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รายงานสรุปผู้้�บริหาร

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้เป็น็ภููมิิภูาคทีี่�มีิการพััฒนาอย่างรวัดเร็วัและการตัดสิินใจ
ด้านพัลังงานมีิควัามิสิำาคัญยิ�งต่อการดำาเนินการเพ่ั�อลดการใช้ีเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิล
ทีี่�ป็ล่อยคาร์บอนในทัี่�วัโลกไป็จนถึึงที่ศวัรรษหน้า แต่มีิการรับรู้เกี�ยวักับเร่�องเล่า
เฉีพัาะของส่ิ�อทีี่�ก่อให้เกิดการถึกเถีึยงเร่�องการเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงานระดับ
ชีาติในแต่ละป็ระเที่ศน้อยมิาก

สิำาหรับผู้่มีิส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยทีี่�ต้องการโน้มิน้าวัเร่�องเล่าของส่ิ�อและเพิั�มิคุณภูาพั
การรายงานข่าวัด้านพัลังงาน บที่เรียนจากอดีตมีิควัามิสิำาคัญอย่างยิ�งต่อ
ควัามิสิำาเร็จในอนาคต ช่ีองว่ัางของควัามิรู้นี�เป็็นสิิ�งทีี่� Climate Tracker และ 
Stanley Center for Peace and Security ต้องการเสิริมิด้วัยการวิัเคราะห์
รายงานข่าวัของส่ิ�อทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังงานใน 5 ป็ระเที่ศในภููมิิภูาคเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้ รายงานเกี�ยวักับป็ระเที่ศไที่ยนี�เป็น็ฉีบับทีี่�สิามิทีี่�จัดที่ำาโดย Stanley 
Center และผ่ลติโดย Climate Tracker ซึิ�งจะเผ่ยแพัรร่่วัมิกันโดยเป็น็ส่ิวันหนึ�ง
ของ Fueling the Tiger Cubs: ส่ิ�อในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้รายงานเกี�ยวั
กับเขตแดนสุิดท้ี่ายของถ่ึานหินอย่างไร ซึิ�งเป็็นการวิัเคราะห์ส่ิ�อในหลายป็ระเที่ศ
ทีี่�นำาโดยนักข่าวัหนุ่มิสิาวัจากฟลิิป็ปิ็นส์ิ อินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ไที่ย และเวีัยดนามิ

จากผ่ลการศึกษาของเราในป็ระเที่ศแถึบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ พับว่ัาแต่ละ
ป็ระเที่ศมีิภููมิิทัี่ศน์ส่ิ�อทีี่�แตกต่างกัน พัร้อมิกับมีิควัามิท้ี่าที่ายและโอกาสิในการ
รายงานข่าวัด้านพัลังงานแตกต่างกันอีกด้วัย สิำาหรับป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งมีิแหล่ง
ก๊าซินอกชีายฝั่่� งเป็น็จำานวันมิาก ถ่ึานหินไม่ิเคยมีิบที่บาที่สิำาคัญในสัิดส่ิวันเช่ี�อเพัลิง
การผ่ลติไฟฟา้ โดยรวัมิ โดยมิสัีิดส่ิวันเพีัยงร้อยละ 18 ของการผ่ลติไฟฟา้ทัี่�งหมิด 
เม่ิ�อเทีี่ยบกับสัิดส่ิวันของก๊าซิธรรมิชีาติซึิ�งมีิถึึงร้อยละ 57 ยิ�งแผ่นการพััฒนา
พัลังงานทีี่�ฉีบับป็จ่จุบัน จะที่ำาให้ก๊าซิธรรมิชีาตมีิิสัิดส่ิวันเพิั�มิขึ�น ที่ำาให้สิำานักข่าวัทีี่�
เราศึกษา วัางกรอบกา๊ซิธรรมิชีาตว่ิัาเป็็น พัลังงานสิะอาด และมิศัีกยภูาพัที่างการ
เงินมิากกว่ัาถ่ึานหิน แม้ิว่ัาจะเป็น็เช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทีี่�เสีิ�ยงต่อการส่ิงผ่ลกระที่บต่อ
สิิ�งแวัดล้อมิอย่างมิากก็ตามิ การวิัจัยส่ิ�อของเราไม่ิได้มุ่ิงเน้นทีี่�การรายงานข่าวั
เกี�ยวักับก๊าซิ แต่ตรวัจสิอบเฉีพัาะบที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึงก๊าซิเม่ิ�อมีิควัามิเกี�ยวัข้อง
กับถ่ึานหิน บที่ควัามิเหล่านี�มีิ 8 บที่ควัามิใช้ีคำาว่ัา "การเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงาน" 
เพ่ั�ออธิบายการที่ดแที่นเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลชีนิดหนึ�งด้วัยเช่ี�อเพัลิงอีกชีนิดหนึ�ง

