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งแม้ชายฝั่งทะเลตอนเหนือของรัสเซียมีสภาพอากาศหนาวเย็นจัดจนทําให้ผิวน้ํากลายเป็นน้ําแข็งหนา
หลายเมตร แต่เส้นทางการเดินเรือผ่าน ช่องแคบทางตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Passage) เป็น
เส้นทางขนส่งที่สั้นที่สุดจากยุโรปไปยังเอเชีย เทียบกับทางเลือกทางทิศใต้ที่ต้องใช้ระยะทางหลายพัน
กิโลเมตรอ้อมทวีปแอฟริกาที่อยู่ใต้สุดผ่านคลองสุเอซ
หลังจากที่ทุ่มลงทุนมหาศาลกับเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร์ รัสเซียได้เปิดเส้นทางด้านตะวันออกเฉียงหนือ
ของโลกเพื่อการขนส่งสินค้าขึ้นซึ่งทําให้มีปริมาณสินค้าหันมาใช้เส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สําหรับช่วง 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางใหม่นี้เกือบ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 8.3 โดยเฉพาะท่าเรือเมือง Murmansk ซึ่งเป็นท่าสําคัญแห่งหนึ่งมีปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 60 เทียบกับปีก่อนหน้า
ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า “คลองสุเอซแห่งรัสเซีย” แห่งนี้เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สําหรับปีนี้มีอัตราการเติบโตร้อยละ 36 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละ 33 ในปีถัดไป
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อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดนี้ยังคงต่ํากว่าศักยภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งเส้นทางช่องแคบตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต โดยแรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงที่ปลอดภัยหากประเทศถูก
ปิดล้อมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งนีม้ ีการใช้ประโยชน์ดังกล่าวขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เมื่อ
มีปริมาณการบรรทุกสินค้ารายปีที่ 6.5 ล้านตัน ก่อนจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงทศวรรษ 1990
เมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมาสถิ ติ เ ดิ ม ของสหภาพโซเวี ย ตก็ ถู ก ทํ า ลายลงด้ ว ยยอดการขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งแคบทาง
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทั้ ง หมด 7.3 ล้ า นตั น ที่ นั บ ว่ า ยั ง เป็ น เพี ย งเศษเสี้ ย วของศั ก ยภาพที่ แ ท้ จ ริ ง โดยนาย
Vyacheslav Ruksha หัว หน้า ของ Atomflot บริษัทและฐานให้บริการเรือเดิน สมุทรของรัส เซียที่ ใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของโลกแสดงความมั่นใจว่าตัวเลขสถิตินี้จะเพิ่มอีกขึ้นสิบเท่า ตามแผนที่วางไว้จะมียอด
การขนส่งสินค้าถึง 40 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2567 และจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัวในปี พ.ศ. 2572
เส้นทางใหม่นี้สอดคล้องกับ นโยบาย "จุดเปลี่ยนสู่ทิศตะวัน ออก" ของรัฐบาลรัสเซียที่ให้ความสําคัญกั บ การ
เสริมสร้างการค้ากับจีนและเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้มากขึ้น ขณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้ากับยุโรปเสื่ อมลง
การค้าระหว่างรัสเซียและจีนขยับขึ้นสู่ระดับ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2560 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2563 ขณะที่การค้ากับยุโรปลดลงไปแล้วราว 1 แสนล้านยูโรภายในช่วง
สามปีเหลือมูลค่าเพียง 2.28 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การใช้เส้นทางขนส่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รัสเซียได้ทุ่มงบประมาณ
มหาศาลเพื่อพัฒนาฝูงเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีการประเมินว่าหากรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะให้เกิดปริมาณ
ขนส่งได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2572 จะต้องสร้างเรือตัดน้ําแข็งพลังงานปรมาณูเพิ่มอีก 8 ลํา

ปัจจุบันนี้ ที่ฐานปฏิบัติการของ Atomflot ที่เมือง Murmansk มีเรือตัดน้ําแข็งขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์คู่
ประจําการ 2 ลํา และเรือตัดน้ําแข็งที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เดี่ยวอีก 2 ลํา ซึ่งเรือเหล่านี้ถูกใช้เพื่อให้การขนส่งสินค้า
ตามเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือมีความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
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นอกเหนือจากเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ยังมีเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลอีก 14 ลํา ที่อยู่ระหว่าง
การสร้างที่อู่ต่อเรือแถวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รัฐบาลรัสเซียยังมีแผนที่จะควบรวมระบบการขนส่งชนิดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางด่วนทางทะเล
แห่งชาติที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างท่าเรือต่างๆ ตลอดเส้นทางช่องแคบตะวันออกเฉียงเหนือเข้ากับระบบทางราง
และแม่น้ําทางตอนบนของประเทศ รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่สําคัญอย่างเมือง Norilsk ที่มีสภาพเหมือน
ถูกโดดเดี่ยวจากแผ่นดินใหญ่ด้วย จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาจะช่วยให้พื้นที่ที่อยู่ริมขอบด้านบนขยับ
เข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นอันจะช่วยให้ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย จากปัจจุบันที่สิ่งของต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพลังงานล้วนแต่ต้องใช้เส้นทางขนส่งทางอากาศที่ทําให้มีต้นทุนสูง

