมหาสมุทรแอตแลนติก เส้นทางนี้อยู่ในเขตทะเลอาร์กติกจึงมี

น้ำแข็งปกคลุมตลอด ยกเว้นเพียง 2 เดือนในช่วงฤดูอากาศอบอุ่นเท่านั้นถึงจะปลอดจากน้ำแข็ง 

โดยปกติการเดินเรือในเส้นทางอาร์กติกนั้นจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน อันเนื่องมาจากอากาศ

ที่หนาวเหน็บ แต่รัสเซียมีความหวังว่า สภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอาจทำให้การ

เดินเรือในเส้นทางนี้ทำได้นานขึ้น 
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3หมายเหตุ. Arcticbulk. (n.d.). NORTHERN SEA ROUTE- the shortcut between Asia and Europe. 

 

ตามประวัติศาสตร์อันยาวนานของเส้นทางเดินเรือสายนี้ มีนักสำรวจเส้นทางเดินเรือทำการ

สำรวจเพ่ือจุดประสงค์ด้านเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา จนกระทั่งหลังการปฏิวัติ

รัสเซีย เส้นทางเดินเรือทะเลเหนือจึงเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1934 จากนั้นเปิดเป็นเส้นทาง

เดินเรือเชิงพาณิชย์ นอร์เวย์และญี่ปุ่นเป็นสองชาติแรกที่ใช้บริการเส้นทางเดินเรือเส้นนี้ อย่างไรก็

ตาม ผลจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในต้นปี ค.ศ. 1990 การเดินเรือเชิงพาณิชย์ในทะเล

อาร์กติกเริ ่มลดลง เป็นความโชคดีที่ท่าเรือหลายแห่งที่ริมฝั่งของเส้นทางเดินเรื อยังปลอดจาก

น้ำแข็ง โดยปกติท่าเรือริมฝั่งทะเลอาร์กติกใช้ได้เฉพาะเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคมเท่านั้น แต่การ

เดินเรือในทะเลใช้เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซีย ทำหน้าที่ตัดน้ำแข็งเปิดเส้นทาง

เดินเรือ ดังนั้นเมื่ออากาศอบอุ่น การเดินเรือเชื่อมต่อตอนเหนือเชื่อมตะวันออกหรือเส้นทางเดินเรือ

ทะเลเหนือนั้น ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อก่อนนี้ ทางการรัสเซีย

จะอนุญาตให้เรือผ่านได้เฉพาะที่มีเรือตัดน้ำแข็งนำร่องให้เท่านั้น จึงเกิดข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย
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ตามมา แต่ในภายหลังทางการรัสเซียอนุญาตให้เรือผ่านได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากเรอืตัด

น้ำแข็งอีกต่อไป  

เส้นทางเดินเรือสายเหนือของรัสเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อนำมาเปรียบเทยีบ

กับคลองสุเอซ ในอนาคตอาจเป็นเส้นทางที่มาแทนที่คลองสุเอซโดยประกอบไปด้วยหลากหลาย

เหตุผล ได้แก่ เส้นทางเดินเรือสายเหนือมีพื้นท่ีกว้างกว่าคลองสุเอซ ซ่ึงบรรดาเรือที่แล่นผ่านหรือ

ต้องจอดรอจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น อีกทั้งกองเรืออาร์กติกของหน่วยงานด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของรัสเซียหรือ Rosatom ยังมีเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงง่าย

ต่อการปลดปล่อยเรือใด ๆ ท่ีติดนำแข็งด้วย ซ่ึงมีเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ทั้งหมด 5 ลำ รวมถึง

เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ และเรือตู้สินค้าขนาดกลางอีก 4 ลำ ภายใต้การดูแลของ Rosatomflot 

ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองท่ามูร์มันสค์ (Murmansk) ส่วนเรือตัดน้ำแข็งนั้นใช้สำหรับนำทางและปฏิบัติการ

กู้ภัยต่าง ๆ ในเส้นทางเดินเรือทะเลสายเหนือ นอกจากนี้ การเดินเรือจากมูร์มันสค์ไปญี่ปุ่น ผ่าน

เส้นทางเดินเรือสายเหนือนั้นมีระยะทางเพียง 9 ,285 กิโลเมตร ขณะที่ ต้องเดินเรือถึง 20,663 

กิโลเมตรผ่านคลองสุเอซ เส้นทางดังกล่าวอาจต้องปิดไปอีกหลายวัน 

 

 

