
รายงานผลการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue ครั้งที่ 7  
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 

 
1. ภาพรวมการประชุม 

 การประชุม Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) เป็นการประชุมประจ าปีด้านพลังงานที่จัดขึ้น
โดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีหารือร่วมกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนโยบายพลังงาน และแนวทางการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ การประชุม BETD ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 
โดยมีหัวข้อหลักคือ “Energiewende – Towards Climate Neutrality” ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การหารือเกี่ยวกับ 
แนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในยุคโควิค -19 และการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Recovery) อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศสุทธิเป็น
ศูนย์ (Climate Neutrality) ภายในปี 2050 

 การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
เวียดนาม เอธิโอเปีย ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี โปรตุเกส จีน ฟินแลนด์ อุรุกวัย ชิลี อินเดีย เดนมาร์ก โปแลนด์ 
โคลัมเบีย บังกลาเทศ แคนาดา สเปน อาเซอร์ไบจาน เวียดนาม ออสเตรีย จอร์แดน และผู้น าองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) และ
กลุม่เครือข่ายพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (ISA) เป็นต้น 
 
2. สาระส าคัญของการประชุม 

 ในช่วงพิธีเปิดการประชุม Dr. Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) ได้กล่าวว่า สหภาพยุโรปได้ก าหนดเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  (Carbon 
Neutrality) ภายในปี 2050 และมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 55 ภายในปี 2030 
โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของการใช้นโยบาย European Green Deal ซึ่งเป็นนโยบายการลดมลพิษและต่อสู้กับ
สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการ
ต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการสร้าง “Hydrogen 
Ecosystem” เพ่ือให้เกิดการใช้ Green Hydrogen อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ไฮโดรเจนใน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 9 ของการปล่อย
มลพิษจากทั่วโลก โดยจะด าเนินการผลักดันให้กลายเป็น Green Steel ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ยังได้มีการน า 
เงินลงทุนจ านวนหนึ่งในสามของแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (Recovery Plan) มาใช้ในโครงการทีม่ีชื่อว่า 
“NextGenerationEU” เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความยั่งยืน อาทิ การเปิดตัว Renovation 
Wave ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอาคาร และการลงทุนในเทคโนโลยีไฮโดรเจนสะอาด
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องบิน ระบบกักเก็บพลังงานตามฤดูกาล และระบบท าความร้อน โดยมี



เป้าหมายให้มีก าลังการผลิตไฮโดรเจนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจ านวน 1 ล้านตัน ภายในปี 2024 และเพ่ิมเป็น 
10 ล้านตัน ภายในปี 2030 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้มีการจัดตั้งกลไกการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน 

(Carbon Border Adjustment Mechanism) เพ่ือจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมการน าเข้าผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มี 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต เพ่ือกระตุ้นให้ตลาดนอกสหภาพยุโรปเห็นความส าคัญของการลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย 

 นาย Heiko Maas รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กล่าวไปใน
ทิศทางเดียวกันกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของการใช้ Green Hydrogen ซึ่งจะ
เป็นกุญแจส าคัญไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกา
ประกาศกลับเข้าร่วมความตกลงปารีส (Paris Agreement) อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลก
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสร้างตลาดไฮโดรเจนสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องให้ประเทศที่ผลิต
เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก เช่น รัสเซีย และซาอุดีอาระเบีย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยหันมาใช้
เชื้อเพลิงสะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นาย Heiko Maas กล่าวว่า เยอรมนีไม่สามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ 
มากพอที่จะบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าเข้าเชื้อเพลิงจากประเทศอ่ืนๆ และ
ได้ยกตัวอย่างประเทศที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาดใหญ่โดยใช้แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ ชิลี โมร็อกโก และออสเตรเลีย 

 นาย Peter Almaier รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กล่าวว่า 
เยอรมนีมีเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และได้
เน้นย้ าถึงความส าคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน การพัฒนานวัตกรรม Green Hydrogen การส่งเสริมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  

 มกุฎราชกุมาร Abdulaziz bin Salman รัฐมนตรีพลังงานแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวในที่ประชุมว่า 
แม้ว่าซาอุดีอาระเบียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตไฮโดรคาร์บอนรายใหญ่มาอย่างยาวนาน แต่ก็พร้อมที่จะเป็นผู้น า
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก โดยประกาศว่าจะเป็นประเทศผู้บุกเบิก
นวัตกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS
) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement) นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบีย
ยังได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 
50 อีกด้วย 

