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รายงานสรุปสำาหิรับผู้้้บริหิาร

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้เป็็นภููมิิภูาคทีี่�มีิการพััฒนาอย่างรวัดเร็วัและ

การตดัสิินใจด้านพัลังงานเป็็นการตดัสิินใจทีี่�สิำาคัญยิ�งต่อการดำาเนิน

การเพ่ั�อลดการใช้ีเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทีี่�ป็ล่อยคาร์บอนทัี่�วัโลกไป็จนถึึง

ที่ศวัรรษหนา้   แต่การรับรู้เร ่�องเล่าเฉีพัาะจากส่ิ�อทีี่�ก่อให้เกิดการถึก

เถีึยงเร ่�องการเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงานระดับชีาติในแต่ละป็ระเที่ศ

นั�นมีิน้อยมิาก สิำาหรับผู้่มีิส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยทีี่�ต้องการโน้มิน้าวัเร ่�องเล่า

จากส่ิ�อและเพิั�มิคุณภูาพัการรายงานข่่าวัด้านพัลังงาน บที่เรยีนจาก

อดีตมีิควัามิสิำาคัญอย่างยิ�งต่อควัามิสิำาเร็จในอนาคต ช่ีองว่ัางข่อง

ควัามิรู้นี�เป็็นสิิ�งทีี่� Climate Tracker และ Stanley Center for 

Peace and Security ต้องการเสิรมิิด้วัยการวัเิคราะห์รายงาน

ข่่าวัข่องส่ิ�อทีี่�เกี�ยวัข้่องกับพัลังงานใน 5 ป็ระเที่ศในภููมิิภูาคเอเชีีย

ตะวัันออกเฉีียงใต้

ถ่่านหิินมากมายหิลายตัันถู่กโหิลดลงในคลังท่ี่�เมืองที่อนโด เมโที่รมะนิลา ฟิลิิปปนิส์์ ภาพ
โดย Romeo Ranoco/รอยเตัอร์ 

รายงานข่่าว: พลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ท่ี่�เมืองชััยภูมิ ประเที่ศไที่ย ส่์วนหิน่�งข่องโครงการ
พลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ระดับจัังหิวัดท่ี่�ม่เปา้หิมายในการเพิ�มความหิลากหิลายข่องพลังงาน
ผส์มผส์านในประเที่ศไที่ยโดยเพิ�มการใช้ัพลังงานหิมุนเว่ยน ภาพโดย Zen Nuntawinyu/
ADB 2016 ส์งวนลิข่สิ์ที่ธิิ์�
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ใน้แง่ของการวิางกรอบข่าวิมุุมุกว้ิาง:
– ถ่่านหิิน บที่ควัามิข่องสิ่�อมิวัลชีนเกี�ยวักับถ่ึานหินนั�นสัิมิพัันธ์์กับการพึั�งพัา

ถ่ึานหินข่องป็ระเที่ศ โดยป็รากฏให้เห็นชัีดเจนเม่ิ�อเป็รยีบเทีี่ยบจำานวันบที่ควัามิ
ทีี่�สินับสินุนถ่ึานหิน โดยคิดเป็็นร้อยละข่องบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินทัี่�งหมิด 
กับกำาลังการผ่ลติถ่ึานหิน โดยคดิเป็็นร้อยละอตัราการผ่ลติไฟฟา้ทัี่�งหมิดข่อง
แต่ละป็ระเที่ศ 

 ʫ อัตราส่ิวันการพึั�งพัาพัลังงานถ่ึานหินข่องป็ระเที่ศอินโดนีเซีิยค่อร้อยละ 
62 และบที่ควัามิทีี่�วัางกรอบข่่าวัเร ่�องถึ่านหินในเชีิงบวักค่อร้อยละ 67 
คิดเป็็นจำานวันมิากทีี่�สุิดในบรรดาป็ระเที่ศลูกเส่ิอ ข้่อกังวัลเร ่�องถ่ึานหิน
ทีี่�เกี�ยวัข้่องกับสิภูาพัแวัดล้อมิมัิกถูึกที่ำาให้เป็็นกลางด้วัยการพััฒนาที่าง
เที่คโนโลยี  เชี่น  ระบบหมิ้อต้มินำ�าแบบแรงดันเหน่อวักิฤตทีิี่�จะที่ำาให้
ถ่ึานหินได้ช่ี�อว่ัาเป็็นพัลังงาน “สิะอาด”

 ʫ ในที่างตรงข่้ามิ ถึ่านหินคิดเป็็นร้อยละ 18 ข่องสิัดสิ่วันพัลังงานข่อง
ป็ระเที่ศไที่ยทัี่�งหมิด และมิีเพัียงร้อยละ 19 ข่องบที่ควัามิเร ่�องถึ่ายหิน
ทีี่�สินับสินุนการใชี้ถึ่านหิน สิำาหรับป็ระเที่ศทีี่�ใชี้ก๊าซิเป็็นหลัก ถึ่านหินได้
ช่ี�อว่ัาเป็็นพัลังงานสิกป็รก และเป็็นอันตรายต่อสิภูาพัแวัดล้อมิในชุีมิชีน 
และโดยทัี่�วัไป็ มัิกที่ำาให้การพััฒนาป็ระเที่ศถึดถึอย

 ʫ ในภูาคกลางข่องป็ระเที่ศมิาเลเซีิยและเวัยีดนามิ ร้อยละ 44 ข่องพัลังงาน
ข่องป็ระเที่ศอินโดนีเซิียมิาจากถึ่านหิน และร้อยละ 44 ข่องบที่ควัามิ
เร ่�องถ่ึานหินเป็็นบที่ควัามิเชิีงบวัก สิำาหรับเวัยีดนามิค่อร้อยละ 33 และ 
32 ตามิลำาดับ

 ʫ เฉีพัาะฟิลิป็ปิ็นส์ิทีี่�โดดเด่นเป็็นพิัเศษด้วัยการไม่ิติดตามิแนวัโน้มิดังกล่าวั
อย่างใกล้ชีิด เน่�องจาก ร้อยละ 44 ข่องไฟฟ้าข่องป็ระเที่ศใชี้พัลังงาน
จากถ่ึานหิน โดยมีิบที่ควัามิเพีัยงร้อยละ 39 เท่ี่านั�นทีี่�กล่าวัถึึงเช่ี�อเพัลิง
ฟอสิซิิลนี�ในแง่บวัก ปั็จจัยต่าง  ๆทีี่�เป็็นไป็ได้ว่ัาที่ำาให้ถ่ึานหินในฟิลิป็ปิ็นส์ิ
ถึูกกล่าวัถึึงในแง่ลบสิูงกวั่าค่อ ภูัยพัิบัติข่องป็ระเที่ศที่ี�เกิดขึ่�นบ่อยครั�ง
เน่�องจากสิภูาพัอากาศ  และข่บวันการเคล่�อนไหวัอันแข่็งแกร่งข่อง
ป็ระชีาชีนในการต่อต้านถ่ึานหิน

– พลัังงานหิมุุนเวียีน ในเวัลาเดียวักัน พัลังงานหมุินเวัยีนได้กลายเป็็นป็ระเด็น
สิำาคัญเน่�องจากเป็็นอุตสิาหกรรมิทีี่�สิร้างผ่ลกำาไรสิำาหรับนักลงทุี่นทีี่�มีิศักยภูาพั 
เม่ิ�อสัิดส่ิวันข่องพัลังงานหมุินเวัยีนเพิั�มิมิากขึ่�นในสัิดส่ิวันพัลังงานรวัมิข่อง
ป็ระเที่ศ การรายงานข่้อมูิลเชิีงลึกในหัวัข้่อนี�ก็เพิั�มิมิากขึ่�นเช่ีนกัน อย่างไร
ก็ตามิ การป็ฏิบัติต่อพัลังงานหมุินเวัยีนแต่ละป็ระเภูที่นั�นมีิควัามิแตกต่างกัน 

 ʫ ลัมุ: ในการรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีน โอกาสิสิำาหรับพัลังงาน
ลมิในทัี่�วัทัี่�งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้นั�นถูึกมิองข้่ามิมิากทีี่�สุิด แม้ิว่ัาการ
ป็รับป็รุงเที่คโนโลยีและศักยภูาพัอันมิากมิายมิหาศาลข่องภููมิิภูาค
นี� ที่ำาให้ลมิ อาจเป็็นรูป็แบบพัลังงานราคาถึูกทีี่�สิุดในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้ แต่ควัามิไม่ิเพีัยงพัอข่องมิาตรการส่ิงเสิรมิิการรับซ่ิ�อไฟฟ้าจาก
พัลังงานหมิุนเวัยีน (FiT) ได้ที่ำาให้ควัามิดึงดูดด้านการลงทีุ่นล้มิเหลวั 
กลุ่มินักข่่าวัเขี่ยนบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานลมิน้อยครั�งมิากเน่�องจาก
ไมิ่มิีกรณีธ์ุรกิจทีี่�แข่็งแกร่งในเร ่�องนี� ที่ำาให้ไมิ่มิีตัวัอย่างสิำาหรับเหตุผ่ล
ทีี่�จะให้ควัามิสิำาคัญเกี�ยวักับเร ่�องนี�  ในทีุ่กป็ระเที่ศทีี่�ที่ำาการศึกษาวัจิัย 
พัลังงานลมิเป็็นหนึ�งในเที่คโนโลยีพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�ได้รับการรายงาน
ข่่าวัทีี่�ครอบคลุมิน้อยทีี่�สุิด โดยตำ�ากว่ัาร้อยละ 10 ข่องบที่ควัามิตัวัอย่าง
ทัี่�งหมิด 

แต่ละป็ระเที่ศในการศกึษาวัจัิยข่องเรา ซึิ�งได้ช่ี�อว่ัาป็ระเที่ศ “ลูกเส่ิอ” ทัี่�งห้า อันได้แก่ 
อินโดนีเซีิย ไที่ย เวัยีดนามิ มิาเลเซีิย และฟิลิป็ป็ินส์ิ มีิภููมิิทัี่ศน์ส่ิ�อทีี่�เป็็นเอกลักษณ์ 
พัร้อมิกับควัามิท้ี่าที่ายและโอกาสิในการรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานทีี่�แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามิ จากการวัเิคราะห์ข่องเรา แนวัโน้มิบางป็ระการมีิควัามิเป็็นสิากล 
ทัี่ศนคติข่องส่ิ�อมิวัลชีนเกี�ยวักับถ่ึานหินในแต่ละป็ระเที่ศมีิควัามิสัิมิพัันธ์์ข่องการ
พึั�งพัาถ่ึานหินในสัิดส่ิวันพัลังงานและเศรษฐกิจข่องแต่ละป็ระเที่ศ ในป็ระเที่ศเป็็นผู้่
ส่ิงออกถ่ึานหินอย่างอินโดนีเซีิย ร้อยละ 67 ข่องบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหินเป็็นบที่ควัามิ
เชิีงบวัก ข่ณะทีี่�ในป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งถ่ึานหินคิดเป็็นหนึ�งในห้าข่องสัิดส่ิวันพัลังงาน
ทัี่�งหมิด บที่ควัามิร้อยละ 80 สินับสินุนให้มีิการลดใชี้ถ่ึานหินอย่างค่อยเป็็นค่อยไป็ 
ส่ิวันอีกสิามิป็ระเที่ศ ค่อ มิาเลเซีิย ฟลิิป็ป็นิส์ิ และเวัยีดนามิ กำาลังอยู่ในช่ีวังการเป็ลี�ยน
ผ่่าน โดยบที่บาที่ข่องถ่ึานหินซึิ�งเดิมิมีิอิที่ธิ์พัลอย่างยิ�งในป็ระเด็นเกี�ยวักับพัลังงาน
เร ิ�มิลดควัามิสิำาคัญลงเมิ่�อเร ิ�มิต้นที่ศวัรรษใหมิ่ ป็ระเที่ศฟิลิป็ปิ็นสิ์ได้ป็ระกาศระงับ
โครงการถึ่านหินใหม่ิทัี่�งหมิดในเด่อนตุลาคมิ 2563 สิองเด่อนหลังจากทีี่�กรอบ
เวัลาการวัเิคราะหข์่องเราสิิ�นสุิดลง และ คาดวั่าป็ระเที่ศเวัยีดนามิจะดำาเนินการเชี่น
เดียวักันตามิแผ่นพััฒนาพัลังงานฉีบับทีี่�กำาลังจะมิาถึึง ในสิองป็ระเที่ศนี� บที่ควัามิที่ี�
วัางกรอบข่่าวัเร ่�องถ่ึานหินในเชิีงลบมีิจำานวันมิากกว่ัาเชิีงบวัก ที่ว่ัาบที่ควัามิจำานวัน
มิากยังคงอ้างถึึงเที่คโนโลยีใหม่ิอย่าง ระบบหม้ิอต้มินำ�าแบบแรงดันเหน่อวักิฤติ ว่ัา
สิามิารถึที่ำาให้ถ่ึานหินกลายเป็็น “พัลังงานสิะอาด” ได้ 

ในข่ณะเดียวักัน มัิกมีิการวัางกรอบข่่าวัให้พัลังงานหมิุนเวัยีน (RE) เป็็นตลาดที่ี�มีิ
ศักยภูาพัสูิงในการสิร้างผ่ลกำาไรและกำาลังเฟ่� องฟู มิากกว่ัาทีี่�จะกล่าวัถึึงในแง่ข่อง
พัลังงานหลกัทีี่�จะที่ดแที่นเช่ี�อเพัลงิฟอสิซิิลในระยะยาวั แมิว่้ัาบที่ควัามิเชีงิบวักเกี�ยวั
กับพัลังงานหมุินเวัยีนมีิจำานวันมิากกวัา่ถ่ึานหิน แต่น้อยมิากทีี่�ส่ิ�อมิวัลชีนข่องป็ระเที่ศ
ทัี่�งห้านี�จะกล่าวัถึึงควัามิสัิมิพัันธ์์ระหว่ัางการเติบโตข่องพัลังงานหมุินเวัยีนกับการ
ลดระดับการป็ล่อยมิลพิัษเพ่ั�อจำากัดข่อบเข่ตการเป็ลี�ยนแป็ลงข่องสิภูาพัภููมิิอากาศ 

โดยรวัมิ บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานมัิกเป็็นเร ่�องราวัจากมุิมิมิองการพััฒนาเศรษฐกิจ 
โดยไม่ิพูัดถึึงเร ่�องราวัทีี่�เกี�ยวักับผ่ลกระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิและมินุษย์ ซึิ�งในภููมิิภูาค
ทีี่�มีิการพััฒนาอย่างรวัดเร็วัเชี่นนี� เป็็นเร ่�องยากที่ี�จะสิวันกระแสิ ในฐานะสิ่วันหนึ�ง
ข่อง การป็ระชุีมิสุิดยอดทุี่กสิองป็ขี่องสิมิาคมิป็ระชีาชีาติแห่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้ (ASEAN) ป็ระเที่ศลูกเส่ิอทัี่�งห้าได้ร่วัมิลงนามิในข้่อตกลงหุ้นส่ิวันที่างเศรษฐกิจ
ระดับภููมิิภูาค (RCEP) กับป็ระเที่ศอ่�นทีี่�เหล่อในภููมิิภูาคเอเชีียและออสิเตรเลีย จีน 
ญี�ป็ุ�น นิวัซีิแลนด์ และเกาหลีใต้ แม้ิจะได้รับการยกย่องว่ัาเป็็น “ข้่อตกลงที่างการค้า
ทีี่�ใหญ่ทีี่�สุิดในโลก”  แต่ RCEP ก็ไม่ิได้ พิัจารณาป็ระเด็นด้านสิิ�งแวัดล้อมิในระยะ
ยาวัและการพััฒนาแบบยั�งย่นในป็ระเที่ศทีี่�ร่วัมิลงนามิ ซึิ�งเป็็นเร ่�องป็กติข่องข้่อตกลง
ที่างการคา้ด้านเศรษฐกจิทีี่�ป็ระเที่ศลกูเส่ิอร่วัมิตกลง และข่อ้ตกลงเร ่�องพัลงังานข่อง
ป็ระเที่ศเหล่านี�เช่ีนกัน ในวัันที่ี� 20 พัฤศจิกายน 2563 รัฐมินตรว่ีัาการกระที่รวัง
พัลังงานข่อง ASEAN+3 (ซึิ�งได้แก่ ญี�ป็ุ�น จีน และเกาหลีใต้) ได้ร่วัมิป็ระชุีมิหารอ่
เร ่�องควัามิร่วัมิม่ิอด้านพัลังงานสิำาหรับห้าปี็ข้่างหน้าโดยเน้นควัามิสิำาคัญเร ่�อง “การ
เพิั�มิควัามิแข่็งแกร่งในการสิ่งเสิรมิิการค้ากับบที่บาที่ใหมิ่” ข่องเที่คโนโลยีพัลังงาน
ถ่ึานหินสิะอาด โดยมิีการพิัจารณาเร ่�องควัามิยั�งย่นอย่างครอบคลุมิในวังกวั้าง แต่
ป็ระเดน็เร ่�องสิิ�งแวัดลอ้มิยังได้รับควัามิสิำาคัญระดับป็านกลางเน่�องจากควัามิจำาเป็็น
ในการพััฒนาเศรษฐกิจ 

คำาถึามิทีี่�ว่ัาเร ่�องเล่านี�ถูึกสิะท้ี่อนในการรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานทัี่�วัทัี่�งภููมิิภูาคมิาก
น้อยแค่ไหน เป็็นจุดสินใจข่องการวัเิคราะห์ส่ิ�อข่องเรา โดยรวัมิ นักวัจัิยทัี่�งสิิบท่ี่าน
ข่องเราจากป็ระเที่ศอินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ฟิลิป็ป็ินส์ิ ไที่ย และเวัยีดนามิ ได้ศึกษา
วัจัิยบที่ควัามิกว่ัา 2,700 บที่ควัามิจากสิำานักข่่าวัชัี�นนำาในป็ระเที่ศข่องตนเพ่ั�อตอบ
คำาถึามิทีี่�ว่ัา “สิำานักข่่าวัชัี�นนำาข่องเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้วัา่กรอบข่่าวัเกี�ยวักับเกี�ยวั
กับถ่ึานหินและการพััฒนาพัลังงานหมุินเวัยีนอย่างไร และเพัราะเหตุใด” การวัเิคราะห์
เชิีงเป็รยีบเทีี่ยบสิำาหรับผ่ลการวัจัิยข่องแต่ละท่ี่าน แสิดงถึึงแนวัโน้มิดังต่อไป็นี�: 

https://www.statista.com/statistics/993362/indonesia-energy-mix-for-power-generation-by-source/
https://www.statista.com/statistics/993362/indonesia-energy-mix-for-power-generation-by-source/
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/shifting-focus-oil-and-gas-production-plateau-country-looks-diversify-its-energy-mix
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/shifting-focus-oil-and-gas-production-plateau-country-looks-diversify-its-energy-mix
https://www.st.gov.my/contents/files/download/112/Energy_Malaysia_18_(Online).pdf
https://www.st.gov.my/contents/files/download/112/Energy_Malaysia_18_(Online).pdf
https://climatetracker.org/wp-content/uploads/v9-AB-Vietnam-Report-English-2.pdf
https://climatetracker.org/wp-content/uploads/v9-AB-Vietnam-Report-English-2.pdf
https://www.doe.gov.ph/energy-statistics?q=energy-resources/powermix
https://www.doe.gov.ph/energy-statistics?q=energy-resources/powermix
https://www.wri.org/blog/2020/10/clean-energy-southeast-asia-covid-19-recovery
https://www.wri.org/blog/2020/10/clean-energy-southeast-asia-covid-19-recovery


4

 ʫ แสงอาทิิตย์:  ในป็ระเที่ศลูกเสิ่อ  คำาวั่า  “พัลังงานหมิุนเวัยีน”  มิักใช้ี
สิำาหรับพัลังงานแสิงอาที่ิตย์  พัลังงานแสิงอาที่ิตย์มิีสิัดสิ่วันสิูงสิุดใน
บรรดาบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมิุนเวัยีน  และมิีสิัดสิ่วันสิูงสิุดใน
บรรดาบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานทัี่�งหมิดเชี่นกันใน 4 ป็ระเที่ศ ยกเวั้น
อินโดนีเซีิย 

 ʫ เวัยีดนามิซึิ�งเป็็นป็ระเที่ศทีี่�มีิ การติดตั�งพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์มิาก
ทีี่�สิุดในภููมิิภูาคนี� โดดเด่นเหน่อป็ระเที่ศอ่�นเน่�องจากมิีบที่ควัามิ
วัพิัากษ์วัจิารณ์นโยบายการพััฒนาพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์โดยเฉีพัาะ
จำานวันมิากที่ี�สิุด บที่ควัามิแบ่งแยกธ์ุรกิจการผ่ลิตพัลังงานจาก
เซิลล์แสิงอาที่ิตย์กับเซิลล์แสิงอาที่ิตย์บนหลังคาบ้าน โดยมิีการ
ระบุอุป็สิรรคเฉีพัาะสิำาหรับแต่ละป็ระเภูที่ 

 ʫ ในฟลิิป็ป็ินสิ์  ส่ิ�อกระแสิหลักมิักกล่าวัถึึงเซิลล์แสิงอาที่ิตย์วั่า
เป็็นการลงทีุ่นทีี่�ดี แมิ้วั่าองค์กรส่ิ�อระดับภููมิิภูาคในเกาะวัสิิายาส์ิ
และมิินดาเนาจะเผ่ยแพัร่คำาวัพิัากษ์วัจิารณ์  วั่าโครงการบาง
โครงการมีิเป้็าหมิายไม่ิตรงตามิควัามิต้องการข่องชุีมิชีนท้ี่องถิึ�น 

 ʫ ในป็ระเที่ศไที่ย มิาเลเซีิย และอินโดนีเซีิย นักข่่าวัได้รายงานข่่าวั
อย่างท่ี่วัมิท้ี่นเกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ผ่่านสิายตาข่องนัก
ธุ์รกิจ โดยเน้นควัามิสิำาคัญทีี่�บรษัิที่และโครงการทีี่�เฉีพัาะเจาะจง 

 ʫ พลัังงานควีามุร้้อนใต ้พ้ �นพ ิภพ:  เอเชี ียตะวั ันออกเฉี ียงใต้  
มีิศักยภูาพัสูิงเป็็นอันดับทีี่�สีิ�ข่องโลกสิำาหรับพัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�น
พัิภูพั  แมิ้วั่าจะมิีรายงานข่่าวัทีี่�ครอบคลุมิเร ่�องพัลังงานป็ระเภูที่นี�ใน
ส่ิ�อมิวัลชีนน้อยมิากก็ตามิ 

 ʫ ในฟลิิป็ป็ินสิ์  พัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพัิภูพัมิักได้รับควัามิ
สินใจจากองค์กรข่่าวัใหม่ิทีี่�รัฐบาลฟลิิป็ปิ็นส์ิเป็็นเจ้าข่อง 
โดยเน้นควัามิสิำาคัญเกี�ยวักับ  “การพััฒนาส่ิ�อสิารมิวัลชีน”  
ทีี่�สิอดคล้องกับเป้็าหมิายเร ่�องพัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพัข่อง
รัฐบาล 

 ʫ ในอินโดนีเซีิยซึิ�งเป็็นผู้่ผ่ลิตพัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพัข่นาด
ใหญ่เป็็นอันดับสิามิข่องโลก นักวัจิัยข่องเราพับวั่าในชี่วัง  18 
เด่อนมีิบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพัเพีัยงสีิ�บที่
ควัามิเที่่านั�น  และบที่ควัามิทัี่�งหมิดก็ไมิ่ได้เป็็นข่่าวัโดดเด่นแต่
อย่างใด

 ʫ ชีีวีมุวีลั: บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานชีีวัมิวัลในทีุ่กป็ระเที่ศมิีจำานวันเล็ก
น้อยมิาก  ยกเวั้นป็ระเที่ศไที่ย  ทีี่�ส่ิ�อกระแสิหลักรายงานข่่าวัเกี�ยวักับ
โครงการโรงไฟฟ้าชีุมิชีนชีีวัมิวัล “พัลังงานเพ่ั�อทีุ่กคน” ในแง่บวัก แต่
ส่ิ�ออิสิระและส่ิ�อระดับภููมิิภูาคกลับรายงานข่่าวัเร ่�องนี�ด้วัยมุิมิมิองทีี่�หลาย
หลาย รายงานข่่าวัอย่างหลังมัิกเน้นยำ�าปั็ญหาในขั่�นตอนการดำาเนินการ
ข่องโครงการ ซึิ�งก่อให้เกิดควัามิไม่ิพัอใจข่องชุีมิชีน

 ʫ ไบโอดีีเซลั: ในการศึกษาวัจิัยกลุ่มิป็ระเที่ศในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้นี� อินโดนีเซีิยมีิควัามิโดดเด่นเป็็นพิัเศษในด้านควัามิครอบคลุมิ
ในการรายงานข่่าวัเร ่�องไบโอดีเซิล ในสิำานักข่่าวัชัี�นนำาข่องป็ระเที่ศนี� ไบ
โอดีเซิลได้รับรายงานข่่าวัเชิีงบวักอย่างกว้ัางข่วัาง หลังจากทีี่�รัฐบาลได้
ป็ระกาศใช้ี กฎหมิายการบังคับใช้ีไบโอดีเซิลผ่สิมิร้อยละ 20 แม้ิว่ัามีิการ
ส่ิ�อถึึงไบโอดีเซิลในภูาพัลักษณ์ทีี่�เป็็นมิิตรต่อสิิ�งแวัดล้อมิ แต่บที่ควัามิ
เหล่านี�ได้มิองข้่ามิข้่อเท็ี่จจรงิทีี่�ว่ัาเช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัข่องอินโดนีเซีิยนั�นมีิ
แหล่งทีี่�มิาจากพ่ั�นทีี่�เพัาะป็ลูกป็าล์มิ ซึิ�งได้ที่ำาลายระบบนิเวัศดั�งเดิมิข่อง
ป็�าฝนทีี่�ดูดซัิบคาร์บอน 

 ʫ พลัังงานนำ�า: ตามิการศึกษาวัจิัยในป็ระเที่ศทัี่�งห้า พัลังงานนำ�าไมิ่ได้ถึูก
มิองวั่าเป็็นพัลังงานหมิุนเวัยีน ผู่้ส่ิ�อข่่าวัอ้างวั่าควัามิเสิียหายข่องระบบ
นิเวัศเกิดจากการสิร้างเข่่�อน และจัดสิถึานะข่องพัลังงานนำ�า เป็็นแหล่ง
พัลังงานดั�งเดิมิ โดยถูึกจัดหมิวัดหมู่ิแยกจากพัลังงานหมุินเวัยีนอ่�น 

 ʫ อย่างไรก็ตามิ โรงงานผ่ลิตไฟฟ้าพัลังงานนำ�าข่นาดเล็กในป็ระเที่ศ
มิาเลเซิียได้รับการรายงานในเชีิงบวักมิากกวั่า โดยผู่้ส่ิ�อข่่าวัได้
แยกโรงงานนี�ออกจากโครงการพัลังงานนำ�าข่นาดกลางและข่นาด
ใหญ่

