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กระแสการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากน้ำมันของโลก

นั้นรัสเซียจะรับมืออย่างไร 

 

วงศธร รุ่งพิทยานนท ์

  

อย่างที่เรารู้กันว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนั้นกระแสเรื่องการหาพลังงานสะอาดของโลกเพื่อ

นำมาทดแทนพลังงานที่ผลิตมาจากฟอสซิลหรือก็คือน้ำมันนั้นกำลังถูกผลักดันมากขึ้นทุกวัน ทั่ว

โลกก็เริ ่มที ่จะตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดภาวะเรือนกระจกจากการเผาไหม้ที่ไม่

สมบูรณ์ของน้ำมันทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไปปกคลุมชั้นโอโซนของโลกที่ส่งผลให้เกิดภาวะ

เรือนกระจกนั้นเอง ปัจจุบันนั้นสถานการณ์ภาวะโลกร้อนนั้นกำลังไปในทางที่แย่ลงเรื่อย ๆ  อาทิ

เช่น การละลายของน้ำแข็งที่ข้ัวโลกเหนือ ที่แม้ว่าจะเป็นเหมือนโอกาสอันดีสำหรับรัสเซียเพราะถือ

ว่าทำให้เกิด เส้นทางการเดินเรือเส้นใหม่ ที่มีความเป็นไปได้อย่างมากมายสำหรับรัสเซียในการใช้

ทำการค้าทางเรืออันจะตามมาด้วยการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากมาย แต่การละลายของ

น้ำแข็งขั้วโลกเหนือมันก็เป็นอีกสัญญาณที่ทำให้คนทั้งโลกรับรู้ได้ว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นในเร็ววัน อนาคตอาจจะเกิดภัยพิบัติกับมนุษย์ชาติข้ึนก็เป็นไปได้  

โดยตัวแปรที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นก็มีอยู ่หลายเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น 

‘เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในออสเตรเลีย’ ที่มีสาเหตุมาจากอากาศที่แห้งและอุณหภูมิที่ร้อนของอากาศ

ทำให้เกิดไฟป่าซึ ่งส่งผลทำให้เกิดคาร์บอนจำนวนมหาศาลมาทำลายชั้นบรรยากาศ และอีก

เหตุการณ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญเช่นกันก็คือ ‘การออกจากข้อตกลงปารีสของสหรัฐ’ ในช่วงยุคสมัย

ประธานาธิบดีทรัมป์ จากตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นไดท้ำให้สถานการณ์ภาวะโลกร้อนน้ันเป็นไปใน

ทิศทางที่แย่ลงเรื่อย ๆ ผู้คนจึงเกิดการต่ืนตัวกันมากขึ้น และเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้

พลังงานจากน้ำมัน  

แม้จะมีผลิตภัณฑ์จากน้ำมันที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์ส่งผลให้ปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยก็

ตาม แต่มันก็ยังไม่ใช่ทางออกที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์สำหรับการแก้ปัญหาน้ีได้ ด้วยเหตุน้ี จึงทำให้เกิด
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แนวคิดพลังงานทดแทนเกิดขึ้นซึ่งถูกเรียกในหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น ‘พลังงานสะอาด’ (Clean 

Energy) หรือ ‘พลังงานสีเขียว’ (Green Energy) เป็นต้น ซึ่งพลังงานเหล่าน้ีเป็นพลังงานที่เมื่อ

ใช้แล้วจะไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือก็คือ ไม่ปล่อยคาร์บอนออกมาน้ันเอง เช่น พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากแรงดันน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น  

แล้วเรื่องทั้งหมดนี้นั้นเกี่ยวกับรัสเซียอย่างไรนั้นสามารถพูดได้เลยว่า รัสเซียนั้นเป็นผู้

ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และน้ำมันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซีย โดย

จากข้อมูลของ World’s Top Exports นั ้นในปี ค.ศ. 2019 รัสเซียมีรายได้จากการส่งออก

น้ำมันดิบถึง 121 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 3.72 ล้านล้านบาทไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงิน

ที่มหาศาลมากเกินกว่าที่รัสเซียจะปล่อยไปโดยง่าย เพราะถ้าหากราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกตก

ลง รัสเซียจะต้องได้รับผลกระทบโดยอย่างแน่นอน นี่จึงเป็นที่มาของรายงานวิชาการครั้งนี้ว่า

รัสเซียมีแผนจะรับมืออย่างไรกับกระแสโลกในปัจจุบันที่เริ่มหันทิศทางมาสนใจเกี่ยวกับพลังงาน

ทดแทนที่ไม่สร้างมลพิษให้กับโลกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นว่าเกิดกระแสที่ให้ความสนใจพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งมีความ

เป็นไปได้มากในอนาคตว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นจะตกลง แต่ว่าสำหรับนักธุรกิจหลาย ๆ  

คนก่อนปี ค.ศ. 2020 ถ้ามาฟังประโยคน่ีก็คงมีแต่คนคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก เพราะว่าความต้องการ

น้ำมันดิบของตลาดโลกและยอดการใช้น้ำมันดิบต่อวันของโลกนั้นจากสถิติแล้วสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ทุกปีและมีแต่แนวโน้มที่จะสูงข้ึนไปเช่นน้ี  

แต่ว่าในปี ค.ศ. 2020 นั้นเป็นปีที่ราคาน้ำมันและยอดความต้องการน้ำมันต่อวันของโลก

น้ันตกลงมาเป็นอย่างมากจากในปี ค.ศ. 2019 ที่มีการใช้น้ำมันดิบต่อวันคือ 101 ล้านบาร์เรล แต่

พอมาในปี ค.ศ. 2020 การใช้น้ำมันดิบต่อวันลดลงมาเหลือเพียง 91.3 ล้านบาร์เรล อันเป็น

ผลกระทบมาจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทำให้หลาย ๆ  อย่างต้องหยุดชะงัดตัวลง ไม่ว่าจะเป็น

การไปทำงานที่ทำงานหรือการไปโรงเรียนที่ถูกแปรเปลี่ยนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทำให้ เกิด

ความต้องการในการใช้น้ำมันที่น้อยลงสำหรับการใช้ชีวิตประจำ ความต้องการใช้น้ำมันลดลงจาก

สถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบเองก็ตกลงไปด้วยเช่นกัน  

แม้ว่าจากสถิติจะมีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2021 การใช้น้ำมันต่อวันจะเป็น 97.1 

ล้านบาร์เรล จากการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจเน่ืองจากมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้ว
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ก็ตาม แต่ก็มีบริษัทบีพี (British Petroleum: BP) ของประเทศอังกฤษที่เป็นบริษัทพลังงานเจ้า

ใหญ่ที่มีอันดับ 5 ของโลกก็ได้มีการคาดการณ์ว่า จุดรุ่งเรืองที่สุดหรือจุดพีคของราคาน้ำมันน้ันก็คือ 

ปี ค.ศ. 2019 ต่อไปหลังจากนี้ ราคาน้ำมันนั ้นจะค่อย ๆ ตกลงมาเรื ่อย ๆ จากการมาถึงของ

พลังงานทางเลือกที่มากยิ่งขึ้น และผู้คนสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกได้มากกว่าแต่ก่อน 

 

 
รูปภาพกราฟประมาณสถานการณ์ของน้ำมันโลกของบริษัทบีพี 

รูปภาพจาก: Peak Oil Is Suddenly Upon Us (bloomberg.com) 

 

 จากรูปของบริษัทบีพีข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริษัทบีพีได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าราคาน้ำมันจะ

ค่อยตกลงมาอย่างต่อเน่ืองตามปีที่มากขึ้น โดยจะแบ่งเส้นทั้งหมดเป็น 3 เส้นประมาณการ โดยเส้น

ที่หนึ่ง (1) Business-as-usual คือเส้นที่คาดการณ์ว่าถ้าสถานะการณ์กลับมาปกติและไม่มีตัว

แปรใดมาส่งผลกระทบอีก ความต้องการน้ำมันของโลกก็จะลดลงไปตามเส้นน้ี (2) Rapid เป็น

เส้นประมาณการความเป็นไปได้ที่ความต้องการน้ำมันโลกของตลาดจะตกลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น 

กราฟก็จะเป็นตามเส้นที่สอง (3) Net Zero เป็นเส้นที่มีตัวแปรมาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่

ใช้พลังงานสะอาดและนโยบายเกี่ยวกับพลังงานที่จะเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบอย่างมากในการ