 นาย John Kerry ผู้แทนพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวชื่นชมเยอรมนีในการเป็น
ประเทศผู้น าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก พร้อมทั้งกล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันประเทศต่างๆ จะด าเนิน
นโยบายด้านพลังงานตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) แต่อุณหภูมิของโลกยังคงเพ่ิมขึ้นถึง 3.7 องศาเซลเซียส 
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการที่ประเทศต่างๆ ยังคงปล่อยมลพิษในอัตราที่สูง เช่น จีนเป็นผู้ปล่อยมลพิษร้อยละ 30 
สหรัฐอเมริการ้อยละ 15 และสหภาพยุโรปร้อยละ 9 รวมถึงอินเดียและรัสเซีย เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือรักษาอุณหภูมิ



โลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ประชาคมโลก
ควรต้องเร่งด าเนินการด้านนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด โดยการยุติการใช้ถ่านหิน  
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้  
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังร่วมมือกันอย่างหนักในการต่อสู้กับ
ปัญหาสภาพภูมิอากาศเพ่ือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ยั่งยืน และได้ยกตัวอย่างบริษัท Tesla ของสหรัฐอเมริกา
ที่ได้เข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใกล้กับกรุงเบอร์ลินที่มีชื่อว่า “Gigafactory Berlin-Brandenburg” 
ที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ นาย John Kerry ได้กล่าวว่า ประธานาธิบดี Joe Biden จะเป็นประธาน
จัดการประชุม Leader Summit on Climate ในวัน “Earth Day” เดือนเมษายนนี้ และการประกาศกลับเข้า
ร่วมความตกลงปารีสอีกครั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง โดยได้ประกาศนโยบาย/มาตรการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนโดยเฉพาะใน
ภาคขนส่งซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง อาทิ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะของภาครัฐ 
การยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล การชะลอโครงการน้ ามันและก๊าซ และการกระตุ้นการลงทุนโครงการพลังงาน
หมุนเวียน 

 Dr. Fatih Birol เลขาธิการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้รายงานในที่ประชุมว่า ในปี 2020 
การปล่อยคาร์บอนของทั่วโลกลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในช่วงเดือน 
ที่ผ่านมาการปล่อยคาร์บอนกลับเพ่ิมขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ดังนั้น หากไม่มีนโยบายและมาตรการจาก
ภาครัฐในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกับการฟ้ืนฟู
ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศของโลกอาจเลวร้ายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยในปี 2021 นี้ IEA  
มีแผนที่จะด าเนินการเพ่ือเร่งให้เกิดยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ได้แก่ 1) การจัดประชุม IEA-COP26 Net 
Zero Summit ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 2) การจัดท ารายงานพิเศษเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมของแร่ธาตุที่มีความจ าเป็นต่อกระบวนการผลิตเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานสมัยใหม่ เช่น นิกเกิล 
โคบอลต์ และแมงกานีส 3) การออกรายงานเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และ 4) การจัดท ารายงานพิเศษเกี่ยวกับแผนงานของโลกเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (The World’s Roadmap to Net Zero Emission 
2050) 

 นาย Francesco la Camera เลขาธิการทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ได้รายงาน
ในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก โดยกล่าวว่า ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 90 จะมาจากการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปี 2050  
ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนไปด้วย 6 กลยุทธ์หลักที่จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ได้แก่ 1) การเพ่ิมสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียน 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 3) การพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า  
4) เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากชีวมวลควบคู่กับการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดิน (Bio-Energy with Carbon 
Capture and storage: BECCS) 5) เทคโนโลยีไฮโดรเจน และ 6) เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon 
Capture and Storage: CCS) ทั้งนี้ เลขาธิการ IRENA ยังได้กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ควรยุติการลงทุนสร้าง



โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่เพ่ือช่วยเร่งให้ประชาคมโลกสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้
เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 ในช่วงพิธีปิดการประชุม นาง Jennifer M. Granholm รัฐมนตรีพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวในที่
ประชุมว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากประเทศต่างๆ ไม่ร่วมมือกันท างานอย่าง
ใกล้ชิด โดยสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ  
และได้ยกตัวอย่างความส าเร็จของเยอรมนีที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มากถึงร้อยละ 50 
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะน ามาเป็นแบบอย่างในการน ามาพัฒนาระบบพลังงานในประเทศให้มีความม่ันคง
และยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น การเพ่ิมปริมาณ
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าจ านวนหลายร้อยกิกะวัตต์ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงาน
ที่ปลอดภัย และการพัฒนาสายส่งเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงพลังงานสะอาดจากทั่วทั้งประเทศไปยังศูนย์กลางที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เป็นต้น  
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