ใน้แง่ของการปฏิิบัติด้าน้วิารสารศาสตร์: 
– ผู้่ส่ิ�อข่่าวัสิว่ันใหญว่ัางกรอบข่่าวัพัลงังาน ในฐานะบที่ควัามิเร ่�องเศรษฐกจิ ผ่ล

การวัเิคราะห์ในทุี่กป็ระเที่ศ บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานจำานวันมิากกว่ัาคร ่�ง ได้รับ
การตีพัิมิพั์เผ่ยแพัร่ในหัวัข้่อข่่าวัเศรษฐกิจ/ธุ์รกิจ และมัิกอ้างอิงข้่อมูิลจาก
แหล่งข่่าวัในรัฐบาลหรอ่ภูาคธุ์รกิจเป็็นพิัเศษ 

 ʫ ผู้่ส่ิ�อข่่าวัเร ่�องพัลังงานมัิกถูึกจัดให้ที่ำางานภูายใต้โต๊ะข่่าวัเศรษฐกิจ และ
ได้สิร้างฐานแหล่งข่่าวัข่นาดเล็กซึิ�งป็ระกอบด้วัยคนในรัฐบาลและภูาค
ธุ์รกิจ สิำาหรับไว้ัอ้างอิงข้่อมูิลในทุี่กบที่ควัามิ  ในสิำานักข่่าวับางแห่ง ทีี่�เห็น
ได้ชีัดเจนค่อ ป็ระเที่ศอินโดนีเซิีย ควัามิสิัมิพัันธ์์ที่างการเงินกับบรษัิที่
ถ่ึานหินส่ิงผ่ลให้มีิบที่ควัามิการโฆษณาเพีัยงข้่างเดียวัและขั่ดข่วัางการ
รายงานข่่าวัเชิีงวัพิัากษ์วัจิารณ์ 

 ʫ มีิบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานจำานวันน้อยทีี่�เล่อกใช้ีกรอบข่่าวัเร ่�องผ่ลกระที่บ
ทีี่�มีิต่อมินุษย์ ในทุี่กป็ระเที่ศทีี่�ที่ำาการวัเิคราะห์ ผู้่นำาชุีมิชีนและสิมิาชิีกข่อง
ชุีมิชีนทีี่�บที่ควัามิอ้างถึึง มีิจำานวันตำ�ากว่ัาหนึ�งในห้าข่องบที่ควัามิทัี่�งหมิด

 ʫ ด้วัยเหตุนี�  การรายงานข่่าวัพัลังงานผ่่านมิุมิมิองที่างธ์ุรกิจมิักไมิ่มีิ
ป็ระเด็นขั่ดแย้ง โดยเป็็นการตีพิัมิพ์ัข้่อเท็ี่จจรงิข่องการเปิ็ดตัวัโครงการ
ใหมิ่หรอ่การป็รับใชี้นโยบายข่องรัฐ สิิ�งทีี่�ข่าดแคลนค่อเร ่�องราวัทีี่�นำา
เสินอมุิมิมิองอันหลากหลายและข้่อเสินอแนะเกี�ยวักับนโยบายสิำาหรับ
การพััฒนาภูาคส่ิวันพัลังงานในอนาคต 

– ในหลายกรณี บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานเป็็นรายงานข่่าวัรายวัันทีี่�เรยีบง่ายโดย
อ้างถึึงแหลง่ข่่าวัเพัยีงแหล่งเดียวั โดยป็ราศจากการวัเิคราะห์ข้่อมูิลทีี่�เกี�ยวัข้่อง
เชิีงลึก แม้ิว่ัาผู้่ส่ิ�อข่่าวัจะมิองวั่าพัลังงานเป็็นเร ่�องซิับซ้ิอน แต่พัวักเข่าไมิ่ได้
ส่ิ�อสิารควัามิซัิบซ้ิอนนี�ในรายงานข่่าวัทีี่�ตนเขี่ยน 

– แม้ิว่ัาแนวัโน้มิเหล่านี�จะมีิอิที่ธิ์พัลเหน่อกว่ัาก็ตามิ แต่การวัเิคราะห์นี�ได้เปิ็ดเผ่ย
ว่ัามีิการเป็ลี�ยนแป็ลงในเร ่�องเล่าในข่่าวั และควัามิพัยายามิข่องผู้่สิ่�อข่่าวัและ
สิำานักข่่าวัทีี่�จะตรวัจสิอบตวััเล่อกด้านพัลังงานข่องป็ระเที่ศข่องตน โดยมีิควัามิ
สิำาเร็จเบ่�องต้นบางป็ระการ เช่ีน สิำานักข่่าวัไที่ยซึิ�งเน้นควัามิสิำาคัญเกี�ยวักับการ
ต่อต้านข่องชีุมิชีน ซึิ�งส่ิงผ่ลให้ มีิการระงับโครงการถึ่านหินในหลายจังหวััด
ภูาคใต้ สิำานักข่่าวัอิสิระทีี่�มีิฐานผู้่ชีมิเฉีพัาะกลุ่มิหรอ่ระดับภููมิิภูาค มีิควัามิโดด
เด่นจากส่ิ�อทัี่�วัไป็ด้วัยแนวัที่างการรายงานข่่าวัแบบใหม่ิ ๆ และครอบคลุมิ 

แต่โดยรวัมิแลว้ั ยังมีิระยะที่างอกีไกลกอ่นทีี่�พัลังงานสิะอาดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้ซึิ�งมีิควัามิซัิบซ้ิอนและมีิผ่ลกระที่บ จะได้รับการรายงานจากสิ่�ออย่างลึกซึิ�งและ
หลากหลายรูป็แบบ  ในแต่ละป็ระเที่ศมีิอุป็สิรรคทีี่�ต่างกันออกไป็ การวัเิคราะห์ทีี่�
แยบยลต่อการรายงานข่่าวัเร ่�องถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวัยีนในป็ระเที่ศลูกเส่ิอ 
สิามิารถึช่ีวัยให้ผู้่มีิส่ิวันได้เสีิย ทัี่�งนักข่่าวั ห้องข่่าวั องค์กรทีี่�สินับสินุนส่ิ�อมิวัลชีน ผู้่
สินับสินุนเงินทุี่น และนักรณรงค์ด้านพัลังงานสิะอาด ได้มิองหาวัธีิ์การเชิีงสิร้างสิรรค์
เพ่ั�อเป็ลี�ยนแป็ลงและเพิั�มิควัามิแข็่งแกร่งให้กับการรายงานข่่าวั ทีี่�สิอดคล้องตามิเป้็า
หมิายด้านสิภูาพัภููมิิอากาศในภููมิิภูาคนี�

https://theaseanpost.com/article/vietnam-leading-aseans-solar-pv-market
https://theaseanpost.com/article/vietnam-leading-aseans-solar-pv-market
https://theaseanpost.com/article/indonesias-geothermal-potential#:~:text=Many%20are%20unaware%20of%20this,the%20world's%20geothermal%20generation%20capacity.&text=Currently%2C%20Indonesia%20uses%20just%204,MW)%20of%20potential%20geothermal%20energy.
https://theaseanpost.com/article/indonesias-geothermal-potential#:~:text=Many%20are%20unaware%20of%20this,the%20world's%20geothermal%20generation%20capacity.&text=Currently%2C%20Indonesia%20uses%20just%204,MW)%20of%20potential%20geothermal%20energy.
https://www.reuters.com/article/us-singapore-siew-indonesia/indonesia-imposes-mandatory-use-of-b20-biodiesel-in-drive-to-cut-fuel-bill-deputy-minister-idUSKCN1N5160
https://www.nationthailand.com/opinion/30360369
https://www.nationthailand.com/opinion/30360369
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ระเบียบวิธีี

การวัจัิยข่องเราดำาเนินการในช่ีวังเวัลา 3 เด่อน โดยมีินักวัจัิยหลัก 5 คนซึิ�งมีิ
ป็ระสิบการณ์ในการที่ำางานกับผู้่ส่ิ�อข่่าวัในป็ระเที่ศอินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ฟิลิป็ป็ินส์ิ 
เวัยีดนามิ และไที่ย พัร้อมิด้วัยผ่ลการวัเิคราะห์กรณีศึกษาทีี่�เฉีพัาะเจาะจงจากนัก
วัจัิยอ่�นอีก 5 คนทีี่�ดำาเนินการในช่ีวังเวัลา 1 เด่อน ยกเว้ันทีี่�มีิบันทึี่กข้่อมูิลอ่�น นัก
วัจัิยได้วัเิคราะห์รายงานข่่าวัทีี่�ตีพิัมิพ์ัเผ่ยแพัร่ตั�งแต่เด่อนมิกราคมิ 2562 จนถึึง
เด่อนสิิงหาคมิ 2563 ระยะหลักข่องการวัจัิยนี�มีิทัี่�งหมิด 4 ระยะ: การสุ่ิมิตัวัอย่าง
บที่ควัามิ การวัเิคราะห์เน่�อหา การวัเิคราะห์แนวัคิด และการสัิมิภูาษณ์บรรณาธิ์การ
และผู้่ส่ิ�อข่่าวั

1 การสุ่มุตัวิอย่าง
นักวัจัิยหลักทัี่�ง 5 คนข่องเรา แต่ละคนได้ที่ำาการสุ่ิมิตัวัอย่างบที่ควัามิจากสิำานักข่่าวั
ในป็ระเที่ศข่องตนอยา่งตำ�า 5 แห่ง ในการสุ่ิมิตวััอย่างนี� สิำานักข่่าวัอย่างน้อยหนึ�งแห่ง
จะต้องเป็็นสิำานักข่่าวั “อิสิระ” แม้ิคำาจำากัดควัามิข่องส่ิ�อมิวัลชีนอิสิระจะแตกต่างกัน
ไป็ในแต่ละป็ระเที่ศตามิบัญญัติข่องกฎหมิายว่ัาด้วัยส่ิ�อมิวัลชีนระดับท้ี่องถิึ�นและ
โครงสิร้างควัามิเป็็นเจ้าข่องส่ิ�อ นักวัจัิยได้ใช้ีคำาสิำาคัญในการค้นหาหรอ่การค้นหา
บนหน้าข่่าวัจากคลังข้่อมูิลข่องส่ิ�อด้วัยตนเอง สิำาหรับข้่อมูิลเพิั�มิเติมิเร ่�องวัธีิ์การสุ่ิมิ
ตัวัอย่างทีี่�ใช้ีในแต่ละป็ระเที่ศและกรณีศึกษา 5 กรณี โป็รดอ้างอิงข้่อมูิลจากรายงาน
ระดับป็ระเที่ศข่องเรา

2 การวิเคราะห์ิเน่�อหิา
สิำาหรับการวัเิคราะห์เน่�อหานั�น นักวัจัิยส่ิ�อข่อง Climate Tracker ทุี่กคนทีี่�ใช้ีวัธีิ์การ
ถึอดรหสัิ (coding) ทีี่�ร่วัมิพััฒนาขึ่�นโดยใชีข้้่อมูิลจากนกัวัจัิย โดยวัธีิ์การถึอดรหสัินี� 
กลุ่มินักวัจัิยได้วัเิคราะห์บที่ควัามิโดยใช้ี 22 ตัวัแป็รใน 5 หมิวัดหมู่ิ ได้แก่ ป็ระเภูที่
บที่ควัามิ การเน้นเฉีพัาะเร ่�อง การวัางกรอบให้กว้ัางขึ่�น ควัามิรู้ด้านพัลังงาน และ
แหล่งทีี่�มิา

3 การวิิเคราะห์์การวิางกรอบ
จากบที่ควัามิทัี่�งหมิดทีี่�ถูึกเล่อก บที่ควัามิจำานวันอย่างตำ�า 30 บที่ควัามิต่อนักวัจัิย ได้
ถูึกคัดเล่อกเพ่ั�อการวัเิคราะห์กรอบข่่าวัเชิีงลึกเพิั�มิเติมิ ทีี่�วัเิคราะห์การเอล่กใช้ีแหล่ง
ข่่าวั ภูาพั และกลวัธีิ์ในการส่ิ�อสิารข่องแต่ละบที่ควัามิ แม่ิแบบข่องการวัเิคราะห์กรอบ
ข่่าวัสิามิารถึดูได้ ทีี่�นี�

4 บทีสัมุภาษณ์์โดยนั้กข่าวิ
มีิผู้่ป็ฏิบัติงานสิาข่าส่ิ�อมิวัลชีนทัี่�งหมิด 99 คน ที่ี�ได้รับการสิัมิภูาษณ์ในการวัจัิย
นี� ซึิ�งรวัมิถึึง บรรณาธิ์การ ผู้่ส่ิ�อข่่าวั และคอลัมินิสิต์ ผู้่ให้สัิมิภูาษณ์ถูึกเล่อกจาก
ป็ระสิบการณ์ในการรายงานข่่าวัพัลังงานในสิำานักข่่าวักระแสิหลักทีี่�เผ่ยแพัร่ผ่่าน
ที่างออนไลน์ใน 5 ป็ระเที่ศ

https://climatetracker.org/fueling-the-tiger-cubs-how-southeast-asias-media-is-covering-coals-last-frontier/
https://climatetracker.org/fueling-the-tiger-cubs-how-southeast-asias-media-is-covering-coals-last-frontier/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6OnW7B7Cod5i8TvBQn4KZm10VoJvCIJ5CumAPNSy4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6OnW7B7Cod5i8TvBQn4KZm10VoJvCIJ5CumAPNSy4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rfkfaWeFiSy8WHvE3u2oiUJ7qMIygMIajBsLV1kpqMA/edit?usp=sharing
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ถ่่านหิิน

ผู้ลัลััพธ์ีสำาคัญข่องแต่ลัะประเทศ

แม้ิว่ัาจะมีิควัามิคล้ายคลึงกันในแง่ข่องการพััฒนาด้านเศรษฐกิจทีี่�

รวัดเร็วัในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ แต่ป็ระเที่ศลูกเส่ิอทัี่�งห้านี�ต่างก็

มีินโยบายเร ่�องพัลังงานและส่ิ�อมิวัลชีนทีี่�แตกต่างอย่างมิาก แต่ก่อน

ทีี่�จะเข้่าสู่ิรายละเอียดข่องการวัเิคราะห์แนวัโน้มิทีี่�ต่างกันในภููมิิภูาคนี� 

สิิ�งสิำาคัญค่อการนำาเสินอภูาพัรวัมิข่องรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานใน

แต่ละป็ระเที่ศ ซึิ�งได้แก่: อินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ฟลิิป็ป็นิส์ิ เวัยีดนามิ 

และไที่ย สิำาหรับการวัเิคราะห์เชิีงลึก โป็รดอ้างอิงข้่อมูิลจากรายงาน

ระดับป็ระเที่ศฉีบับสิมิบูรณ์ ทีี่�นี�

เรือข่นส่์งถ่่านหิินท่ี่�เมืองกาล่มันตัันตัะวันออกข่องอินโดน่เซ่ีย ภาพโดย Yusuf 
Ahmad/Reuters/stock.adobe.com

https://climatetracker.org/fueling-the-tiger-cubs-how-southeast-asias-media-is-covering-coals-last-frontier/
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แผน้ภาพทีี� 1 การแบ่งย่อยแน้วิคิดเชิีงบวิกเทีียบกับเชิีงลบของบทีควิามุเร่�องพลังงาน้ใน้อิน้โดนี้เซีีย

บทีควิามุเร่�องถ่่าน้หิ์น้ตั�งแต่เด่อน้มุกราคมุ 2562 ถึ่งเด่อน้สิงห์าคมุ  
2563 ตามุโครงสร้างเชิีงบวิกเทีียบกับเชิีงลบ

บทีควิามุเร่�องพลังงาน้ห์มุุน้เวีิยน้ตั�งแต่เด่อน้มุกราคมุ 2562 ถึ่งเด่อน้
สิงห์าคมุ 2563 ตามุโครงสร้างเชิีงบวิกเทีียบกับเชิีงลบ

เชิิงลบ เชิิงลบ

เชิิงบวก เชิิงบวก

อินโดนีเซีีย

หั์วิห์น้้านั้กวิิจัำย: Ari Ulandari

กรณี์ศึกษาเร่�องกฎห์มุายสารพัน้ (Omnibus): Cherika Hardjakusumah

อินโดนีเซีิยมีิจำานวันป็ระชีากรสูิงเป็็นอันดับทีี่� 5 ข่องโลกและสูิงสุิดในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้ เน่�องจากข้่อจำากัด ในการก่อตั�งสิำานักข่่าวั มีิไม่ิมิาก ป็ระเที่ศนี�จึงมีิทัี่�งตลาด
และอุตสิาหกรรมิสิ่�อมิวัลชีนข่นาดใหญ่ทีี่�สุิดในภููมิิภูาค อย่างไรก็ตามิ ป็ระเที่ศนี�ยัง
กำาลังเผ่ชิีญกับ การหลอมิรวัมิข่องส่ิ�อ อย่างรวัดเร็วั โดยมีิกลุ่มิเครอ่ธุ์รกิจส่ิ�อมิวัลชีน
หลัก 12 แห่งทีี่�มีิอิที่ธิ์พัลต่อมุิมิมิองและ ป็ลุกปั็� นการรายงานข่่าวัทีี่�ตอบสินองต่อผ่ล
ป็ระโยชีน์ข่องเจ้าข่องธุ์รกิจ

หัวัหน้านักวัจัิยในอินโดนีเซีิยข่องเรา Ari Ulandari ได้ศึกษาวัจัิยสิำานักข่่าวั 7 แห่ง 
พับว่ัา 6 แห่งเป็็นข่องกลุ่มิเครอ่ธุ์รกิจสิาข่าส่ิ�อมิวัลชีนใหญ่ 12 แห่ง ได้แก่:Kompas, 
Tribunnews (เป็็นข่อง Kompas Gramedia), Liputan 6 (SCTV-Emtek), 
Okezone, Sindonews (MNC Group) และ detikNews (CT Corporation) 
มีิเพีัยง Kumparan เที่า่นั�นเป็็นข่อง ผู้่ป็ระกอบการข่นาดเลก็รายหนึ�ง โดยเป็็นสิำานัก
ข่่าวัทีี่�ให้ควัามิทุ่ี่มิเที่ต่อ “การรายงานข่่าวัชุีมิชีน” 

กลุ่มิเครอ่ธุ์รกิจด้านส่ิ�อ 2 แหง่จากรายชี่�อค่อ MNC Group และ CT Corporation 
มีิส่ิวันได้เสีิยในอุตสิาหกรรมิเหม่ิองถ่ึานหิน ผ่่านที่างบรษัิที่ย่อยข่องตนในธุ์รกิจ
พัลังงาน จากการตรวัจสิอบ เราพับว่ัา สิำานักพิัมิพ์ั 3 แห่งทีี่�บรษัิที่เหล่านี�เป็็นเจ้าข่อง 
จัดที่ำาบที่ควัามิ ซึิ�งคิดเป็็นคร ่�งหนึ�งข่องบที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึงถ่ึานหินว่ัาเป็็นสิิ�งจำาเป็็น
ต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซีิย ตัวัอย่างเช่ีน Okezone ได้ตีพิัมิพ์ั บที่ควัามิทีี่�ชีี�นำาว่ัา ด้วัย
เที่คโนโลยีล่าสุิดข่องระบบหม้ิอต้มินำ�าแบบแรงดันเหน่อวักิฤติทีี่�ใช้ีถ่ึานหินเป็็นเช่ี�อ
เพัลิง อินโดนีเซีิยจะยังคงสิามิารถึพััฒนาถึ่านหินและบรรลุเป็้าหมิายตามิข่้อตกลง
ป็ารสีิได้ โดยป็ราศจากหลักฐานทีี่�เช่ี�อถ่ึอได้

Meidella Syahni ผู้่ส่ิ�อข่่าวัข่อง Mongabay ทีี่�เคยที่ำางานในส่ิ�อกระแสิหลัก ได้
อธิ์บายควัามิสัิมิพัันธ์์ดา้นการเงินทีี่�อาจมีิผ่ลต่อการตัดสิินใจข่องบรรณาธิ์การและผู้่
ส่ิ�อข่่าวั “เมิ่�อองคก์รส่ิ�อเติบโตกลายเป็็นกลุ่มิเครอ่ธุ์รกิจส่ิ�อทีี่�แสิวังหาผ่ลกำาไร องคก์ร
นั�นก็ต้องการผ่ลกำาไร” เธ์อกล่าวั “ควัามิร่วัมิม่ิอในบที่ควัามิโฆษณาและอ่�น ๆ [ข้่อ
ผู่กพัันที่างการเงิน] ส่ิงผ่ลต่อป็ระเด็นทีี่�รายงาน รวัมิถึึงป็ระเด็นเร ่�องพัลังงาน”

Ulandari ได้ศึกษาวัจัิยบที่ควัามิรวัมิ 350 บที่ควัามิจากสิำานักข่่าวัทัี่�ง 7 แห่งนี� 
และพับว่ัา แม้ิจะมีิข้่อกังวัลบางป็ระการต่อผ่ลกระที่บที่างสัิงคมิก็อาจเกิดขึ่�นได้ แต่ 
“ราชีาถ่ึานหิน” ยังคงถูึกวัางกรอบข่่าวัวัา่เป็็นพัลังงานสิำาหรับอนาคตข่องอนิโดนีเซีิย 

สิถึานการณ์นี�ใกล้เคียงกับข้่อเท็ี่จจรงิทีี่�ว่ัา สิำาหรับอินโดนีเซีิยนั�น ถ่ึานหินไม่ิได้เป็็น
เพีัยงแหล่งพัลังงานเท่ี่านั�น แต่ยังเป็็นอุตสิาหกรรมิการที่ำาเหม่ิองสิำาคัญ โดยมีิ แหล่ง
แร่ถ่ึานหินสิำารอง ข่นาดใหญ่ทีี่�สุิดในโลกทีี่�ผ่่านการสิำารวัจแล้วัหลายแห่ง เวัยีดนามิซึิ�ง
เป็็นแหล่งแร่ถ่ึานหินสิำารองข่นาดใหญ่เป็็นอันดับสิองในภููมิิภูาคนี� มีิจำานวันถ่ึานหิน
ไม่ิถึึงร้อยละ 10 ข่องถ่ึานหินข่องอินโดนีเซีิย

ในการวัเิคราะห์ส่ิ�อระดับภููมิิภูาคข่องเรา อินโดนีเซีิยเป็็นเพัียงป็ระเที่ศเดียวั  
ทีี่�บที่ควัามิจำานวันมิากกว่ัาร้อยละ 50 วัางกรอบข่่าวัว่ัาถ่ึานหินเป็็นหัวัใจสิำาคัญต่อ
เศรษฐกิจข่องป็ระเที่ศ บที่ควัามิเหล่านี�เน้นยำ�าว่ัาเหม่ิองถ่ึานหินมีิบที่บาที่สิำาคัญต่อ
การพััฒนาป็ระเที่ศอย่างข่าดไม่ิได้ แม้ิว่ัาจะมีิอันตรายต่อสิภูาพัแวัดล้อมิก็ตามิ เป็็น
ทีี่�ชัีดเจนว่ัา บที่ควัามิมิากกว่ัาร้อยละ 50 ใช้ีข้่อมูิลจากแหล่งข้่อมูิลเดียวัเท่ี่านั�น ค่อ 
ตัวัแที่นข่องรัฐบาลหรอ่องค์กรธุ์รกิจ ตัวัอย่างเช่ีน Yohana Artha Uly ผู้่ส่ิ�อ
ข่่าวัข่อง Okezone ได้เขี่ยนบที่ควัามิเกี�ยวักับกลยุที่ธ์์ข่องรัฐบาลในการแป็รสิภูาพั
ถ่ึานหินให้เป็็นก๊าซิ โดยพัาดหวััข่่าวัว่ัา “การลดการนำาเข่า้ก๊าซิแอลพัจีี รัฐบาลจะสินบั
สินุนนโยบาลเชีงิกลยทุี่ธ์์ในการแป็รสิภูาพัถึา่นหินให้เป็็นกา๊ซิ” เร ่�องราวันี�เร ิ�มิต้นด้วัย
สิรุป็ย่อแนะนำาแผ่นการแป็รสิภูาพัถ่ึานหินให้เป็็นก๊าซิข่องรัฐบาล แล้วัระบุรายช่ี�อ
บรษัิที่ถ่ึานหินทีี่�เป็็นเป็า้หมิายหลัก Uly ใช้ีแหล่งข้่อมูิลเดียวัเท่ี่านั�น ซึิ�งก็ค่อรัฐมินตร ี
ว่ัาการกระที่รวังพัลังงานและแหล่งแร่ธ์รรมิชีาติ ซึิ�งกล่าวัว่ัาการแป็รสิภูาพัถึ่านหิน
ให้เป็็นก๊าซิจะเพิั�มิมูิลค่าให้ถ่ึานหิน ซึิ�งเร ่�องนี�จะกลายเป็็นสิิ�งสิำาคัญระดับป็ระเที่ศใน 
5 ป็ีข้่างหน้า บที่ควัามิดังกล่าวัไม่ิได้กล่าวัถึึงผ่ลกระที่บอ่�น ๆ จากนโยบายการแป็ร
สิภูาพัถ่ึานหินให้เป็็นก๊าซิ

ในที่างกลับกัน พัลังงานหมุินเวัยีนยังคงอยู่ในระยะแรกเร ิ�มิข่องการพััฒนาใน
อินโดนีเซีิย โดยมีิการใช้ีพัลังงานนำ�าป็ระมิาณ ร้อยละ 12 ข่องพัลังงานข่องป็ระเที่ศ
และส่ิวันใหญ่การติดตั�งพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และพัลังงานลมิแที่บไม่ิมีิป็รากฏ เก่อบ
คร ่�งหนึ�งข่องบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวัยีนนำาเสินอเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีน 
ในแง่แนวัคิดเชิีงที่ฤษฎีอย่างง่ายและจับต้องไม่ิได้ โดยไมิ่นำาเสินอข่้อมูิลเชิีงลึก

mailto:cherika_h@protonmail.com
https://medialandscapes.org/country/indonesia
https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Media-Industry-2012.pdf
https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Media-Industry-2012.pdf
https://www.techinasia.com/companies/kumparancom
https://www.indonesia-investments.com/business/indonesian-companies/mnc-investama/item1216
http://www.ctcorpora.com/ct-global.php
https://economy.okezone.com/read/2020/02/27/320/2175241/ri-sulit-lepas-dari-batu-bara-ini-alasannya
https://www.mining-technology.com/features/feature-the-worlds-biggest-coal-reserves-by-country/
https://www.mining-technology.com/features/feature-the-worlds-biggest-coal-reserves-by-country/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-coal.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-coal.pdf
https://economy.okezone.com/read/2020/02/02/320/2161997/kurangi-impor-lpg-pemerintah-dorong-gasifikasi-batubara-jadi-kebijakan-strategis
https://economy.okezone.com/read/2020/02/02/320/2161997/kurangi-impor-lpg-pemerintah-dorong-gasifikasi-batubara-jadi-kebijakan-strategis
https://www.statista.com/statistics/993362/indonesia-energy-mix-for-power-generation-by-source/
https://solarmagazine.com/solar-profiles/indonesia/
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ใด ๆ ทีี่�เกี�ยวักับเที่คโนโลยีต่าง ๆ และการใช้ีเที่คโนโลยีเหล่านั�น Erlangga Djumena บรรณาธิ์การ
ข่อง Kompas ตั�งข้่อสัิงเกตว่ัาเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีน “มีิแหล่งข่่าวัจำากัด [ให้ผู้่ส่ิ�อข่่าวัสิามิารถึอ้างอิง/
สัิมิภูาษณ์] เน่�องจากพัลังงานชีนิดนี�มีิน้อย ...อีกทัี่�งแหล่งข่่าวัยังพูัดเร ่�องที่างเที่คนิคมิากเกินไป็ ไม่ิเพีัยง
แต่ผู้่อ่านเท่ี่านั�น แต่บางครั�งผู้่ส่ิ�อข่่าวัก็เกิดควัามิสัิบสินเช่ีนกัน” ด้วัยการข่าดควัามิเข้่าใจนี� จึงเป็็นเร ่�องยาก
สิำาหรับผู้่ส่ิ�อข่่าวัในแหล่งข่่าวัด้านพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�เฉีพัาะเจาะจงมิากขึ่�น

อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามิมิากกว่ัาร้อยละ 98 กล่าวัถึึงพัลังงานหมุินเวัยีนในเชิีงบวักอย่างชัีดเจน การถึกเถีึยง
กันว่ัาการพััฒนาพัลงังานหมินุเวัยีนจะเป็็นการรับรองควัามิมัิ�นคงข่องพัลงังานหมินุเวัยีนสิำาหรับอินโดนเีซีิย 
โดยข่ณะเดียวักันก็ลดป็รมิิาณการป็ล่อยคาร์บอนด้วัย สิิ�งทีี่�ตรงข้่ามิกับส่ิ�อข่องป็ระเที่ศอ่�นก็ค่อ บที่ควัามิใน
ป็ระเที่ศอินโดนีเซีิยจะงดเว้ันการกล่าวัว่ัาการลดการใช้ีถ่ึานหินเป็็นสิิ�งจำาเป็็นในการลดป็รมิิาณการป็ล่อย
คาร์บอน โดยจะโต้แย้งแที่นว่ัาการลดใช้ีนำ�ามัินและก๊าซิทีี่�ต้องนำาเข้่าจากต่างป็ระเที่ศ ก็เพีัยงพัอแล้วั

เช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัและพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์เป็็นแหล่งพัลังงานหมุินเวัยีนสิองรูป็แบบเท่ี่านั�นทีี่�ได้รับกล่าวัถึึง
อย่างละเอียดลึกซึิ�งในส่ิ�อข่องอินโดนีเซีิย การพััฒนาเช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัอย่างรวัดเร็วัข่องป็ระเที่ศนี� ทีี่�สินับสินุน
โดยข้่อบังคับเร ่�องการใช้ี เช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัร้อยละ 20 ได้รับการยกย่องในส่ิ�อ โดยมีิบที่ควัามิหนึ�งทีี่�ที่ำาให้
เข้่าใจผิ่ดโดยอ้างว่ัา “อินโดนีเซีิยมีิอัตราการเติบโตข่องพัลังงานหมุินเวัยีน (RE) สูิงทีี่�สุิดในโลก” แม้ิว่ัาอัตรา
การเติบโตสูิงนี�เป็็นข่องเช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัเท่ี่านั�น ยิ�งไป็กว่ัานั�น เช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพัข่องอินโดนีเซีิยมีิทีี่�มิาจาก
นำ�ามัินป็าล์มิ ซึิ�งเป็็นอุตสิาหกรรมิทีี่�ถูึกวัพิัากษ์วัจิารณ์ว่ัาสัิมิพัันธ์์กับเหตุการณ์ไฟไหม้ิลุกลามิและการตัด
ไม้ิที่ำาลายป็�าในป็ระเที่ศ ที่ำาให้เช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพันี�ไม่ิใช่ีพัลังงานแบบยั�งย่น ข้่อมูิลทีี่�แตกต่างเหล่านี�ไม่ิพับใน
สิำานักข่่าวักระแสิหลักทัี่�งหลาย

โดยสิรุป็ก็ค่อ ในการวัเิคราะห์รายงานข่่าวัเร ่�องถึ่านหินและพัลังงานหมิุนเวัยีนในป็ระเที่ศอินโดนีเซีิยแบบ
เชิีงลึก แสิดงให้เห็นว่ัาสิำานักข่่าวัข่องอินโดนีเซีิยกล่าวัถึึงถ่ึานหินว่ัามีิบที่บาที่สิำาคัญต่อพัลังงานสิำาหรับ
อนาคตข่องป็ระเที่ศ แมิ้ว่ัาบที่ควัามิจำานวันหนึ�งได้เน้นควัามิสิำาคัญเร ่�องผ่ลกระที่บเชีิงลบข่องถึ่านหินทัี่�วั
โลก แต่เหม่ิองถ่ึานหินและโรงงานผ่ลิตไฟฟ้าในป็ระเที่ศได้รับการกล่าวัถึึงในฐานะสิิ�งจำาเป็็นอย่างยิ�งต่อ
เศรษฐกจิข่องป็ระเที่ศ พัลังงานหมินุเวัยีนไดรั้บการกลา่วัถึึงในฐานะการพััฒนาเชีงิบวัก แมิว่้ัาบที่บาที่ข่อง
มัินในรูป็แบบพัลังงานผ่สิมิผ่สิานค่อการใช้ีแที่นนำ�ามัิน/ก๊าซิ และเป็็นพัลังงานเสิรมิิสิำาหรับถ่ึานหิน ไม่ิใช่ีการ
ใช้ีในฐานะพัลังงานฐาน

กรณี์ศึกษา
แม้ว่าจัะม่การถ่กประเด็น เรื�องกฎหิมายส์ารพัน และ
การแก้ไข่ กฎหิมายว่าด้วยแร่ธิ์รรมชัาติัและถ่่านหิิน ใน
สื์�ออินโดน่เซ่ียก็ตัาม แต่ัส่์วนใหิญ่่จัะเปน็การวิพากษ์์
วิจัารณ์์ในเรื�องกระบวนการท่ี่�ไม่เป็นประชัาธิ์ิปไตัยใน
การผ่านร่างกฎหิมาย มากกว่าผลกระที่บต่ัอสั์งคม
และสิ์�งแวดล้อมข่องตััวเหิมืองถ่่านหิิน บที่ความท่ี่�
นำาเส์นอผลกระที่บข่องถ่่านหิินต่ัอช่ัวิตัความเป็นอยู่
ข่องชัาวอินโดน่เซ่ียเท่ี่านั�น คือ บที่ความเก่�ยวกับ
การที่ำาเหิมืองถ่่านหิิน “ผิดกฎหิมาย” ความแตักต่ัาง
ระหิว่าง “ถู่กกฎหิมาย” และ “ผิด” ในการที่ำาเหิมือง
ถ่่านหิินนั�น ได้เปล่�ยนเปน็การกล่าวโที่ษ์การกระที่ำา
ผิดกฎหิมายข่องโครงการที่ำาเหิมืองบางโครงการ 
แที่นท่ี่�จัะเป็นอันตัรายท่ี่�เกิดจัากการที่ำาเหิมืองถ่่านหิิน

Cherika Hardjakusumah
Cherika Hardjakusumah เป็็นผู้่เชีี�ยวัชีาญสิาข่าการวัจัิยและการส่ิ�อสิารที่ี�มีิ
ป็ระสิบการณ์ 5 ป็ีในบที่บาที่อาชีีพัแบบหลายแง่มุิมิในยุโรป็และเอเชีีย เธ์อมีิควัามิ
มุ่ิงมัิ�นสูิงเกี�ยวักับปั็ญหาสิภูาพัภููมิิอากาศและพัลังงาน และเคยที่ำางานในหลาย
โครงการวัจัิยทีี่�เกี�ยวัข้่องกับนำ�ามัินป็าล์มิ เช่ี�อเพัลิงชีีวัภูาพั และพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ 
Hardjakusumah ฝักใฝ�เรยีนรู้เกี�ยวักับการเข่้าถึึงพัลังงานและการพััฒนา
เศรษฐกิจแบบคาร์บอนตำ�า และเธ์อได้พับว่ัามีิควัามิเกี�ยวัข้่องกับอินโดนีเซีิยซึิ�งเป็็น
ป็ระเที่ศบ้านเกิดข่องเธ์อ เวัลาที่ี�ไม่ิได้ที่ำางานเร ่�องปั็ญหาพัลังงาน เธ์อมิักชีอบแลก
เป็ลี�ยนควัามิเหน็เร ่�องป็ฏสัิิมิพัันธ์์ที่างวััฒนธ์รรมิ ควัามิหลากหลาย และการยอมิรับ
ควัามิแตกต่างข่องบุคคลในช่ีองพัอดแคสิต์ข่องตน

Ari Ulandari | @Ulandari_ari
Ari Ulandari เป็็นนกัเขี่ยนและนักวัจัิยทีี่�มุ่ิงเน้นเร ่�องปั็ญหาสิิ�งแวัดลอ้มิ ก่อนหน้านี� 
เธ์อเคยที่ำางานเป็็นนักเขี่ยนบที่ควัามิโฆษณาทีี่� Kumparan วัทิี่ยานิพันธ์์ป็รญิญาโที่
ข่องเธ์อศึกษกรณีระเบิดทีี่�บาหลีเม่ิ�อป็ ี2545 ในฐานะนักเขี่ยนอิสิระ เธ์อได้ใช้ีทัี่กษะ
ข่องเธ์อในการนำาเสินอข้่อมูิลเพิั�มิเติมิเกี�ยวักับการเคล่�อนไหวัเร ่�องสิิ�งแวัดล้อมิ โดย
เฉีพัาะอย่างยิ�งการเคล่�อนไหวัเร ่�องสิภูาพัภููมิิอากาศ

https://www.reuters.com/article/us-singapore-siew-indonesia/indonesia-imposes-mandatory-use-of-b20-biodiesel-in-drive-to-cut-fuel-bill-deputy-minister-idUSKCN1N5160
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4281775/pertumbuhan-energi-baru-terbarukan-indonesia-tertinggi-di-dunia?source=search
https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-palm-oil-reputation-sustainability/
https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-palm-oil-reputation-sustainability/
https://news.mongabay.com/2020/11/indonesia-omnibus-law-global-investor-letter/
https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-mining-law-minerba-environment-pollution-coal/
http://stories about “illegal” coal mining activities
http://stories about “illegal” coal mining activities
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แผงเซีลล์พลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ท่ี่�ติัดตัั�งในวิที่ยาเข่ตัข่องวิที่ยาลัยเที่คนิค Universiti Teknologi 
Malaysia ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเที่ศมาเลเซ่ีย ภาพโดย drshahrinmdayob/Shutterstock

แสงอาทิิตย์์
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มุาเลัเซีีย

หั์วิห์น้้านั้กวิิจัำย: Ili Nadiah Dzulfakar

แม้ิว่ัามิาเลเซีิยจะมีิเข่ตแดนติดกับอินโดนีเซีิยและมีิวััฒนธ์รรมิหลายอย่างเหม่ิอนกับ
ป็ระเที่ศเพ่ั�อนบ้านก็ตามิ แต่ป็ระเที่ศนี�มีิพัลังงานและการรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานทีี่�
ต่างออกไป็อย่างสิิ�นเชิีง ในระยะสิองปี็ทีี่�ผ่่านมิา มีิการเป็ลี�ยนแป็ลงสิำาคัญสิองครั�งใน
รัฐบาลข่องป็ระเที่ศนี� ซึิ�งส่ิงผ่ลที่ำาให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบายเร ่�องพัลังงานและ
ส่ิ�อมิวัลชีนด้วัยเช่ีนกัน

Barisan Nasional (BN) รัฐบาลผ่สิมิทีี่�ป็กครองป็ระเที่ศ ซึิ�งเป็็นเจ้าข่องสิำานักข่่าวั
กระแสิหลักเก่อบทีุ่กแห่งข่องป็ระเที่ศ ได้สูิญเสีิยทีี่�นั�งในสิภูาเป็็นครั�งแรกในป็ระวััติ
ข่องป็ระเที่ศเมิ่�อปี็ 2561 หลังจากพัา่ยแพัใ้ห้แก่ Pakatan Harapan (PH) รัฐบาล
ผ่สิมิฝ�ายตรงข้่ามิ The Star และ New Straits Times สิำานักข่่าวัออนไลน์สิอง
สิำานักทีี่� Ili Nadiah Dzulfakar นักวัจัิยข่องเราที่ำาการศึกษาวัจัิย เป็็นแผ่นกข่่าวั
ภูาคภูาษาอังกฤษในรูป็แบบดิจิทัี่ล ข่องหนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่�มีิยอดผู้่อ่านสูิงสุิดในป็ระเที่ศ 
และ มีิสิมิาชิีกสิองรายข่อง BN เป็็นเจ้าข่องหุ้นบางส่ิวัน ระหว่ัางทีี่�พัรรคการเม่ิองนี�
ป็กครองป็ระเที่ศเป็็นเวัลา 61 ป็ ีหนังส่ิอพิัมิพ์ั The Star และ New Straits Times 
ได้สิร้างช่ี�อในฐานะผู้่สินับสินุนฝ�ายรัฐบาลอย่างเหนียวัแน่น Dzulfakar เป็รยีบเทีี่ยบ
การรายงานข่่าวัข่องสิองสิำานักข่่าวักับ The Edge และ Malaysian Reserve ซึิ�ง
เป็็นสิำานักข่่าวัเอกชีนสิองแห่ง ตลอดจน Malaysiakini และ Free Malaysia 
Today สิำานักข่่าวัออนไลน์อิสิระสิองแห่ง

เม่ิ�อเข้่ารับอำานาจป็กครองป็ระเที่ศ คณะรัฐบาลจากพัรรค PH ได้ให้เสิรแีก่ 
ส่ิ�อมิวัลชีน ตลอดจน ภูาคส่ิวันพัลังงาน โดยอนุมัิติโครงการพัลังงาน 80 โครงการ
ในปี็ 2562 ซึิ�งส่ิวันใหญ่มิองว่ัานำาไป็สู่ิการเติบโตข่องพัลังงานหมุินเวัยีน หลังจาก
การศึกษาวัจัิยบที่ควัามิเร ่�องพัลังงาน 344 บที่ควัามิจากสิำานักข่่าวัทัี่�งหมิด 6 แห่ง 
Nadiah พับว่ัาช่ีวังต้นปี็ 2562 มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวัยีนจำานวันมิาก 
ซึิ�งมิากกว่ัาร้อยละ 87.5 ข่องบที่ควัามิเหล่านี�กล่าวัถึึงเที่คโนโลยีดังกล่าวัในเชิีงบวัก 
เพ่ั�อสิะท้ี่อนจุดย่นข่องรัฐมินตรกีระที่รวังพัลังงาน ผู้่ส่ิ�อข่่าวัส่ิวันใหญ่วัางกรอบข่่าวั
เกี�ยวักับการพััฒนาพัลังงานหมุินเวัยีนว่ัาเป็็นสิิ�งจำาเป็็นต่อ “การกระจายควัามิหลาก
หลายข่องสัิดส่ิวันเช่ี�อเพัลง” และรับรองควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงานสิำาหรับมิาเลเซีิย

แม้ิว่ัาสิำานักข่่าวักระแสิหลกัจะไมิไ่ด้มีิพัรรคฝ�ายรัฐบาลที่ี�ป็กครองป็ระเที่ศเป็็นเจา้ข่อง
อีกต่อไป็ แต่สิำานักข่่าวัเหล่านี�ก็ได้แสิดงให้เห็นถึึงควัามิเคารพัต่อเจ้าหน้าทีี่�ในการ
รายงานข่่าวัพัลงังานอยา่งชัีดเจน บที่ควัามิเกี�ยวักบันโยบายป็ฏรูิป็พัลงังานสิว่ันมิาก
อ้างอิงคำากล่าวัจากตัวัแที่นรัฐบาล โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง Yeo Bee Yin อดีตรัฐมินตร ี
ว่ัาการกระที่รวังพัลงังาน วัทิี่ยาศาสิตร์ เที่คโนโลย ีสิิ�งแวัดลอ้มิ และการเป็ลี�ยนแป็ลง
สิภูาพัภููมิิอากาศ และเจา้หน้าทีี่�จากหนว่ัยงานผู้่มิอีำานาจฝ�ายการพััฒนาพัลงังานแบบ
ยั�งย่น (Sustainable Energy Development Authority) ตัวัอย่างเช่ีน ใน
บที่ควัามิหนึ�งเกี�ยวักับการป็ฏิรูป็พัลังงาน TheEdge อ้างคำากล่าวัข่องรัฐมินตร ีYeo 
ทีี่�ว่ัา “เราพึั�งพิังเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลอย่างหนัก เรายังต้องโอนอ่อนให้กับราคาเช่ี�อเพัลิง
โลกต่อไป็ … มัินหมิายควัามิว่ัาบิลค่าไฟฟา้ข่องคุณอย่างน้อยเกินกว่ัาคร ่�ง [ขึ่�นอยู่กับ] 
สิิ�งทีี่�คุณควับคุมิไม่ิได้” ด้วัยเหตุนี� เธ์อจึงเรยีกร้องให้เพิั�มิกำาลังการผ่ลิตข่องพัลังงาน
หมุินเวัยีนเพ่ั�อ “เพิั�มิควัามิหลากหลายให้กับสัิดส่ิวันเช่ี�อเพัลิงในการผ่ลิตไฟฟ้า” อาจ
กล่าวัว่ัารัฐบาล PH ตั�งใจป็รับการรับรู้ข่องสิาธ์ารณะชีนเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวัยีน
ผ่่านส่ิ�อกระแสิหลักทีี่�ได้ศึกษาวัจัิย โดยส่ิงเสิรมิิให้พัลังงานหมุินเวัยีนเป็็นปั็จจัยสิำาคัญ
ในการเติบโตข่องภูาคพัลังงานในอนาคต  การพััฒนาด้านพัลังงานหมุินเวัยีนถูึกที่ำาให้
เป็็นเร ่�องป็กต ิและการสิร้างควัามิหลากหลายข่องพัลงังานไดก้ลายเป็็นหวััข้่อชูีโรงใน
การเป็ลี�ยนแป็ลงเชีิงโครงสิร้างข่องอุตสิาหกรรมิพัลังงาน โดยมิีรัฐบาลจากพัรรค 
PH เป็็นผู้่ผ่ลักดัน

นอกเหน่อจากกรอบทีี่�เกี�ยวักับนโยบายรัฐบาล พัลังงานหมุินเวัยีนทัี่�งหลาย โดยเฉีพัาะ
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ ถูึกนำาเสินอผ่่านกรอบด้านเศรษฐศาสิตร์ โดยบที่ควัามิดังกล่าวั
คิดเป็็นร้อยละ 35 ข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�ศึกษาวัจัิย พัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์ถูึกวัางกรอบข่่าวัว่ัามีิศักยภูาพัในฐานะกลไกสิำาหรับปั็จจุบันและอนาคต ที่ี�
ช่ีวัยให้บุคคลทัี่�วัไป็ ภูาคธุ์รกิจ และรัฐบาล ป็ระหยัดเงิน มุิมิมิองนี�ได้รับการสินับสินุน
จากกลุ่มิผู้่มีิบที่บาที่ในอุตสิาหกรรมิ เจ้าหน้าทีี่�รัฐ ธ์นาคาร และองค์กร NGO เช่ีนกัน 
โดยเฉีพัาะในป็ี 2563 พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ถูึกมิองว่ัาเป็็นภูาคส่ิวันสิำาคัญทีี่�จะ กอบ
กู้เศรษฐกิจข่องป็ระเที่ศมิาเลเซีิยหลังยุคโควัดิ-19 บที่ควัามิ 2 ชิี�นนำาเสินอทัี่ศนคติ
เชิีงบวัก โดยเสินอว่ัากรอบข่่าวัให้เที่คโนโลยีบนหลังคาเป็็นปั็จจัยสิำาคัญในการผ่ลัก

ดันเศรษฐกจิ ซึิ�งจะตรงตามิควัามิตอ้งการดา้น
ไฟฟา้ข่องมิาเลเซีิย ซึิ�งคาดว่ัาจะเพิั�มิสูิงขึ่�นอีก
ในอนาคตอันใกล้

แรงผ่ลักดันด้านพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�เพิั�มิ
ขึ่�นสิอดคล้องกับจำานวันบที่ควัามิทีี่�วัพิัากษ์
ถ่ึานหินในส่ิ�อมิาเลเซีิยทีี่�เพิั�มิขึ่�นเช่ีนกัน การ
ให้เสิรภีูาพัสิ่�อข่องรัฐบาล PH อาจที่ำาใหส้ิำานัก
ข่่าวัชัี�นนำา กล้าตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเห็นทีี่�วัพิัากษ์
สิถึานะเดิมิข่องสัิงคมิ โดยในกรณีนี�ค่อการทีี่�
มิาเลเชีียยังคงพึั�งพิังเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลอยู่ นับ
ตั�งแต่ป็ ี2562 ถึึง 2563 มีิบที่ควัามิ 46 ชิี�น
จากสิำานักข่่าวั 6 แหง่ วัางกรอบใหถ่้ึานหินเป็็น
สิิ�งสิกป็รกและล้าหลัง โดย 18 บที่ควัามิจาก
เหลา่นี�เป็็นควัามิคดิเห็นจากคอลมัินิสิต์หรอ่ผู้่
เชีี�ยวัชีาญด้านพัลังงานThe Star มีิควัามิโดด
เด่นจากการตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเห็น 5 ชิี�นข่องคอ
ลัมินิสิต์ Mangai Balasegaram ซึิ�งเชี่�อมิ
โยงควัามิสัิมิพัันธ์์ระหว่ัางการพััฒนาถ่ึานหิน
และการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ โดย
อ้างอิงข้่อมูิลจากแหล่งข่่าวัหลายคน ทัี่�งนัก
วัชิีาการ องค์กร NGO และรัฐบาล

แผน้ภาพทีี� 2 เมุ่�อเปรียบเทีียบกับแห์ล่งพลังงาน้อ่�น้ พลังงาน้แสงอาทีิตย์ได้ถู่กกล่าวิถึ่งใน้ส่�อมุาเลเซีียวิ่าเป็น้การ
ลงทุีน้ทีางธุุรกิจำทีี�ดีใน้บทีควิามุจำำาน้วิน้มุาก ซึี�งมุากกว่ิาถ่่าน้หิ์น้คิดเป็น้ 3 ต่อ 1
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https://www.economist.com/asia/2018/05/10/control-of-malaysias-parliament-changes-for-the-first-time
https://www.economist.com/asia/2018/05/10/control-of-malaysias-parliament-changes-for-the-first-time
https://www.theedgemarkets.com/article/who-actually-owns-media-prima
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00358533.2018.1545944
http://www.ipsnews.net/2000/10/media-malaysia-pro-government-newspapers-losing-readers/
http://www.ipsnews.net/2000/10/media-malaysia-pro-government-newspapers-losing-readers/
https://rsf.org/en/malaysia
https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-power-shakeup
https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-power-shakeup
https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-power-shakeup
http://The Edge quoted Minister Yeo
https://themalaysianreserve.com/2020/06/25/solar-electricity-an-attractive-investment-amid-economic-downturn/
https://themalaysianreserve.com/2020/06/25/solar-electricity-an-attractive-investment-amid-economic-downturn/
https://rsf.org/en/malaysia
https://rsf.org/en/malaysia
https://www.thestar.com.my/authors?q=Mangai+Balasegaram
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อย่างไรก็ตามิ โดยรวัมิแล้วัยังคงมีิบที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึงถ่ึานหินในเชิีงบวัก (52 
บที่ควัามิ) เป็็นจำานวันมิากกว่ัาบที่ควัามิเชิีงลบเล็กน้อย (46 บที่ควัามิ) โดยเสินอว่ัา
เป็็นสิิ�งจำาเป็็นต่อสัิดส่ิวันพัลังงานข่องมิาเลเซีิย ท้ี่ายทีี่�สุิดแล้วั ถ่ึานหินยังคงมีิสัิดส่ิวัน
ร้อยละ 44 ข่องพัลังงานทัี่�งหมิดในมิาเลเซีิย สิำานักข่่าวัห้าแห่งทีี่�ได้ศึกษาวัจัิยค่อ Free 
Malaysia Today, The Edge,  Malaysian Reserve, The Star และ New 
Straits Times ได้ตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเชิีงบวัก โดยอธิ์บายถึึงถ่ึานหินว่ัา “ราคาถูึก” 
“มัิ�นคง” และ “เช่ี�อถ่ึอได้” Malaysiakini เป็็นสิำานักข่่าวัแห่งเดียวัทีี่�ไม่ิได้ตีพัิมิพ์ั
บที่ควัามิเชิีงบวักใด ๆ

ข้่อสัิงเกตทีี่�ชัีดเจนค่อ สิามิในสีิ�ข่องบที่ควัามิทีี่�สินับสินุนถ่ึานหิน อ้างอิงคำาพูัดข่อง
แหล่งข่่าวัภูาคธ์ุรกิจ และอุตสิาหกรรมิ โดยข่าดมิุมิมิองที่ี�หลากหลาย บรรณาธ์ิการ
จากสิำานักข่่าวัแห่งหนึ�งในมิาเลเซิียซึิ�งปั็จจุบันปิ็ดตัวัไป็แล้วั กล่าวัเน้นว่ัาเร ่�องราวัทีี่�
สินับสินุนถ่ึานหินนั�น ส่ิวันใหญ่นำาเสินอผ่่านมุิมิมิองข่องนักธุ์รกิจ นี�เป็็นมุิมิมิองทีี่�
ส่ิ�อมิวัลชีนมิาเลเซีิยให้ควัามิสิำาคัญมิากทีี่�สุิด “บางครั�งส่ิ�อเสินอเร ่�องการเป็ิดตัวัโรง
ไฟฟา้แห่งใหม่ิ…ไม่ิก็บอกเหตุผ่ลว่ัาทีี่�เราควัรหันมิาใช้ีถ่ึานหิน เพัราะมัินมีิราคาถูึก และ
โรงไฟฟ้าถ่ึานหินก็ช่ีวัยป็ระหยัดพัลังงานมิากกว่ัา” บที่ควัามิป็ระเภูที่นี�เป็็นสิิ�งทีี่� [สิำานัก
ข่่าวักระแสิหลัก] มัิกตีพิัมิพ์ั” เข่ากล่าวั

การข่าดแหล่งข้่อมูิลทีี่�หลากหลาย ดูเหม่ิอนจะเป็็นป็ัญหาทัี่�วัไป็ข่องการรายงานข่่าวั
พัลังงานในที่กุสิำานักข่่าวั ผู้่ส่ิ�อข่่าวัทุี่กคนทีี่�ให้สัิมิภูาษณ ์ยกเว้ันหนึ�งคน บอกวัา่อ้างอิง
ข้่อมูิลจากแหล่งข่่าวัเดิมิเป็็นป็ระจำาในบที่ควัามิเร ่�องพัลังงาน ซึิ�งนำาไป็สู่ิการผ่ลิตซิำ�ามุิมิ
มิองดา้นเดียวั โดยมิากจะเป็็นข่ององคก์รธุ์รกิจ/ธ์นาคาร/อตุสิาหกรรมิ/รัฐบาล ผู้่ส่ิ�อ
ข่่าวัสิามิคนจาก The Edge, The Star และ Malaysian Reserve เหน็ด้วัยว่ัาพัวัก
เข่ามีิปั็ญหาในการเข้่าถึึงแหล่งข้่อมูิลทีี่�เช่ี�อถ่ึอสิำาหรับการสัิมิภูาษณ์