ส่งผลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันของตลาดโลก ถ้าทั้งสองอย่างที่กล่าวมาข้างต้นมีจำนวนที่มาก

ขึ้นก็จะส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันของโลกนั้นลดลงอย่างรวดเร็วน้ันเอง 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-peak-oil-era-is-suddenly-upon-us/?fbclid=IwAR1OyYkBUe64NzbV2RMTR4CtPp8kmzDDv5OJcRPsMl7cwz0EI82FXjTBM10
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 แต่ในกลุ่มของบริษัทต่าง ๆ ที ่มีการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันของโลกนั้นก็จะมี

บางส่วนที่ยังมองว่าความต้องการของน้ำมันของโลกนั้นจะไม่ลดลงมาก ซึ่งแตกต่างจากการ

คาดการณ์ของบริษัทบีพี ดังรูป 

 

 
รูปภาพกราฟประมาณสถานการณ์ของน้ำมันโลกของบริษัทพลังงาน และกลุ่มOPEC 

รูปภาพจาก: Peak Oil Is Suddenly Upon Us (bloomberg.com) 

  

จากรูปข้างต้น สถาบันวิจัย BNEF (Bloomberg New Energy Finance) ซึ่งคือหน่วยงาน

วิจัยข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานได้เผยข้อมูลว่า บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังในอุตสาหกรรม

พลังงานอย่าง Wood Mackenzie และองค์การกลุ ่มประเทศผู ้ส ่งน ้ำม ันออกหรือโอเปก 

(Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) ต่างมีมุมมองว่าสถานการณ์ของ

น้ำมันโลกจะไม่แย่ลงแต่จะกลับมาดีข้ึน  

ซึ่งถ้าให้พูดจากความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว การคาดการณ์น้ีก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่

เข้าข้างตัวเองอยู ่บ้าง เพราะสามารถเห็นได้จากกราฟของโอเปกเลยว่าโอเปกประมาณการไป

ในทางที่ดีไว้ก่อนเพราะกลุ่มของโอเปกก็คือกลุ่มขายน้ำมัน หากสถานการณ์น้ำมันโลกเป็นไป

ในทางที่แย่ กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มโอเปกเอง ดังนั้น การคาดการณ์ของ

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-peak-oil-era-is-suddenly-upon-us/?fbclid=IwAR1OyYkBUe64NzbV2RMTR4CtPp8kmzDDv5OJcRPsMl7cwz0EI82FXjTBM10
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โอเปกจึงทำให้ดูเหมือนเป็นการคาดการณ์สถานการณ์น้ำมันโลกเพื่อให้เข้าทางของตัวเองมากกว่า 

จากการเปรียบเทียบกราฟอื่น ๆ ที่ถึงแม้จะไม่ลดมากเท่าของบริษัทบีพีแต่ก็มีช่วงที่กราฟลงอยู่ แต่

ของโอเปกน้ันเรียกได้ว่ากราฟแทบจะไม่ลดลงเลย  

 ในช่วงโควิด-19 เองก็มีสถานการณ์ที่น่าสนใจเกิดข้ึนที่เป็นเหตุให้สังเกตได้น้ันก็คือ ‘ธุรกิจ

ยานยนต์’ ที่ถือได้ว่าในช่วงโควิด-19 เองน้ันก็ได้รับความเสียหายในระดับหน่ึงเหมือนกัน เพราะว่า 

คนไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน ทำให้การซื้อรถหรือทำธุระเกี ่ยวกับยานยนต์ลดลงอันส่งผลต่อ

จำนวนยอดขายรถลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังรูป 

 

 
รูปภาพกราฟยอดการขายรถทั้งหมด (ฝ่ังซ้าย) กับ ยอดขายรถไฟฟ้า (ฝ่ังขวา) 

รูปภาพจาก: Peak Oil Is Suddenly Upon Us (bloomberg.com) 

 

 จากรูปสามารถมีจุดให้สังเกตได้คือ ในขณะที่ยอดขายรถทั้งหมดติดลบ แต่ยอดขายยอง

รถไฟฟ้ากลับมีมากขึ้นสวนกระแสของการซื้อรถแบบเดิม ซึ่งก็อาจจะมาจากรายปัจจัยด้วยกัน 

เช่น การดูแลรักษารถไฟฟ้าง่ายกว่า หรือ ค่าเติมพลังงานไฟฟ้าถูกกว่าน้ำมัน เป็นต้น ทำให้สามารถ