อย่างไรก็ตามิ ตัวัเลขนี�เทีี่ยบไม่ิได้กับ 209 บที่ควัามิ หร่อ 1 จาก 2 บที่ควัามิ
ด้านพัลังงานทีี่�ผ่่านการตรวัจสิอบ ซึิ�งเป็็นโครงสิร้างเชิีงบวักในการเป็ลี�ยนไป็สู่ิ
พัลังงานหมุินเวีัยนตามิควัามิจำาเป็น็เพ่ั�ออนาคตของเศรษฐกิจและสิิ�งแวัดล้อมิ
ของป็ระเที่ศไที่ย โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้รับควัามิสินใจใน
การรายงานข่าวัอย่างมิาก คิดเป็็นร้อยละ 60 ของบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงาน

หมุินเวีัยนทัี่�งหมิด แผ่งโซิลารเ์ซิลล์มัิกถูึกวัางกรอบใหเ้ป็น็เที่คโนโลยใีหม่ิทีี่�สิามิารถึ
สิร้างผ่ลกำาไรให้กับนักลงทุี่นชีาวัไที่ย ชีีวัมิวัลเป็็นพัลังงานหมุินเวีัยนอีกชีนิด
หนึ�งทีี่�มีิคุณสิมิบัติโดดเด่นในระดับเก่อบหนึ�งในสีิ�ของบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงาน
หมุินเวีัยน เน่�องจากรัฐบาลไที่ยหวัังว่ัาจะใช้ีป็ระโยชีน์จากผ่ลผ่ลิตที่างการเกษตร
ทีี่�จัดการยากในการสิร้างพัลังงาน

แม้ิว่ัารายงานข่าวัเชิีงบวัก  แต่พัลังงานหมุินเวีัยนก็ไม่ิได้รอดพ้ันจากการถูึก
วิัจารณ์ แม้ิว่ัาบที่ควัามิทีี่�มีิวัางกรอบพัลังงานหมุินเวีัยนในเชิีงลบจะป็รากฏอยู่
ในส่ิ�อของป็ระเที่ศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ แต่เป็็นเร่�องน่าทึี่�งทีี่�กว่ัาครึ�งของ
บที่ควัามิเหล่านี�ในป็ระเที่ศไที่ย วัางกรอบควัามิขัดแย้งระหว่ัางส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย
ของชุีมิชีนและนโยบายพัลังงานระดับชีาติ การคัดค้านของชุีมิชีนต่อนโยบาย 
Energy for All ทีี่�รัฐบาลไที่ยใช้ีพััฒนาโรงงานไฟฟา้ชีีวัมิวัลในหลายจังหวััด
ภูาคใต้ ป็รากฏอย่างเด่นชัีดใน 21 บที่ควัามิทีี่�ที่ำาการตรวัจสิอบ