หลังจากเข้่ารับอำานาจป็กครองป็ระเที่ศเป็็นเวัลา 2 ป็ี รัฐบาลจากพัรรค PH ก็สูิญ
เสีิยอำานาจในสิภูาในป็ ี2563 และไม่ินานหลังจากนั�นนายกรัฐมินตรก็ีลาออก ข่ณะทีี่�
ป็ระเที่ศเร ิ�มิผ่่านพ้ันวักิฤติควัามิวุ่ันวัายด้านการเม่ิองอยา่งช้ีา ๆ  ยังคงไม่ิมีิควัามิชัีดเจน
ว่ัานโยบายด้านพัลังงานและสิ่�อมิวัลชีนจะเป็็นอย่างไรหลังจากป็ี 2563 อย่างไร
ก็ตามิ ข้่อหนึ�งทีี่�แน่นอน ค่อ เพ่ั�อสิร้างควัามิหลากหลายข่องมุิมิมิองทีี่�นำาเสินอ ผู้่ส่ิ�อ
ข่่าวัมิาเลเซีิยควัรได้รับการสินับสินุนให้เข้่าถึึงแหล่งข่่าวัอ่�น ๆ ทีี่�ไม่ิใช่ีจากภูาคธุ์รกิจ 
และผ่ลักดันให้การรายงานข่่าวัไม่ิได้มิองเพีัยงแง่เศรษฐกิจเท่ี่านั�น

Ili Nadiah Dzulfakar | @NadQuarantasei
ปั็จจุบัน Ili Nadiah Dzulfakar เป็็นผู้่ป็ระสิานงานข่อง Klima Action Malaysia องคก์ร NGO ในมิาเลเซีิยทีี่�นำาโดยคนรุ่นเยาว์ั เธ์อได้จัดที่ำาเน่�อหาเร ่�องสิภูาพัภููมิิอากาศ
ระดับท้ี่องถิึ�นในบาฮาซิา ป็ระเที่ศมิาเลเซีิย และเน่�อหาสิำาหรับผู้่สินับสินุนทีี่�เข้่าถึึงได้ในวังกว้ัาง และได้ป็ระสิานควัามิร่วัมิม่ิอกับทัี่�งผู้่ส่ิ�อข่่าวัฝ�ายสิิ�งแวัดล้อมิและสิำานักพิัมิพ์ัทีี่�มีิ
พ่ั�นฐานที่างวัทิี่ยาศาสิตร์ Dzulfakar เกิดในมิาเลเซีิยและอาศัยอยู่ในเยอรมินีเป็็นเวัลา 12 ป็ก่ีอนทีี่�จะสิำาเร็จการศึกษาระดับป็รญิญาสิาข่าวัทิี่ยาศาสิตร์สิิ�งแวัดล้อมิ เธ์อชีอบ
ที่ำางานเกี�ยวักับข้่อมูิล (มิากพัอ ๆ กับชีอบที่ำางานกับผู้่คน)

https://www.st.gov.my/contents/files/download/112/Energy_Malaysia_18_(Online).pdf
https://www.st.gov.my/contents/files/download/112/Energy_Malaysia_18_(Online).pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/malaysias-political-turmoil-everything-you-need-to-know
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/malaysias-political-turmoil-everything-you-need-to-know
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ฟิลิิัปปนิส์

หั์วิห์น้้านั้กวิิจัำย: Angelica Yang

กรณี์ศึกษาเกี�ยวิกับการรายงาน้ข่าวิเร่�องพลังงาน้ควิามุร้อน้ใต้พ่�น้พิภพ: Jason Paolo Telles

สิำาหรับฟิลิป็ป็ินสิ์ หมู่ิเกาะข่นาดเล็กทีี่�มีิ อัตราการใชี้พัลังงานจากถึ่านหินร้อยละ 
44.5 เร ่�องราวัเกี�ยวักับถ่ึานหินและพัลังงานหมิุนเวัยีนนั�นได้รับอิที่ธิ์พัลสูิงจาก
กลุ่มิบรษัิที่ธุ์รกิจส่ิ�อมิวัลชีนยักษ์ใหญ่ไม่ิกี�แห่ง อย่างไรก็ตามิ ในช่ีวังเวัลาข่องการ
วัเิคราะห์นี� สิำานักข่่าวัฟิลิป็ป็ินสิ์มีิบที่ควัามิเชีิงวัพิัากษ์วัจิารณ์ถ่ึานหินมิากกวั่ากลุ่มิ
เครอ่ธุ์รกิจส่ิ�อสิารมิวัลชีนจากอินโดนีเซีิย ซึิ�งมีิบรษัิที่ย่อยในธ์ุรกิจเหม่ิองถ่ึานหิน 
Angelica Yang หัวัหน้านักวัจัิยข่องเรา ได้สุ่ิมิตัวัอย่างบที่ควัามิจากห้าสิำานักข่่าวั 
ได้แก่: INQUIRER.net, Philstar.com, GMA News Online (GNO), SunStar 
Philippines และ MindaNews สิำานักข่่าวัทัี่�งหมิดนี�เป็็นข่ององค์กรส่ิ�อมิวัลชีน
ข่นาดใหญ่ ยกเว้ัน MindaNews ซึิ�งเป็็นส่ิ�อระดับภููมิิภูาค และองค์กรไม่ิแสิวังผ่ล
กำาไรทีี่�ป็ระกาศตนเองว่ัาเป็็นสิำานักข่่าวัอิสิระอย่างภูาคภููมิิใจ แม้ิว่ัาสิำานักข่่าวัเหล่านี�
จะนำาเสินอข่่าวัด้านพัลังงานในมุิมิมิองทีี่�แตกต่างกัน แต่สิำานักข่่าวัทัี่�งห้านี�วัางกรอบ
เหม่ิอนกนัทีี่�ว่ัา อนาคตข่องภูาคพัลงังานฟลิิป็ป็นิสิค่์อพัลงังานหมินุเวัยีน ไมิใ่ช่ีถ่ึานหิน

จากบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหิน 167 ชิี�นทีี่�ได้รับการวัจัิย มีิ 103 บที่ควัามิ (ร้อยละ 62) 
กล่าวัถึึงถ่ึานหินในเชิีงลบว่ัาเป็็นแหล่งพัลังงานทีี่�สิกป็รก แม้ิว่ัาพัลังงานข่องเก่อบ
คร ่�งป็ระเที่ศจะมิาจากการใชี้ถ่ึานหินก็ตามิ ในการกล่าวัอ้างเร ่�องนี� ข่่าวัทัี่�งระดับ
ท้ี่องถิึ�นและระดับป็ระเที่ศ ส่ิวันใหญ่อ้างอิงคำาพูัดจากผู้่รณรงค์เร ่�องพัลังงานสิะอาด 
ป็ระชีาชีนทีี่�มีิควัามิกังวัล และเจ้าหน้าทีี่�ที่างศาสินาทีี่�เน้นยำ�าเร ่�องผ่ลกระที่บอันร้าย
แรงข่องถึ่านหินต่อชุีมิชีน ที่ว่ัาสิำานักข่่าวักระแสิหลักจะอ้างอิงคำาพูัดข่องเจ้าหน้าทีี่�
ระดับป็ระเที่ศ นักรณรงค์ด้านพัลังงานสิะอาดคนสิำาคัญอย่าง Gerry Arances 
จากศูนย์พัลังงาน นิเวัศวัทิี่ยาและการพััฒนา ถูึกกล่าวัถึึงในบที่ควัามิ 46 ชิี�น โดย
จำานวันป็ระมิาณคร ่�งข่องบที่ควัามิเหล่านี�มีิทัี่ศนคติต่อต้านถ่ึานหิน

ผู้่มีิอำานาจระดบัป็ระเที่ศหลายคนกใ็ห้ควัามิคดิเห็นในรายงานข่่าวัเชีงิวัพิัากษ์วัจิารณ ์
เหล่านี�ด้วัยเช่ีนกัน สิำานักครสิิตจักรโรมัินคาที่อลิกทีี่�มีิอิที่ธิ์พัล โดยมีิจำานวัน 
ศาสินิกชีนคิดเป็็นร้อยละ 86 ข่องป็ระชีากรฟิลิป็ปิ็นส์ิทัี่�งหมิด แสิดงจุดย่นต่อ
ต้านถ่ึานหินผ่่านส่ิ�ออย่างหนักแน่น ควัามิเห็นนี�พับได้ในรายงาน 22 ชิี�นข่อง  
INQUIRER.net, Philstar.com และ GNO ทีี่�อ้างถึึงเจ้าหน้าทีี่�ที่างศาสินา เช่ีน 
บิชีอป็ Gerardo Alminaza แห่ง Roman Catholic Diocese แห่งเม่ิอง  
San Carlos และบาที่หลวังข่อง Mindoro หลวังพ่ัอ Edu Gariguez

ช่ี�อเสีิยงข่องถ่ึานหินในฟลิิป็ป็นิส์ิมัิวัหมิองยิ�งขึ่�นหลังเหตุการณ์ไฟฟา้ดับในปี็ 2562 
ซึิ�งที่ำาให้โรงไฟฟ้าพัลังควัามิร้อนซึิ�งเดิมิมีิช่ี�อเร ่�องควัามิมัิ�นคง ไม่ิสิามิารถึผ่ลิต
ไฟฟ้าอย่างต่อเน่�อง GNO มีิควัามิโดดเด่นด้วัยบที่ควัามิ 13 ชิี�นจากทัี่�งหมิด 27 
ชิี�น ทีี่�นำาเสินอข่่าวัเร ่�องโรงไฟฟ้าถ่ึานหินทีี่�ต้องหยุดผ่ลิตกระแสิไฟฟ้าในเหตุไฟฟ้า
ดับ เน่�องจากมีิพัลังงานสิำารองไม่ิเพีัยงพัอ นี�อาจเป็็นเพัราะสิถึานี GNO ให้ควัามิ
สิำาคัญกับเร ่�องควัามิเพีัยงพัอข่องกระแสิไฟฟ้า ข่ณะเดียวักัน รายงานข่่าวัชิี�นหนึ�ง
ข่อง Philstar.com นำาเสินอมุิมิมิองแง่ลบทีี่�รุนแรงไป็อีกขั่�น โดยระบุอย่างชัีดเจน
ว่ัา ถ่ึานหินค่ออุป็สิรรคต่อการบรรลุควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงานข่องป็ระเที่ศ การใชี้
กรอบข่่าวัด้านเศรษฐกิจเพ่ั�อสิร้างควัามิรู้สึิกรักชีาติ โดยกล่าวัโที่ษถ่ึานหินว่ัาที่ำาให้
ฟิลิป็ป็ินสิ์จำาเป็็นต้องพึั�งพัาพัลังงานจากป็ระเที่ศอ่�น โดย ต้องนำาเข้่าถ่ึานหินร้อยละ 
75 จากต่างป็ระเที่ศ

แม้ิว่ัาร้อยละ 62 ข่องบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหิน 167 บที่ควัามิใช้ีกรอบเชิีงลบในการนำา
เสินอข่่าวั แต่ร้อยละ 16 หรอ่ 21 บที่ควัามิ ยังคงตีพิัมิพ์ัว่ัาแหล่งพัลังงานชีนิดนี� 
“ดีต่อเศรษฐกิจ” อย่างไรก็ตามิ เก่อบร้อยละ 40 ข่องบที่ควัามิทีี่�สินับสินุนถ่ึานหิน
ทัี่�งหมิด มิาจาก INQUIRER.net สิำานักข่่าวัหนึ�งเดียวัจากห้าสิำานัก ทีี่�มีิการกระ
ที่ำาอันเป็็นทีี่�น่าสิงสัิย โดยอ้างอิงแถึลงการณ์จากกลุ่มิผู้่มีิผ่ลป็ระโยชีน์ ค่อ สิมิาคมิ
ถ่ึานหินโลก

อย่างไรก็ตามิ สิำานักข่่าวักระแสิหลักทัี่�งหมิด รวัมิถึึง INQUIRER.net มีิมุิมิมิอง
แง่บวักต่อการพััฒนาด้านพัลังงานหมุินเวัยีนข่องป็ระเที่ศ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งเร ่�อง
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์INQUIRER.net, PhilStarและ GNO มัิกวัางกรอบข่่าวัให้
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์เป็็นการลงทุี่นทีี่�สิร้างผ่ลกำาไร โดยอ้างอิงคำาพูัดข่องตัวัแที่น
องค์กรที่างธุ์รกิจ ทีี่�พูัดถึึงผ่ลกระที่บจากพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�มีิต่อเศรษฐกิจและสิิ�ง
แวัดล้อมิ แม้ิว่ัาพัลังงานแสิงอาที่ิตย์มีิสัิดส่ิวันน้อยทีี่�สุิดในสัิดส่ิวันพัลังงานรวัมิข่อง
ฟิลิป็ป็ินส์ิ แต่มีิการคาดการณ์ว่ัาพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ จะมีิอัตราการเติบโตสูิงสุิด 
และตั�งแต่ป็ี 2562 - 2563 ข่่าวัเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้รับการตีพิัมิพ์ัจำานวัน
สูิงสุิด เม่ิ�อเทีี่ยบกับข่่าวัเร ่�องพัลังงานชีนิดอ่�น

การวัเิคราะห์บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์นี� พับกรอบข่่าวัสิำาคัญ 5 ป็ระเภูที่ 
หากจัดอันดับตามิควัามิแพัร่หลาย บที่ควัามิเหล่านี�วัางกรอบให้พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์
เป็็นการลงทุี่นทีี่�ดี ดีต่อผู้่บรโิภูคเพัราะช่ีวัยป็ระหยัดเงิน สิามิารถึเสิรมิิไฟฟา้ฐานซึิ�ง

เป็็นการลงทีุ่นทีี่�แย่ และเอ่�อให้เศรษฐกิจมีิการเติบโต 
จากกรอบข่่าวัเหล่านี� มีิเพีัยงป็ระเภูที่ทีี่�สีิ�เท่ี่านั�นทีี่�เป็็น
มุิมิมิองในแง่ลบ

โดยรวัมิแลว้ั การวัเิคราะหเ์ชิีงลึกข่องรายงานข่่าวัเร ่�อง
พัลังงานถ่ึานหิน พัลังงานแสิงอาที่ิตย์ และพัลังงาน
ควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพั ในฟิลิป็ป็ินส์ินั�น ชีี�ให้เห็นว่ัา
ผ่ลป็ระโยชีน์ที่างเศรษฐกิจส่ิงผ่ลต่อการรายงานข่่าวั
ข่องสิำานักข่่าวัระดับป็ระเที่ศได้อย่างไร นี�เป็็นผ่ลลัพัธ์์
ข่องกระบวันการรายงานข่่าวั โดยผู้่สิ่�อข่่าวัทีี่�ได้รับ
มิอบหมิายให้ตามิข่่าวัธุ์รกิจ ได้รับข่่าวัสิารผ่่านที่าง
แถึลงการณ์ข่องบรษัิที่ผู้่ผ่ลิตกระแสิไฟฟ้า แล้วันำา
คำาพูัดข่องผู้่บรหิารข่องบรษัิที่เหล่านั�นมิาตีพิัมิพ์ัใน
บที่ควัามิข่องตน

แผน้ภาพทีี� 3 การวิิเคราะห์์แน้วิคดิของบทีควิามุเร่�องพลงังาน้แสงอาทีติย์ 72 บทีควิามุใน้ Phillipine แสดง
ให้์เห็์น้ว่ิามีุบทีควิามุจำำาน้วิน้มุากทีี�กล่าวิถึ่งพลังงาน้นี้�ว่ิาเป็น้การลงทุีน้ทีี�ดีมุากกว่ิาประเด็น้อ่�น้

การลงทุิน้ำทีิ�ดี

ดีต่อผู้้�บริโภค

พลังงาน้ำฐาน้ำ

การลงทุิน้ำทีิ�แย่์

น้ำำาไปส่้การเติบโต

mailto:jrtelles%40up.edu.ph?subject=
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/untold-stories/philippines
https://www.mindanews.com/about/
https://www.mindanews.com/about/
https://asiasociety.org/education/religion-philippines#:~:text=The Philippines proudly boasts to,well over 100 Protestant denominations.
https://newsinfo.inquirer.net/1134094/negros-bishops-call-reject-coal
https://www.philstar.com/headlines/2019/07/11/1933800/church-divest-assets-firms-involved-dirty-energy
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://www.philstar.com/business/2020/06/14/2020669/renewable-energy-play-big-role-power-stability
https://theaseanpost.com/article/why-philippines-so-focused-coal#:~:text=More coal%2Dfired power plants,of unfavourable foreign exchange rates.
https://theaseanpost.com/article/why-philippines-so-focused-coal#:~:text=More coal%2Dfired power plants,of unfavourable foreign exchange rates.
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/philippines-solar-energy-market
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พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ ซึิ�งมีิ อัตราค่าพัยากรณ์การเติบโตที่างการตลาดสูิงสุิดเม่ิ�อเทีี่ยบกับพัลังงานป็ระเภูที่
อ่�นในฟิลิป็ป็ินส์ิ (ร้อยละ 13.4) เป็็นพัลังงานทีี่�ส่ิ�อมิวัลชีนให้ควัามิสินใจสูิงสุิด และมัิกถูึกวัางกรอบข่่าวัว่ัา
เป็็นการลงทุี่นทีี่�ดีสิำาหรับผู้่ผ่ลิตไฟฟ้า และนักลงทุี่น ถ่ึานหิน ซึิ�งมีิค่าพัยากรณ์อัตราการเติบโตในตลาด
ต่อปี็คิดเป็็นคร ่�งหนึ�งข่องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ แต่เน่�องจากมีิส่ิวันแบ่งสูิงกว่ัามิากในตลาดพัลังงานทีี่�มีิอยู่ 
ก็ได้รับการนำาเสินอข่่าวัในเชิีงบวักด้วัย แต่มัิกถูึกวัางกรอบข่่าวัในแง่ลบมิากกว่ัา อันเน่�องจากผ่ลกระที่บ
ต่อสิิ�งแวัดล้อมิและสัิงคมิ พัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพัแที่บจะไม่ิได้รับการกล่าวัถึึงในสิำานักข่่าวัพัาณิชีย์ 
แต่ได้รับควัามิสินใจมิากกว่ัาจาก Philippines News Agency สิำานักข่่าวัทีี่�ได้รับทุี่นจากโครงการด้าน
การพััฒนาข่องรัฐบาล

บรรณาธิ์การสิองราย และนักข่่าวัหนึ�งราย ให้สัิมิภูาษณ์ว่ัา มุิมิมิองข่องผู้่ส่ิ�อข่่าวัอาจส่ิงผ่ลต่อการนำา
เสินอเร ่�องราวัเกี�ยวักับถ่ึานหิน  Victor Sollorano เป็็นอดีตบรรณาธิ์การอาวุัโสิข่อง GNO ซึิ�งตรวัจ
สิอบต้นฉีบับข่่าวัพัลังงานจำานวันหนึ�งตั�งแต่เด่อนมิกราคมิถึึงเด่อนธั์นวัาคมิ 2562 เข่ากล่าวัว่ัาถ่ึานหิน 
“สิกป็รกและอันตราย และการสิกัดถ่ึานหินส่ิงผ่ลกระที่บต่อโลกอย่างมิาก โดยเฉีพัาะการที่ำาเหม่ิองแบบ
เป็ดิ” บรรณาธิ์การกึ�งเกษียณ ข่่าวัวัทิี่ยาศาสิตร์ข่อง Philstar.com Juaniyo Arcellana ให้สัิมิภูาษณ์
ว่ัาการเป็ลี�ยนผ่่านไป็สู่ิพัลังงานหมุินเวัยีนนั�นเป็็น “สิิ�งทีี่�เกิดขึ่�นตามิธ์รรมิชีาติ” มุิมิมิองเหล่านี�ถูึกนำาเสินอใน
รายงานข่่าวัข่องสิำานักข่่าวัทัี่�งสิอง ระหว่ัางป็ ี2562–2563 และในการตัดสิินใจข่องฟิลิป็ป็นิส์ิเม่ิ�อไม่ินานนี�
เพ่ั�อระงับโครงการถ่ึานหินใหม่ิ ซึิ�งมีิการป็ระกาศออกมิาหนึ�งสัิป็ดาห์หลังรายงานป็ระจำาชีาติข่องฟลิิป็ป็นิส์ิ
ในซีิรส์ีิ การรายงานข่่าวเร ่�องถ่่านหิินและพลังงานหิมุุนเวยีนในฟิิลิปปินส์์ เม่ิ�อวัันทีี่� 28 ตุลาคมิ 2563

กรณี์ศึกษา
โดยต่ัางจัากพลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ พลังงานความร้อน
ใต้ัพื�นพิภพไม่ได้ส์ร้างแรงกระตุ้ันในการรายงานข่่าว
ข่องส์ำานักข่่าวชัั�นนำาในฟิลิิปปินส์์ นับตัั�งแต่ัป ี 2558 
พลังงานความร้อนใต้ัพื�นพิภพถู่กใช้ังานคิดเป็นสั์ดส่์วน
สู์งมากข่องพลังงานหิมุนเว่ยนในพลังงานผส์มผส์าน
ข่อง Philippine ท่ี่�ร้อยละ 13.4  หิรือ 67 เท่ี่าข่อง
การใช้ัพลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ อย่างไรก็ตัาม บริษั์ที่สื์�อ
ข่นาดใหิญ่่แที่บจัะไม่รายงานข่่าวเก่�ยวกับพลังงานความ
ร้อนใต้ัพื�นพิภพน่� ม่การต่ัพิมพ์เพ่ยง 42 บที่ความใน
ช่ัวงเวลา 2 ป ี ซ่ี�งตัรงข้่ามกับพลังงานแส์งอาทิี่ตัย์ท่ี่�ม่
จัำานวน 200 บที่ความ ข้่อยกเว้นเพ่ยงหิน่�งข้่อส์ำาหิรับ
เรื�องน่� คือ น่�คือองค์กรข่่าวข่องฟิลิิปปินส์์ท่ี่�รัฐเป็น
เจ้ัาข่องท่ี่� ไ ด้ที่ำาการศ่กษ์าวิ จััยในฐานะส่์วนหิน่�งข่อง
กรณ่์ศ่กษ์าข่อง Jason Paolo Telles เก่�ยวกับความ
ครอบคลุมในการรายงานข่่าวเรื�องพลังงานความร้อนใต้ั
พื�นพิภพซ่ี�งเป็นการพิจัารณ์าพลังงานความร้อนใตั้พื�น
พิภพในฐานะส่์วนหิน่�งข่องโครงการพัฒนาข่องรัฐบาล

Jason Paolo Telles | @jpaotelles
Jason Paolo Telles เป็็นผู้่ช่ีวัยศาสิตราจารย์ข่องคณะการส่ิ�อสิารระบบออก
อากาศทีี่�มิหาวัทิี่ยาลัยแห่งฟิลิป็ป็นิส์ิ เข่ามีิป็ระสิบการณ์หลายป็ใีนสิาข่าการออก
อากาศและวัารสิารศาสิตร์การพิัมิพ์ั และเคยร่วัมิงานกับสิำานักข่่าวัชัี�นนำาข่อง
ฟลิิป็ป็นิส์ิหลายแห่ง รวัมิถึึง ABS-CBN, GMA และ SunStar 

Angelica Yang | @angelicayyang
Angelica Y. Yang เป็็นนักข่่าวัมัิลติมีิเดียทีี่� BusinessWorld และยังเป็็น
สิมิาชิีกการวัจัิยส่ิ�อข่อง Climate Tracker ด้วัย เธ์อเคยเป็็นสิมิาชิีกผู้่ส่ิ�อข่่าวัข่อง
การวัจัิยนี�สิำาหรับโครงการ One Earth ในปี็ 2563 ก่อนหน้านั�น เธ์อเคยเป็็นผู้่
ผ่ลิตเน่�อหารุ่นเยาว์ัทีี่� GMA News ออนไลน์เป็็นเวัลาหลายเด่อน

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/philippines-solar-energy-market
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/philippines-solar-energy-market
https://www.eco-business.com/news/philippines-announces-moratorium-on-new-coal-power/
https://www.doe.gov.ph/energy-statistics?q=energy-resources/powermix
https://www.
https://www.
https://www.
mailto:?subject=
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มุมมองที่างอากาศข่องนาข้่าวท่ี่�ม่กังหัินลมท่ี่�ฟิานรัง เมืองนินห์ิถ่่วน ประเที่ศเว่ยดนาม 
Hien Phung Thu/Adobestock
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เวียดนามุ

หั์วิห์น้้านั้กวิิจัำย: Nguyen Nguyen

กรณี์ศึกษาเกี�ยวิกับการรายงาน้ข่าวิโครงการพลังงาน้สี�แห่์ง: Mi Hoang

หากรัฐบาลผ่สิมิ BN ข่องมิาเลเซีิยครองเสีิยงข้่างมิากในสิภูาสูิงกว่ัาเป็็นเวัลา 61 ป็ ี
และมีิหุ้นส่ิวันในสิำานักข่่าวัชัี�นนำาบางแห่ง พัรรคคอมิมิิวันิสิต์ข่องเวัยีดนามิป็กครอง
ป็ระเที่ศในฐานะรัฐบาลเดี�ยวัมิาเป็็นเวัลา 45 ป็แีละ ดูจะเป็็นเจ้าข่องสิำานักข่่าวัทุี่กแห่ง
ในป็ระเที่ศ เพัราะฉีะนั�น การเป็ลี�ยนแป็ลงใดกต็ามิในป็ระเที่ศนี�เกิดขึ่�นอยา่งลับ ๆ  เร ่�อง
ราวัเกี�ยวัข่องพัลเม่ิองทีี่�เรยีกร้องการเป็ลี�ยนแป็ลงด้านพัลังงานและการป็ระท้ี่วังใน
เร ่�องการที่ำาลายสิิ�งแวัดล้อมิแที่บไม่ิป็รากฏ เพัราะนักข่่าวัหลีกเลี�ยงการอ้างอิงข้่อมูิล
จากแหล่งข่่าวั “ทีี่�ไม่ิใช่ีเจ้าหน้าทีี่�รัฐ” เช่ีน ชีาวับ้าน และองค์กรข่องชุีมิชีน การข่าด
ควัามิระมัิดระวัังข่องผู้่ส่ิ�อข่่าวัอาจส่ิงผ่ลในสิำานักข่่าวัออนไลน์ถูึกระงับชัี�วัคราวัได้
โดยง่าย ด้วัยโที่ษฐาน “เสินอข่่าวัป็ลอมิ” ตามิทีี่�ได้เกิดขึ่�นกับ Tuoi Tre Online 
ในปี็ 2561

