
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

 

 โครงการขุดคลองไทยแนว 9 A เชื ่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย กลับมาเป็น

ประเด็นข่าวอีกครั้ง 

  1. ตามแนวคิดโครงการคลองไทยแนว 9 A นั้น 

จ ะผ ่ านพ ื ้ นท ี ่  5 จ ั ง หว ั ด  ค ื อ  ส ง ขลา  พ ั ท ลุ ง 

นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี ่รวมระยะทาง 135 

กิโลเมตร อ้างว่า จะช่วยย่นระยะทางการเดินเรือได้ 

1,200-3,500 กิโลเมตร และยังมีข้อเสนอให้มีการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองไทยขึ้นบริเวณปากคลอง

ไทย รวมงบกว่า 2 ล้านล้านบาท 

 2.การพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการขนาดใหญ่

เช่นนี ้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบรอบด้าน มิใช่ตาโตแต่

เฉพาะกับมูลค่าผลประโยชน์ท่ีเสกสรรขึ้นมากล่าวอ้างเท่านั้น 

แต่จะต้องตระหนักถึงความเสี ่ยง ผลกระทบ ความคุ้มค่า 

และทางเลือกเชิงนโยบายอื่นๆ ด้วย 

 3.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเล

และสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊คกระตุกให้คิดไว้

เบ้ืองต้น ระบุว่า  

 “มีข่าวเรื่องคลองไทยอีกครั้ง จึงอยากอัพเดทให้เพื่อนธรณ์ในส่วนท่ีไม่มีในข่าว 

 - การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่ออ่าวไทย/อันดามัน ดำเนินการโดยสภาพัฒน์ มา

ตั้งแต่ต้นปี 64 มีกำหนดเสร็จต้นปีหน้า 

 - การศึกษาทำโดยศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ มีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 

 - การศึกษาไม่ใช่มีแค่คลองไทย ยังรวมความเป็นไปได้ในโครงการอื่นๆ เช่น แลนด์บริดจ์ 

 - ทีมจากสภาพัฒน์และคณะกรรมการพิจารณาฯ ลงพื้นที่ทั้งฝ่ายอ่าวไทย/อันดามัน ใน

เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 

 - ยังม ีโครงการคู ่ขนาน ในส่วนของทรัพยากรทางทะเล ทำโดยคณะประมง ม.

เกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดย สวทช. กรมทะเล และกรมอุทยาน ทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตปากคลอง

ไทย ฝั่งอันดามัน 

 - ผมเพิ่งจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเมื่อสัปดาห์ก่อน มีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

หลายสิบท่าน เช่น กรมทะเล กรมอุทยานหน่วยงานท้องถิ่น จนถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

IUCN 

คอลัมน์กวนน้ำให้ใส : คลองไทย ใครคุ้ม 



 - การศึกษาทำเพื่อปรับฐานข้อมูลความหลากหลายทางทะเล/

สมุทรศาสตร์ ฯลฯ ให้มีรายละเอียดและทันสมัย สำหรับการ

พิจารณาที่รอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนบางโครงการใน

อดีตที่ข้อมูลสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงพอ และ

อาจทำให้เกิดความสงสัยในฐานข้อมูลทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อม 

 - โครงการอยู ่ระหว่างดำเนินการ เสร็จต้นปีหน้า จึง ไม่

สามารถลงรายละเอียดได้ แต่บอกได้ว่ามีการพบส่ิงมีชีวิตเพิ่มเติม

จากฐานข้อมูลเดิมของสผ. บางชนิดเป็นสัตว์ที่พบเป็นครั้งแรกใน

ไทย 

 - ในส่วนของสัตว์ทะเลหายาก marine mammal ข้อมูลจาก

กรมทะเลระบุว่า พบในพื้นที่ 19 ชนิดจาก 28 ชนิดของไทย โดยพบสัตว์ที่ IUCN จัดให้อยู่ใน

สถานะใกล้สูญพันธุ์ (EN) 2 ชนิด 

 - มีรายงานสัตว์สงวนทางทะเลในพื้นท่ี 4 ชนิดจาก 5 ชนิดของไทย ฯลฯ 

 สุดท้าย การตัดสินใจสำหรับโครงการขนาดยักษ์ คงไม่ใช่เพียงแค่ใคร “คิด” อะไร การ

ตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน ข้อมูลที่ใช้พิจารณา จึงต้อง

ทันสมัยและมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นคือเหตุผลที่พวกผมทำโครงการชีวิตปาก

คลองไทยฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เพราะความคุ้มค่าจะต้องอยู่บนรากฐาน

ท่ีเราไม่ “ด้อยค่า” ธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อมทางทะเลครับ” 

 

 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท ว่าเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดใน

รอบ 6 สัปดาห์ที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลงตามจังหวะการย่อตัวของราคา

ทองคำในตลาดโลกและสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงปลายสัปดาห์ 

 ในขณะท่ีเงินดอลลาร์มีแรงหนุนจากมุมมองของเจ้าหน้าท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) และ