แนวัโน้มินี�ต้องมีิการวิัเคราะห์ในบริบที่ของควัามิแตกแยกที่างการเม่ิองของ
ป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งมีิการสิร้างเหม่ิองในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่ของภูาคเหน่อและภูาคใต้ แที่น
การจัดตั�งในใจกลางกรงุเที่พัฯ มิานานกวัา่ศตวัรรษ ภูาคใตข้องป็ระเที่ศไที่ยเป็็น
ภููมิิภูาคทีี่�มีิวััฒนธรรมิและภูาษาเป็น็เอกลักษณ์และมีิป็ระวััติการก่อควัามิไม่ิสิงบ 
โดยป็ระเที่ศไที่ยอยู่ภูายใต้รัฐธรรมินูญฉีบับทีี่� 20 ดังนั�นจึงเป็น็เร่�องธรรมิดา ทีี่�
ควัามิไม่ิไว้ัวัางใจในรัฐบาลที่ำาให้เกิดการรายงานข่าวัโครงการพัลังงานในชีนบที่
ของภูาคใต้ ไม่ิเพีัยงแต่โครงการชีีวัมิวัลเท่ี่านั�น โรงไฟฟา้พัลังงานถ่ึานหินยังถูึก
วัางกรอบด้วัยป็ระเด็นควัามิขัดแย้งชุีมิชีนและรัฐบาล ซึิ�งส่ิงผ่ลให้โครงการพััฒนา
ด้านถ่ึานหินในภูาคใต้ต้องถูึกระงับไป็ก่อนในป็ ี2561

เพ่ั�อใหเ้ห็นภูาพัทีี่�ครอบคลมุิเกี�ยวักบัการรายงานขา่วัด้านพัลังงานในส่ิ�อของไที่ย 
นักวิัจัยชีาวัไที่ยของเราสิามิคนได้แก่ ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์, วิัรดา แซ่ิลิ�มิ (เวิัลด์)  
และ เกตน์สิิรี ที่ศพัลไพัศาล ได้ตรวัจสิอบ 501 บที่ควัามิจากสิำานักข่าวั 15 แห่ง 
รวัมิถึึงสิำานักข่าวักระแสิหลัก และองค์กรอิสิระทีี่�ไม่ิแสิวังหากำาไร สิำานักข่าวัทีี่�ตั�ง
อยู่ในกรุงเที่พั เช่ีน ข่่าวสด ไทยรััฐ และ กรุังเทพธุุรักิจ ได้ให้ควัามิสิำาคัญกับ
นโยบายพัลังงานในแง่ของผ่ลกระที่บทีี่�อาจเกิดขึ�นกับธุรกิจและผู้่บริโภูคในเม่ิอง 
โดยอ้างแหล่งข่าวัเดียวั เช่ีน รัฐบาล หร่อองค์กรธุรกิจ เว็ับไซิต์ข่าวัอิสิระ เช่ีน 
อีสิานเรคคอร์ด ไที่ยพัับลิก้า และสิำานักข่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ มุ่ิงเน้นไป็ทีี่�ป็ระสิบการณ์
ของผู้่ทีี่�ที่ำางานในโครงการด้านพัลังงานหร่อชุีมิชีนโดยรอบ ดังนั�น การตรวัจ
สิอบสิำานักข่าวัต่าง ๆ ในการศึกษานี�จึงแสิดงให้เห็นภูาพัรวัมิทีี่�หลากหลายของ
ภููมิิทัี่ศน์ส่ิ�อในป็ระเที่ศไที่ย รวัมิถึึงวิัธีการทีี่�สิำานักข่าวัแต่ละแห่งวัางกรอบบที่ควัามิ
เกี�ยวักับพัลังงาน



