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 เค ียงค ู ่สงครามสู ้รบระหว่างร ัสเซ ีย -ย ูเครน คือ 

สงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและพวกกับรัสเซีย ข่าวเรื่อง

การจัดการก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความ

สนใจมาก ฝ่ายตะวันตกกล่าวหาว่า รัสเซียไม่จ่ายก๊าซให้

โปแลนด์และบัลแกเรีย โดยอ้างเหตุเพราะทั้งคู่ไม่จ่ายค่าก๊าซ

เป็นเงินสกุลรูเบิล เป็นเหมือนการแบล็กเมล์ ฝ่ายรัสเซียบอกว่าไม่ใช่แบล็กเมล์ แต่เป็นมาตรการท่ี

รัสเซียประกาศให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับประเทศที่ร่วมคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซีย หรือไม่

เป็นมิตรต่อรัสเซีย 

 รัสเซียระบุว่า การรับชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิล แทนยูโรหรือดอลลาร์ เป็น

การตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานธนาคารกลางของพวกเขา รวมถึง

อายัดทุนสำรองระหว่างประเทศของพวกเขาไปราวๆ ครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่จ่ายรูเบิลก็ไม่ส่งก๊าซให้ คนค้า

คนขาย ! 

 1. ก่อนหน้านี้ ฝ่ายตะวันตกปรามาสว่ารัสเซียไม่กล้าตัดก๊าซแน่นอน แค่ข่มขู่ ผ่านเส้นตาย

มาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมยังแสดงท่าทีประณามรัสเซีย ร่วมโจมตีทางเศรษฐกิจรัสเซียเพิ่มเติม

อีกด้วย! 

 2. พูดจริง ทำจริง  

 ก๊าซพรอม รัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ระบุในถ้อยแถลงว่า “ก๊าซพรอมระงับ

การส่งก๊าซป้อนแก่ Bulgargaz (บัลแกเรีย) และ PGNiG (โปแลนด์) โดยส้ินเชิง สืบเนื่องไม่จ่ายเป็น

รูเบิล” 

ประเดิมสองประเทศแรก 

 ลองคิดดู ในปี 2020 โปแลนด์ นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย คิดเป็นสัดส่วน 45% ของ

ปริมาณการนำเข้าทั้งหมด หลังจากนี้ ก็ต้องพยายามลดการใช้ก๊าซและขอปันมาจากประเทศอื่น

ในยุโรปมาทดแทน 

 3. ราคาขายส่งก๊าซธรรมชาติยุโรป สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดีดตัวขึ้นทันที 20% เพิ่มเป็น 

117 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว เกือบ 7 เท่า!!! นั่นคือผลกระทบ

ต่อประชาชนในประเทศต่างๆ ในยุโรป 

 4. ล่าสุด สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับก๊าซพรอม 

ระบุว่า มีผู้นำเข้ายุโรป 4 ราย ได้เริ่มปฏิบัติตามเงื่อนไขของประธานาธิบดีปูติน สำหรับชำระเงิน

เป็นรูเบิลแล้ว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทยุโรป 10 แห่ง ที่เปิดบัญชีกับก๊าซพรอมแบงก์แล้วเช่นกัน 

และด้วยมันเป็นข้อกำหนดของการชำระเงินด้วยรูเบิล 

 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่า การหยุดป้อนก๊าซธรรมชาติคราวต่อไป ไม่น่าจะ

เกิดขึ้นก่อนส้ินเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นกำหนดรอบการชำระเงินครั้งต่อไปสำหรับบรรดาผู้นำเข้า

คอลัมน์กวนน้ำให้ใส : ไม่รับดอลลาร์ จ่ายมาเป็นรูเบิล 



ยุโรป นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ว่ารัสเซียอยากตัดก๊าซเมื่อไหร่ก็ตัดเลย แต่ต้องสอดรับกับรอบการ

ชำระเงิน ว่ารอบนี้จ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลหรือยัง เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่จ่าย ค่อยตัดการส่งก๊าซ 

 ข้อมูลจากเพจ CCCP ว่าด้วย “เรื่องของก๊าซระหว่างรัสเซียกับบัลแกเรีย” อาจทำให้เข้าใจ

ชัดเจนขึ้น 

 “Gazprom ระงับการจ่ายก๊าซให้กับบัลแกเรียและโปแลนด์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่จ่าย