4หมายเหตุ. Thomas Nilsen. (2018). A Russian nuclear-powered icebreaker will make 5 North Pole voyages this summer. 
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โดยที่ผ่านมานั้น ทางการรัสเซียได้ทุ่มเทพัฒนาเส้นทางเดินเรือสายเหนือให้เป็นหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซีย โดย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน  เนื่องจากมองว่าเส้นทาง

เดินเรือสายเหนือคือเส้นทางพาณิชย์นาวีใหม่จะมีความสำคัญที่สุดของโลก อีกทั้งหากเส้นทาง

เดินเรือสายเหนือได้รับความนิยมแล้วจะส่งผลให้พื้นที่ในแถบบริเวณไซบีเรียและตะวันออกไกล

ได้รับการพัฒนามากขึ้นด้วย นอกจากรัสเซียจะได้ประโยชน์จากการขนส่งแล้ว เส้นทางเดินเรือสาย

เหนือยังสามารถพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วยโดยเปิดเป็นเส้นทางให้กับเรือท่องเที่ยวและ

โอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเที่ยวชมทัศนียภาพของดินแดนน้ำแข็งปกคลุมแห่งนี้ รวมไปถึงการพัฒนา

ในด้านเทคโนโลยีเรือและท่าเรือที่รัสเซียมีความโดดเด่นในด้านนี้อยู่แล้ว เป็นการเปิดมิติใหม่ของ

อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล อุตสาหกรรมต่อเรือและการเดินเรือพาณิชย์นาวี โดยรวมแล้วปัจจัยท่ี

กล่าวมาเป็นข้อดีที่ส่งเสริมรัสเซียให้เป็นประเทศที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ อีกทั้งสามารถเพิ่ม

อำนาจในการต่อรองให้แก่รัสเซีย รวมไปถึงแนวโน้มอนาคตของรัสเซียในการขึ้นเป็นผู้นำของ

โลกอีกครั้งได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

รายการอ้างอิง 

 

คมปทิต สกุลหวง. (2564). เรือสินค้าเกยฝั่งขวางคลองสุเอซ กระทบโลกอย่างไร.  

สืบค้นจากhttps://thestandard.co/cargo-ship-blocked-suez-canal/  

ธันย์ชนก จงยศยิ่ง. (2561). Ever Given เปิดช่อง! 'รัสเซีย'ชูเส้นทางเดินเรือใหม่แทน     

'คลองสุเอซ'. สืบค้นจาก https://news.trueid.net/detail/d28zWM56L8B9 

BBC NEWS. (2564). คลองสุเอซ: เรือเอเวอร์ กิฟเวน หลุดจากการเกยตื้นแล้ว  

หลังติดขวางการจราจรในคลองมาเกือบ 1 สัปดาห์. สืบค้นจาก  

https://www.bbc.com/thai/international-56561323 

Jessie Yeung. (2021). Suez Canal authorities need to remove up to 706,000 cubic 

 feet of sand to free the Ever Given. Retrieved from  

https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-

hnk/index.html.  

Arcticbulk. (n.d.). NORTHERN SEA ROUTE- the shortcut between Asia and Europe.  

Retrieved from  

http://www.arcticbulk.com/article/186/NORTHERN_SEA_ROUTE  

Moneybuffalo. (2564). เมื่อเรือแล่นผ่าน “คลองสุเอซ” ได้อีกครั้ง  

ยังกระทบส่งออกไทยอยู่หรือไม่?. สืบค้นจาก  

https://www.moneybuffalo.in.th/business-economy/suez-canal-blocked 



10 

POST TODAY. (2564). เรือยักษ์ขวางคลองสุเอซทำเศรษฐกิจทั้งโลกสะเทือน.  

สืบค้นจากhttps://www.posttoday.com/world/648962?utm_source=posttoday. 

com&utm_medium=article_relate_bottom&utm_campaign=new%20article  

Reuters Staff. (2021). Egypt's Suez Canal revenues dip to $5.61 bln in 2020- canal  

authority. Retrieved from https://www.reuters.com/article/egypt-suez-canal- 

idUSC6N2FD01F  

THE STANDARD, (ผู้สร้าง). (2564). รู้จัก ‘คลองสุเอซ’ เชื่อมยุโรป-เอเชีย สำคัญอย่างไร [ยูทูป].  

สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=NPB93_AMsqA  

VL Enterprise Co.,Ltd. (2553). เส้นทางเดินเรือทะเลเหนือ. สืบค้นจาก  

http://www.vltanker.com/vlpanel/post_detail.asp?postpage=pageall&postid= 

46&ptype=  

 


