รายงานการใช้ พลั งงานจากถ่ านหิ นและพลั งงาน
ทดแทนในประเทศไทย
โดย ศิ ปปชั ย กุ ลนุ วงศ์ วิ ระดา “เวิ ร์ ล” แซ่ ลิ้ ม และ เกตน์ สิ รี ทศพลไพศาล | สมาชิ ก
โครงการ Climate Tracker
รายงานสรุ ปผูบริ
้ หาร
เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ เป็ นภู มิ ภาคที่ มี การพั ฒนาอย่ างรวดเร็ วและการ
ตั ดสิ นใจด้ านพลั งงานมี ความสำ �คั ญยิ่ งต่ อการดำ �เนิ นการเพื่ อลดการ
ใช้ เชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลที่ ปล่ อยคาร์ บอนในทั่ วโลกไปจนถึ งทศวรรษหน้ า มี
ผูทราบเกี
้
่ ยวกั บบทความเฉพาะของสื่ อกั นน้ อยมาก ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดการถก
เถี ยงในระดั บชาติ เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงด้ านพลั งงานในแต่ ละประเทศ
สำ �หรั บผูมี้ ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ ต้ องการโน้ มน้ าวในเรื่ องดั งกล่ าว และเพิ่ ม
คุ ณภาพการรายงานด้ านพลั งงาน บทเรี ยนจากอดี ตมี ความสำ �คั ญอย่ าง
ยิ่ งต่ อความสำ �เร็ จในอนาคต ช่ องว่ างของความรูนี้ เป็ นสิ่ งที่ Climate
Tracker และ Stanley Center for Peace and Security ต้ องการเสริ มด้ วย
การวิ เคราะห์ รายงานข่ าวของสื่ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บพลั งงานใน 5 ประเทศใน
ภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ รายงานเกี่ ยวกั บประเทศไทยนี้ เป็ นฉบั บ
ที่ สามที่ จั ดทำ �โดย Stanley Center และผลิ ตโดย Climate Tracker ซึ่ ง
จะเผยแพร่ ร่ วมกั นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Fueling the Tiger Cubs: สื่ อ

ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ รายงานเกี่ ยวกั บเขตแดนสุ ดท้ ายของถ่ านหิ น
อย่ างไร ซึ่ งเป็ นการวิ เคราะห์ สื่ อในหลายประเทศที่ นำ �โดยนั กข่ าวหนุมสาว
่

จากฟิ ลิ ปปิ นส์ อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย และเวี ยดนาม

จากที่ เราศึ กษาแต่ ละประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ พบว่ ามี มุ มมอง
ที่ แตกต่ างกั น ซึ่ งมี ความท้ าทายและโอกาสในการรายงานด้ านพลั งงาน
ที่ แตกต่ างกั น สำ �หรั บประเทศไทย ซึ่ งมี แหล่ งก๊ าซนอกชายฝั่ งเป็ นจำ �นวน
มาก ถ่ านหิ นไม่ เคยมี บทบาทสำ �คั ญในพลั งงานรู ปแบบต่ าง ๆ โดยรวม โดย
มี สั ดส่ วนเพี ยง 18 เปอร์ เซ็ นต์ ของการผลิ ตไฟฟ้ าทั้ งหมด เมื่ อเที ยบกั บ
ก๊ าซซึ่ งมี ถึ ง 57 เปอร์ เซ็ นต์ เนื่ องจากแผนการพั ฒนาพลั งงานที่ กำ �ลั ง
จะเกิ ดขึ้ นมี แนวโน้ มว่ าจะหั นไปใช้ ก๊ าซมากขึ้ น ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบ
ที่ สำ �นั กข่ าวทั้ งหมดได้ ทำ �การตรวจสอบในฐานะพลั งงานสะอาด และมี
ศั กยภาพทางการเงิ นมากกว่ าถ่ านหิ น แม้ ว่ าจะเป็ นเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลที่
เสี่ ยงต่ อการส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมากก็ ตาม การวิ จั ยสื่ อ
ของเราไม่ ได้ งเน้
มุ่ นที่ การรายงานข่ าวเกี่ ยวกั บก๊ าซ แต่ ตรวจสอบเฉพาะ
บทความที่ กล่ าวถึ งก๊ าซที่ เกี่ ยวข้ องกั บถ่ านหิ น จากบทความเหล่ านี้ มี 8
บทความใช้ คำ �ว่ า “การเปลี่ ยนผ่ านทางพลั งงาน” เพื่ ออธิ บายการเปลี่ ยน
จากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลชนิ ดหนึ่ งไปใช้ ชนิ ดอื่ น
อย่ างไรก็ ตาม ตั วเลขนี้ เที ยบไม่ ได้ กั บ 209 บทความ หรื อ 1 จาก 2 บทความ
ด้ านพลั งงานที่ ผ่ านการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างเชิ งบวกในการ
เปลี่ ยนไปสูพลั
่ งงานหมุ นเวี ยนตามความจำ �เป็ นเพื่ ออนาคตของเศรษฐกิ จ

และสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง พลั งงานแสงอาทิ ตย์
ได้ รั บความสนใจในการรายงานข่ าวอย่ างยิ่ ง คิ ดเป็ น 60 เปอร์ เซ็ นต์ ของ
บทความเกี่ ยวกั บพลั งงานหมุ นเวี ยนทั้ งหมด แผงโซลาร์ เซลล์ มั กถู ก
กำ �หนดให้ เป็ นเทคโนโลยี ใหม่ ที่ สามารถสร้ างผลกำ �ไรให้ กั บนั กลงทุ นชาว
ไทย ชี วมวลเป็ นพลั งงานหมุ นเวี ยนอี กชนิ ดหนึ่ งที่ มี คุ ณสมบั ติ โดดเด่ นใน
ระดั บเกื อบหนึ่ งในสี่ ของบทความเกี่ ยวกั บพลั งงานหมุ นเวี ยน เนื่ องจาก
รั ฐบาลไทยหวั งว่ าจะใช้ ประโยชน์ จากผลผลิ ตทางการเกษตรที่ จั ดการยาก
ในการสร้ างพลั งงาน
แม้ ว่ าจะมี การรายงานข่ าวเชิ งบวกอย่ างโดดเด่ น แต่ พลั งงานหมุ นเวี ยน
ก็ ไม่ ได้ รอดพ้ นจากการถู กวิ จารณ์ แม้ ว่ าบทความที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกั บ
พลั งงานหมุ นเวี ยนในเชิ งลบจะปรากฏอยูในสื
่ ่ อของประเทศในเอเชี ยตะวั น
ออกเฉี ยงใต้ แต่ ในประเทศไทยนั้ นเป็ นเรื่ องน่ าทึ่ งที่ กว่ าครึ่ งของ
บทความเหล่ านี้ ทำ �ให้ เกิ ดความสนใจในท้ องถิ่ นเกี่ ยวกั บนโยบายพลั งงาน
ของชาติ การที่ ชุ มชนคั ดค้ านแผนโครงการ Energy for All ซึ่ งรั ฐบาลไทย
ได้ ก่ อสร้ างโรงงานชี วมวลขึ้ นในหลายจั งหวั ดภาคใต้ ปรากฏให้ เห็ นใน 21
บทความที่ ทำ �การตรวจสอบ
แนวโน้ มนี้ ต้ องมี การวิ เคราะห์ ในบริ บทของความแตกแยกทางการเมื อง
ของประเทศไทย ซึ่ งมี การสร้ างเหมื องในพื้ นที่ ชนบทของภาคเหนื อและ
ภาคใต้ แทนการจั ดตั้ งในใจกลางกรุ งเทพมานานกว่ าศตวรรษ ภาคใต้
ของประเทศไทยเป็ นภู มิ ภาคที่ มี วั ฒนธรรมและภาษาเป็ นเอกลั กษณ์ และ
มี ประวั ติ การก่ อความไม่ สงบ ซึ่ งบางส่ วนได้ โค่ นล้ มรั ฐบาลหลายคณะที่ มา
จากการเลื อกตั้ ง ประเทศไทยอยู
ภายใต้
่
รั ฐธรรมนู ญฉบั บที่ 20 ดั งนั้ นจึ ง
เป็ นเรื่ องธรรมดา ที่ ความไม่ ไว้ วางใจในรั ฐบาลทำ �ให้ เกิ ดการรายงานข่ าว
โครงการพลั งงานในชนบทของภาคใต้ ไม่ เพี ยงแต่ โครงการชี วมวลเท่ านั้ น
โรงไฟฟ้ าพลั งงานถ่ านหิ นที่ เสนอยั งถู กใส่ ความโดยใช้ มุ มมองของชุ มชน
เที ยบกั บของรั ฐบาล ซึ่ งมี ส่ วนทำ �ให้ ต้ องเลื่ อนการพั ฒนาถ่ านหิ นในภาค
ใต้ ในปี 2561
เพื่ อให้ เห็ นภาพที่ ครอบคลุ มเกี่ ยวกั บการรายงานข่ าวด้ านพลั งงานในสื่ อ
ของไทย นั กวิ จั ยชาวไทยของเราสามคนได้ แก่ ศิ ปปชั ย กุ ลนุ วงศ์ , วิ ระดา
“เวิ ร์ ล” แซ่ ลิ้ ม และ เกตน์ สิ รี ทศพลไพศาล ได้ ตรวจสอบ 501 บทความ
จากสำ �นั กข่ าว 15 แห่ ง รวมถึ งสำ �นั กข่ าวกระแสหลั ก และองค์ กรอิ สระ
ที่ ไม่ แสวงหากำ �ไร สำ �นั กข่ าวที่ ตั้ งอยูในกรุ
่
งเทพ เช่ น ข่ าวสด ไทยรั ฐ และ
กรุ งเทพธุ รกิ จ ได้ ให้ ความสำ �คั ญกั บนโยบายพลั งงานในแง่ ของผลกระทบ
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นกั บธุ รกิ จและผูบริ
้ โภคในเมื อง โดยอ้ างแหล่ งข่ าวเดี ยว เช่ น
รั ฐบาล หรื อองค์ กรธุ รกิ จ เว็ บไซต์ ข่ าวอิ สระ เช่ น อี สานเรคคอร์ ด ไทยพั บ