แม้ิว่ัาเม่ิ�อรัฐบาลเวัยีดนามิให้การสินับสินุนถ่ึานหินด้วัย แผ่นแม่ิบที่ด้านพัลังงาน 
ฉีบับทีี่� 7 แต่เป็็นเร ่�องเหล่อเช่ี�อมิากทีี่�ผู้่ส่ิ�อข่่าวัข่องสิำานักข่่าวัทีี่�เป็็นข่องรัฐไม่ิได้ป็ฏิบัติ
ตามิ Nguyen Nguyen นักวัจัิยข่องเราได้ศึกษาวัจัิยบที่ควัามิ 268 บที่ควัามิจาก
สิำานักข่่าวั 6 แห่ง ได้แก่ Tuoi Tre Online, Dan Tri, VnExpress และZing 
Newsซึิ�งเป็็นสิำานักข่่าวักระแสิหลัก ตลอดจนสิำานักข่่าวัเศรษฐกิจ Saigon Times 
และ Nguoi Do Thi หินังสื์อพิมุพ์รายสั์ปดาห์ิ โดยพับว่ัาส่ิ�อระดับชีาติข่องเวัยีดนามิ
กล่าวัถึึงพัลังงานหมุินเวัยีนอย่างกว้ัางข่วัางว่ัา เป็็นพัลังงานสิำาหรับอนาคตข่อง
ป็ระเที่ศ ไม่ิใช่ีถ่ึานหิน มัินก็ช่ีวัยได้บ้าง เม่ิ�อการเป็ลี�ยนผ่่านด้านพัลังงานไม่ิเป็็น
หัวัข้่อต้องห้ามิอีกต่อไป็ เมิ่�อเวัยีดนามิไต่อันดับขึ่�นมิาในฐานะป็ระเที่ศ ทีี่�มีิการติด
ตั�งพัลังงานแสิงอาที่ิตย์ (4.5GW) มิากกวั่าป็ระเที่ศอ่�นในอาเซิียนรวัมิกัน หลังจาก
รัฐบาลได้ที่ำาการที่ดลองการรับซ่ิ�อไฟฟ้าจากพัลังงานหมุินเวัยีน (FiT) ในอัตราสูิง
ในปี็ 2560

เก่อบร้อยละ 66 ข่องบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหินในเวัยีดนามิเป็็นการวัพิัากษ์วัจิารณ์
แหล่งพัลังงานถ่ึานหินเร ่�องผ่ลกระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิ อันเป็็นทิี่ศที่างทีี่มัิกถูึกเสินอ
โดย Saigon Times สื์�อท่ี่�เน้นประเดน็ผลกระที่บจากนโยบายรัฐ และ Nguoi Do Thi 
นิตยสิารรายสัิป็ดาห์ สิิ�งทีี่�เห็นได้ชัีดเจนค่อร้อยละ 93 ข่อง 42 บที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึง
ถ่ึานหินว่ัาเป็็นอันตรายต่อสิิ�งแวัดลอ้มิ อ้างอิงคำาพูัดข่องผู้่เชีี�ยวัชีาญด้านสิิ�งแวัดลอ้มิ
จากมิหาวัทิี่ยาลัยข่องรัฐ และ NGO โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งตัวัแที่นจาก GreenID 
องค์กรไม่ิแสิวังผ่ลกำาไรทีี่�สินับสินุนการพััฒนาภูาคส่ิวันพัลังงานแบบยั�งย่น NGO 
ป็รากฎใน 22 ข่่าวั ซึิ�งเป็็นจำานวันมิากกว่ัาคร ่�งข่องรายงานข่่าวัทัี่�งหมิดทีี่�นำาเสินอ

ข้่อกังวัลด้านสิิ�งแวัดล้อมิข่องถ่ึานหิน ข้่อกังวัลหลักข่องผู้่เชีี�ยวัชีาญค่อ เถ้ึาถ่ึาน 2 
ป็ระเภูที่ทีี่�เกิดขึ่�นจากการเผ่าถ่ึานหิน ทัี่�งเถ้ึาลอย ซึิ�งอาจที่ำาให้เกิดมิลพิัษในอากาศ 
และเถ้ึาหนัก ซึิ�งอาจก่อตัวัเพิั�มิขึ่�นและรั�วัไหลสู่ิแหล่งนำ�าหรอ่กระจายในอากาศ สิิ�งทีี่�
เห็นได้ชัีดเจนค่อ แม้ิว่ัา NGO และนักวัชิีาการถูึกเน้นยำ�าในเร ่�องเล่าทีี่�ต่อต้านถ่ึานหิน 
แต่พัวักเข่าไม่ิใช่ีแหล่งข่่าวัแหล่งเดียวัในเร ่�อง โดยนักข่่าวัได้พัยายามิหามุิมิมิองจาก
ฝ�ายรัฐบาลและภูาคอุตสิาหกรรมิด้วัย ที่ว่ัาข้่อมูิลจากแหล่งข่่าวัชีุดหลังไม่ิถูึกนำาไป็
ป็ดิท้ี่ายบที่ควัามิ

ในที่างกลับกัน บที่ควัามิทีี่�สินับสินุนถ่ึานหินมัิกลดที่อนข้่อกังวัลเร ่�องสิิ�งแวัดล้อมิ 
โดยใชี้กรอบข่่าวัข่้อหนึ�งหรอ่ทัี่�งสิองข่้อต่อไป็นี�: (1) เที่คโนโลยีใหม่ิจะที่ำาให้ถ่ึานหิน
เป็็นพัลังงานสิะอาด และ (2) ถ่ึานหินเป็็นสิิ�งจำาเป็็นอย่างยิ�งต่อการพััฒนาป็ระเที่ศ 
มิากกวัา่คร ่�งข่องบที่ควัามิที่ี� “สินบัสินุนถ่ึานหิน” ถูึกตีพิัมิพ์ัโดย Dan Tri สิำานักข่่าวั
ภูายใต้การดูแลข่องรัฐมินตรว่ีัาการกระที่รวังแรงงานและ Zingหนึ�งในสิองเว็ับไซิต์
ข่่าวัเอกชีนข่องเวัยีดนามิ อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามิที่ี�สินับสินุนถ่ึานหินข่าดมิุมิมิองทีี่�
หลากหลายอย่างเห็นได้ชัีด โดยมัิกอ้างอิงคำาพูัดข่องนักลงทุี่นโรงงานไฟฟา้ถ่ึานหิน 
รัฐมินตรว่ีัาการกระที่รวังอุตสิาหกรรมิ และตัวัแที่นการค้าเท่ี่านั�น ซึิ�งแตกต่างจาก
บที่ควัามิต่อต้านถ่ึานหิน

ดูเหม่ิอนว่ัามุิมิองส่ิวันตัวัข่องบรรณาธิ์การข่่าวัและนักข่่าวัอาวุัโสิไม่ิกี�คน ส่ิงผ่ลต่อ
จำานวันในการตีพิัมิพ์ับที่ควัามิที่ี�สินับสินุนหรอ่ต่อต้านถ่ึานหิน  บที่วัเิคราะห์เชิีงลึก
ถึึงข้่อดีและข้่อเสีิยข่องพัลังงานแต่ชีนิด เกิดจากควัามิสินใจส่ิวันตัวัและป็ระสิบการณ์
ข่องนักข่่าวัทีี่�ที่ำางานมิานาน ซึิ�งสิามิารถึโนม้ิน้าวัใจบรรณาธ์กิารได้ง่าย ๆ  โดยสิิ�งนี�เกิด
ขึ่�นกับ Saigon Times ซึิ�งเก่อบร้อยละ 60 ข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานเขี่ยนโดยนัก
ข่่าวัอาวุัโสิสิองคน ค่อ Trung Chanh และ Lan Nhi Chanh ผู้่เขี่ยนบที่ควัามิ
เกี�ยวักับพัลังงานให้กับ Saigon Times มิาตั�งแต่ป็ี 2555 กล่าวัว่ัาเข่าสินับสินุน
การพััฒนาแบบยั�งย่นและต้องการเผ่ยแพัร่ข้่อมูิลเร ่�องนี�ในบที่ควัามิข่องเข่า เร ่�อง
ราวัด้านภููมิิศาสิตร์ข่องถ่ึานหินก็เป็็นควัามิสินใจเฉีพัาะข่องเข่าเช่ีนกัน “ผ่มิอาศัย
อยู่บรเิวัณดินดอนสิามิเหลี�ยมิป็ากแม่ินำ�าโข่งข่องเวัยีดนามิ” Chanh กล่าวั “และผ่มิ
ต้องการมีิส่ิวันร่วัมิในการพััฒนาแบบยั�งย่นข่องพ่ั�นทีี่�นี� นี�เป็็นส่ิวันหนึ�งข่องควัามิรับ
ผิ่ดชีอบข่องผ่มิในฐานะพัลเม่ิองเพ่ั�อสิร้างป็ระโยชีน์ให้กับภููมิิภูาคและป็ระเที่ศข่อง
ผ่มิ” Chanh หมัิ�นนำาเสินอป็ระเด็นข่่าวัเร ่�องพัลังงานต่อบรรณาธิ์การ ผู้่มัิกจะเป็ิด
รับแนวัคิดข่องเข่า

เร ่�องทีี่�ดูเหม่ิอนสิำานักข่่าวัต่าง ๆ  จะวัางกรอบข่่าวัไมิต่่างกันนักค่อพัลังงานหมุินเวัยีน 
ในป็ ี2563 นายกรัฐมินตรขี่องเวัยีดนามิ เดินหน้าโครงการ FiT ล่าสุิดข่องป็ระเที่ศ
ซึิ�งที่ำาให้วัาที่กรรมิส่ิ�อเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่�จะโอกาสิการสิร้างผ่ลกำาไรสิำาหรับ
นักลงทุี่น กลับมิาโดดเด่นอีกครั�ง ในป็ี 2562 บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานถ่ึานหินและ
พัลังงานแสิงอาที่ิตย์นั�นมีิจำานวันใกล้เคียงกัน จากเดิมินั�นบที่ควัามิถึ่านหินมีิการตี
พิัมิพ์ัใน 48 บที่ควัามิ และเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์มีิ 53 บที่ควัามิ อย่างไรก็ตามิ 
หลังการเป็ดิตัวัโครงการ FiT ใหม่ินี� พับว่ัามีิบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ 64 
ชิี�น เผ่ยแพัร่ในช่ีวัง 8 เด่อนทีี่�ผ่่านมิา ซึิ�งคิดเป็็นสิองเที่่าข่องจำานวันบที่ควัามิที่ี�เน้น
เร ่�องถึา่นหินในช่ีวังเวัลาเดยีวักัน ในระยะ 2 ป็ทีีี่�ผ่่านมิา 93 บที่ควัามิจากจำานวันทัี่�งสิิ�น 
117 บที่ควัามิทีี่�ตีพิัมิพ์ัในหัวัข้่อข่่าวัธุ์รกิจ/เศรษฐกิจ วัางกรอบพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์
ว่ัาเป็็นตลาดทีี่�เติบโตอย่างรวัดเร็วั และ 43 บที่ควัามิบรรยายถึึงนโยบายสินับสินุน
โครงการ FiT เก่าและใหม่ิ ในฐานะตัวักระตุ้นการเติบโตนี�

แผน้ภาพทีี� 4 จำำาน้วิน้บทีควิามุเร่�องถ่่าน้หิ์น้และพลังงาน้แสงอาทิีตย์ทีี�ตีพิมุพ์ใน้ปี 
2562 และ 2563 ใน้เวีิยดน้ามุ

ถ่่าน้ำหิิน้ำ แสงอาทิิตย์์

https://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/Vietnam.pdf
https://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/Vietnam.pdf
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/vietnams-censorship-expands-popular-official-news-website
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/1208.2011.QD_.TTg__0.PDF
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/1208.2011.QD_.TTg__0.PDF
https://aseanenergy.org/asean-solar-sector-2019-highlights/
https://aseanenergy.org/asean-solar-sector-2019-highlights/
http://en.greenidvietnam.org.vn/
https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-basics
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199694
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Tuoi Tre ตีพิัมิพ์ัข่่าวัพัลังงานแสิงอาที่ิตย์มิากที่ี�สุิดในบรรดาสิำานักข่่าวัทัี่�ง 6 แห่ง 
จำานวัน 37 บที่ควัามิ คิดเป็็นร้อยละ 31.6 ข่องบที่ควัามิพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทัี่�งหมิด
ทีี่�ศึกษา ซึิ�งส่ิวันใหญ่นำาเสินอโดยใช้ีกรอบข่่าวัพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์เพ่ั�อสิร้างผ่ลกำาไร 
บรรณาธิ์การ Phi Tuan พูัดถึึงควัามิสินใจข่องหนงัส่ิอพิัมิพ์ัข่องเข่าในพัลงังานแสิง
อาทิี่ตย์ “พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้พััฒนาช่ี�อเสีิยงในฐานะการลงทุี่นทีี่�ที่ำาให้ผ่ลกำาไรสูิง” 
เข่าสิงู “เร ่�องนี�เป็็นเร ่�องน่าสินใจที่ี�ดึงดูดควัามิสินใจข่องผู้่อา่น สิำานักข่่าวัหลกัไม่ิรอช้ีา
ทีี่�จะมีิส่ิวันร่วัมิในพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่�โด่งดังนี�”

เม่ิ�อเป็รยีบเที่ยีบกับบที่ควัามิในหวััข้่อเดียวักันในป็ระเที่ศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใตอ่้�น 
ๆ วัาที่กรรมิเกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาที่ติย์ในเวัยีดนามิแสิดงถึึงข่อ้มูิลเชิีงลึกอันน่าทึี่�ง
ในการวัเิคราะห์นโยบายพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์นี� เน่�องจากควัามิโด่งดังข่องเซิลล์แสิง
อาทิี่ตย์บนหลังคาเม่ิ�อเร็วั ๆ  นี� เวัยีดนามิมิรีะบบการที่ำางานข่องเซิลลแ์สิงอาทิี่ตย์บน
หลังคากว่ัา 45,300 ระบบ ผู้่ทีี่�ต้องการติดตั�งระบบนี�ต้องการรายละเอียดเกี�ยวักับ
เที่คโนโลยีและนโยบายอย่างถูึกต้อง โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งถ้ึาพัวักเข่าสินใจทีี่�จะข่าย
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ให้รัฐบาล ดูเหม่ิอนหัวัข้่อทีี่�เป็็นการอวัดควัามิรู้ ตัวัอย่างเช่ีน 
ระเบียบข้่อบังคับทีี่�แตกต่างกันระหว่ัาง การติดตั�งพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์บนบ้านสิวัน
เทีี่ยบกับที่าวัน์เฮาส์ิ การอภิูป็รายเร ่�องควัามิสิว่ัางไสิวัข่องแสิงไฟทีี่�สิร้างขึ่�น

โดยรวัมิแล้วั การวัเิคราะห์เชิีงลึกสิำาหรับควัามิครอบคลุมิในการรายงานข่่าวัเร ่�อง
ถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวัยีนในเวัยีดนามินั�น สิิ�งทีี่�โดดเด่นค่อถ่ึานหินไม่ิได้รับการ
ยกย่องว่ัาเป็็นอนาคตข่องการพััฒนาพัลังงานข่องเวัยีดนามิอีกต่อไป็ เน่�องจากผ่ลก
ระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิและควัามิยุ่งยากที่างการเงิน พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ พัร้อมิด้วัย
โครงการ FiT ทีี่�ดึงดูดใจ ได้กระตุ้นการเติบโตในจังหวัะทีี่�น่าเวัยีนหัวั และดึงดูดควัามิ
สินใจจากส่ิ�อมิวัลชีนมิากทีี่�สุิดในบรรดารูป็แบบพัลังงานทัี่�งหมิด โดยถูึกกล่าวัถึึงว่ัา
เป็็นการลงทุี่นทีี่�ดีสิำาหรับผู้่ให้บรกิารไฟฟา้และนักลงทุี่น

Mi Hoang
Mi Hoang เป็็นผู้่บรรยายทีี่�วัทิี่ยาลัยเศรษฐศาสิตร์และการเงินข่องนครโฮจิมิินห์ 
ผู้่ให้การอบรมิทีี่�สิมิาคมิผู้่ส่ิ�อข่่าวัเวัยีดนามิ และนักวัจัิยในหลากหลายสิาข่า เธ์อเคย
ที่ำาหน้าทีี่�บรรณาธิ์การข่อง Vietnam Science and Technology นิตยสิารทีี่�ตี
พิัมิพ์ัโดยศูนย์วัทิี่ยาศาสิตร์และเที่คโนโลยีสิารสินเที่ศ กระที่รวังวัทิี่ยาศาสิตร์และ
เที่คโนโลยีข่องเวัยีดนามิ นครโฮจิมิินห์ เธ์อมีิควัามิสินใจเป็็นพิัเศษในโซิเชีียลมีิ
เดียและผ่ลกระที่บทีี่�มีิต่อเยาวัชีน การเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ และส่ิ�อสิาร
มิวัลชีน และในบรกิารการเรยีนรู้ในการศึกษาสิาข่าสิ่�อมิวัลชีน งานข่องเธ์อถึูก
ตีพิัมิพ์ัใน Journal of Development and Integration และJournal of 
Communication and Media Studies

Nguyen Nguyen | @nguyennthV
ปั็จจุบัน Nguyen Nguyen เป็็นสิมิาชิีกข่องเครอ่ข่่ายระบบการวัจัิยควัามิยั�งย่นข่อง
นิเวัศลุ่มินำ�าโข่ง (SUMERNET) ทีี่�สินับสินุนโดยสิถึาบันสิิ�งแวัดล้อมิแห่งสิตอกโฮล์มิ
ในกรุงเที่พั ป็ระเที่ศไที่ย Nguyen ได้เร ิ�มิต้นอาชีีพัในฐานะผู้่ส่ิ�อข่่าวัโที่รทัี่ศน์ โดยที่ำา
หน้าทีี่�รายงานข่่าวัการเงินทัี่�วัโลกให้กับสิถึานีระดับท้ี่องถิึ�นในนครโฮจิมิินห์ ป็ระเที่ศ
เวัยีดนามิ หลังจากนั�น ได้ร่วัมิงานกับหนังส่ิอพิัมิพ์ั Viet Nam News ในตำาแหน่ง
นักข่่าวัแผ่นกธุ์รกิจ

https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-sees-rooftop-solar-boom-4152437.html#:~:text=Over 45%2C000 households and organizations,falling rapidly in recent years.
https://vnexpress.net/nhieu-dia-phuong-tuyt-coi-trang-trai-lam-dien-mat-troi-mai-nha-4154388.html
https://vnexpress.net/nhieu-dia-phuong-tuyt-coi-trang-trai-lam-dien-mat-troi-mai-nha-4154388.html
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ไทย

หั์วิห์น้้านั้กวิิจัำย: ศิปปชัีย กุลนุ้วิงศ์

กรณี์ศึกษาเกี�ยวิกับการระงับโครงการถ่่าน้หิ์น้ใน้ภาคใต้ของประเทีศไทีย: เวิิลด์ วิิรดา แซ่ีลิ�มุ

กรณี์ศึกษาเกี�ยวิกับโครงการโรงไฟฟา้ชีีวิมุวิลเพ่�อชุีมุชีน้: เกตน์้สิรี ทีศพลไพศาล

แผน้ภาพทีี� 5 ตัวิอย่างบทีควิามุเกี�ยวิกับถ่่าน้หิ์น้ทีี�ตีพิมุพ์ใน้ ข่่าวสด (จำากซ้ีาย) เดอะสแตน้ดาร์ด และไทยรััฐ

ในบรรดาป็ระเที่ศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ทัี่�งหมิดทีี่�วัเิคราะห์ ป็ระเที่ศไที่ยมีิเอกลักษณ์พิัเศษเน่�องจาก
ไม่ิต้องพึั�งพัาการใช้ีถ่ึานหินมิากนัก เน่�องจากป็ระเที่ศไที่ยมีิ แหล่งก๊าซินอกชีายฝั� งเป็็นจำานวันมิาก โดยมีิ
สัิดส่ิวันก๊าซิธ์รรมิชีาติเป็็นจำานวันคร ่�งหนึ�งข่องสัิดส่ิวันการใช้ีพัลังงานในป็ระเที่ศ ข่ณะทีี่�อัตราการใช้ีถ่ึานหิน
มีิสัิดส่ิวันเพีัยงร้อยละ 18 เท่ี่านั�น ด้วัยแผ่นการพััฒนาพัลังงานทีี่�กำาลังจะเกิดขึ่�น มีิแนวัโน้มิว่ัาป็ระเที่ศไที่ย
จะหันไป็ใช้ีก๊าซิมิากขึ่�น ซึิ�งเป็็นกรอบข่่าวัทีี่�สิำานักข่่าวัทีี่�ได้ศึกษาทัี่�งหมิดนำาเสินอว่ัาก๊าซิเป็็นพัลังงานสิะอาด 
และมีิศักยภูาพัที่างการเงินมิากกว่ัาถ่ึานหิน แม้ิว่ัาจะเป็็นเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทีี่� อาจส่ิงผ่ลกระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิ
อย่างมิากก็ตามิ

เพ่ั�อให้เห็นภูาพัทีี่�ครอบคลุมิเกี�ยวักับการรายงานข่่าวัด้านพัลังงานในส่ิ�อข่องไที่ย ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์ หัวัหน้า
นักวัจัิยข่องเรา ได้วัเิคราะห์ 341 บที่ควัามิจากสิำานักข่่าวัออนไลน์ 5 แห่งข่่าวส์ดไที่ยรัฐ และกรุงเที่พธุุรกิจ 
(Bangkok Business) สิำานักพิัมิพ์ักระแสิหลัก 3 แห่งทีี่�มีิการนำาเสินอข่่าวัในแพัลตฟอร์มิดิจิทัี่ล; เดอะ
สิแตนดาร์ด สิำานักข่่าวัทีี่�เสินอข่่าวัในระบบดิจิทัี่ลเท่ี่านั�น; และสิำานักข่่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ เว็ับไซิต์ข่่าวัอิสิระทีี่�เผ่ย
แพัร่ข่่าวัโดยสิโมิสิรนักข่่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ ในสิมิาคมินักข่่าวันักหนังส่ิอพิัมิพ์ัแห่งป็ระเที่ศไที่ย โดยรวัมิ การวัจัิย
ข่องศิป็ป็ชัียได้แสิดงให้เห็นว่ัาอนาคตข่องพัลังงานข่องป็ระเที่ศไที่ย ไม่ิได้เป็็นเร ่�องข่องการพััฒนาถ่ึานหิน 
ข่ณะทีี่�พัลังงานหมุินเวัยีนได้รับการสินับสินุนจากส่ิ�อมิวัลชีนในระดับทีี่�แตกต่างกันไป็

ถ่ึานหินไม่ิใช่ีหัวัข้่อข่่าวัยอดนยิมิในส่ิ�อไที่ย มีิการรายงานข่่าวันี�เพีัยง 37 บที่ควัามิในเวัลา 2 ป็ ีซึิ�งเป็็นจำานวัน
ทีี่�น้อยทีี่�สุิดในป็ระเที่ศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ทัี่�งหมิดทีี่�ที่ำาการวัจัิย ในจำานวันนี�มีิ 30 บที่ควัามิทีี่�วัางกรอบ
ให้ถ่ึานหินอย่างท่ี่วัมิท้ี่นว่ัาเป็็นตัวัที่ำาลายสิิ�งแวัดล้อมิและควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงานข่องป็ระเที่ศไที่ย 23 
บที่ควัามิใช้ีกรอบที่างศีลธ์รรมิเพ่ั�อแสิดงให้เห็นว่ัาถ่ึานหินนั�น “สิกป็รก” และ “เป็็นอันตรายต่อสุิข่ภูาพัข่อง
ป็ระชีาชีน” โดยกล่าวัอ้างถึึงปั็ญหาหมิอกควัันในไที่ยเม่ิ�อปี็ 2562 และ 2563

คำามัิ�นทีี่�จะไม่ิเอาถ่ึานหินข่องภูาครัฐและบรษัิที่เอกชีนถูึกใช้ีเป็็นกรอบว่ัาเป็็นส่ิวันหนึ�งข่องควัามิพัยายามิ
ป็รับโฉีมิองคก์รเหล่านั�นเป็็นองคก์รสีิเขี่ยวัและที่นัสิมัิย แม้ิว่ัาแหล่งพัลังงานที่างเล่อกจากถึา่นหิน เช่ีน ก๊าซิ
ธ์รรมิชีาต ิอาจไมิไ่ด้ช่ีวัยลดการป็ลอ่ยคาร์บอนไดออกไซิดไ์ด้ก็ตามิ เร ่�องเลา่จากส่ิ�อเหลา่นี�ได้ชีี�ให้เห็นว่ัา บรษัิที่
และหน่วัยงานข่องรัฐมิองว่ัาการเลิกใช้ีถ่ึานหินจะส่ิงผ่ลดีต่อภูาพัลักษณ์ข่องตน เดอะสิแตนดาร์ด รายงานถึึง 
วัธีิ์ทีี่�บ้านปู็ ซึิ�งเป็็นผู้่ผ่ลิตถ่ึานหินรายใหญ่ทีี่�สุิดข่องป็ระเที่ศไที่ย ได้ป็รับโฉีมิภูาพัลักษณ์โดยคำาข่วััญใหม่ิทีี่�ว่ัา 
“เป็็นมิิตรกับสิิ�งแวัดล้อมิและชีาญฉีลาดยิ�งขึ่�น” ซึิ�งมิาพัร้อมิกับแผ่นธุ์รกิจใหม่ิทีี่�ลดการใช้ีถ่ึานหินจากร้อย
ละ 70 เหล่อร้อยละ 40 ข่องธุ์รกิจในบรษัิที่ และหันไป็ลงทุี่นกับธุ์รกิจเกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์

เม่ิ�อเป็รยีบเทีี่ยบกับป็ระเที่ศเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้อ่�น การรายงานข่่าวัเร ่�องถ่ึานหิน
ข่องป็ระเที่ศไที่ยมีิควัามิโดดเด่นเน่�องจาก
การเน้นเร ่�องการต่อต้านโรงไฟฟา้ถ่ึานหิน
ข่องชุีมิชีน บที่ควัามิเกี�ยวักับการต่อสู้ิข่อง
ชุีมิชีนแป็ดเร ่�อง ซึิ�งป็ระกอบด้วัยรายงาน
ข่่าวัทีี่�เกี�ยวัข้่องกับถ่ึานหินร้อยละ 22 แสิดง
ให้เห็นถึึงเหม่ิองถ่ึานหินและโรงไฟฟ้าถ่ึานหิน 
ว่ัาเป็็นสิาเหตใุห้ป็ระชีาชีนรวัมิตวัักันต่อสู้ิเพ่ั�อ
รักษาสิิ�งแวัดล้อมิและสุิข่ภูาพัข่องชุีมิชีน

มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินเพีัยง 7 จาก 
37 บที่ควัามิเท่ี่านั�นทีี่�ระบุว่ัา ถ่ึานหินเป็็น
ส่ิวันเสิรมิิทีี่�จำาเป็็นต่อสัิดส่ิวันพัลังงานข่อง
ป็ระเที่ศไที่ย บที่ควัามิเหล่านี�มัิกเป็็น บที่
แสิดงควัามิคิดเห็นโดยคอลัมินิสิต์ทีี่�ใกล้ชิีด
กับรัฐบาล หรอ่รายงานข่่าวัทีี่�อ้างอิงควัามิ
เห็นจากการไฟฟ้าฝ�ายผ่ลิตแห่งป็ระเที่ศไที่ย 
ซึิ�งรัฐเป็็นเจ้าข่อง และป็ตที่. ซึิ�งเป็็นบรษัิที่
มิหาชีนยักษ์ใหญ่ด้านนำ�ามัินและก๊าซิ