ค่าก๊าซตามกฎใหม่ของรัสเซีย นั่นคือต้องจ่ายเป็นเงินรูเบิล 

 ในแถลงการณ์ Gazprom ระบุว่า “ ณ สิ้นสุดวันทำการของวันที่ 26 เมษายน บริษัท 

Gazprom Export ยังไม ่ได ้ร ับการชำระเง ินค ่าก ๊าซสำหร ับเด ือนเมษายนจาก Bulgargaz 

(บัลแกเรีย) และ PGNiG (โปแลนด์) เป็นเงินรูเบิลตามคำสั่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 

ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2022 ที่กำหนดว่าการชำระเงินสำหรับก๊าซที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน จะต้องชำระเป็นเงินรูเบิล โดยใช้รายละเอียดใหม่ซึ ่งคู ่สัญญาได้รับแจ้งในเวลาท่ี

เหมาะสม” 

 ก๊าซนำเข้าเกือบทั้งหมดนั้น บัลแกเรียได้รับจากสหพันธรัฐรัสเซีย โดยตามรายงานของกรม

ศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อปีท่ีแล้ว บัลแกเรียได้นำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพิ่มเป็น 2 เท่า 

คิดเป็นปริมาณ 3.15 พันล้านลูกบาศก์เมตร 

 สำหรับผู้ใช้ก๊าซหลักในบัลแกเรีย ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (มากกว่า 38%) และ

ภาคอุตสาหกรรม (มากกว่า 33%) ก๊าซน้อยกว่า 6% ถูกจ่ายให้กับภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม

บริการ สำหรับระดับการผลิตก๊าซของบัลแกเรียเองนั้น ไม่มีนัยสำคัญ อย่างเช่นในปี 2019 

ประเทศผลิตก๊าซได้แค่ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น ประเทศก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับการรับก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ สัญญาซื้อขายก๊าซของบัลแกเรียกับรัสเซียจะ

ส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคมปีนี้และบัลแกเรียก็ไม่มีแผนท่ีจะต่อสัญญา 

 รองนายกรัฐมนตรีอาเซน วาซิเลฟ แจ้งว่าบัลแกเรียตั้งใจที่จะซื้อก๊าซจากซัพพลายเออร์

ทางเลือก อย่างกาตาร์และแอลจีเรีย เจ้าหน้าท่ีของประเทศได้พูดคุยกับตุรกีและกรีซเกี่ยวกับการ

ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับก๊าซธรรมชาติเหลวด้วย 

 นอกจากนี้ บัลแกเรีย ก็วางแผนที่จะเพิ่มการนำเข้าก๊าซจากอาเซอร์ไบจาน ซึ่งมีการทำ

สัญญากันอยู่แล้ว โดยตอนนี้บากูขายก๊าซประมาณ 0.3-0.4 พันล้านลูกบาศก์เมตร ให้กับโซเฟีย 

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ จะมีการเปิดตัวระบบเชื่อมต่อ IGB ซึ่งจะเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซบัลแกเรียกับ

ระบบ TAP ของกรีซ โดยกำลังการผลิตจะอยู่ท่ี 3 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 Gazprom เตือนด้วยว่า จากการที่บัลแกเรียเป็นประเทศทรานสิตสำหรับก๊าซของรัสเซีย 

ในกรณีที่มีการเอาเชื้อเพลิงสำหรับประเทศที่ 3 ออกไปจากท่อส่งโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะ

ไม่เพิ่มปริมาณการส่งก๊าซให้แต่อย่างใด สัญญาการทรานสิตก๊าซระหว่างมอสโกและโซเฟีย จะมี

ผลจนถึงปี 2030 ก๊าซของรัสเซีย ส่งผ่านบัลแกเรีย ไปยังตุรกี กรีซ และมาซิโดเนีย” 

 5. รัสเซีย คือมหาอำนาจก๊าซธรรมชาติ โดยรวมยุโรปพึ่งก๊าซจากรัสเซียราว150 พันล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี ยิ่งกว่านั้น ราคาก๊าซธรรมชาติรัสเซียถูกกว่าท่ีจะไปซื้อจากสหรัฐและพันธมิตร

มากมายนัก รัสเซียขายให้ยุโรป 0.25 ดอลลาร์/ลูกบาศก์เมตร โดยส่งก๊าซธรรมชาติมาตามท่อ