ลิ ก้ า และสำ �นั กข่ าวสิ่ งแวดล้ อม งเน้
มุ่ นไปที่ ประสบการณ์ ของผูที้ ่ ทำ �งานใน
โครงการด้ านพลั งงานหรื อชุ มชนโดยรอบ ดั งนั้ น การที่ สำ �นั กข่ าวต่ าง ๆ
ตรวจสอบการศึ กษานี้ จึ งแสดงให้ เห็ นภาพรวมที่ หลากหลายของภู มิ ทั ศน์
สื่ อในประเทศไทย รวมถึ งวิ ธี การที่ สำ �นั กข่ าวแต่ ละแห่ งให้ ความสำ �คั ญกั บ
บทความเกี่ ยวกั บพลั งงาน

ก็ ตาม การรายงานข่ าวมั กมุ
งเน้
่ นที่ การถกเถี ยงเกี่ ยวกั บนโยบาย
รั ฐบาล มากกว่ าข้ อดี ข้ อเสี ยของเทคโนโลยี ด้ านนี้
–

มี ความแตกต่ างอย่ างมี นั ยสำ �คั ญระหว่ างการรายงานข่ าวแหล่ ง
พลั งงานทั้ งหมดของสำ �นั กข่ าวกระแสหลั กและสำ �นั กข่ าวอิ สระ แต่
ความแตกต่ างดั งกล่ าวจะมี ความสำ �คั ญมากที่ สุ ดหากเป็ นเรื่ องของ
ชี วมวล สำ �นั กข่ าวกระแสหลั กระบุ ให้ ชี วมวลเป็ นโซลู ชั นที่ ยั่ งยื นใน
การแก้ ไขปั ญหาความยากจนและมลพิ ษทางอากาศในพื้ นที่ ชนบท

–

สำ �นั กข่ าวอิ สระและระดั บภู มิ ภาคโดยทั่ วไปจะใส่ ไคล้ โครงการถ่ านหิ น
ว่ าเป็ นสาเหตุ ของความขั ดแย้ งระหว่ างชุ มชนท้ องถิ่ นกั บนั กลงทุ น
ด้ านพลั งงาน รวมถึ งรั ฐบาลด้ วย จึ งเกิ ดความตึ งเครี ยดว่ าใครจะ
เป็ นผูควบคุ
้
มและดำ �เนิ นนโยบายที่ เกี่ ยวข้ องกั บพลั งงาน