กรณี์ศึกษา
แนวคิดต่ัอต้ัานชุัมชันนั�นพบได้อย่างชััดเจันในการ
รายงานข่่าวโที่รทัี่ศน์ ในการโต้ัวาท่ี่เก่�ยวกับการนำาเส์นอ
โครงการโรงผลิตัไฟิฟิ้าพลังถ่่านหิินในภาคใต้ัข่องไที่ย 
ซ่ี�งม่การศ่กษ์าวิจััยโดย เวิลด์ วิรดา แซ่ีลิ�ม นับตัั�งแต่ั
เดือนกรกฎาคม 2558 ถ่่งเดือนกุมภาพันธ์ิ์ 2561 ความ
ขั่ดแย้งระหิว่างชัาวบ้านและรัฐบาลได้กลายเป็นหิัวข้่อ
ข่่าวส์ำาคัญ่ในการรายงานข่่าวปัญ่หิาเรื�องถ่่านหิินโดย
ส์ถ่าน่โที่รทัี่ศน์ส์ำาคัญ่ทุี่กช่ัอง ไที่ยรัฐ, พ่พ่ท่ี่ว่เอชัด่ช่ัอง 
36, ช่ัอง 3 ประเที่ศไที่ย, อส์มที่ และไที่ยพ่บ่เอส์ ตัามท่ี่�
นักข่่าวทัี่�งห้ิาให้ิสั์มภาษ์ณ์์ในกรณ่์ศ่กษ์าครั�งน่� เปน็เพราะ
ประเด็นปัญ่หิาถ่่านหิินเกิดข่่�นจัากการเคลื�อนไหิวต่ัอ
ต้ัานถ่่านหิิน ซ่ี�งนำาโดยชัาวบ้านในพื�นท่ี่�ท่ี่�ไม่ต้ัองการโรง
ไฟิฟิา้ถ่่านหิินในชุัมชันข่องพวกเข่า ดังนั�น นักข่่าวจ่ัง
มักรายงานส์ถ่านการณ์์ปัจัจุับันเก่�ยวกับการเดินข่บวน 
คำาร้องข่อ และความกังวลข่องผู้ประท้ี่วง วิธ่ิ์ท่ี่�รัฐบาล
ตัอบส์นอง และความขั่ดแย้งระหิว่างกลุ่มส์นับส์นุน
ถ่่านหิินกับกลุ่มต่ัอต้ัานถ่่านหิิน แที่นท่ี่�จัะรายงานเก่�ยว
กับถ่่านหิินผ่านมุมมองข่องการเปล่�ยนแปลงส์ภาพ
ภูมิอากาศ หิรือเน้นประเด็นด้านสิ์�งแวดล้อมเปน็หิลัก

mailto:sippachaik@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0360544285900805
https://climaterealityproject.org/blog/3-big-myths-about-natural-gas-and-our-climate
https://climaterealityproject.org/blog/3-big-myths-about-natural-gas-and-our-climate
mailto:sippachaik@gmail.com
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849525
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_2178042
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_2178042
https://www.thairath.co.th/news/business/1633175
https://www.thairath.co.th/news/business/1633175
https://www.thairath.co.th/news/business/1633175
mailto:world.wirada@gmail.com
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ศิปปชัีย กุลนุ้วิงศ์ | @10pachai
ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์ เป็็นนักศึกษาป็รญิญาโที่ สิาข่า Inter-Asia NGO Studies ทีี่� 
Sungkonghoe University ในกรุงโซิล ป็ระเที่ศเกาหลใีต้ เข่าเคยที่ำางานทีี่� Thai 
PBS, BBC Thai และ Agence France-Presse ซึิ�งครอบคลุมิป็ระเที่ศไที่ย
และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ เข่าสินใจการวัจัิยส่ิ�อและการเคล่�อนไหวัที่างการเม่ิอง

เกตน์้สิรี ทีศพลไพศาล
เกตน์สิิร ีที่ศพัลไพัศาล ที่ำางานด้านสิิที่ธิ์มินุษยชีนและสิิที่ธิ์สิิ�งแวัดล้อมิในอนุภููมิิภูาค
ลุ่มินำ�าโข่ง ตั�งแต่สิำาเร็จการศึกษาระดับป็รญิญาตรใีนป็ ี2557 สินใจวัารสิารศาสิตร์
เชิีงข้่อมูิลและการใช้ีเที่คโนโลยีเพ่ั�องานด้านสิิที่ธิ์มินุษยชีน และเพิั�มิการมิีส่ิวันร่วัมิ
ข่องพัลเม่ิองในป็ระเด็นสิิ�งแวัดล้อมิและสัิงคมิ

อย่างไรก็ตามิ ตัวัเลข่นี�เทีี่ยบไม่ิได้กับ 209 บที่ควัามิ หรอ่ 1 จาก 2 บที่ควัามิด้านพัลังงานทีี่�ผ่่านการตรวัจ
สิอบ ซึิ�งวัางกรอบข่่าวัในแง่บวักในเร ่�องการเป็ลี�ยนผ่่านไป็สู่ิพัลังงานหมุินเวัยีน ว่ัาเป็็นสิิ�งจำาเป็็นต่ออนาคต
ข่องเศรษฐกิจและสิิ�งแวัดล้อมิข่องป็ระเที่ศไที่ย โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้รับควัามิสินใจ
ได้รับรายงานข่่าวัอย่างมิาก คิดเป็็นร้อยละ 60 ข่องบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวัยีนทัี่�งหมิด แผ่งโซิ
ลาร์เซิลล์มัิกถูึกวัางกรอบวั่าเป็็น เที่คโนโลยีใหม่ิทีี่�สิามิารถึสิร้างผ่ลกำาไรให้กับนักลงทุี่นชีาวัไที่ย และเป็็น
พัลังงาน “สิะอาด ยั�งย่น และควัามิมัิ�นคงในอนาคต” สิำาหรับป็ระเที่ศไที่ย

บที่ควัามิข่อง ไที่ยรัฐชิี�นหนึ�งแสิดงให้เห็น ว่ัาพัลังงานหมุินเวัยีนมีิควัามิสิำาคัญต่อควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงาน
ข่องไที่ย โดยระบุว่ัาต้นทุี่นการผ่ลิตนำ�ามัินและก๊าซิธ์รรมิชีาติจะยังคงสูิงขึ่�นอันเป็็นผ่ลมิาจากสิงครามิการ
ค้าระหว่ัางสิหรัฐอเมิรกิากับจีน เน่�องจากป็ระเที่ศไที่ยยังคงนำาเข้่าแหล่งพัลังงานเหล่านี�จากต่างป็ระเที่ศ 
บที่ควัามินี�กล่าวัว่ัา พัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�สิร้างขึ่�นในระดับครัวัเรอ่นหรอ่ชุีมิชีนอาจเป็็นที่างเล่อกทีี่�ถูึกกว่ัา
และป็ลอดภูยัยิ�งกวัา่ได้ บที่ควัามินี�ซึิ�งอ้างอิงคำาพูัดข่องเจา้หน้าทีี่�ระดบัสูิงข่องรัฐบาล 2 คน รวัมิถึึงผู้่อำานวัย
การสิำานักนโยบายและแผ่นพัลังงาน กล่าวัว่ัาการใช้ีพัลังงานหมุินเวัยีนจะช่ีวัยตอบสินองควัามิต้องการไฟฟา้
ข่องป็ระเที่ศที่ี�เพิั�มิขึ่�นได ้ในข่ณะเดยีวักัน พัลังงานแสิงอาที่ติย์ก็เป็็นแหลง่พัลังงานที่ี� “เป็็นทีี่�ต้องการ” มิาก
ทีี่�สุิด เน่�องจากค่าใช้ีจ่าย “ถูึกกว่ัา” และ “เข้่ากันได้กับลักษณะภููมิิป็ระเที่ศข่องไที่ย”

นอกจากนี� รัฐบาลยังได้ใช้ีกรอบควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงาน เพ่ั�อส่ิงเสิรมิิให้ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นผู้่ค้าพัลังงานเชิีง
ยุที่ธ์ศาสิตร์ และเป็็นศูนย์กลางการค้าพัลังงานในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ส่ิ�อมิวัลชีนไที่ยรู้สึิกภูาคภููมิิใจใน
เร ่�องการลงทุี่นด้านพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ข่องป็ระเที่ศในทัี่�วัภููมิิภูาคนี� โดยมีิบที่ควัามิ 23 เร ่�องจากสิำานัก
ข่่าวักระแสิหลัก 4 แห่งนำาเสินอข่่าวัชี่�นชีมิโครงการด้านพัลังงานแสิงอาที่ิตย์ข่องป็ระเที่ศไที่ยในป็ระเที่ศ
อ่�น ๆ โดยเฉีพัาะในเวัยีดนามิ

โดยรวัมิแล้วั การวัเิคราะห์เชิีงลึกเกี�ยวักับการรายงานข่่าวัเร ่�องถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวัยีนในป็ระเที่ศไที่ย 
พับว่ัาส่ิ�อไที่ยกำาหนดกรอบให้พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และพัลังงานหมุินเวัยีนอ่�น ๆ  ทีี่�ไม่ิใช่ีนำ�า เป็็นพัลังงานแห่ง
อนาคตข่องป็ระเที่ศ แม้ิจะมีิข้่อยกเว้ันทีี่�สิำาคัญในบที่ควัามิแสิดงควัามิเห็น แต่ถ่ึานหินและพัลังนำ�าส่ิวันใหญ่
ถูึกรายงานในเชีิงลบ โดยหลักฐานทีี่�มีิทัี่�งหมิด อย่างน้อยก็เท่ี่าทีี่�ส่ิ�อรับรู้ ได้สินับสินุนว่ัาถ่ึานหินกำาลังหมิด
ไป็ ที่างเล่อกอ่�นข่องถ่ึานหิน ซึิ�งรวัมิถึึงพัลังงานหมุินเวัยีนตลอดจนก๊าซิธ์รรมิชีาติ มัิกได้รับการยกย่อง
จากส่ิ�อ โดยบางครั�งไม่ิได้สิอดแที่รกข้่อคำานึงถึึงควัามิเสีิ�ยงด้านสิิ�งแวัดล้อมิ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งในกรณี
ข่องก๊าซิธ์รรมิชีาติ

กรณี์ศึกษา
ช่ัวมวลเป็นพลังงานหิมุนเว่ยนอ่กชันิดหิน่�งท่ี่� ม่การ
รายงานข่่าวอย่างแพร่หิลาย เนื�องจัากรัฐบาลไที่ยหิวังว่า
จัะใช้ัประโยชัน์จัาก ผลผลิตัที่างการเกษ์ตัรท่ี่�จััดการยาก 
ในการส์ร้างพลังงานภายใต้ัโครงการท่ี่�ชืั�อว่า พลังงานเพื�อ
ทุี่กคน เกตัน์สิ์ร่ ที่ศพลไพศาล ได้ที่ำาการวิจััยกรณ่์ศ่กษ์า
ข่องการรายงานข่่าวเรื�องช่ัวมวลในสื์�อกระแส์หิลักเปร่ยบ
เท่ี่ยบกับแหิล่งข้่อมูลที่างเลือก และพบว่าสื์�อส์องประเภที่
น่�รายงานข่่าวแหิล่งพลังงานแตักต่ัางกัน 19 บที่ความจัาก
สื์�อกระแส์หิลักกล่าวถ่่งช่ัวมวลว่าเป็นประโยชัน์ต่ัอจัังหิวัด
ต่ัาง ๆ ข่องไที่ย ข่ณ์ะท่ี่� 14 บที่ความในสื์�อที่างเลือก
กล่าวว่ามันเป็นท่ี่�มาข่องความขั่ดแย้งระหิว่างชัาวบ้านและ
นักลงทุี่นด้านพลังงานตัลอดจันข่องประเที่ศ บที่ความ
เหิล่าน่�กล่าวหิาว่าการพัฒนาช่ัวมวลข่องรัฐบาลไม่ได้
ตัอบส์นองตัามความต้ัองการข่องชุัมชันอย่างแท้ี่จัริง

เวิิลด์ วิิรดา แซ่ีลิ�มุ
เวัลิด์ วัริดา แซ่ิลิ�มิ เป็็นนักข่่าวัอิสิระด้านมัิลติมีิเดียทีี่�เคยที่ำางานเต็มิเวัลาให้กับทีี่วัช่ีีอง
หนึ�งในกรุงเที่พัฯ เธ์อเพิั�งจบการศึกษาจาก University of Amsterdam ซึิ�งเป็็น
ส่ิวันหนึ�งข่องโครงการ Erasmus Mundus Master ในด้านวัารสิารศาสิตร์ ส่ิ�อ 
และโลกาภิูวััตน์ มีิควัามิเชีี�ยวัชีาญด้านส่ิ�อและการเม่ิอง

https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1869044
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886899
https://www.thairath.co.th/news/local/1867393
https://www.statista.com/topics/5730/agriculture-in-thailand/
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มีิควัามิแข็่งแกร่งมิาก ตามิทีี่�ได้กล่าวัก่อนหน้านี� นักเคล่�อนไหวัด้านพัลังงานคนสิำาคัญ 
เช่ีน Gerry Arances จากศูนย์พัลังงานระบบนิเวัศและการพััฒนา ได้ถูึกอ้างถึึงใน
บที่ควัามิทีี่�วัพิัากษ์วัจิารณ์ถ่ึานหินมิากกว่ัาคร ่�งข่องบที่ควัามิทัี่�งหมิด

พลังงาน้ห์มุุน้เวีิยน้ถู่กวิางกรอบข่าวิอย่างท่ีวิมุท้ีน้ใน้ฐาน้ะการ
ลงทุีน้ทีี�สร้างผลกำาไร
แม้ิว่ัาสิำานักข่่าวัข่องป็ระเที่ศลูกเส่ิอเห็นไม่ิตรงกันว่ัาถ่ึานหินจะมีิบที่บาที่มิากน้อยแค่
ไหนต่ออนาคตข่องป็ระเที่ศ แต่สิิ�งทีี่�เห็นชัีดเจนค่อ ส่ิ�อเหล่านี�กล่าวัถึึงการเติบโตข่อง
พัลังงานหมุินเวัยีนในแง่ดีอย่างท่ี่วัมิท้ี่น โดยเฉีพัาะพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์นั�นได้สิร้าง
ควัามิต่�นเต้นอย่างมิาก เม่ิ�อดูจากการทีี่�บที่ควัามิเชิีงบวักเกี�ยวักับถ่ึานหิน มีิจำานวัน
มิากกวัา่บที่ควัามิข่องถึา่นหินทัี่�งหมิดในที่กุป็ระเที่ศ ยกเวัน้อินโดนเีซีิยทีี่�มีิจำานวันเที่า่
กัน นอกจากนี� ในสีิ�จากห้าป็ระเที่ศดังกล่าวั มีิการวัางกรอบข่่าวัเชิีงบวักต่อพัลังงาน
หมุินเวัยีนอ่�น ๆ ทีี่�ไม่ิใช่ีพัลังงานนำ�า (แสิงอาทิี่ตย์ ลมิ ชีีวัมิวัล และควัามิร้อนใต้พ่ั�น
พิัภูพั) โดยคิดเป็็นจำานวันมิากกว่ัาร้อยละ 75

แนวโน้มุระดับภู้มิุภูาค: การเปรียบเทียบ 5 ประเทศที�วิเคราะห์ิ

การวัเิคราะห์เชิีงเป็รยีบเทีี่ยบเร ่�องการรายงานเร ่�องถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวัยีนข่องทัี่�งห้าป็ระเที่ศทีี่�ได้ศึกษาวัจัิยครั�งนี� ให้ผ่ลลัพัธ์์ทีี่�คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันอย่างน่า
สินใจซึิ�งจะมิกีารศกึษาคน้คว้ัาเพิั�มิเตมิิต่อไป็ในสิว่ันนี� แรกสิดุเราจะถึกป็ระเดน็เร ่�องแนวัโนม้ิเฉีพัาะที่ี�สิำาคัญสูิงสุิดสิามิข่อ้ซึิ�งพับในการรายงาน จากนั�นก็จะเป็ลี�ยนเป็็นการศกึษา
วัจัิยแนวัโน้มิการป็ฏิบัติด้านวัารสิารศาสิตร์สิองข้่อ ก่อนทีี่�จะป็ดิท้ี่ายด้วัยการแลกเป็ลี�ยนควัามิเห็นเร ่�องสิำานักข่่าวัสิำาคัญและการป็ฏิบัติทีี่�ดีทีี่�สัิงเกตพับ

แน้วิโน้้มุของแน้วิคิดเร่�องพลังงาน้

ภาพลักษณ์์ของถ่่าน้หิ์น้ใน้ส่�อตามุประมุาณ์การนั้�น้เกี�ยวิข้องอย่างใกล้ชิีดกับการพึ�งพาถ่่าน้หิ์น้ของประเทีศ

แม้ิว่ัาเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้มัิกถูึกมิองในภูาพัรวัมิว่ัาเป็็นภููมิิภูาคทีี่� “ถ่ึานหินยังคง
เป็็นราชีา” แต่ก็ยังมีิควัามิแตกต่างทีี่�สิำาคัญหลายป็ระการในเร ่�องวัธีิ์การใช้ีเช่ี�อเพัลิง
ฟอสิซิิลข่องแต่ละป็ระเที่ศ ตลอดจนการตอบสินองข่องภูาคป็ระชีาสัิงคมิต่อการ
พััฒนาถ่ึานหิน องค์ป็ระกอบเหล่านี�ส่ิงผ่ลต่อภูาพัลักษณ์ข่องนโยบายเร ่�องถ่ึานหิน
ในส่ิ�อระดับป็ระเที่ศ

เม่ิ�อพิัจารณารายงานข่่าวัเร ่�องถ่ึานหินโดยเฉีพัาะในป็ระเที่ศอินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย 
ฟิลิป็ป็ินส์ิ เวัยีดนามิ และไที่ย สิิ�งทีี่�มีิควัามิโดดเด่นมิาก ค่อ การวัางกรอบข่่าวัเร ่�อง
ถ่ึานหินข่องเสิ่�อส่ิวันใหญ่ขึ่�นอยู่กับว่ัาป็ระเที่ศตอ้งพึั�งพัาพัลงังานป็ระเภูที่นี�มิากน้อย
เพีัยงใด ตารางทีี่� 1 การเป็รยีบเทีี่ยบจำานวันบที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึงถ่ึานหินในเชิีงบวัก 
โดยคิดเป็็นอัตราส่ิวันร้อยละข่องบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหินทัี่�งหมิด และการใช้ีถ่ึานหิน
ในสิัดส่ิวันพัลังงานทัี่�งหมิดข่องป็ระเที่ศ โดยคิดเป็็นอัตราสิ่วันร้อยละข่องสิัดส่ิวัน
พัลังงานทัี่�งหมิด

ตารางทีี� 1 กรอบข่าวิเร่�องถ่่าน้หิ์น้ใน้เชิีงบวิกและปริมุาณ์การใช้ีถ่่าน้หิ์น้ใน้เอเชีีย
ตะวัิน้ออกเฉีียงใต้

ประเทีศ กรอบข่าวิเชีิงบวิก/บทีควิามุถ่่าน้ห์ิน้ ปรมิุาณ์การใชีถ้่่าน้ห์นิ้/ปรมิุาณ์การใชีพ้ลังงาน้ทีัง้ห์มุด

อินโดน่เซี่ย 67% 62%

มาเลเซี่ย 46% 44%

ฟิิลิปปินส์์ 39% 44%

เว่ยดนาม 32% 33%

ไที่ย 19% 18%

สิำาหรับ 3 ป็ระเที่ศที่ี�ศึกษาวัจัิย ค่อ มิาเลเซิีย เวัยีดนามิ และไที่ย ควัามิแตกต่าง
ระหว่ัางกรอบข่่าวัเชิีงบวักต่อบที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหินทัี่�งหมิดทีี่�สุ่ิมิตัวัอย่าง และป็รมิิาณ
การใช้ีถึ่านหินต่อป็รมิิาณการใช้ีพัลังงานทัี่�งหมิดอยู่ที่ี�ร้อยละ 1 ถึึง 2 เม่ิ�อพิัจารณา
ควัามิผิ่ดพัลาดจากส่ิวันต่างทีี่�เกี�ยวัข้่องกับจำานวันบที่ควัามิทีี่�ได้รับการตรวัจสิอบ 
ฟิลิป็ป็ินส์ิเป็็นป็ระเที่ศเดียวัทีี่�มีิควัามิแตกต่างจากป็ระเที่ศอ่�น โดยมีิค่าควัามิต่าง
ระหว่ัางการเป็รยีบเทีี่ยบสิองข้่ออยู่ทีี่�ร้อยละ 10 แม้ิว่ัาฟิลิป็ป็ินส์ิต้องพึั�งพัาถ่ึานหิน
เหม่ิอนกับมิาเลเซีิย แต่ 103 จาก 167 บที่ควัามิเร ่�องถ่ึานหินในฟลิิป็ป็นิส์ิวัางกรอบ
เช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลในเชิีงลบ ข่ณะทีี่�บที่ควัามิเพีัยง 46 จาก 113 บที่ควัามิในมิาเลเซีิย
วัางกรอบข่่าวัในลักษณะนี�

นอกจากควัามิลำาเอียงทีี่�เป็็นไป็ได้ในการสุ่ิมิตัวัอย่างแล้วั ยังมีิปั็จจัยอีกจำานวันหนึ�ง
ทีี่�อาจพิัจารณาได้ว่ัาเป็็นสิาเหตุข่องจำานวันทีี่�ไม่ิสิมิสัิดส่ิวันข่องถ่ึานหินในฟิลิป็ป็นิส์ิ 
ฟิลิป็ป็ินสิ์นั�นเป็็นหนึ�งใน ห้าอันดับแรกข่องป็ระเที่ศที่ี�มีิควัามิเสีิ�ยงต่อสิภูาพัอากาศ
มิากทีี่�สุิด พัายุใต้ฝุ�นทีี่�รุนแรงและควับคุมิไม่ิได้บีบบังคับให้ รัฐบาลและส่ิ�อต้องเปิ็ด
รับการเป็ลี�ยนแป็ลงดา้นพัลังงานมิากยิ�งขึ่�น อย่างน้อยในแง่ข่องวัาที่กรรมิ ยิ�งไป็กว่ัา
นั�น สิำานักสิำานักครสิิตจักรโรมัินคาที่อลิกข่องฟลิิป็ป็นิส์ิซึิ�งเป็็นสิถึาบันทีี่�น่าเกรงข่ามิ 
โดยมีิจำานวันศาสินิกชีน คิดเป็็นร้อยละ 86 ข่องป็ระชีากร ทัี่�งหมิด ได้ป็ระกาศอย่าง
ชัีดเจนเร ่�องการต่อต้านถ่ึานหิน และได้รับการอ้างอิงในส่ิ�ออย่างแพัร่หลาย และถึึง
แม้ิว่ัาฟิลิป็ป็นิส์ิ ค่อหนึ�งในป็ระเที่ศทีี่�อันตรายมิากทีี่�สุิดในเอเชีียสิำาหรับนักเคล่�อนไหวั
ด้านสิิ�งแวัดล้อมิ แต่ก็เป็็นป็ระเที่ศทีี่�มีิ การเคล่�อนไหวัระดับรากหญ้าด้านสิิ�งแวัดล้อมิ

ทีี่�แตกต่างค่อป็ระเที่ศเวัยีดนามิ ซึิ�งมีิบที่ควัามิร้อยละ 65 เท่ี่านั�น ทีี่�กล่าวัถึึงเที่คโนโลยี
ข่องพัลงังานหมุินเวัยีนอ่�น ๆ  ทีี่�ไม่ิใช่ีพัลังงานนำ�า ในเชีงิบวัก เวัยีดนามิไมิไ่ด้ล้าหลังใน
แง่ข่องการพััฒนาพัลังงานหมุินเวัยีน แต่เป็็นผู้่นำาระดับภููมิิภูาคทีี่�แท้ี่จรงิ โดยมีิการ
ติดตั�งพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่�ควัามิจุ 4.5GW หรอ่มิากกว่ัาภููมิิภูาคอาเซิียนทัี่�งหมิด
รวัมิกัน นั�นไม่ิได้หมิายควัามิว่ัาเวัยีดนามิมีิบที่ควัามิทีี่�วัางกรอบพัลังงานหมุินเวัยีน
ในแง่ลบมิากกว่ัาป็ระเที่ศลูกเส่ิอทีี่�เหล่อ จรงิ ๆ  แล้วั เวัยีดนามิมีิบที่ควัามิทีี่�มีินำ�าเสีิยง
เป็็นกลางและระมัิดระวััง ทีี่�พูัดถึึงศักยภูาพัข่องพัลังงานหมุินเวัยีนและข้่อจำากัดด้าน
การพััฒนาพัลังงานด้านนี� มิากกว่ัาป็ระเที่ศอ่�น ปั็ญหาโดยทัี่�วัไป็ทีี่�ได้รับการพูัดค่อ
ควัามิไม่ิชัีดเจนข่องระเบียบข้่อบังคับ ควัามิข่าดแคลนท่ี่อส่ิงพัลังงาน และระยะเวัลา
อันสัิ�นในเป็ดิรับสิมัิครเข้่าร่วัมิโครงการ FiT ส่ิ�อข่องเวัยีดนามิได้ติดตามิเร ่�องราวัการ
พััฒนาพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์มิาตั�งแต่โครงการ FiT เร ิ�มิขึ่�นในป็ ี2560 ซึิ�งส่ิงผ่ลให้การ
ลงทุี่นข่ยายตัวัอย่างมิากในเวัลาที่ี�รวัดเร็วั บที่ควัามิเหล่านี�แสิดงข่้อมูิลโดยละเอียด
เกี�ยวักับเที่คโนโลยีและนโยบายข่องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์สิำาหรับผู้่อ่านกระแสิหลัก 
สิิ�งนี�ก็ตรงกับควัามิตระหนักรู้เร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ข่องบรรดาผู้่ส่ิ�อข่่าวัตลอด
จนผู้่อ่านทัี่�วัไป็ หรอ่กล่าวัอีกอย่างค่อ ยิ�ง “การที่ดลองพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์” ใกล้
เข้่ามิามิากเท่ี่าไร ผู้่ส่ิ�อข่่าวัในเวัยีดนามิก็ยิ�งที่ำาการวัเิคราะห์อุป็สิรรคข่องการเติบโต
ในอนาคตทีี่�เหล่ออยู่มิากเท่ี่านั�น แที่นทีี่�จะส่ิงเสิรมิิพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์หรอ่พัลังงาน
หมุินเวัยีนในฐานะแนวัคิดทีี่�จับต้องไม่ิได้

https://core.ac.uk/download/pdf/212689286.pdf
https://www.iea-coal.org/thanks-to-asia-coal-is-still-king-worldwide/
https://www.iea-coal.org/thanks-to-asia-coal-is-still-king-worldwide/
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e Global Climate Risk Index 2020_14.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e Global Climate Risk Index 2020_14.pdf
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://climateactiontracker.org/countries/philippines/
https://asiasociety.org/education/religion-philippines#:~:text=The Philippines proudly boasts to,well over 100 Protestant denominations.
https://thediplomat.com/2018/09/environmental-defenders-under-pressure-across-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2018/09/environmental-defenders-under-pressure-across-southeast-asia/
https://core.ac.uk/download/pdf/212689286.pdf
https://theaseanpost.com/article/vietnam-leading-aseans-solar-pv-market
https://theaseanpost.com/article/vietnam-leading-aseans-solar-pv-market
https://theaseanpost.com/article/vietnam-leading-aseans-solar-pv-market
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ข่ณะเดียวักันในอินโดนีเซีิย ซึิ�งไม่ิมีิการติดตั�งทัี่�งเที่คโนโลยีพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์
หรอ่พัลังงานหมุินเวัยีนในจำานวันมิาก ร้อยละ 96 ข่องบที่ควัามิกล่าวัถึึงพัลังงาน
หมุินเวัยีนในเชิีงบวัก อย่างไรก็ตามิ จำานวันเก่อบคร ่�งหนึ�งข่องบที่ควัามิเหล่านี�
มีิการถึกป็ระเด็นเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีนในเชิีงที่ฤษฎี โดยไม่ิมีิการนำาเสินอการ
วัเิคราะห์นโยบายหรอ่ข้่อแนะนำาทีี่�เฉีพัาะเจาะจงแต่อย่างใด ผู้่ส่ิ�อข่่าวัอินโดนีเซีิย
มิองว่ัาเที่คโนโลยีพัลังงานหมุินเวัยีนเป็็นเร ่�องทีี่�เข้่าใจยากและยากจะเขี่ยนในเชิีงลึก 
Erlangga Djumena บรรณาธ์กิารข่อง Kompas อธิ์บายสิถึานการณ์นี� โดยกล่าวั
ว่ัาพัลังงานหมุินเวัยีน “มีิข้่อจำากัดด้านแหล่งข่่าวั” [ทีี่�ผู้่ส่ิ�อข่่าวัจะอ้างถึึง/สัิมิภูาษณ์] 
เน่�องจากยังมีิจำานวันไมิ่มิาก...อีกทัี่�งแหล่งข่่าวัก็ใช้ีศัพัท์ี่ที่างเที่คนิคมิากเกินไป็ ไมิ่
เพีัยงแต่ผู้่อ่านเท่ี่านั�น แต่บางครั�งผู้่ส่ิ�อข่่าวัก็เกิดควัามิสัิบสินเช่ีนกัน” เน่�องจากการ
ข่าดควัามิเข้่าใจ จึงเป็็นเร ่�องยากสิำาหรับผู้่ส่ิ�อข่่าวัในการเข้่าไป็ค้นหาแหล่งข่่าวัด้าน
พัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�เฉีพัาะด้าน