ประเด็็นสิำาคัญ

– ถ่ึานหินไม่ิใช่ีหัวัข้อข่าวัยอดนิยมิในส่ิ�อไที่ย โดยมิีการรายงานเพีัยง 37 
บที่ควัามิ ซึิ�งเป็็นจำานวันน้อยทีี่�สุิดในส่ิ�อของป็ระเที่ศแถึบเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้ทีี่�ได้มีิการวิัจัย ในจำานวันนี�มีิ 30 บที่ควัามิที่ี�รายงานวั่าถ่ึานหิน
เป็็นอันตรายต่อสิิ�งแวัดล้อมิและควัามิมัิ�นคงที่างพัลังงานของไที่ย มีิ 23 
บที่ควัามิใช้ีกรอบที่างศีลธรรมิเพ่ั�อแสิดงให้เห็นว่ัาถ่ึานหินนั�น “สิกป็รก” และ 
“เป็น็อนัตรายตอ่สุิขภูาพัของป็ระชีาชีน” โดยกลา่วัอ้างถึึงป็ญ่หาหมิอกควััน
ในไที่ยเม่ิ�อปี็ 2562 และ 2563

– มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินเพีัยง 7 จาก 37 บที่ควัามิเที่่านั�นทีี่�วัางกรอบ
ถ่ึานหินเป็น็องค์ป็ระกอบทีี่�จำาเป็น็ต่อสัิดส่ิวันพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ย 
บที่ควัามิเหล่านี�มัิกเป็น็บที่ควัามิแสิดงควัามิคิดเห็นโดยคอลัมินิสิต์ทีี่�ใกล้
ชิีดกับรัฐบาล หร่อรายงานข่าวัทีี่�อ้างอิงควัามิเห็นจากการไฟฟา้ฝ่ั่ายผ่ลิต
แห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟผ่.) ซึิ�งรัฐเป็น็เจา้ของ และบรษัิที่ยักษ์ใหญ่ด้านนำ�ามัิน
และก๊าซิ นั�นค่อ ป็ตที่.

– ป่็จจุบัน ไฟฟา้พัลังนำ�ายังคงมีิส่ิวันสิำาคัญในการผ่ลิตพัลังงานมิากทีี่�สุิดของ
ป็ระเที่ศไที่ยในบรรดาแหล่งพัลังงานทีี่�ไม่ิใช่ีฟอสิซิิล โดยมีิเข่�อนทัี่�งหมิด 26 
แห่งทัี่�วัป็ระเที่ศ ทีี่�น่าสินใจค่อร้อยละ 55 ของบที่ควัามิเกี�ยวักับไฟฟา้พัลัง
นำ�าเป็็นเร่�องของเข่�อนทีี่�อยู่นอกป็ระเที่ศไที่ย ทีี่�ก่อให้เกิดควัามิเสีิยหายต่อ
ระบบนิเวัศในป็ระเที่ศทีี่�อยู่ตอนล่างของเข่�อนทีี่�กั�นแม่ินำ�าโขง ส่ิ�อสิิ�งพิัมิพ์ั
ทุี่กแห่งเช่ี�อมิโยงโครงการไฟฟา้พัลังนำ�าในลาวัและจีนเข้ากับป็ญ่หาภัูยแล้ง
ครั�งป็ระวััติการณ์ของแม่ินำ�าโขงในปี็ 2562 ด้วัยการใช้ีคำาว่ัา "เข่�อนจีน" และ 
"เข่�อนลาวั" ซึิ�งนำาเสินอภูาพัป็ระเที่ศไที่ยในฐานะเหย่�อของการพััฒนาโรง
ไฟฟา้พัลังนำ�าในป็ระเที่ศอ่�น ๆ

– สิำานักข่าวักระแสิหลักวัางกรอบโครงการพัลังงานหมุินเวีัยนทีี่�ไม่ิใช่ีพัลัง
นำ�า โดยเฉีพัาะโครงการพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และชีีวัมิวัล ว่ัาเป็็นโอกาสิ
ให้กับพ่ั�นทีี่�ชีนบที่ในการพััฒนาด้านเศรษฐกิจและสัิงคมิ บที่ควัามิเหล่า
นี�สิอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทีี่�มุ่ิงหวัังเพิั�มิสัิดส่ิวันของพัลังงาน
หมุินเวีัยนในการผ่ลิตพัลังงานโดยรวัมิของป็ระเที่ศไที่ย