อนุมานได้ว่า คนในปัจจุบันเริ่มมีความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษที่มากขึ้นจึงหันมาเลือกใช้รถไฟฟ้า

กันมากขึ้น น่ีจึงเป็นอีกสัญญาณได้ว่ายุครุ่งเรืองของน้ำมันน้ันใกล้จะหมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้ว  

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-peak-oil-era-is-suddenly-upon-us/?fbclid=IwAR1OyYkBUe64NzbV2RMTR4CtPp8kmzDDv5OJcRPsMl7cwz0EI82FXjTBM10
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 รัสเซียมีหลายโครงการที่คิดค้นขึ ้นมาเพื ่อสร้างพลังงานสะอาดตามทันกระแสโลกใน

ปัจจุบันที่พลังงานสะอาดเริ่มขึ้นมาเป็นที่นิยมมากขึน้กว่าแต่ก่อน ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงงาน

พลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ย้ายไปที่ไหนก็ได้ตามทะเล ทำให้สามารถแจกจ่าย

ไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศใหญ่ ๆ อย่างรัสเซียได้สะดวกยิ่งข้ึน อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอน

น้อยกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าปกติที่เป็นไฟฟ้าจะถ่านหินอีกด้วย โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

แห่งน้ีสามารถผลิตกระไฟฟ้าได้ถึง 70 เมกะวัตถ์ โดยไม่ต้องเช้ือเพลิงนานถึง 5 ปี ซึ่งเป็นโครงการ

ที่เปิดตัวไปแล้วของรัสเซียและเปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 แล้วนั้นเอง อีกทั้งรัสเซียยังได้มีการ

ดำเนินการสมัครเพื่อขออนุญาติในการขายพลังงานสะอาดระหว่างประเทศ เช่น พลังงานโซล่า

เซลล์ และพลังงานลม โดยถ้าหากได้รับใบอนุญาตมา บริษัทพลังงานทั้งหลายของรัสเซียก็จะ

สามารถขายพลังงานสะอาดให้กับต่างประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจาก I-REC Standard (The 

International REC Standard) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดสามารถพูดได้ว่ายุคของน้ำมันจะหมดลงเมื่อไหร่นั้นก็คืออยู่

กับเวลาแล้วน้ันเอง ซึ่งแน่นอนว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ กับเรื่องน้ีน้ันก็คือรัสเซียน้ันเอง

เนื่องจากรัสเซียมีรายได้สำคัญมาจากการส่งออกน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ดังน้ัน

รัสเซียจึงจำเป็นต้องหาทางรับมือกับสถานการณ์น้ี  

แล้วรัสเซียจะรับมือกับกระแสการใช้พลังงานทดแทนน้ีอย่างไร ต้องมองว่ารัสเซียเองก็รับรู้

ถึงสถานการณ์ของโลกเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดมาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากเป็นประเทศที่

ได้รับผลกระทบโดยตรง รัสเซียเองจึงได้มีแผนการพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานสะอาดไว้อยู่แล้วน้ันคือ  

‘แหล่งพลังงานจากไฮโดรเจน’ ที่รัสเซียตั้งเป้าเพื่อจะให้มาเป็นพลังงานที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำมัน

ที่ตกลงไปในอนาคต โดยพลังงานจากไฮโดรเจนที่รัสเซียกำลังคิดค้นและวิจัยอยู่นั้นเป็นไฮโดรเจนที่

มี 3 ชนิดด้วยกันได้แก่ (1) ไฮโดรเจนสีเทาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (2) ไฮโดรเจนสีน้ำเงินใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลแต่มีเทคโนโลยีจับคาร์บอนเพื่อให้ปล่อยไอเสียออกมาในปริมาณต่ำ และ (3) ไฮโดรเจนสี

เขียวเป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ  

โดยรัฐบาลรัสเซียกำลังพิจารณาที่จะใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตไฮโดรเจนสีเขียว อีกทั้ง

รัสเซียยังมีความพยายามในการสกัดเอาไฮโดรเจนออกมาจากก๊าซธรรมชาติ โดยวิธีน้ีน้ันมีต้นทุนที่