ไมุ่ใช่ีว่ิาพลังงาน้ห์มุุน้เวีิยน้ทุีกชีนิ้ดได้รับการรายงาน้แบบเดียวิกัน้
เม่ิ�อวัเิคราะห์บที่ควัามิทีี่�เจาะลึกเร ่�องเที่คโนโลยีพัลังงานหมุินเวัยีน ก็ได้คำาตอบทีี่�
ชัีดเจนว่ัาการนำาเสินอข่่าวัเร ่�องพัลังงานหมุินเวัยีนข่องส่ิ�อนั�นต่างกัน ในทุี่กป็ระเที่ศ
ทีี่�มีิการวัเิคราะห์ การรายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์มิากทีี่�สุิด โดยถูึกมิองว่ัา
เป็็นพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�มีิศักยภูาพัสูิงทีี่�จะเติบโตในอนาคต เร ่�องนี�เป็็นควัามิจรงิ
แม้ิแต่ในฟลิิป็ป็นิส์ิทีี่�มีิการใช้ีพัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพัมิากกว่ัา 67 เมิกกะวััตต์
ข่องป็รมิิาณการใช้ีพัลังงานทัี่�งหมิด

ทัี่�งนี�ต่างจากพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ พัลังงานหมุินเวัยีนรูป็แบบอ่�น อย่างทีี่�เห็นได้ชัีดเจน
ค่อ พัลังงานลมิ พัลังงานควัามิร้อนใต้พ่ั�นพิัภูพั และชีีวัมิวัล ได้รับควัามิสินใจน้อย
มิากจากสิำานักข่่าวัในภููมิิภูาคนี� ยกเว้ันป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งไม่ินานมิานี�รัฐบาลได้ป็ระกาศ
ดำาเนินโครงการการพััฒนาชีีวัมิวัลอย่างจรงิจังมิากขึ่�น โดยมีิช่ี�อว่ัาโครงการ พัลังงาน
เพ่ั�อทุี่กคน ซึิ�งได้รับการรายงานข่่าวัถึึงทัี่�งเชิีงบวักและเชิีงลบ ในอินโดนีเซีิย เช่ี�อเพัลิง
ชีีวัภูาพัได้กลายเป็็นคู่แข่่งสิำาคัญข่องพัลังงานแสิงอาที่ิตย์ ในแง่ข่องควัามิบ่อยครั�ง
ในการรายงานข่่าวั โดยร้อยละ 20 ข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานข่องอินโดนีเซีิยเน้น
ควัามิสิำาคัญข่องพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ ข่ณะทีี่�ร้อยละ 17 เน้นควัามิสิำาคัญข่องเช่ี�อ
เพัลิงชีีวัภูาพั ซึิ�งต่างจากโครงการพัลังงานเพ่ั�อทุี่กคนข่องไที่ย ข้่อบังคับเร ่�องเช่ี�อ
เพัลิงชีีวัภูาพั B-20 ข่องอินโดนีเซีิยได้รับการกล่าวัถึึงในเชิีงบวักอย่างท่ี่วัมิท้ี่น แม้ิว่ัา
เช่ี�อเพัลิงนี�อาจที่ำาลายสิิ�งแวัดล้อมิ

ข่ณะเดียวักัน แม้ิว่ัาจะเป็็นแหล่งพัลังงานหมุินเวัยีน แต่วัส่ิ�อกลับไม่ินับพัลังงานนำ�า
เป็็นพัลังงานหมุินเวัยีน ในระหวั่างช่ีวังเวัลาที่ี�ได้รับการวัจัิย โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งใน
มิาเลเซีิย ไที่ย และเวัยีดนามิ พัลังงานนำ�าถูึกกล่าวัโที่ษว่ัาเป็็นสิาเหตุข่องปั็ญหาสิิ�ง
แวัดล้อมิและปั็ญหาระบบนิเวัศจำานวันมิาก ทีี่�บรเิวัณท้ี่ายนำ�าข่องเข่่�อนสิำาคัญหลาย
แห่ง ตามิทีี่� Trung Chanh นักข่่าวัในเวัยีดนามิได้อธิ์บายว่ัา พัลังงานนำ�าไม่ิถ่ึอว่ัา
อยู่ในหมิวัดหมู่ิเดียวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และพัลังงานลมิเน่�องจาก “แม้ิว่ัาเข่่�อน
ผ่ลิตไฟฟา้พัลังนำ�าไม่ิได้ก่อมิลพิัษในลักษณะเดียวักับโรงงานผ่ลิตไฟฟ้าจากถ่ึานหิน 
แต่มัินที่ำาลายควัามิหลากหลายที่างชีีวัภูาพั เป็ลี�ยนแป็ลงป็ระชีากรป็ลา และระดับ
การทัี่บถึมิข่องตะกอนในแหล่งนำ�า”

โดยสิรุป็ค่อ สิำานักข่่าวัทัี่�งหลายข่องหา้ป็ระเที่ศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใตที้ี่�ได้ที่ำาการ
ศึกษาวัจัิย รายงานข่่าวัพัลังงานหมุินเวัยีน โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์
ว่ัาเป็็นการลงทุี่นทีี่�สิร้างผ่ลกำาไรสิำาหรับทัี่�งผู้่ผ่ลิตไฟฟ้าและผู้่บรโิภูคทีี่�กำาลังมิองหา
ผ่ลป็ระโยชีนจ์ากเที่คโนโลยใีหม่ิทีี่�กำาลังพััฒนาอยา่งรวัดเร็วั อย่างไรกต็ามิ สิิ�งทีี่�ข่าด
ค่อ การวัเิคราะห์เชิีงลึกถึึงบที่บาที่ข่องพัลังงานหมุินเวัยีนต่อสัิดส่ิวันพัลังงานโดย
รวัมิในอนาคต ทีี่�เป็็นมิากกว่ัาแค่ที่างเล่อกข่องเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิล ป็ระมิาณหนึ�งในห้า
ข่องบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวัยีนทีี่�สุ่ิมิตัวัอย่างในเวัยีดนามิ ไดเ้ร ิ�มิเจาะข่อ้มูิล
ข่องปั็ญหาทีี่�ใหญ่กว่ัา เช่ีน การออกแบบโครงข่่ายไฟฟา้ใหม่ิและตลาดพัลังงานเพ่ั�อ
รองรับการเติบโตข่องพัลังงานหมุินเวัยีน ซึิ�งการรายงานข่่าวัป็ระเภูที่นี�ไม่ิรวัมิถึึง
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ โดยทัี่�วัไป็พัลังงานนำ�านั�นไม่ิถ่ึอว่ัาเป็็นพัลังงานหมุินเวัยีน ข่ณะ
ทีี่�พัลังงานลมิ พัลังงานควัามิร้อนใตพ่้ั�นพิัภูพั และชีีวัมิวัลไมิมี่ิการรายงานข่่าวัมิากนกั

แน้วิโน้้มุใน้การปฏิิบัติด้าน้วิารสารศาสตร์

ผู้ส่�อข่าวิทัี�งห์ลายมุองว่ิาพลังงาน้เป็น้ข่าวิเศรษฐกิจำ ส่�อให้์พ่�น้ทีี�
กับเสียงจำากรัฐบาลและภาคธุุรกิจำมุากเกิน้ไป
ไม่ิว่ัาจะเป็็นการถึกป็ระเด็นเร ่�องพัลังงานป็ระเภูที่ใดก็ตามิ ป็ระเที่ศทัี่�งห้าในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใตที้ี่�ที่ำาการศึกษาวัจัิย พัลังงานถึกูมิองวัา่เป็็นเร ่�องที่างเศรษฐกจิ เร ่�อง
นี�แสิดงให้เห็นชัีดเจนจากการจัดหัวัข้่อข่่าวัว่ัาด้วัยเร ่�องพัลังงาน และป็ระเภูที่ข่อง
แหล่งข่่าวัทีี่�ได้รับการอ้างอิง

อย่างน้อยคร ่�งหนึ�งข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานในทุี่กป็ระเที่ศทีี่�ศึกษาวัจัิย ถูึกตีพิัมิพ์ั
ในหัวัข้่อข่่าวัธ์ุรกิจ เงิน เศรษฐกิจ หรอ่การเงินข่องสิำานักข่่าวั และเน้นเร ่�องผ่ลกระ
ที่บที่างเศรษฐกิจจากป็ระเด็นเร ่�องพัลังงานทีี่�ถูึกพูัดถึึง บางครั�งก็ละเลยแง่มุิมิอ่�น 
เช่ีน ผ่ลกระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิหรอ่สัิงคมิ ในเวัลาทีี่�ข่่าวัเร ่�องพัลังงานไม่ิถูึกตีพิัมิพ์ั
ในหัวัเชีิงเศรษฐกิจ แต่ในทุี่กป็ระเที่ศ ผ่ลกระที่บหลักทีี่�มีิหยิบมิาเสินอกมิักจะเป็็น
เร ่�องเศรษฐกิจมิากกว่ัาเร ่�องอ่�น

การวัเิคราะห์บที่สัิมิภูาษณ์ข่องเราไดย่้นยันผ่ลลัพัธ์์นี�เช่ีนกัน เน่�องจากในที่กุป็ระเที่ศ
ทีี่�ที่ำาการสุ่ิมิตัวัอย่าง ผู้่ส่ิ�อข่่าวัส่ิวันใหญ่ทีี่�รายงานข่่าวัเร ่�องพัลังงานบ่อย ๆ มัิกกล่าวั
ว่ัาพัวักเข่าเร ิ�มิที่ำาข่่าวัพัลังงาน ซึิ�งเป็็นส่ิวันหนึ�งข่องโต๊ะข่่าวัเศรษฐกิจ ในสิามิป็ระเที่ศ 
ได้แก่ ฟลิิป็ป็นิส์ิ เวัยีดนามิ และไที่ย ผู้่ส่ิ�อข่่าวัได้อธิ์บายเร ่�องนี�ว่ัา เน่�องจากป็ระเที่ศ
ข่องตน หน่วัยงานรัฐบาลมีิหน้าทีี่�รับผิ่ดชีอบในการวัางแผ่นด้านพัลังงาน อีกทัี่�งยัง
รับผิ่ดชีอบในการจัดการปั็ญหาแผ่นเศรษฐกิจอ่�น ๆ ดังนั�นนักข่่าวัจึงรายงานข่่าวั
ทุี่กหัวัข้่อข่่าวัตามิข่อบเข่ตอำานาจข่องกระที่รวังนี�

ทัี่�งนี�ไม่ิว่ัาจะเป็็นเพัราะจากการมิอบหมิายหน้าทีี่�นี�หรอ่ไม่ิก็ตามิ แหล่งข่่าวัจากรัฐบาล
และภูาคธ์รุกิจได้ถูึกอ้างอิงมิากเกินไป็ในบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานในป็ระเที่ศลกูเส่ิอทุี่ก
ป็ระเที่ศ สิำาหรับทัี่�งห้าป็ระเที่ศทีี่�ได้ที่ำาการวัเิคราะห์ ร้อยละ 70 ข่องบที่ควัามิเร ่�อง
พัลังงานทัี่�งหมิดเป็็นอย่างตำ�า อ้างคำาพูัดข่องตัวัแที่นจากองค์กรธุ์รกิจ รัฐบาล และ
องค์กรทีี่�เป็็นข่องรัฐเป็็นจำานวันมิาก

แนวัโน้มินี�สัิงเกตเห็นได้ชัีดเจนมิากยิ�งขึ่�นในบที่ควัามิทีี่�สินับสินุนถ่ึานหิน ซึิ�งส่ิวัน
ใหญ่อ้างอิงแหล่งข่่าวัจากรัฐบาลและภูาคอตุสิาหกรรมิ ที่ี�มีิส่ิวันไดเ้สีิยในการพััฒนา
ถ่ึานหิน บที่ควัามิสินับสินุนทีี่�ถ่ึานหินทัี่�งหมิดในอินโดนีเซีิย ร้อยละ 81 อ้างถึึงตัวัแที่น
รัฐบาลและองค์กรธุ์รกิจเป็็นจำานวันมิาก (95 จาก 112 บที่ควัามิ) ตัวัเลข่นี�ค่อร้อย
ละ 88 สิำาหรับมิาเลเซีิย (46 จาก 52 บที่ควัามิ) ร้อยละ 86 สิำาหรับฟิลิป็ป็นิส์ิ (18 จาก 
21 บที่ควัามิ) ร้อยละ 86 สิำาหรับไที่ย (6 จาก 7 บที่ควัามิ) และร้อยละ 96 สิำาหรับ
เวัยีดนามิ (23 จาก 24 บที่ควัามิ)

ปั็จจัยสิองข้่อทีี่�อาจพิัจารณาว่ัาเป็็นเหตุผ่ลที่ำาให้ส่ิ�อข่องอินโดนีเซีิยพึั�งพัาแหล่งข่่าวั
จากตัวัแที่นรัฐบาลและองค์กรธุ์รกิจในการรายงานข่่าวัถ่ึานหินน้อยลงเม่ิ�อเทีี่ยบกับ
ป็ระเที่ศอ่�น เป็็นเพัราะ: (1) การมีิบที่ควัามิสินับสินุนถ่ึานหินในอินโดนีเซีิยมิากกว่ัาทีี่�
อ่�น (117) และการสุ่ิมิตวััอยา่งบที่ควัามิจำานวันมิากอาจสิง่ผ่ลให้แหล่งข้่อมูิลทีี่�อ้างถึึง
มีิควัามิหลากหลายมิากกวัา่ และ (2) มีิแนวัโนม้ิสูิงกว่ัาทีี่�แหล่งข้่อมูิลทีี่�เป็็นนักวัชิีาการ
และ NGO จะแสิดงควัามิคดิเห็นสินับสินุนถ่ึานหินในอินโดนีเซีิยมิากกว่ัาป็ระเที่ศอ่�น 
ตัวัอย่างเช่ีน บที่ควัามิเร ่�องการที่ำาเหม่ิองถ่ึานหิน จาก Tribunnews ข่องอินโดนีเซีิย 
ซึิ�งอ้างถึึงแหล่งข่่าวัสิามิแห่ง ได้แก่ ผู้่อำานวัยการทัี่�วัไป็ข่องเหม่ิองแร่และถ่ึานหิน 
รัฐมินตรว่ีัาการกระที่รวังพัลังงานและแหล่งที่รัพัยากรธ์รรมิชีาติ และนักวัชิีาการ
จาก ศูนย์ป็ฏิรูป็เศรษฐกิจ (CORE ข่องอินโดนีเซีิย) ข่ณะทีี่�ตัวัแที่นจาก CORE โต้
เถีึยงว่ัาการข่ยายตัวัข่องถ่ึานหินจะที่ำาให้อินโดนีเซีิยลดการพึั�งพิังราคาถ่ึานหินโลก
อันผั่นผ่วัน และเข่าก็ยังเห็นด้วัยกับแหล่งข่่าวัข่องรัฐบาลทีี่�กล่าวัว่ัา อินโดนีเซีิยจะ
ยังคงใช้ีถ่ึานหินต่อไป็ อย่างน้อยก็อีกระยะหนึ�ง

https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-palm-oil-reputation-sustainability/
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/11/20/esdm-pkp2b-beri-kepastian-perpanjangan-kontrak-ke-pengusaha-batu-bara
https://www.coreindonesia.org/about/
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ข่ณะทีี่�แหล่งข่่าวัจากองค์กรธุ์รกิจและรัฐบาลถูึกอ้างอิงมิากเกินไป็ โดยทัี่�วัไป็ 
ควัามิคิดเห็นจากชุีมิชุีนระดับท้ี่องถิึ�นก็ถูึกอ้างอิงน้อยเกินไป็ ในการรายงาน
ข่่าวัเร ่�องถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวัยีน ในไที่ย มิาเลเซีิย เวัยีดนามิ และ
อินโดนีเซีิย บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานทีี่�สุ่ิมิตัวัอย่างจำานวันร้อยละ 10 หรอ่ตำ�า
กว่ัามีิการอ้างถึึงหัวัหน้าชุีมิชีนหรอ่สิมิาชิีกชุีมิชีน ฟลิิป็ป็นิส์ิเป็็นข้่อยกเว้ันใน
เร ่�องนี� โดยมีิบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานทีี่�สุ่ิมิตัวัอย่างจำานวันร้อยละ 19.5 ทีี่�มีิการ
อ้างถึึงควัามิคิดเห็นข่องชุีมิชีน เหตุผ่ลข้่อหนึ�งสิำาหรับควัามิแตกต่างนี�เป็็น
ข้่อเท็ี่จจรงิทีี่�นักวัจัิยชีาวัฟลิิป็ปิ็นส์ิข่องเราได้ระบุไว้ัในการสุ่ิมิตัวัอย่างสิำานัก
ข่่าวัระดบัภููมิิภูาคชี่�อ MindaNews ซึิ�งมีิการอา้งถึึงควัามิคดิเห็นข่องชีมุิชีน
บ่อยครั�งกว่ัา โดยจะมีิการแลกเป็ลี�ยนควัามิเห็นเกี�ยวักับ MindaNews ภูาย
หลังในหัวัข้่อ “ค่าผิ่ดป็กติ”

พลังงาน้ถู่กมุองว่ิาเป็น้เร่�องเข้าใจำยาก แต่บทีควิามุทัี�ง
ห์ลายก็น้ำาเสน้อแบบง่าย ๆ
ตามิทีี่�ได้กล่าวัถึึงในหัวัข้่อก่อนหน้านี� นักข่่าวัสิายพัลังงานมัิกถูึกจัดให้ที่ำางาน
ในโต๊ะข่่าวัเศรษฐกิจป็ระจำาองค์กรข่องตน นอกจากมัินจะที่ำาให้มุิมิมิองอ่�น
ข่องเร ่�องพัลังงานอาจเสีิ�ยงต่อการไม่ิได้รับควัามิสินใจ ข้่อเสีิยอีกข้่อหนึ�ง
ในเร ่�องนี�ค่อ ผู้่ส่ิ�อข่่าวัได้รับมิอบหมิายให้ที่ำาข่่าวัเศรษฐกิจในหลายป็ระเด็น
เกินไป็ จึงไม่ิมีิเวัลามิากพัอที่ี�จะที่ำาควัามิเข่้าใจและเข่ียนบที่ควัามิเกี�ยวักับ
ปั็ญหาพัลังงานได้ดีพัอ ในทีุ่กป็ระเที่ศที่ี�ที่ำาการวัเิคราะห์ ผู้่ส่ิ�อข่่าวัทีี่�ได้รับ
การสัิมิภูาษณ์อย่างตำ�าคร ่�งหนึ�งแสิดงออกอย่างชัีดเจนถึึงการข่าดควัามิ
มัิ�นใจเกี�ยวักับควัามิรู้เร ่�องพัลังงาน โดยอธิ์บายว่ัามัินเป็็นหัวัข้่อทีี่�เจาะถึึงยาก

แม้ิว่ัาผู้่ส่ิ�อข่่าวัที่ราบดีถึึงควัามิซัิบซ้ิอนข่องหัวัข้่อเร ่�องพัลังงาน แต่พัวักเข่า
ไม่ิมีิเวัลามิากพัอและควัามิสิามิารถึในการศึกษาควัามิซัิบซ้ิอนในการรายงาน
ข่่าวัข่องตน ในทุี่กป็ระเที่ศทีี่�ที่ำาการวัเิคราะห์ มีิข่่าวัทีี่�มีิเพีัยงข้่างเดียวัล้วัน ๆ 
และข่่าวัป็ระชีาสัิมิพัันธ์์คิดเป็็นอย่างตำ�าร้อยละ 60 ข่องบที่ควัามิพัลังงานทีี่�สุ่ิมิ
ตัวัอย่าง แม้ิว่ัาบที่ควัามิส่ิวันใหญ่จะนำาเสินอคำาอธิ์บายข่องศัพัท์ี่เฉีพัาะเร ่�อง
พัลังงานทีี่�ซัิบซ้ิอนบางคำา แต่โดยส่ิวันใหญ่แล้วั บที่ควัามิเหล่านี�มีิแหล่งข่่าวั
ไม่ิเพีัยงพัอหรอ่ใช้ีแหล่งข้่อมูิลเดียวัเท่ี่านั�น ตำ�ากว่ัาร้อยละ 5 ข่องบที่ควัามิใน
ทุี่กป็ระเที่ศทีี่�ที่ำาการวัเิคราะห์ ได้อ้างถึึงและตีควัามิข้่อมูิลอย่างเพีัยงพัออัน
เป็็นมิาตรฐานการรายงานข่่าวัข่องตน

ผู้่ส่ิ�อข่่าวัทีี่�ได้รับการสัิมิภูาษณ์สิำาหรับการวัจัิยข่องเรา ได้เสินอวัธีิ์การแก้
ปั็ญหาทีี่�แตกต่างกันในการป็รับป็รุงคุณภูาพัข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงานใน
ป็ระเที่ศข่องตน Afut Syafril Nursyirwan นักข่่าวัจาก ANTARA 
ข่องอินโดนีเซีิย ได้แนะนำาการอบรบซึิ�งตั�งเป็้าหมิายทีี่�นักข่่าวัรุ่นใหม่ิ 
Nursyirwan กล่าวัว่ัาห้องข่่าวัข่องเธ์อป็ระสิบปั็ญหาการมิอบหมิายหัวัข้่อ
พัลังงานให้แก่นักข่่าวัใหม่ิเน่�องจากมีิผู้่สินใจงานนี�ไม่ิมิากนัก ข่ณะเดียวักัน ผู้่
ส่ิ�อข่่าวัทีี่� Malaysian SME Media Group หวัังว่ัาห้องข่่าวัจะเป็ลี�ยนแป็ลง
การจัดหมิวัดหมู่ิ โดยย้ายข่่าวัพัลังงานออกจากบที่ควัามิเร ่�องเศรษฐกิจเพ่ั�อให้
มีิแนวัที่างทีี่�เหมิาะสิมิกวัา่ “ควัรมีิบที่ควัามิพัลงังานมิากขึ่�น [ทีี่�จะถึกกนั] เร ่�อง 
[ข่องนโยบายด้านพัลังงาน] ทีี่�มีิผ่ลกระที่บต่อโลกข่องเรา” เข่ากล่าวั “บที่ควัามิ
เร ่�องพัลังงานควัรจะเป็็นข่่าวัทัี่�วัไป็ทีี่�จะที่ำาให้การรายงานข่่าวัที่ำาได้อย่างกว้ัาง
ข่วัางมิากขึ่�น” ข่ณะเดียวักัน ป็ยิพัร จาก กรุงเที่พธุุรกิจ ได้กล่าวัว่ัา เธ์อเช่ี�อว่ัา
สิำานักข่่าวัอิสิระทีี่�ดำาเนินการโดยส่ิ�อภูาคป็ระชีาชีนอาจเป็็นที่างเล่อกทีี่�เหมิาะสิมิ
มิากกวัา่ในการรายงานข่่าวัพัลงังาน และหวัังวัา่สิำานักข่่าวัป็ระเภูที่ดงักล่าวัจะ
ได้รับการสินับสินุนมิากขึ่�นในอนาคต

ค่าผิดปกติ

จากการวัเิคราะห์ส่ิ�ออิสิระหรอ่สิำานักข่่าวัสิำาหรับเฉีพัาะกลุ่มิในการสุ่ิมิ
ตัวัอย่างข่องเรา ก็สินับสินุนมุิมิมิองข่องปิ็ยพัร นับจนถึึงปั็จจุบัน มีิสิำานัก
ข่่าวัป็ระเภูที่เดียวัในแต่ละป็ระเที่ศทีี่�ไม่ิได้รายงานข่่าวัพัลังงานจากมุิมิมิอง
ด้านเศรษฐกิจอย่างท่ี่วัมิท้ี่น ค่อส่ิ�ออิสิระหรอ่สิำานักพิัมิพ์ัทีี่�ตอบสินองผู้่อ่าน
เฉีพัาะกลุ่มิเท่ี่านั�น

ในฟิลิป็ป็ินส์ิ Mindanews เป็็นเพีัยงสิำานักทีี่�ไม่ิแสิวังผ่ลกำาไรเดียวัทีี่�ได้
รับการวัเิคราะห์โดยหัวัหน้านักวัจัิยข่องเรา โดยสิำานักพิัมิพ์ันี�มีิข่อบเข่ต
การที่ำางานครอบคลุมิระดับภููมิิภูาค ค่อเฉีพัาะพ่ั�นทีี่� Mindanao เที่่านั�น
และภูาคภููมิิใจในควัามิเป็็น “อิสิระ” ข่องตนเอง Mindanews เป็็นผู้่นำาใน
การเผ่ยแพัร่ข่่าวัร้องทุี่กข์่รายวัันข่องชุีมิชีนเกี�ยวักับโรงงานผ่ลิตไฟฟา้จาก
ถ่ึานหินข่นาดใหญ่ สิำานักข่่าวันี�ยังเป็็นสิำานักข่่าวัเพีัยงแห่งเดียวัในฟลิิป็ป็นิส์ิ
ทีี่�นำาเสินอหัวัข้่อข่่าวัสิิ�งแวัดล้อมิในหน้าแรกข่องตน นอกจากนี� ทีี่�นี�ก็ยังเป็็น
สิำานักข่่าวัทีี่�โดดเด่นเน่�องจากการมีิผ่ลงานทีี่�ดีในการนำาเสินอเน่�อหาทีี่�จำาเป็็น
ต่อผู้่อ่าน เพ่ั�อให้ผู้่อ่านสิรุป็ข่่าวัเกี�ยวักับโครงการและนโยบายเร ่�องพัลังงาน
ทัี่�งหลายด้วัยตนเอง

