
ผลกระทบจากปริศนาท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ระเบิด 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๕             วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 การระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ของรัสเซียในทะเลบอลติก ปริศนาที่ยังหาที่มาไม่ได้ ซึ่งได้ปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมา
อย่างมหาศาลและไม่อาจประเมินค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ และส่งผลให้เกิดการจัดประชุมโดยคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) อย่างเร่งด่วน 

ที่มา 
 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เกิดฟองอากาศขนาดใหญ่   
ผุดขึ้นมากลางทะเลบอลติก จากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
พบวา่เกดิจากการระเบดิของทอ่สง่กา๊ซนอรด์สตรมี-วนั (Nord Stream-1) 
จ านวน ๒ ครั้ง และท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-ทู (Nord Stream-2) 
จ านวน ๑ ครั้ง บริเวณใกล้เกาะบอร์นโฮล์ม (Bornholm island) ของ
ประเทศเดนมารก์ โดยทอ่สง่กา๊ซนอรด์สตรมี-วนั มคีวามยาวทัง้สิน้ ๑,๒๒๒ 
กโิลเมตร ถอืเปน็เสน้ทางส าคญัในการสง่กา๊ซธรรมชาตจิากรัสเซียไปยัง
ยุโรป ขณะที่ท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-ทู มีความยาว ๑,๑๒๓ กโิลเมตร 
และยงัไมไ่ดม้กีารเปดิใชเ้พ่ือการพาณชิย ์โดยการแถลงการณ์ของกองทัพ
เดนมารก์ ระบวุา่ จดุรัว่ไหลขนาดใหญท่ีส่ดุนัน้พ่นฟองอากาศออกมาเป็น
รัศมีราว ๑ กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีพ้ืนที่ผลกระทบขนาดใหญ่ โดยส่วน
จุดที่เล็กที่สุดนั้นมีรัศมีราว ๒๐๐ เมตร ด้านนักวิทยาศาสตร์ในยโุรป
กลา่วถงึลกัษณะของแรงสัน่สะเทอืนจากการเกดิระเบดิครัง้ใหญใ่ตท้ะเล
บอลติกที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เกิดจากภัยพิบตัิตามธรรมชาติ และการระเบิด
ดังกล่าวส่งผลให้แรงดันของท่อส่งก๊าซทั้งสองเส้นนั้นลดลงอยา่งรวดเรว็
จากกา๊ซทีค่า้งอยูภ่ายในทอ่สง่ ถงึแมว้า่รสัเซยีไดส้ัง่ปดิทอ่นอร์ดสตรมี-วัน 
เมือ่ตน้เดอืนกนัยายนทีผ่า่นมาแลว้กต็าม การหยดุสง่กา๊ซดงักลา่วเปน็การ
อ้างการซอ่มบ ารงุตามก าหนดของทอ่สง่กา๊ซ หลงัจากที่กอ่นหนา้นีไ้ดล้ด
สดัสว่นการสง่ก๊าซไปสหภาพยโุรปลงเหลอืรอ้ยละ ๒๐ 
 บรษิทันอรท์สตรมีเอจ ี(Nord Stream AG) ซึง่เปน็ผูด้แูลทอ่กา๊ซ 
กลา่ววา่ “ความเสยีหายตอ่เครอืขา่ยทอ่กา๊ซทัง้สามจดุภายในวนัเดยีวกนั
เปน็สิง่ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น และยงัไมส่ามารถประเมนิเวลาทีจ่ะตอ้งใช้
ในการซ่อมแซมได้” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นท่อส่งก๊าซที่ส าคัญ  
แต่โดยทางเทคนคินัน้ยงัไมม่รีปูแบบวศิวกรรมใดสามารถปอ้งกนัการโจมตี

ทอ่ส่งก๊าซได้ เนื่องจากการกอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งใต้น้ าโดยเฉพาะบริเวณ
ที่มีความลึกมากนั้นย่อมเสี่ยงต่อความเสียหายจากแรงดันของน้ าทะเล
อยู่แล้ว หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีทราบต าแหน่งจุดวางท่อส่งก๊าซกไ็มย่าก
ตอ่การกอ่วนิาศกรรมในรปูแบบนี ้และสามารถกระท าไดโ้ดยไมจ่ าเปน็ตอ้ง
พ่ึงเทคโนโลยีขั้นสูงแต่อย่างใด 
 เมือ่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ คณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ
(United Nations Security Council: UNSC) จดัประชมุตามค าเรยีกรอ้ง
ของรสัเซยี เพ่ือหารอืกบัประเทศหุน้สว่นในยโุรปทีไ่ดใ้ชง้บประมาณหลายพันลา้น
ดอลลารส์หรฐัในการกอ่สรา้ง ตอ่กรณคีวามเสยีหายของทอ่สง่กา๊ซนอรด์สตรมี 
(Nord Stream) ของรสัเซยีทัง้สองทอ่จากเหตทุ าใหเ้กดิกา๊ซรัว่ไหลสู่ทะเล
บอลติก ซึ่งจะท าให้ทราบถึงท่าทีท่ีชัดเจนของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และอาจน าไปสู่ความเชื่อมโยงต่อสถานการณ์
ในยูเครน 
 