– จากทัี่�งหมิด 106 บที่ควัามิ พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้รับควัามิสินใจในการ
รายงานเป็็นข่าวัมิากทีี่�สุิดในบรรดาพัลังงานทัี่�งหมิด โดยมัิกถูึกวัางกรอบ
ให้เป็น็เที่คโนโลยีใหม่ิทีี่�สิร้างกำาไรให้นักลงทุี่นทัี่�งในเม่ิองและต่างจังหวััด

– นอกจากนี� ส่ิ�อไที่ยยังภูาคภููมิิใจต่อการลงทุี่นด้านพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ของ
ไที่ยในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ บที่ควัามิ 23 เร่�องจากส่ิ�อกระแสิ
หลัก 4 แห่งนำาเสินอข่าวัช่ี�นชีมิโครงการด้านพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ของ
ป็ระเที่ศไที่ย ในป็ระเที่ศอ่�น ๆ  โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งในเวีัยดนามิ หลายบที่ควัามิ
เน้นให้เห็นว่ัาโรงไฟฟา้ Dau Tieng ได้รับคำาชีมิเชียว่ัาเป็็น “โครงการ
พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่�ใหญ่ทีี่�สุิดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้” ซึิ�งมีิบริษัที่
ของไที่ยเป็น็ผู้่ลงทุี่น

– มีิการรายงานเร่�องชีีวัมิวัลอย่างมิากในชี่วังสิองป็ีทีี่�ผ่่านมิา เน่�องจาก
โครงการพััฒนา Energy for All ของรัฐบาล ซึิ�งส่ิงเสิริมิโครงการชีีวั
มิวัลเพ่ั�อชุีมิชีนในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่ของป็ระเที่ศไที่ย  อย่างไรก็ตามิ การรายงาน
ข่าวัมัิกมุ่ิงเน้นทีี่�การถึกเถีึยงเกี�ยวักับนโยบายรัฐบาล มิากกว่ัาข้อดีข้อเสีิย
ของเที่คโนโลยีด้านนี�

– มีิควัามิแตกต่างอย่างมีินัยสิำาคัญในการรายงานข่าวัทีี่�เกี�ยวัข้องกับบรรดา
พัลังงานทัี่�งหมิดของสิำานักข่าวักระแสิหลักและสิำานักข่าวัอิสิระ แต่ควัามิ
แตกต่างทีี่�เห็นได้ชัีดทีี่�สุิดค่อเวัลาทีี่�มีิการรายงานข่าวัเกี�ยวักับพัลังงานชีีวั
มิวัล สิำานักข่าวักระแสิหลักวัางกรอบให้พัลังงานชีีวัมิวัลเป็น็ที่างออกที่ี�ยั�งย่น
ในการแก้ไขป็ญ่หาควัามิยากจนและมิลพิัษที่างอากาศในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่

– สิำานักข่าวัอิสิระและระดับภููมิิภูาคโดยทัี่�วัไป็จะใส่ิไคล้โครงการถ่ึานหินว่ัาเป็น็
สิาเหตุของควัามิขัดแย้งระหว่ัางชุีมิชีนท้ี่องถิึ�นกับนักลงทุี่นด้านพัลังงาน 
รวัมิถึึงรัฐบาลด้วัย จึงเกิดควัามิตึงเครียดว่ัาใครจะเป็น็ผู้่ควับคุมิและดำาเนิน
นโยบายทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังงาน

– ควัามิแตกต่างดังกล่าวันี�สิามิารถึอธิบายได้จากกลยุที่ธ์การรายงานข่าวัทีี่�
แตกต่างกัน นักข่าวัของสิำานักข่าวักระแสิหลักทุี่กแห่ง กล่าวัว่ัาพัวักเขา
อ้างแหล่งข่าวัระดับชีาติในรัฐบาลและตัวัแที่นภูาคธุรกิจ ในขณะที่ี�นักข่าวั
อิสิระจะหาข่าวัจากผู้่เชีี�ยวัชีาญในพ่ั�นทีี่�และผู้่นำาชุีมิชีน