Kumparan ข่องอินโดนีเซีิยมีิควัามิโดดเด่นในฐานะเป็็นสิำานักพิัมิพ์ั
ในป็ระเที่ศเพีัยงแห่งเดียวัทีี่�ไม่ิได้เป็็นข่องบรษัิที่รวัมิธุ์รกิจสิำาคัญสิาข่า
ส่ิ�อมิวัลชีน สิำานักข่่าวัแห่งนี�ได้ตีพิัมิพ์ับที่ควัามิ 35 บที่ควัามิเกี�ยวักับข้่อดี
ข่องพัลังงานหมุินเวัยีนซึิ�งมีิจำานวันสูิงสุิดกว่ัาสิำานักข่่าวัอ่�นในอินโดนีเซีิย 
Kumparan ได้ที่ำาการที่ดลองโดยการตีพิัมิพ์ัเน่�อหาทีี่�ผู้่ใช้ีสิร้างขึ่�นจากส่ิ�อ
พัลเม่ิองและผู้่สิ่�อข่่าวัชัี�วัคราวัในที่อ้งถิึ�น คร ่�งหนึ�งข่องบที่ควัามิเร ่�องพัลังงาน
จาก Kumparan เขี่ยนขึ่�นโดยผู้่เขี่ยนภูายนอกและมิีควัามิหวัังเกี�ยวักับ
อนาคตข่องพัลังงานหมุินเวัยีนอย่างท่ี่วัมิท้ี่น

ข่ณะเดียวักัน Free Malaysia Todayซึิ�งเป็็นสิำานักข่่าวัออนไลน์อิสิระเพีัย
งแห่งเดียวัในมิาเลเซีิยทีี่�ตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเร ่�องพัลังงานจำานวันมิากกว่ัาทีี่�เน้น
ควัามิสิำาคัญด้านสิิ�งแวัดล้อมิ (15) มิากกว่ัาธุ์รกิจ (10) สิำานักข่่าวันี�มีิควัามิ
สินใจในการใช้ีแนวัคิดข่องชุีมิชีนอย่างเฉีพัาะเจาะจงเพ่ั�อรายงานป็ระเด็นขั่ด
แย้งข่องโครงการพัลังงาน โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งในเร ่�องข่องเข่่�อนพัลังนำ�าใน
แคว้ันซิาบาห์

ในเวัยีดนามิ Nguoi Do Thi หนังส่ิอพิัมิพ์ัรายสิปั็ดาหซึ์ิ�งตอบสินองผู้่อา่น
เฉีพัาะกลุ่มิในเม่ิอง มีิควัามิโดดเด่นจากการตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเร ่�องพัลังงาน
จำานวัน 13 ใน 14 บที่ควัามิในหัวัข้่อสิิ�งแวัดล้อมิ แม้ิว่ัาจะไม่ิใช่ีสิำานักข่่าวัทีี่�
สินับสินุนเร ่�องสิิ�งแวัดลอ้มิอยา่งชัีดเจนกต็ามิ สิำานักข่่าวันี�เป็็นสิำานักข่่าวัเพัยีง
แห่งเดียวัในเวัยีดนามิทีี่� นำาเสินอควัามิคิดเห็นข่องชุีมิชีนเกี�ยวักับโรงไฟฟ้าทีี่�ใช้ี
ถ่ึานหิน ในการแลกเป็ลี�ยนควัามิเห็นเร ่�องนโยบายถ่ึานหิน ข่ณะเดียวักัน ใน
ป็ระเที่ศไที่ย สิำานักข่่าวัสิิ�งแวัดล้อมิไม่ิมีิหัวัข้่อข่่าวัเร ่�องพัลังงานโดยเฉีพัาะและ
จะรายงานข่่าวัเร ่�องพัลงังานกต่็อเม่ิ�อมีิมุิมิมิองที่างสิงัคมิและสิิ�งแวัดลอ้มิในเน่�อ
ข่่าวัเท่ี่านั�น บที่ควัามิเร ่�องพัลังงานข่องสิำานักข่่าวันี�ไม่ิมีิบที่ควัามิใดทัี่�งสิิ�นทีี่�
อ้างถึึงแหล่งข้่อมูิลจากองค์กรธุ์รกิจและรัฐบาลเพีัยงอย่างเดียวั และรายงาน
ข่่าวัส่ิวันใหญ่มัิกเป็็นการวัพิัากษ์วัจิารณ์ป็ระเด็นทีี่�กำาลังเกิดขึ่�นอยู่

นอกจากสิำานักพิัมิพ์ัเฉีพัาะกลุ่มิทีี่�มีิแนวัโน้มิต่างจากสิำานักข่่าวักระแสิหลัก
อย่างชัีดเจนเหล่านี�แล้วั สิำานักข่่าวัอิสิระอีกจำานวันหนึ�งก็มีิควัามิโดดเด่นเช่ีน
กันสิำาหรับผ่ลงานข่องพัวักเข่าในการเป็ลี�ยนรูป็แบบการบรรยายข่่าวัพัลังงาน
ในป็ระเที่ศข่องตน ในเวัยีดนามิ Le Quynh นักข่่าวัทีี่�มีิป็ระสิบการณ์ 10 
ป็ีในการรายงานข่่าวัพัลังงาน เป็็นผู้่เขี่ยนอิสิระให้กับนิตยสิาร Nguoi Do 
Thi  จำานวัน 9 บที่ควัามิ โดย 7 บที่ควัามิเป็็นบที่ควัามิเชิีงสิอบสิวันหรอ่เชิีง
วัเิคราะห์ Mangai Balasegaram ข่องมิาเลเซีิยมัิกที่ำาการเช่ี�อมิโยงระหว่ัาง
ถ่ึานหินกับการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศเป็็นป็ระจำาใน op-eds สิำาหรับ 
The Star และเป็็นสิมิาชิีกข่องข่องเครอ่ข่่าย Clean Energy Wire ข่ณะ
เดียวักัน สิถึานีโที่รทัี่ศน์ข่องไที่ยได้รายงานข่่าวัทีี่�เป็็นการโต้เถีึยงกันเร ่�องการ
เล่�อนโครงการถ่ึานหิน โดยคุณป็ติิพัร เพัรามิธุ์รสิ จาก PPTVHD36 ได้ผ่ลิต
สิกู๊ป็ข่่าวัเชิีงลึกจำานวันมิากทีี่�เน้นควัามิสิำาคัญเร ่�องอันตรายข่องถ่ึานหินทีี่�อาจ
เกิดต่อชุีมิชีนในภูาคใต้ข่องป็ระเที่ศไที่ย และเจรจาต่อรองกับทีี่มิงานการ
ตลาดข่องเครอ่ข่่ายนี� ไม่ิให้สินับสินุนข้่อควัามิใดทัี่�งสิิ�นทีี่�กล่าวัว่ัาถ่ึานหินเป็็น
พัลังงานสิะอาด ตัวัอย่างทีี่�ชัีดเจนกว่ัานี�อาจจะพับไดใ้นรายงานระดบัป็ระเที่ศ
ข่องเรา นอกเหน่อจากควัามิกงัวัลเร ่�องการเป็ลี�ยนแป็ลงข่องสิภูาพัภููมิิอากาศ
แล้วั ผู้่ส่ิ�อข่่าวักลุ่มินี�ยังได้รับการสินับสินุนโอกาสิในการเดินที่างภูาคสินามิ
หรอ่การเรยีนรู้ทีี่�สิามิารถึช่ีวัยพัวักเข่าได้มิากในการรายงานข่่าวั

https://www.mindanews.com/
https://nguoidothi.net.vn/bai-1-nhieu-tinh-thanh-noi-khong-voi-nhiet-dien-than-17143.html
https://nguoidothi.net.vn/bai-1-nhieu-tinh-thanh-noi-khong-voi-nhiet-dien-than-17143.html
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บทีสรุป

ในบที่สิรุป็ การวัเิคราะห์ข่องเราเกี�ยวักับการรายงานข่่าวัข่องส่ิ�อเร ่�องถ่ึานหินและ
พัลังงานหมิุนเวัยีนในป็ระเที่ศลูกเส่ิอทัี่�งห้าข่องเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ซึิ�งได้แก่ 
อินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ฟิลิป็ป็ินส์ิ ไที่ย และเวัยีดนามิ แสิดงให้เห็นว่ัาถ่ึานหินได้ถูึก
กล่าวัถึึงว่ัาเป็็นพัลังงานสิำาหรับอนาคตข่องป็ระเที่ศทีี่�สัิมิพัันธ์์กับการใช้ีถ่ึานหินใน
ฐานะพัลังงานผ่สิมิผ่สิานในป็ัจจุบันและผ่ลิตภัูณฑ์์มิวัลรวัมิในป็ระเที่ศ ในการสิ่ง
ออกถ่ึานหินในอินโดนีเซีิย ปั็ญหาเร ่�องสิิ�งแวัดล้อมิมัิกมีิการอธิ์บายด้วัยหลักแห่ง
เหตุผ่ล ข่ณะทีี่�ในป็ระเที่ศไที่ยซึิ�งใช้ีถ่ึานหินน้อยกว่ัา ส่ิ�อจะกล่าวัถึึงแหล่งพัลังงานนี�
อย่างชัีดเจนว่ัาเป็็นพัลังงานสิกป็รกและอันตราย อย่างไรก็ตามิ ส่ิ�อในฟิลิป็ป็ินส์ิได้
นำาเสินอตัวัอย่างข่องการรายงานข่่าวัถ่ึานหินในเชิีงลบจำานวันน้อยมิาก แม้ิจะมีิการ
ใช้ีถ่ึานหินป็รมิิาณสูิงในพัลังงานผ่สิมิผ่สิาน บที่ควัามิในสิำานักข่่าวัชัี�นนำาข่องป็ระเที่ศ
ได้อ้างถึึงการที่ำาลายสิิ�งแวัดลอ้มิ การเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศข่องถึา่นหิน และ
การทีี่�ถ่ึานหินไม่ิสิามิารถึรับรองเสิถีึยรภูาพัในการผ่ลิตไฟฟ้าได้ซึิ�งเป็็นเหตุผ่ลข่อง
การเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็็นระยะ

ในที่างกลับกัน พัลังงานหมุินเวัยีนมัิกถูึกกล่าวัถึึงว่ัาเป็็นการลงทีุ่นทีี่�สิร้างผ่ลกำาไร
มิากกว่ัาการนำามิาใช้ีแที่นถ่ึานหินในฐานะพัลังงานฐาน แม้ิว่ัาบที่ควัามิเชิีงบวักเกี�ยวั
กับพัลังงานหมิุนเวัยีนนั�นมีิจำานวันมิากกวั่าถ่ึานหิน แต่น้อยมิากที่ี�ส่ิ�อมิวัลชีนข่อง
ป็ระเที่ศทัี่�งห้านี�จะกล่าวัถึึงควัามิสัิมิพัันธ์์ระหว่ัางการป็ล่อยมิลพิัษข่องพัลังงาน
หมุินเวัยีนและระดับการป็ล่อยมิลพิัษทีี่�ตำ�ากว่ัาเพ่ั�อจำากัดข่อบเข่ตการเป็ลี�ยนแป็ลง
ข่องสิภูาพัภููมิิอากาศ หรอ่นำาเสินอการวัเิคราะห์นโยบายที่ี�เฉีพัาะเจาะจง เวัยีดนามิ
มีิควัามิโดดเดน่ในระดบัหนึ�งด้วัยข่อ้ยกเวัน้หนึ�งข้่อ ป็ระเที่ศนี�เป็็นผู้่นำาในการพััฒนา
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์โดยการนำาเสินอข้่อมูิลพ่ั�นฐานแบบเชิีงลึกมิากกว่ัา การเป็ดิเผ่ย
นโยบายสิำาคัญซึิ�งเห็นได้จากหนึ�งในห้าข่องบที่ควัามิทีี่�ตีพิัมิพ์ัเกี�ยวักับหัวัข้่อนี�

ในทุี่กป็ระเที่ศที่ี�ศึกษาวัจัิย บที่ควัามิเร ่�องพัลงังานมัิกถูึกตีพิัมิพ์ัเป็็นข่่าวัเศรษฐกจิเป็็น
ส่ิวันใหญ่ ซึิ�งเป็็นผ่ลมิาจากกระบวันการรายงานข่่าวั เน่�องจากผู้่ส่ิ�อข่่าวับางคนได้รับ
มิอบหมิายงานในแผ่นกข่่าวัเศรษฐกิจ มีิการอ้างถึึงตัวัแที่นรัฐบาลและองค์กรธุ์รกิจ
เพีัยงไม่ิกี�คนในบที่ควัามิข่องตนแที่นที่ี�จะเป็็นควัามิคิดเห็นข่องชุีมิชีน บที่ควัามิเหลา่นี�
ถูึกตีพิัมิพ์ัในหัวัข้่อข่่าวัเศรษฐกจิ/ธุ์รกิจ/การเงนิข่องสิำานักข่่าวั ควัามิถึาวัรข่องควัามิ
คิดทีี่�ว่ัาการมิองพัลงังานสิามิารถึมิองไดจ้ากมิมุิมิองเหลา่นี�เท่ี่านั�น อย่างไรกต็ามิ เรา
มีิหลักฐานข่องการเป็ลี�ยนแป็ลงแนวัโน้มิในการป็ฏิบัติเร ่�องการรายงานข่่าวัในกลุ่มิ
สิำานักข่่าวัอิสิระแบบเฉีพัาะกลุ่มิ โดยมีิการที่ดลองนำาเสินอบที่ควัามิด้วัยนวััตกรรมิ
และบที่วัเิคราะห์เพิั�มิมิากขึ่�นเพ่ั�อการนำาเสินอมุิมิมิองทีี่�กว้ัางขึ่�น
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ภูาคผู้นวก 

สำานักข่่าวีทุิกแห่ิงทีิ�ถู่กวีเิคร้าะห์ิแลัะผูู้้ส้�อข่่าวีทีิ�ถู่กสัมุภาษณ์์สำาหิรั้บการ้วีจัิัยนี�:

ประเทีศ รายการ การวิิจัำยห์ลัก กรณี์ศึกษา 1 กรณี์ศึกษา 2
อินโดน่เซ่ีย ส์ำานักข่่าวท่ี่�

วิเคราะห์ิ 
Kompas

Tribunnews 

Liputan6

Okezone

Sindonews 

detikNews 

Kumparan

Kompas

Tempo 

Bisnis

ผู้สื์�อข่่าวท่ี่�
สั์มภาษ์ณ์์

Rochimawati, บรรณ์าธิิ์การ, Viva 

Deasy Indriwati, นักข่่าว, Inidata 

Musthofa Aldo, นักข่่าว, Liputan6 

บรรณ์าธิิ์การผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
detikNews 

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
detikNews

Pebrianto, บรรณ์าธิิ์การ, Liputan6 

Anisatul, นักข่่าว, CNBC

Athika Rahma, นักข่่าว, Liputan6

Virna, บรรณ์าธิิ์การ, ANTARA

Afut Syafril Nursyirwan, นักข่่าว, 
ANTARA

Rully Ramli, นักข่่าว, Kompas 

Ema, นักข่่าว, Kumparan 

Lusia Arumingtyas, นักข่่าว, 
Mongabay Indonesia 

Meidella Syahni, นักข่่าว, 
Mongabay Indonesia

Dani Jumadil Akhir, บรรณ์าธิิ์การ, 
Okezone 

Intan, นักข่่าว, Republika 

Norman, นักข่่าว, Jakarta Post

Erlangga Djumena, บรรณ์าธิิ์การ, 
Kompas 

Retno Sulistyowati, นักข่าว, Tempo 

Ichwan Susanto, ผู้สื์�อข่่าว, Kompas 

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, Kontan 

Aris Prasetyo, นักข่่าว, Kompas 

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม
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มาเลเซ่ีย ส์ำานักข่่าวท่ี่�
วิเคราะห์ิ

The Star

New Straits Times (NST)

Malaysiakini 

Free Malaysia Today (FMT)

The Edge

The Malaysian Reserve (TMR)
ผู้สื์�อข่่าวท่ี่�
สั์มภาษ์ณ์์

Mangai Balasegaram, คอลัมนิส์ต์ั, 
The Star

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, The Star

Shannon Teoh, บรรณ์าธิิ์การ, The 
Straits Times 

Areeshya, นักข่่าว, The Edge

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม 4 คน, 
TMR

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม 3 คน, The 
Edge

กลุ่มนักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, FMT

กลุ่มนักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
Malaysiakini

กลุ่มนักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
Malaysian SME Media Group

ฟิลิิปปนิส์์ ส์ำานักข่่าวท่ี่�
วิเคราะห์ิ

INQUIRER.net 

PhilStar

SunStar

Mindanews

GMA News Online (GNO) 

INQUIRER.net

GMA News Online (GNO)

ABS-CBN News Online

Rappler

Philippine News Agency (PNA)
ผู้สื์�อข่่าวท่ี่�
สั์มภาษ์ณ์์

Gabriel Pabico Lalu, นักข่่าว, 
INQUIRER.net

บรรณ์าธิิ์การผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
INQUIRER.net

James Relativo, ผู้ผลิตัเนื�อหิา, 
PhilStar 

Patricia Lourdes Viray, 
บรรณ์าธิิ์การ, PhilStar

Juaniyo Arcellana, บรรณ์าธิิ์การก่�ง
เกษ่์ยณ์, PhilStar

Ted Cordero, นักข่่าว, GNO

Luis Gorgonio, บรรณ์าธิิ์การ, GNO

Vic Sollorano, อด่ตับรรณ์าธิิ์การ, 
GNO

Carlo Lorenciana, นักข่่าว, PNA 

Jun Aguirre, ผู้สื์�อข่่าวชัั�วคราว, 
SunStar Cebu

Ronald Reyes, ผู้เข่่ยนข่่าว, SunStar 
Tacloban

Nicko Tubo, บรรณ์าธิิ์การ, SunStar

Malu Cadelina Manar, ผู้สื์�อข่่าว
ชัั�วคราว, Mindanews 

Froilan Gallardo, นักข่่าว, 
Mindanews

Jon Viktor Cabuenas, นักข่่าว, GNO 

Kristine Sabillo, นักข่่าว, ABS-CBN

บรรณ์าธิิ์การผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
INQUIRER.net 

Mary Judaline Partlow, นักข่่าว, 
PNA 

Joann Villanueva, นักข่่าว, PNA 

Rom Dulfo, บรรณ์าธิิ์การ, PNA 
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เว่ยดนาม ส์ำานักข่่าวท่ี่�
วิเคราะห์ิ

Tuoi Tre Online 

Dan Tri

VnExpress 

Zing News

Saigon Times

Nguoi Do Thi

Tuoi Tre Online

Dan Tri

Nguoi Do Thi

VnExpress 

Thanh Nien 

Dau Tu

Nguoi Lao dong 

VietnamNet

Tien Phong

Nhan Dan

—

ผู้สื์�อข่่าวท่ี่�
สั์มภาษ์ณ์์

Trung Chanh, นักข่่าว, Saigon 
Times

Lan Nhi, นักข่่าว, Saigon Times

anonymous นักข่่าว, Tuoi Tre

anonymous, นักข่่าว, Dan Tri

Le Quynh, ผู้สื์�อข่่าวอิส์ระ

Ngoc An, นักข่่าว, Tuoi Tre

Uyen Nguyen, นักข่่าว, Zing News 

Thong Nguyen, นักข่่าว, VnExpress

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
VnExpress

Xuan Nguyen, นักข่่าว, VnExpress

Phi Tuan, บรรณ์าธิิ์การ, Tuoi Tre 

Le Anh Tuan, คอลัมนิส์ต์ัผู้เช่ั�ยวชัาญ่, 
มหิาวิที่ยาลัย Can Tho

Anh Thi Nguyen, ผู้เช่ั�ยวชัาญ่เรื�อง
พลังงาน, แข่กรับเชิัญ่

Que Hai, นักข่่าว, Thanh Nien 

Le Quynh, ผู้สื์�อข่่าวอิส์ระ 

Lam Vân, บรรณ์าธิิ์การ, CESTI 

Duong Van Tho, บรรณ์าธิิ์การ, 
thiennhien.net 

Vo Manh Hung, นักข่่าว, 
Vietnamplus

ไที่ย ส์ำานักข่่าวที่่่
วิเคราะหิ์

ข่าวสด

ไทยรัฐ

กรุงเทพธุรกิจ (Bangkok Business)

เดอะส์แตันดาร์ด

ส์ำานักข่่าวส์ิ่งแวดล้อม

(การเลื่อนโครงการถ่่านหิิน) 

ชั่อง 3

ไที่ยรัฐที่่ว่ 

พ่พ่ที่่ว่เอชัด่36

อส์มที่

ไที่ยบ่พ่เอส์

(ชั่วมวล)

กรุงเทพธุรกิจ 

ประชาชาติธุรกิจ

ผู้จััดการออนไลน์ 

ไที่ยพับลิก้า

ศูนย์ข่้อมูลและข่่าวส์ืบส์วนเพื่อส์ิที่ธิ์ิ
พลเมืองไที่ย (TCIJ)

อ่ส์านเรคคอร์ด



เกี�ยวิกับเรา
The Stanley Center for Peace and Security เป็็นพัันธ์มิิตรกับป็ระชีาชีน องค์กร และชุีมิชีนทัี่�วัโลก เพ่ั�อขั่บเคล่�อนควัามิก้าวัหน้าข่องนโยบาย
ใน 3 ป็ระเด็น ได้แก่ ลดการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ หลีกเลี�ยงการใช้ีอาวุัธ์นิวัเคลียร์ และป้็องกันควัามิรุนแรงและการกระที่ำาโหดร้ายป็�าเถ่ึ�อน ศูนย์
แห่งนี�ก่อตั�งขึ่�นในปี็ 2499 และยังคงรักษาไว้ัซึิ�งควัามิเป็็นอิสิระ ในข่ณะทีี่�ได้พััฒนาฟอรัมิสิำาหรับมุิมิมิองและควัามิคิดทีี่�หลากหลาย หากต้องการเรยีน
รู้เพิั�มิเติมิเกี�ยวักับสิิ�งพิัมิพ์ัล่าสุิดและกิจกรรมิทีี่�กำาลังจะเกิดขึ่�น โป็รดไป็ทีี่� stanleycenter.org

เก่ี่�ยวกัี่บ Climate Tracker
Climate Tracker เป็็นโครงการส่ื่�อสื่ารมวลชนด้้านสื่ภาพภูมิอากาศสื่ำาหรับเยาวชนท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สุื่ด้ในโลก เราฝึกึอบรมและสื่ร้างศักยภาพในการแข่่งขั่น
ให้กับเยาวชนทัี่�วโลก เพ่�อม่อิที่ธิิพลในการอภิป็รายระดั้บชาติิเก่�ยวกับการเป็ล่�ยนแป็ลงสื่ภาพภูมิอากาศ และเผยแพร่แนวคิด้ข่องพวกเข่าในส่ื่�อระดั้บ
ป็ระเที่ศ เราส่ื่งเยาวชนท่ี่�น่าป็ระทัี่บใจท่ี่�สุื่ด้ไป็เข้่าร่วมการป็ระชุมระดั้บนานาชาติิ ซ่ึ่�งพวกเข่าสื่ามารถโน้มน้าวผู้ม่อำานาจตัิด้สิื่นใจโด้ยติรง และได้้รับ
ป็ระสื่บการณ์์ติรงในการกำาหนด้นโยบายระดั้บชาติิและระดั้บนานาชาติิ ClimateTracker.org

การวิิจััยสำำาหรับรายงานน้�ดำำาเนินการภายใต้้คำำาแนะนำาของ Climate Tracker ซ่ึ่�งเป็น็เคำรือข่ายนักข่าวิสำภาพภูมิิอากาศหน่่มิสำาวิกว่ิา 12,000 คำนทัั่�วิโลก รายงานน้�เป็น็
ส่ำวินหน่�งของการวิิเคำราะห์สืำ�อระดัำบภูมิิภาคำท้ั่�ได้ำรับมิอบหมิายจัาก Stanley Center for Peace and Security และจััดำทั่ำาโดำย Climate Tracker
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ผู้ส์ื่อข่่าวที่่่
ส์ัมภาษ์ณ์์
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ข่าวสดออนไลน์

นครินที่ร์ วนากิจัไพบูลย์, บรรณ์าธิ์ิการ, 
เดอะส์แตันดาร์ด

อนุชัิตั ไกรวิจัิตัร, นักข่่าว, เดอะ
ส์แตันดาร์ด 

อัฟินัน อับดุลเลาะ, นักข่่าว, พ่พ่ที่่ว่ 

ปณ์ิศา เอมโอชัา, นักข่่าว, วอยซี์ที่่ว่
ออนไลน์ 

ตัตัิกานตั์ เดชัชัพงศ, บรรณ์าธิ์ิการ, 
วอยซี์ที่่ว่ออนไลน์ 

เพ่ยรพร ด่เที่ศน์, องค์กรแม่น้ำา
นานาชัาตัิ

ธิ์ารา บัวคำาศร่, กร่นพ่ซี 

วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจัริญ่, เครือข่่ายระบบ
นิเวศพลังงานลุ่มน้ำาโข่ง

ไกร พรหิมมิ, อด่ตันักข่่าว, ไที่ยรัฐที่่ว่

ชัฎารัตัน์ โภคะธิ์นวัฒน์, อด่ตันักข่่าว, 
ไที่ยรัฐที่่ว่

อัฟินัน อับดุลเลาะ, นักข่่าว, พ่พ่ที่่ว่เอ
ชัด่35

ปิตัิพร เพรามธิ์ุรส์, ผู้ส์ื่อข่่าว, พ่พ่ที่่ว่เอ
ชัด่36

พงศ์เมธิ์ ล่องเซี่ง, นักข่่าว, ไที่ยพ่บ่เอส์ 

อรุชัิตัา อุตัมะโภคิน, บรรณ์าธิ์ิการ, ไที่ย
พ่บ่เอส์ 

Chaibancha Roopkom, 
บรรณ์าธิ์ิการ, อส์มที่ 

มนตัร่ อุดมพงษ์์, นักข่่าว, ชั่อง 3 
ประเที่ศไที่ย

วรัญ่ญ่า ศร่เส์วก, อด่ตั
บรรณ์าธิ์ิการ, ไที่ยพับลิก้า

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, TCIJ

หิที่ัยรัตัน์ พหิลที่ัพ, ผู้ส์ื่อข่่าว, อ่ส์าน
เรคคอร์ด

ปณ์ิศา เอมโอชัา, นักข่่าว, วอยซี์ที่่ว่
ออนไลน์

นักข่่าวผู้ไม่ประส์งค์ออกนาม, 
ส์ารคด่ 

http://www.stanleycenter.org