กว่าครึ่งหน่ึงของไฮโดรเจนที่ถูกผลิตโดยกระแสไฟฟ้า โดยจะนำเสนอราคาที่สามารถนำไปแข่งขัน
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ได้ในตลาดพลังงานไฮโดรเจนและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายใหม่ด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจน

ของรัฐบาล บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) โรซาทอม (Rosatom) รอสเทค (Rostec) และรัสเซียน 

อคาเดมี่ ออฟ ไซเอนเซส (Russian Academy of Sciences) ได้มีการร่วมมือกันเพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาล ซึ ่งทั ้ง 4 บริษัทล้วนเป็นบริษัทของรัสเซียทั ้งสิ ้น โดยรัสเซียเชื ่อว่าความ

ต้องการก๊าซไฮโดรเจนทั่วโลกจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และก๊าซไฮโดรเจนก็จะถูกนำไปใช้ใน

หลากหลายอย่าง เช่น การขนส่ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  

ความท้าท้ายที่สุดของรัสเซียสำหรับเรื่องธุรกิจก๊าซไฮโดรเจนในตอนนี้นั้นน่าจะเป็นของ

เรื่องความปลอดภัยของการส่งก๊าซไฮโดรเจนโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ในด้านของยุโรปน้ัน 

รัสเซียจะใช้ท่อส่งก๊าซที่มีอยู่แล้วในการส่งก๊าซไฮโดรเจนไปยุโรป ส่วนประเทศอื่น ๆ ในเอเชียน้ัน 

รัสเซียจะใช้เรือขนส่งก๊าซในการขนส่งก๊าซเอา โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการออกแบบเรือขนส่ง

ก๊าซไฮโดรเจนเฉพาะเพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งก๊าซไฮโดรเจนมากขึ้น 

โดยลูกค้ารายสำคัญที่ร ัสเซียคาดการณ์ไว้ก็คือประเทศญี ่ปุ ่น  โดยมีบริษัท คาวาซากิ เฮฟวี 

(Kawasaki Heavy) เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับ

บริษัทโรซาทอมมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยรัสเซียตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 2 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2035 

โดยมีการคาดการณ์ว่าทั้งโลกจะต้องการก๊าซไฮโดรเจน 130 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2040 จากตัวเลข

นี้คาดได้ว่าก๊าซไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นอีกแหล่งรายได้สำหรับรัสเซียเพื่อมารับมือกับการ

ถดถอยลดของราคาตลาดน้ำมันในอนาคตได้นั ้นเอง ในอนาคตก๊าซไฮโดรเจนก็จะถือได้ว่า

กลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดหลักอีกแหล่งที่ทั่วโลกจะใช้กันแทนน้ำมันในอนาคต  

โดยถึงแม้ว่าในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงจากการใช้พลังงานจากน้ำมันไปสู่พลังงานสะอาด

จะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดก็ตาม เพราะจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 

ของสังคมไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ฯลฯ จึงจะยังไม่ทำให้มูลค่าของน้ำมันตกลงไปมากขนาดน้ันใน

ช่วงเวลานี้ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมที่มากขึ้นจนเข้ารูป

พร้อมที่จะเปล่ียนแปลงเมื่อน้ันแหละที่มูลค่าน้ำมันจะต้องตกลงไปอย่างมากอย่างแน่นอน แน่นอน

ว่ารัสเซียย่อมรู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้ว รัสเซียจึงไม่ทำตัวเป็นเสือนอนกินและเตรียมรับมือกับความ

เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านโครงการโรงงานนิวเคลียร์ลอยน้ำ การพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
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สร้างไฟฟ้าจากพลังงานลม แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และโครงการที่ดูสำคัญมาก ๆ อีกโครงการเลย

ก็คือก๊าซไฮโดรเจน  

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่ารัสเซียนั้นก็ได้มีการมองถึงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของตลาด

พลังงานสะอาดมานานแล้ว เพราะรู้ดีเก่ียวกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลก

ร้อน รัสเซียจึงมีการเตรียมพร้อมสิ่งเหล่าน้ีตั้งแต่ต้นเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ที่จะต้องได้เผชิญในอนาคตได้นั้นเอง  
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