– ในแง่ของหมิวัดหมู่ิบที่ควัามิมิากกว่ัาครึ�งของเร่�องราวัเกี�ยวักับพัลังงาน
อยู่ในหัวัข้อเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ซึิ�งเป็น็แนวัโน้มิทีี่�สิอดคล้องกันในทุี่กป็ระเที่ศ
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ทีี่�ได้ศึกษา แนวัที่างทัี่�วัไป็สิำาหรับเร่�องราวัด้าน
พัลังงานทีี่�สิำานักข่าวักระแสิหลักของไที่ย รวัมิถึึงรายงานข่าวัเกี�ยวักับการ
ป็รับป็รุงนโยบายใหม่ิ พัร้อมิควัามิคิดเห็นด้านเดียวัจากธุรกิจขนาดใหญ่

– ไที่ยรัฐ เป็็นหนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่�มีิยอดขายมิากทีี่�สุิดในป็ระเที่ศไที่ย มีิควัามิโดด
เด่นโดยมิเีร่�องราวัเกี�ยวักบัพัลังงานถึึง 1 ใน 5 ส่ิวัน ซึิ�งส่ิวันใหญเ่ขียนเป็น็
ควัามิคิดเห็นในหน้าสัิงคมิ บรรณาธิการบริหารฝั่า่ยข่าวั คุณอรพิัน ยิ�งยง
พััฒนา กล่าวัว่ัาสิิ�งนี�เป็็น “แนวัที่างป็ฏิบัติทีี่�ยาวันาน” ในหนังส่ิอแผ่่นพัับ
แบบไที่ย ๆ เพ่ั�อให้คอลัมินิสิต์ได้เขียนบที่วิัเคราะห์เกี�ยวักับผ่ลกระที่บเชีิง
นโยบายต่อสัิงคมิ

– ไม่ิค่อยมีิการนำาเสินอเร่�องราวัเกี�ยวักับพัลังงานในกรอบของสิิ�งแวัดล้อมิ
ในส่ิ�อกระแสิหลัก นี�อาจสัิมิพัันธ์กับการป็ดิตัวัของสิำานักข่าวัทีี่�เน้นเร่�องสิิ�ง
แวัดล้อมิทัี่�วัป็ระเที่ศไที่ยเม่ิ�อไม่ินานมิานี�เน่�องจากป็่ญหาที่างการเงิน ตามิ
รายงานของนักข่าวั 4 คนทีี่�เคยที่ำางานให้กับสิำานักข่าวัดังกล่าวั หนึ�งในนั�น
ค่อ ป็ยิพัร วังศ์เร่อง แห่งกรุงเที่พัธุรกิจ ได้ก่อตั�งเว็ับไซิต์อิสิระเพ่ั�อดำาเนิน
การรายงานข่าวัด้านสิิ�งแวัดล้อมิต่อไป็

– การขาดแคลนเงินทุี่นและการฝั่กึอบรมิทีี่�เหมิาะสิมิอาจส่ิงผ่ลกระที่บต่อ
คุณภูาพัการรายงานข่าวัในเว็ับไซิต์ที่างการและเว็ับไซิต์อิสิระ นักข่าวั 7 
คน หร่อครึ�งหนึ�งของผู้่ให้สัิมิภูาษณ์ยอมิรับว่ัา ป็ระเด็นด้านพัลังงานเป็็น
เร่�องยากสิำาหรับพัวักเขาทีี่�จะที่ำาควัามิเข้าใจ เน่�องจากเช่ี�อมิโยงกับป็ระเด็น
อ่�น ๆ ตั�งแต่เศรษฐกิจ สิิ�งแวัดล้อมิ ไป็จนถึึงธุรกิจ ณิชีา เวัชีพัานิชี จาก
สิำานักข่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ กล่าวัว่ัาเธอ “ไม่ิมีิควัามิเข้าใจในป็ระเด็นทีี่�เกี�ยวัข้อง
กับภูาคพัลังงานเพีัยงพัอทีี่�จะรายงานข่าวัให้มีิควัามิรู้”