มุมมองต่อสถานการณ์ 
 สหรฐัฯ : รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา  
แอนโทน ีบลงิเคน ระบกุบัผูส้ือ่ขา่วในวนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๕ ทีผ่า่นมาวา่ 
“มกีารตรวจสอบฟองอากาศและการรัว่ไหลดงักลา่วแลว้ โดยรายงานเบือ้งตน้   
ชีว้า่อาจเปน็ผลมาจากการโจมตหีรอืการกอ่วนิาศกรรม และถา้มกีารยนืยนั
วา่เป็นการโจมตีจริงก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้” ทั้งนี้ 
แอนโทนีฯ เชื่อว่าการรัว่ไหลดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาคพลงังาน
ของยุโรปมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมายุโรปลดการพ่ึงพาพลังงานจาก
รัสเซียและหันไปใช้พลังงานสะอาดแทนในปริมาณมาก นอกจากนี้ 
ด้านโฆษกท าเนียบขาว คาริน ฌอง-ปิแอร์ กล่าวว่า “ยังไม่สามารถ
ยืนยันสาเหตุของเรื่องนี้ได้” ขณะเดียวกัน มีการเผยแพร่วิดีโอของ

จัดท าโดย... กองความมั่นคงทางทะเล  โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๗๐๔  เว็บไซต์ : https://www.nsc.go.th/    หน้าที่ ๑ 