–

ความแตกต่ างดั งกล่ าวนี้ สามารถอธิ บายได้ จากกลยุ ทธ์ การรายงาน
ข่ าวที่ แตกต่ างกั น นั กข่ าวของสำ �นั กข่ าวกระแสหลั กทุ กแห่ ง กล่ าวว่ า
พวกเขาอ้ างแหล่ งข่ าวระดั บชาติ ในรั ฐบาลและตั วแทนภาคธุ รกิ จ ใน
ขณะที่ นั กข่ าวอิ สระจะหาข่ าวจากผูเชี้ ่ ยวชาญในพื้ นที่ และผูนำ้ �ชุ มชน

–

ในแง่ ของหมวดหมูบทความ
่
มากกว่ าครึ่ งของเรื่ องราวเกี่ ยวกั บ
พลั งงานอยูในหั
่ วข้ อเศรษฐกิ จ/ธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นแนวโน้ มที่ สอดคล้ อง
กั นในทุ กประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ที่ ได้ ศึ กษา แนวทางทั่ วไป
สำ �หรั บเรื่ องราวด้ านพลั งงานที่ สำ �นั กข่ าวกระแสหลั กของไทย รวม
ถึ งรายงานข่ าวเกี่ ยวกั บการปรั บปรุ งนโยบายใหม่ พร้ อมความคิ ด
เห็ นด้ านเดี ยวจากธุ รกิ จขนาดใหญ่

–

ไทยรั ฐ เป็ นหนั งสื อพิ มพ์ ที่ มี ยอดขายมากที่ สุ ดในประเทศไทย มี

ประเด็ นสำ �คั ญ
–

–

ถ่ านหิ นไม่ ใช่ หั วข้ อยอดนิ ยมในสื่ อไทย โดยมี การรายงานข่ าวเพี ยง
37 บทความ ซึ่ งน้ อยที่ สุ ดในบรรดาประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยง
ใต้ ในจำ �นวนนี้ มี 30 บทความที่ รายงานว่ าถ่ านหิ นเป็ นอั นตรายต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมและความมั่ นคงทางพลั งงานของไทยจนเกิ นจริ ง มี
23 บทความใช้ กรอบทางศี ลธรรมเพื่ อแสดงให้ เห็ นว่ าถ่ านหิ นนั้ น
“สกปรก” และ “เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพของประชาชน” โดยกล่ าวอ้ าง
ถึ งปั ญหาหมอกควั นของไทยในปี 2562 และ 2563
มี บทความเกี่ ยวกั บถ่ านหิ นเพี ยง 7 จาก 37 บทความเท่ านั้ นที่ ระบุ
ว่ า ถ่ านหิ นเป็ นส่ วนเสริ มที่ จำ �เป็ นต่ อการผสมผสานด้ านพลั งงาน
ของประเทศไทย บทความเหล่ านี้ อาจเป็ นการแสดงความคิ ดเห็ นของ
คอลั มนิ สต์ ที่ อยู
ฝ่ ่ ายรั ฐบาล หรื อบทความข่ าวที่ ออกมาจากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ งรั ฐเป็ นเจ้ าของ และบริ ษั ทยั กษ์
ใหญ่ ด้ านน้ำ �มั นและก๊ าซ นั่ นคื อ ปตท.