– มีินักข่าวั 10 คน กล่าวัว่ัาถูึกบริษัที่พัลังงานกดดันทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อมิ
ให้รายงานข่าวัเข้าข้างพัวักเขา นักข่าวัทีี่�ไม่ิต้องการเป็ดิเผ่ยตัวัตนกล่าวัว่ัา 
บริษัที่ด้านพัลังงานบางแหง่ลงบที่ควัามิโฆษณา ซึิ�งเป็น็โฆษณาที่ี�ดูเหม่ิอน
บที่ควัามิข่าวั และพัานักข่าวัไป็ท่ี่องเทีี่�ยวักับส่ิ�อมิวัลชีน เพ่ั�อให้ “นักข่าวัยอมิ
เขียนข่าวัทีี่�ไม่ิสิำาคัญหร่อรายงานด้านเดียวัเกี�ยวักับโครงการนี�”

– มิาตรการล็อคดาวัน์เน่�องจากโควิัด-19 ส่ิงผ่ลให้จำานวันข่าวัเกี�ยวักับ
พัลังงานลดลงอย่างมิากจากค่าเฉีลี�ยเดิมิ 19 เร่�องต่อเด่อนเหล่อเพีัยง 3 
เร่�องในเด่อนเมิษายน อยา่งไรก็ตามิ จำานวันเร่�องกลบัมิาคงที่ี�อย่างรวัดเรว็ั
ในเด่อนพัฤษภูาคมิ โดยมีิการอ้างถึึงมิาตรการกีดกันที่างการค้าอันเป็น็ผ่ล
จากโควิัด-19 ในรายงานข่าวัหลายชิี�น อย่างเช่ีน รายงานข่าวัของไที่ยรัฐ 
ฉีบับนี�วัางกรอบการเป็ลี�ยนผ่่านด้านพัลังงานว่ัามีิควัามิจำาเป็น็ในบริบที่ของ
ป็ระเที่ศไที่ยในการลดการพึั�งพัาพัลังงานนำาเข้าจากต่างป็ระเที่ศ



เกี�ยวกับเรา
The Stanley Center for Peace and Security เป็็นพันธุมิิตรักับป็รัะชาชน องค์์กรั และชุมิชนทั�วโลก เพ่�อขั่บเค์ล่�อนค์วามิก้าวหน้าข่อง
นโยบายใน 3 ป็รัะเด็น ได้แก่ ลดการัเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิิอากาศ หล่กเล่�ยงการัใช้อาวุธุนิวเค์ล่ยร์ั และป็อ้งกันค์วามิรุันแรังและการักรัะทำาโหด
ร้ัายป่็าเถ่ื่�อน ศูนย์แห่งน่�ก่อตั�งข้่�นในป็ี 2499 และยังค์งรัักษาไว้ซ้ึ่�งค์วามิเป็็นอิสรัะ ในข่ณะท่�ได้พัฒนาฟอรััมิสำาหรัับมุิมิมิองและค์วามิค์ิดท่�หลาก
หลาย หากต้องการัเร่ัยนรู้ัเพิ�มิเติมิเก่�ยวกับสิ�งพิมิพ์ล่าสุดและกิจกรัรัมิท่�กำาลังจะเกิดข้่�น โป็รัดไป็ท่� stanleycenter.org