นอกจากการลงทุนไปกับเรือตัดน้ําแข็งสมัยใหม่แล้ว รัฐบาลยังตั้งใจที่จะพัฒนาท่าเรือฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกที่มีอยู่
เดิมให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการสร้างท่าเรือใหม่ๆ โดยเฉพาะในแคว้น Yamal ที่อุดมไปด้วยน้ํามันและก๊าซ
ธรรมชาติแถบอาร์กติกที่เ ป็น ที่ส นใจของรั ฐ บาลและนักลงทุน จากต่า งชาติ โดยในช่ว งสิ้น ปีที่ผ่า นมา บริษัท
Novatek ของเอกชนได้เปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งที่สองของรัสเซียขึ้นและเป็นการเปิดตลาดใหม่ทางฝั่ง
ตะวันออกโดยใช้เรือลําเลียงผ่านเส้นทางช่องแคบตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมีแผนจะสร้างโรงงานแห่งที่สอง
เพื่อรองรับผลผลิตก๊าซจากแหล่งในแคว้น Yamal ด้วย
ขณะนี้มีแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติกว่า 200 แห่งในแคว้น Yamal จากปริมาณสํารองก๊าซ 44.5 ล้านล้านลูกบาศก์
เมตรและปริมาณน้ํามันสํารองอีก 5 พันล้านตัน โดยโรงงานผลิตก๊าซ LNG แห่งแรกมีกําลังการผลิต 16.5 ล้านตัน
ต่อปีซึ่งช่วยให้ทั้งประเทศมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว
จากอุณหภูมิในมหาสมุทรอาร์กติกที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ขึ้น
สําหรับการเดินเรือ รวมถึงข้อถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเส้นทางใหม่ที่จะมาทดแทนเส้นทางเดินเรือ
ดั้งเดิมอย่างคลองสุเอซหรือคลองปานามาเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติก
เส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบตะวันออกเฉียงเหนือสามารถร่นระยะทางการขนส่งจากยุโรปตอนเหนือไปยัง
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือลงได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการใช้
เส้นทางสายใต้ผ่านคลองสุเอซหรือคลองปานามา และเป็นที่คาดหวังว่าเมื่อมีการใช้เส้นทางเดินเรือมหาสมุทร
อาร์กติกเพิ่มขึ้นก็จะทําให้บริษัทขนส่งระหว่างประเทศหันมาสนใจที่จะลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนเส้นทางการ
เดินเรือมากขึ้น
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ด้วยสถานการณ์น้ําแข็งละลายมากขึ้นในมหาสมุทรอาร์กติกในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมายังแก้ไขไม่ได้ จะมีผล
ต่อระบบการเดินเรือและการสํารวจแหล่งพลังงานในมหาสมุทรอาร์กติก จากผลการศึกษาจํานวนมากสนับสนุนว่า
แนวโน้มนีจ้ ะยังคงเป็นไปเหมือนเดิมในอีกหลายปีข้างหน้า
การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีหลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่แตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนที่
คาดว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ทุกรูปแบบต่างให้ความสําคัญกับสภาพน้ําแข็งที่ปกคลุมท้องทะเลที่
จะลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องในศตรวรรษที่ 21 ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเรือเดินทะเลทัว่ ไปทีป่ ราศจากเรือตัดน้ําแข็ง
นําทางจะสามารถเดินทางได้เองโดยลําพังในอนาคตอันใกล้ เพียงแต่มีโอกาสที่จะเดินทางได้สะดวกขึ้นด้วยต้นทุน
ที่ต่ําลง
ถึงแม้ว่าน้ําแข็งในอาร์กติกจะละลายมากขึ้นเพียงใด ก็ยังมีความเสี่ยงอีกหลายประการที่บริษัทขนส่งระหว่าง
ประเทศไม่กล้าจะละทิ้งเส้นทางดั้งเดิมทีผ่ ่านคลองสุเอซเสียเลยทีเดียว เนื่องจากมีผลการศึกษาหลายชิ้นเตือนว่ามี
ความเสี่ยงจากคลื่นและพายุแรงจัดรวมทั้งปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่ง โดยยังมิต้องพูดถึงภูเขาน้ําแข็งที่จ ะแตก
กระจายในท้องทะเลด้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตระหนักว่าภัยจากธรรมชาติเหล่านี้จะยังมีอิทธิพลอยู่เหนือเส้น ทาง
เดินเรือด้านเหนือแห่งนี้

ขณะนี้ยังเร็วเกินไปในประเด็นที่มีการถกเถียงกันว่าการเปิดเส้นทางเดินเรือที่เป็นทางเลือกใหม่นี้จะเป็นภัยคุกคาม
เส้นทางเดินเรือผ่านคลองสุเอซอย่างไรหรือไม่ เพราะตัวเลขสถิติจะเป็นผู้ให้คําตอบในตัวของมันเอง กล่าวคือในปี
พ.ศ. 2559 มีสินค้าที่ขนส่งผ่านคลองสุเอซทั้งสิ้น 819 ล้านตัน ขณะที่ใช้เส้นทางตอนเหนือเพียง 7.3 ล้านตัน
เท่านั้น ถือว่ายังห่างไกลกว่าเส้นทางดั้งเดิมกว่าร้อยเท่า 
ที่มา: Arctic Warming Cuts EU Shipping Time to Asia by 50% - Russia Big Winner, www.russia-insider.com
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