วิเคราะห์โดย... นายอริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่กล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า  
“ท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน และนอร์ดสตรีม-ทู นี้จะถึงจุดจบหาก
รัสเซียบุกรุกยูเครน”  
 ประเทศรอบทะเลบอลติก : ส านักงานต ารวจแห่งชาติสวีเดน
กล่าวว่าได้เริ่มการสืบสวนการรั่วไหลครั้งนี้แล้วภายใต้ข้อสันนิษฐาน
เบื้องต้นว่าอาจเกิดจากการก่อวินาศกรรมที่ท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน 
ขณะทีน่ายกรฐัมนตรเีดนมารก์เมตตา รกิเซน ระบวุา่มจีดุทีร่ัว่ไหลสามจดุ 
ดงันัน้จงึยากทีจ่ะเชือ่วา่เกดิจากอุบตัเิหตไุด ้สว่นนายกรฐัมนตรโีปแลนด ์
มาแตอุช มอราวีแยตสก ีกล่าวว่า “เห็นได้ชัดวา่เป็นการก่อวินาศกรรม   
ซึง่ถอืเปน็การยกระดบัสถานการณใ์นยูเครน” ขณะที่ มไิลโล โพโดลยีัค 
ที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครน กล่าวว่า “การรั่วไหลนี้เป็นผลมา
จากการโจมตขีองผูก้อ่การรา้ยและการกระท าทีก่า้วรา้วตอ่สหภาพยโุรป” 
โดยได้ให้ความเห็นต่อสื่อในเชิงบ่งชี้ว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ทางด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซีย ดิมิทรี เพสคอฟ ได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาดังกล่าว และได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าทุกข้อสันนิษฐาน
ยังมีโอกาสเป็นไปได้รวมถึงการก่อวินาศกรรมใต้ทะเล  
 กลุ่มวิชาการ : นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่า 
การรั่วไหลครั้งนี้คือการส่งสัญญาณว่ารัสเซียอาจก าลังจะเปิดแนวรบ
ด้านใหม่ซึ่งคือสงครามพลังงานกับทางยุโรป และเป็นการตอกย้ า
สถานการณ์การขาดแคลนด้านพลังงานของยุโรปที่จะต้องเผชิญในชว่ง
ฤดหูนาวทีจ่ะถงึนี ้ในกลุม่นกัวเิคราะหอี์กกลุม่มองวา่สถานการณ์ในครั้งนี้
ถือเป็นตัวอย่างของสงครามแบบผสมผสาน (Hybrid warfare) ซึ่ง
ความทา้ทายคอืความยากตอ่การหาผูก้ระท าและผูไ้ดป้ระโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ 
และอาจจะต้องประเมินจากฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์เป็นหลัก อาทิ กลุ่ม
ตลาดค้าก๊าซในยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการผันผวนของราคาก๊าซ 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มิตกิจิกรรมทางทะเล : แมว้า่จะเกดิสงครามรสัเซยี-ยเูครน มาเปน็
ระยะเวลานาน แต่ผลของสงครามดังกลา่วนั้นไม่ได้กระทบตอ่กิจกรรม
ทางทะเลบริเวณแถบทะเลบอลติกมากนักหากเทียบกับกจิกรรมทาง
ทะเลบรเิวณทะเลด า ซึง่อ้างอิงจากประกาศของคณะกรรมการร่วมสงคราม 
(The Joint War Committee: JWC) แต่หลังจากมีการเกิดภาวะ
กดดันด้านความมั่นคงทางทะเล ส่งผลให้เรือส่วนใหญ่ต้องหลีกเลี่ยง
กิจกรรมทางน้ าบริเวณรอบท่อส่งก๊าซ และยังส่งผลต่อประเด็นการ
ขนส่งในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานจากเรือขนก๊าซที่ต้องเพ่ิม
การรัดกุมต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ หากการพูดคุยระหว่าง
ประเทศผู้ร่วมทุนการผลิตที่จะจัดโดย UNSC นั้นไม่ประสบผลส าเร็จ
อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างภูมิภาคทะเลบอลติก มากขึน้ 
และความซบเซาดา้นการคา้จากกลุม่อาหาร สนิคา้เกษตร และพลังงาน 
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อาจส่งกระทบทางลบตอ่ประเทศไทย
จากการส่งออกธัญพืชไปยังประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประเทศไทยมียอดการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศแถบ
ทะเลบอลตกิกวา่ ๕ แสนลา้นบาท จากประเทศเยอรมน ีสวเีดน นอรเ์วย ์
และฟินแลนด ์ซึง่อาจกระทบตอ่สนิคา้น าเขา้เพ่ือการอุตสาหกรรมบางรายการ  
 มิตดิา้นพลงังาน : โจเซฟ บอรเ์รลล ์หวัหนา้ฝา่ยนโยบายตา่งประเทศ
ของสหภาพยุโรป เชื่อว่าเป็นการกระท าโดยมีการวางแผนไว้ก่อนและ
มีการเร่งใช้มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
ภูมิภาค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเร่งให้เกิดการปรับตัวของราคาพลังงาน
ในตลาดโลกที่อาจเพ่ิมขึ้นก่อนฤดูหนาวมาเยือนในภูมิภาคยุโรป และ
อาจส่งผลต่อราคาพลังงานของประเทศไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงมีนาคม ๒๕๖๖ จากเดิมที่มีการปรับเพ่ิมขึ้น
ไปแล้วหนึ่งครั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 
 มิตดิา้นสิง่แวดลอ้ม : การระเบดิของทอ่สง่กา๊ซทีส่ าคญัทัง้ ๓ จดุ 
ได้ปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างมหาศาลและไม่อาจประเมินค่า
ของผลกระทบที่เกิดขึน้ได ้เนื่องจากเป็นการระเบิดและปลดปลอ่ยก๊าซ
มีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการรายงานมา อีกทั้ง
ยังกระทบโดยตรงต่อพันธกิจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของกรอบ
อนสุญัญาหลาย ๆ กรอบที่เวทีระดบัสากลไดเ้คยลงนามรว่มกัน รวมถึง
ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการควบแน่นของก๊าซ 
อาทิ อุณหภูมิ อัตราการไหล การดูดซับก๊าซของจุลชีพทะเล และ
ปริมาณก๊าซที่ค้างท่ออยู่ก่อนเดิม อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตขิองเยอรมนีแสดงความเห็นว่าในระยะสั้น
สัตว์น้ าบริเวณโดยรอบจุดรั่วไหลนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 

บทสงท้าย  
 สถานการณค์วามขดัแยง้รสัเซยี-ยเูครนสง่ผลกระทบอยา่งรอบดา้น 
อาทิ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคง
ทางการเกษตร และความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้จะเห็นไดว้่าความ
ยดืเยือ้ของสถานการณด์งักลา่วไดข้ยายผลกระทบออกไปเรือ่ย ๆ เป็นวง
กวา้งและรนุแรงขึน้ในทกุมติ ิและเสีย่งตอ่การแทรกแซงจนอาจเกดิความ
ขัดแย้งที่บานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการตอกย้ าต่อผลกระทบด้านการเงนิ
และเศรษฐกจิทีน่านาชาตกิ าลงัเผชญิ ประเทศไทยจงึจ าเปน็ตอ้งหาแนว
ทางการรบัมอื และมาตรการทีเ่หมาะสมตอ่สถานการณ์ดังกล่าวโดยมุ่งเน้น
เรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องส าคัญ 
 

    

อ้างอิง 
 

 - Greenpeace  
 - BBC 
 - Voice of America 
 - CNN และไทยพีบีเอส  
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