เกี�ยวกับ Climate Tracker
Climate Tracker เป็็นโค์รังการัส่�อสารัมิวลชนด้านสภาพภูมิิอากาศสำาหรัับเยาวชนท่�ใหญ่่ท่�สุดในโลก เรัาฝึึกอบรัมิและสร้ัางศักยภาพในการั
แข่่งขั่นให้กับเยาวชนทั�วโลก เพ่�อม่ิอิทธิุพลในการัอภิป็รัายรัะดับชาติเก่�ยวกับการัเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิิอากาศ และเผยแพร่ัแนวคิ์ดข่องพวกเข่า
ในส่�อรัะดบัป็รัะเทศ เรัาส่งเยาวชนท่�น่าป็รัะทบัใจท่�สุดไป็เข่า้ร่ัวมิการัป็รัะชมุิรัะดบันานาชาต ิซ้ึ่�งพวกเข่าสามิารัถื่โนม้ิน้าวโดยตรังตอ่ผู้ม่ิอำานาจตัดสิน
ใจ และได้รัับป็รัะสบการัณ์ตรังในการักำาหนดนโยบายรัะดับชาติและรัะดับนานาชาติ ClimateTracker.org เรัาฝึกึอบรัมิและสร้ัางศักยภาพในการั
แข่่งขั่นให้กับเยาวชนทั�วโลก เพ่�อม่ิอิทธิุพลในการัอภิป็รัายรัะดับชาติเก่�ยวกับการัเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิิอากาศ และเผยแพร่ัแนวคิ์ดข่องพวกเข่า
ในส่�อรัะดบัป็รัะเทศ เรัาส่งเยาวชนท่�น่าป็รัะทบัใจท่�สุดไป็เข่า้ร่ัวมิการัป็รัะชมุิรัะดบันานาชาต ิซ้ึ่�งพวกเข่าสามิารัถื่โนม้ิน้าวโดยตรังตอ่ผู้ม่ิอำานาจตัดสิน
ใจ และได้รัับป็รัะสบการัณ์ตรังในการักำาหนดนโยบายรัะดับชาติและรัะดับนานาชาติ ClimateTracker.org

แม้ิว่ารัายงานฉบับน่�จะไม่ิม่ิข้่อเสนอท่�แนะนำาการัป็รัับป็รุังเร่ั�องเก่�ยวกับส่�อพลังงานสะอาดในป็รัะเทศไทย แต่สามิารัถื่ใช้งานวิจัยน่�เพ่�อแจ้งให้ทรัาบถ้ื่งพัฒนาการัข่อง
การัแทรักแซึ่งและการัดำาเนินการัท่�ม่ิป็รัะสิทธิุภาพ

การัวิจัยสำาหรัับรัายงานน่�ดำาเนินการัภายใต้ค์ำาแนะนำาข่อง Climate Tracker ซึ่้�งเป็็นเค์ร่ัอข่่ายนักข่่าวสภาพภูมิิอากาศหนุ่มิสาวกว่า 12,000 ค์นทั�วโลก วิธุ่การัวิจัย
รัวมิถ้ื่งการัสุ่มิตัวอย่าง การัวิเค์รัาะห์เน่�อหา การัวางกรัอบการัวิเค์รัาะห์ และการัสัมิภาษณ์ผู้ส่�อข่่าวและบรัรัณาธิุการั รัวมิถ้ื่งกรัอบเวลาท่�ตรัวจสอบค่์อเด่อนมิกรัาค์มิ 
2562 ถ้ื่งสิงหาค์มิ 2563 วิธุ่การัวจัิยรัวมิถ้ื่งการัสุ่มิตัวอย่าง การัวเิค์รัาะห์เน่�อหา การัวางกรัอบการัวเิค์รัาะห์ และการัสัมิภาษณผู้์ส่�อข่่าวและบรัรัณาธุกิารั รัวมิถ้ื่งกรัอบ
เวลาท่�ตรัวจสอบค่์อเด่อนมิกรัาค์มิ 2562 ถ้ื่งสิงหาค์มิ 2563

รัายงานน่�เป็น็ส่วนหน้�งข่องการัวิเค์รัาะห์ส่�อรัะดับภูมิิภาค์ท่�ได้รัับมิอบหมิายจาก Stanley Center for Peace and Security และจัดทำาโดย Climate Tracker

http://www.stanleycenter.org

