
รายงานผลการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ  
(IRENA Assembly) สมยัที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

(Virtual Meeting) 

1. ภาพรวมของการประชุม  

 การประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA Assembly) สมัยที่ 11 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Meeting) โดยการประชุม ดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน  
ในระดับประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดับโลก รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของ IRENA ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 – 2564 โดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปในประเด็นหลักเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงานในยุคโควิค-19 และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Recovery)  

 การประชุมดังกล่าวมีวาระการหารือในหัวข้อที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การรายงานผลการดาเนินงาน และ
งบประมาณของ IRENA ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564 2) Energy Transition for Sustainable Post- COVID 
Recovery 3)  National Energy Planning and Implementation for Fostering Energy Transition 4) 
Scaling up Finance for Renewables แ ล ะ  5)  Renewables and Pathway to Carbon Neutrality - 
Innovation, Green Hydrogen and Socioeconomic Policies ทั้งนี้ มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก 
IRENA เข้าร่วมการประชุม อาทิ สเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย คอสตาริกา โมร็อกโก โปรตุเกส สิงคโปร์ 
สวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดา ผู้น าองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) 
สหภาพยุโรป (European Union: EU) และทบวงการพลังงานระหว่าง ประเทศ (International Energy Agency: 
IEA) รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ เข้ารับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Live stream) กว่า 
1,000 คน  

2. การหารือในหัวข้อ “Energy Transition for Sustainable Post-COVID Recovery”  

 ที่ประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในระบบ
พลังงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและมีความยืดหยุ่นจึงถือเป็น
หัวใจส าคัญในการก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากล าบากเพ่ือน าไปสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้เน้นย้ า
ว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการฟ้ืนตัวจากวิกฤติด้านพลังงานของโลก การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาคมโลกได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนี้ ผู้แทนของแต่ละประเทศยังได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านพลังงานที่จะมุ่งไปสู่
ประเทศท่ีปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 



เพ่ือการฟ้ืนฟูด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เช่น อินเดียได้ตั้งเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  (EV) ให้ได้ 12 ล้านคัน
ภายในปี 2030 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ร้อยละ 70 เพ่ิม
การใช้พลังงานสะอาดร้อยละ 50 และปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ  40 ภายใน 
ปี 2050 และสหรัฐอเมริกาได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังงานสะอาดร้อยละ  100 ภายในปี 
2035 และมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ภายในปี  2050 เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังมีองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ EU ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย Carbon Neutral ภายใน ปี 2050 โดยมี Recovery 
Package และ Green Deal เป็นมาตรการส าคัญและ IEA ได้กล่าวถึงเป้าหมาย Carbon Neutral ว่า ทุกประเทศ
ควรมีการตั้งเป้าหมายและแผนที่นาทาง (Roadmap) ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย IEA จะเป็นผู้น าร่องใน 
การจัดท าภายในปี 2564 นี้อีกด้วย  

3.  ก า รหารื อ ในหั วข้ อ  “National Energy Planning and Implementation for Fostering 
Energy Transition”  

 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการวางแผนและการด าเนินการด้านพลังงานในระดับประเทศ เพ่ือ
เร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการมีส่วนร่วม  
ที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิก โดยเลขาธิการ IRENA ได ้กล่าวว่า 
IRENA มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศมาอย่างยาวนาน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงแนวทางด้านพลังงาน และ 
การพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานต่อไป  

 ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญในที่ประชุมที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือ คือ การลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงานจะเป็นกุญแจส าคัญในการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ระบบ 
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV) 
ในภาคครัวเรือน ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Water Pump) การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า  
(E-Mobility) และระบบการจัดการของเสีย (Waste Management) เป็นต้น  

4. การหารือในหัวข้อ “Scaling up Finance for Renewables”  

 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงนโยบายแนวทางด้านการเงินและการลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน  โดย
เลขาธิการ IRENA ได้รายงานว่า การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนของทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 3 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังนับว่าต่ ากว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ โดย 
IRENA ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่าหรือประมาณ 8 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี 2050 ทั้งนี้ IRENA มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิก เพ่ือเร่งการลงทุนใน



โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ผ่านความริเริ่ม Climate Investment Platform (CIP) ซึ่งเป็นความริเริ่มที่
จัดตั้งขึ้นร่วมกันระหว่าง IRENA, United Nations Development Programme (UNDP) และ Sustainable 
Energy for All (SE4ALL) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Green Climate Fund (GCF) อีกด้วย  