เลย แต่ถ้าซื้อจากสหรัฐ จะเป็นก๊าซเหลว LNG ราคาราว 1.1 ดอลลาร์/ลูกบาศก์เมตร โดยจะต้อง

แปรสภาพจากสถานะก๊าซเป็นของเหลว LNG ก่อนขนส่งมาทางเรือ ผ่านคลองสุเอซ อียิปต์ และ



ประเทศปลายทางต้องมีการสร้างสถานที่จัดเก็บ แปรรูปคืนสภาพจากสถานะของเหลวกลับไป

เป็นก๊าซอีกขั้นตอนหนึ่ง 

 เพจ World Update ระบุว่า “...(ซื้อจากสหรัฐ) จะโดนบวกราคา 2-3 เด้งแถมตามสัญญา

จะต้องใช้เวลานานถึง 7 ปี ถึงปี 2029 ย่ีป๊ัวสหรัฐจึงจะส่งให้ยุโรปได้แค่ 50 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อปี ส่วนอีก 100 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีก็ต้องซื้อจากรัสเซียอยู่ดี เมื่อนำก๊าซจากสหรัฐมา

ผลิตไฟฟ้าจึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าครัวเรือนครอบครัว 3-4 คน ใช้อย่างประหยัดสุด กระโดดจั๊มแพง

ขึ้นมหาโหดไปปีละราว 30,000 ดอลลาร์ (กว่า 1 ล้านบาท) ยังกระทบชิ่งถึงอัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย

ยุโรปที่เกือบ 10% บางประเทศเกินนี้ไปเยอะแล้ว สินค้าประเภทอาหารขาดแคลน ชั้นขายอาหาร

ว่างเปล่า ชาวลิทัวเนียต้องข้ามชายแดนไปซื้อของกินที่ประเทศเบลารุส ฝ่ายรัสเซีย ที่มีของกิน

เหลือเฟือ 

 ล่าสุดโปแลนด์ และบัลแกเรีย ค้างชำระค่าก๊าซรัสเซียเป็นเงินรูเบิล จึงถูกบริษัท Gazprom 

รัสเซีย “เชือดไก่ให้ลิงดู” ไม่ต่อสัญญาขาย พร้อมระงับการจ่ายก๊าซจากท่อยามาลในทันที เกิด

ความตระหนกในชาติยุโรปอย่างมาก ส่วนใหญ่เกินครึ่งกลัวกันหัวหดว่ารัสเซียจะเชือดนิ่มๆ แบบ 

2 ชาตินั้นบ้าง แห่กันไป 10 ประเทศ เปิดบัญชีกับ Gazprombank ของรัสเซีย เพื่อเตรียมคุกเข่า

ศิโรราบจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิล และมีอีก 4 ประเทศ เอาตัวรอดหนีตายจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลไปก่อน

แล้ว เหลืออีก 13 ประเทศใน EU ยังเขิน เก้ๆ กังๆ 

 และท่ีชาติยุโรปขนลุกซู่ คือ นับแต่นาทีท่ีรัสเซีย เชือดไก่ให้ลิงดู ชัตดาวน์ Supply ปิดวาล์ว

ก๊าซไม่ส่งให้โปแลนด์ และบัลกาเรีย ราคาก๊าซยุโรปพุ่งกระฉูดขึ้นทะลุฟ้าทันทีอีก 24% ราคาขาย

ล่วงหน้างวดจัดส่งเดือนพ.ค. 2565 ที่ศูนย์กลางการซื้อขาย ในเนเธอร์แลนด์ พุ่งขึ้นเป็น 1.37 

ดอลลาร์/ลูกบาศก์เมตร (เกือบ 125 ดอลลาร์/เมกะวัตต์-ชั่วโมง) แพงกว่าต้นทุนก๊าซรัสเซีย 5.48 

เท่า ค่าไฟฟ้าครัวเรือนเดือนถัดไปในยุโรป โดนขูดเลือดไหลนองแน่นอน...” 

 พอจะเห็นอะไรลางๆ แล้วว่า ถ้าชาวยุโรปปล่อยให้นักการเมืองในรัฐบาลตัวเองเดินตามก้น

สหรัฐต่อไป ความทุกข์ร้อนก็จะเกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง ท้ังๆ ท่ี รัสเซียไม่เคยมี

ท่าทีและนโยบายจะบุกรุกยุโรปด่ังท่ีสหรัฐพยายามจะวาดภาพไว้เลย 

สารส้ม 

 

 