รายงานการประชุมเฟด ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เฟดจะเร่งปรับลด

วงเงินซื้อสินทรัพย์ของมาตรการ QE หรือมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณ และอาจจะตามมา

ด้วยสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯในปี 2565 หากเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบสูง

ต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้การเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล เป็นประธานเฟด อีกสมัย ก็เป็นปัจจัยบวก

ต่อดอลลาร์ ด้วยเช่นกัน โดยในวันศุกร์ (26 พฤศจิกายน) เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 

33.65 เทียบกับระดับ 32.76 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (19 พฤศจิกายน) 

 สำหรับสัปดาห์ถัดไป (29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม) ธนาคารกสิกรไทย มองกรอบการ

เคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 32.20-34.00 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจการเงินเดือนตุลาคมของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย(ธปท.) ทิศทางเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ และสถานการณ์โควิด-19 

เงินบาทอ่อนค่า-หุ้นร่วงแรง จับตารายงานศก.แบงก์ชาติ-โควิด 



 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตัวเลข

จ้างงานภาคเอกชนโดย ADP ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพฤศจิกายน 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน ยอดทำสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนตุลาคม 

และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามอัตราเงินเฟ้อ

เดือนพฤศจิกายนของยุโรป รวมถึงดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายนของจีน ยูโรโซน และอังกฤษ 

 ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยร่วงลงแรงช่วงปลายสัปดาห์ แต่ยังไม่หลุด

แนว 1,600 จุด โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,610.61 จุด ลดลง 2.09% จากสัปดาห์ก่อน ขณะท่ี

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 93,574.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.73% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี 

mai เพิ่มขึ้น 0.54% มาปิดท่ี 565.08 จุด 

 หุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบเกือบตลอดสัปดาห์ ก่อนจะร่วงลงหนักในช่วงปลายสัปดาห์ 

โดยการขยับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์มีปัจจัยหนุนจากตัวเลขส่งออกไทยซึ่งออกมาดีกว่าคาด ประกอบ

กับมีแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จากข่าวการควบรวมกิจการของบริษัทสื่อสาร ขณะท่ี

การขยับขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หลักๆ ได้แรงหนุนจากแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็

ดีหุ้นไทยร่วงลงช่วงปลายสัปดาห์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์โค

วิดในหลายประเทศ รวมถึงการพบไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ 

 สำหรับสัปดาห์ถัดไป (29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด 

มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับท่ี 1,600 และ 1,585 จุด ขณะท่ีแนวต้านอยู่ท่ี 1,630 และ 1,640 จุด 

ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 

ท้ังในและต่างประเทศ ทิศทางเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนผลการประชุมโอเปกพลัส 

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน การจ้างงานนอกภาค

เกษตร อัตราการว่างงาน รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนพฤศจิกายน ขณะท่ี

ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ ดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายน ของญี่ปุ่น ยูโรโซนและจีน ดัชนีราคา

ผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน(เบื้องต้น) ของยูโรโซน ตลอดจนยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม ของญี่ปุ่น

และยูโรโซน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น

วันที่ฝรั่งเขาเรียกว่าวัน “Black Friday” อันเป็นวัน

เริ ่มต้นของการลดแหลกแจกแถมขนานใหญ่ของ

ห้างสรรพสินค ้าในสหรัฐอเมริกาเพื ่อต ้อนรับ

เทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ท่ีกำลังจะเวียน

มาถึงนั้นเอง ปรากฏว่า Black Friday ปีนี้ได้เกิดการ 

“ลดราคา” ในสินค้าที ่ไม่คาดฝันอย่างชนิด “ช็อก

โลก” ถึง 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ “ราคาหุ้น” กับ “ราคาน้ำมัน” น่ะครับ...ร่วงกราวอย่างหนัก

หน่วง...มากกว่าราคาสินค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าหลายเท่า 

 เริ่มจาก ราคาหุ้น ดัชนี “ดาวโจนส์” ร่วงไปถึง 905 จุด ทำสถิติมากที่สุดของการลดในวัน

เดียวของปีนี้...ในขณะท่ีดัชนีหุ้น เอสแอนด์พี ก็ลดไปด้วย 107 จุด และ แนสแด็ก ดัชนีหุ้นไฮเทคก็

ลดมากถึง 354 จุด ตัวแดงไปทั้งจอทีวีที่ถ่ายทอดสดสู่สายตาคนอเมริกัน ไปดู ราคาน้ำมัน บ้าง 

ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบที่นิวยอร์กร่วงลงไปถึง 10 เหรียญ กับ 24 เซนต์ต่อ 1 บาร์เรล ไปปิดท่ี 

68 เหรียญ 15 เซนต์ต่อ 1 บาร์เรลในวันเดียว ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ท่ีลอนดอนก็ร่วงไปถึง 9 