5.  การหารือในหัวข้อ  “Renewables and Pathway to Carbon Neutrality -  Innovation, 
Green Hydrogen and Socioeconomic Policies”  

 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการผลักดันให้เกิด  Carbon Neutral โดย
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไฮโดรเจน สะอาด หรือ 
Green Hydrogen ซึ่งผู้แทนจาก EU และ IEA ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการตั้งเป้าหมาย Carbon Neutral  
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ อาทิ กลุ่ม EU อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา และจีน ซึ่งจะ เป็นปัจจัยส าคัญใน 
การผลักดันมาตรการและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต รวมถึงการก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาพลังงานสะอาด อาทิ การวิจัยและพัฒนาเงินลงทุน การให้สินเชื่อของสถาบัน  
ทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนในการใช้รถ EV เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้หยิบยกขึ้นเป็นหัวข้อในการหารือ คือ เทคโนโลยี  
ไฮโดรเจนสะอาด (Green Hydrogen) ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ทั่วโลกสามารถก้าวผ่าน
ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่ยุคของพลังงานสะอาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก Green Hydrogen 
สามารถผลิตได้จากแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน หรือผ่านกระบวนการ  Electrolysis ของ โมเลกุลน้ า ซึ่งถือ
เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสะอาดและสามารถปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ า โดยทั่วโลกควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการผลิต การใช้ และการส่งออกไฮโดรเจน สะอาดในเชิงพาณิชย์ให้มาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ อาทิ การส่งเสริม  การลงทุน การจูงใจให้ธุรกิจ 
ด้านปิโตรเลียมน าเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้เพ่ิมมากขึ้น และการจัดท าแผนที่น าทาง 
(Roadmap) หรือแผนการพัฒนาไฮโดรเจนสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็น ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนสะอาดอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป  

6. การรายงานผลการดาเนินงานและงบประมาณของ IRENA ประจาปี พ.ศ. 2563 – 2564  

 เลขาธิการ IRENA ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนของทั่วโลก โดยระบุว่า  
ในปี 2020 ที่ผ่านมา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกลดลงเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 7 เนื่องจาก 
ความต้องการใช้พลังงานที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดประเทศ อีกท้ังการ
ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2019 ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถและห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการลงทุนสีเขียวจะเป็นหัวใจส าคัญใน
การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพ่ือนาไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคงและมีความยืดหยุ่น รวมถึงเป็นการฟ้ืนฟู



ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 1 ในช่วงปี 2021 - 2023 และเกิดการสร้าง
งานกว่า 5.49 ล้านคน ในปี 2023  

 ในปี 2020 IRENA ได้เปิดตัวความริเริ่ม Climate Investment Platform (CIP) ซึ่งเป็นความริเริ่ม
ระหว่ าง  IRENA, United Nations Development Programme (UNDP)  และ  Sustainable Energy for All 
(SE4ALL) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Green Climate Fund (GCF) เพ่ือขยายการลงทุนในโครงการ
พลังงานหมุนเวียนในประเทศก าลังพัฒนาภายใน 14 กลุ่มภูมิภาค โดยปัจจุบัน IRENA ได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว  
35 โครงการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกกว่า 175 โครงการ นอกจากนี้ IRENA ยังได้จัดตั้งกรอบ 
ความร่วมมือ (Frameworks) ที่หลากหลายเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกประเทศภาคยานุวัติ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อ่ืน ๆ หารือร่วมกันในประเด็นด้ านพลังงาน ต่าง ๆ ได้แก่  1)  Collaborative Framework on 
Hydropower 2)  Collaborative Framework on Green Hydrogen 3)  Collaborative Framework on 
Ocean Energy and Offshore Renewables 4) Collaborative Framework on the Geopolitics of Energy 
Transformation และ  5)  Collaborative Framework on Enhancing Dialogue on the Integration of 
Higher Shares of Renewables in Energy Systems  

 นอกจากนี้ เลขาธิการ IRENA ได้รายงานว่า จากประเด็นความท้าทายของภาคพลังงานทั่วโลกจึงท าให้
ประเทศต่าง ๆ กว่า 24 ประเทศประกาศว่าจะด าเนินการด้านพลังงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นประเทศท่ีปล่อยคาร์บอน
เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา ไอซ์แลนด์ เนปาล นิวซีแลนด์  สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ อาร์เจนตินา บราซิล ภูฏาน ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา ฟิจิ เกรนาดา มัลดีฟส์ หมู่เกาะ  มาร์แชลล์ 
ปานามา แอฟริกาใต้ อุรุกวัย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป  

 

 

กองการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
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