เหรียญ 53 เซนต์ต่อบาร์เรล ปิดท่ี 72 เหรียญ 72 เซนต์ต่อ 1 บาร์เรลในท่ีสุด 

 ในกรณีของราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างฮวบฮาบเช่นนี้ผมควรจะดีใจ เพราะดังที่ได้เคยเขียน

รายงานท่านผู้อ่านแล้วว่าทันทีที่เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันเกิดแพงขึ้น

อย่างไร้เหตุผล จากบาร์เรลละ 50 กว่าเหรียญกลายเป็น 60 กว่าเหรียญ 70 กว่าเหรียญ และ 

80 กว่าเหรียญ อย่างรวดเร็ว แถมยังคาดกันว่าอาจไปถึง 100 เหรียญต่อบาร์เรลด้วยซ้ำในต้นๆปี

หน้า ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและของแพงขึ้นท่ัวโลก อันจะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการฟื้นตัว

ของทุกประเทศ บ้านเราเองก็พลอยเจอปัญหาไปด้วย เพราะต้องใช้น้ำมันท้ังในด้านการผลิต การ

ขนส่ง การคมนาคม ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว...เดือดร้อนกันไปท่ัว

ไม่ว่าคนรวยคนจน 

 ดังนั้น เมื่อจู่ๆราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างพรวดพราดถึง 10 เหรียญต่อบาร์เรลในวัน

เดียวเช่นนี้...กองเชียร์ท่ีเชียร์ไม่ให้น้ำมันแพงเกินเหตุอย่างผมควรจะดีใจเป็นท่ีสุด แต่ผมกลับรู้สึก

ไม่ค่อยดีใจมากเท่าไรนัก เพราะเมื่ออ่านรายละเอียดของข่าวจบแล้วก็พบว่าสาเหตุท่ีทำให้ท้ังราคา

หุ้นและราคาน้ำมันหล่นฮวบฮาบลงนั้น...มาจากเจ้าไวรัส “กลายพันธุ์” ใหม่เอี่ยมนั่นเอง 

 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เพิ่งตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้แก่เจ้าไวรัสกลายพันธุ์ล่าสุด

นี้ว่า Omicron ออกเสียงแบบไทยๆว่า “โอมิครอน” มิใช่ไวรัส Nu หรือ นู อย่างท่ีคาดหมายกันไว้ 

คอลัมน์ เหะหะ พาที“โอมิครอน” แผลงฤทธ์ิ หุ้น-น้ำมัน “ร่วง” ทั่วโลก 

 



 WHO ออกมาแถลงยอมรับว่าเชื้อกลายพันธุ์ “โอมิครอน” เป็นเชื้อที่ “น่ากังวล” หรือ 

Variant of Concern (VOC) ระบาดได้เร็วกว่าเผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางกว่า มีอันตราย

มากกว่า ทุกสายพันธุ์ท่ีเคยเจอมาและอาจหลบหลีกจากวัคซีนทุกชนิดได้อีกด้วย 

 ทันทีที่ WHO ออกมาแสดงความกังวล สหรัฐฯก็หันมาใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง

อย่างเข้มงวดจาก 8 ประเทศ ในทวีปแอฟริกาต้นตอของโอมิครอนตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไป 

รรวมไปถึงแคนาดา อังกฤษ และสหภาพยุโรป ก็เริ่มออกมาตรการเข้มสำหรับเท่ียวบินและผู้คนท่ี

เดินทางมา...จากประเทศดังกล่าว ด้วยเหตุและผลอย่างย่อๆดังสรุปมานี้ แม้ผมจะเชียร์ไม่ให้ราคา

น้ำมันขึ้นสูงมากนักก็ไม่อาจจะดีใจได้เลยกลับกลายเป็นรู้สึกหวาดกลัวถึงขั้นหนาวๆ ร้อนๆ เสียอีก

ด้วยซ้ำ ขนาด เดลตา ว่าร้ายแล้ว เจ้า โอมิครอน กลับร้ายกว่า นี่ถ้าเอาไม่อยู่หรือป้องกันไม่สำเรจ็ 

ความสูญเสียทั้งชีวิต มนุษย์ทั่วโลก ตามมาด้วยเศรษฐกิจของโลกก็จะยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นอีก ก็

หวังว่าบ้านเราคงจะเข้มงวดกวดขันระมัดระวังผู้คนที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้และประเทศใน

แอฟริกาอื่นๆให้ดีๆนะครับ โครงการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆนั้น จะทำต่อไปก็ทำเถิด

แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังความรอบคอบอย่างสุดขีด อย่าหละหลวมหรือชะล่าใจเหมือนตอน 

“เดลตา” นะครับ...หากเจอหนักๆจาก “โอมิครอน” เข้าให้อีกละก็...เราจะฟื้นยากเลยละ เพราะ

ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะหมดเค้าหรือหมดหน้าตักเรื่องเงินกู้เงินยืมที่จะนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ

อีกระลอกกันแล้วหรือยัง? อย่าลืมคิดล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับ ท่านรัฐมนตรีคลัง 

“ซูม” 