–

ปั จจุ บั น ไฟฟ้ าพลั งน้ำ �ยั งคงมี ส่ วนสำ �คั ญในการผลิ ตพลั งงานมาก
ที่ สุ ดของประเทศไทยในบรรดาแหล่ งพลั งงานที่ ไม่ ใช่ ฟอสซิ ล โดย
มี เขื่ อนทั้ งหมด 26 แห่ งทั่ วประเทศ ที่ น่ าสนใจคื อ 55 เปอร์ เซ็ นต์
ของบทความเกี่ ยวกั บไฟฟ้ าพลั งน้ำ �เป็ นเรื่ องของเขื่ อนที่ อยู
นอก
่
ประเทศไทย ที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อระบบนิ เวศในประเทศที่ อยู่
ตอนล่ างของเขื่ อนที่ กั้ นแม่ น้ำ �โขง สื่ อสิ่ งพิ มพทุ กแห่ งเชื่ อมโยง
โครงการไฟฟ้ าพลั งน้ำ �ในลาวและจี นเข้ ากั บปั ญหาภั ยแล้ งในแม่ น้ำ �
โขงในปี 2562 ด้ วยการใช้ คำ �ว่ า “เขื่ อนจี น” และ “เขื่ อนลาว” ซึ่ ง
ทำ �ให้ ประเทศไทยตกเป็ นเหยื่ อของการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งน้ำ �ของ
ประเทศอื่ น ๆ

ความโดดเด่ นที่ มี เรื่ องราวเกี่ ยวกั บพลั งงานถึ ง 1 ใน 5 ส่ วน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ เขี ยนเป็ นความคิ ดเห็ นในหน้ าสั งคม บรรณาธิ การบริ หารฝ่ าย
ข่ าว คุ ณอรพิ น ยิ่ งยงพั ฒนา กล่ าวว่ าสิ่ งนี้ เป็ น “แนวทางปฏิ บั ติ
ที่ ยาวนาน” ในหนั งสื อแผ่ นพั บแบบไทย ๆ เพื่ อให้ คอลั มนิ สต์ ได้ เขี ยน
บทวิ เคราะห์ เกี่ ยวกั บผลกระทบเชิ งนโยบายต่ อสั งคม
–

ไม่ ค่ อยมี การนำ �เสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกั บพลั งงานในกรอบของสิ่ ง
แวดล้ อมในสื่ อกระแสหลั ก นี่ อาจสั มพั นธ์ กั บการปิ ดตั วของสำ �นั ก
ข่ าวที่ เน้ นเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมทั่ วประเทศไทยเมื่ อไม่ นานมานี้
เนื่ องจากปั ญหาทางการเงิ น ตามรายงานของนั กข่ าว 4 คนที่ เคย
ทำ �งานให้ กั บสำ �นั กข่ าวดั งกล่ าว หนึ่ งในนั้ นคื อ ปิ ยพร วงศ์ เรื อง
แห่ งกรุ งเทพธุ รกิ จ ได้ ก่ อตั้ งเว็ บไซต์ อิ สระเพื่ อดำ �เนิ นการรายงาน
ข่ าวด้ านสิ่ งแวดล้ อมต่ อไป

–

การขาดแคลนเงิ นทุ นและการฝึ กอบรมที่ เหมาะสมอาจส่ งผลกระทบ
ต่ อคุ ณภาพการรายงานข่ าวในเว็ บไซต์ ทางการและเว็ บไซต์ อิ สระ นั ก
ข่ าว 7 คน หรื อครึ่ งหนึ่ งของผูให้้ สั มภาษณ์ ยอมรั บว่ า ประเด็ นด้ าน
พลั งงานเป็ นเรื่ องยากสำ �หรั บพวกเขาที่ จะทำ �ความเข้ าใจ เนื่ องจาก
เชื่ อมโยงกั บประเด็ นอื่ น ๆ ตั้ งแต่ เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อม ไปจนถึ ง
ธุ รกิ จ ณิ ชา เวชพานิ ช สำ �นั กข่ าวสิ่ งแวดล้ อม กล่ าวว่ าเธอ “ไม่ มี ความ
รูเพี
้ ยงพอที่ จะสำ �รวจระดั บต่ าง ๆ ทั้ งหมดเพื่ อให้ ข่ าวด้ านพลั งงาน
มี ข้ อมู ลรอบด้ าน”

–

สำ �นั กข่ าวกระแสหลั กวางกรอบโครงการพลั งงานหมุ นเวี ยนที่
ไม่ ใช่ พลั งน้ำ � โดยเฉพาะพลั งงานแสงอาทิ ตย์ และชี วมวล เพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ มี ภู มิ ภาคชนบทมากขึ้ นได้ รั บการพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สั งคม บทความเหล่ านี้ สอดคล้ องกั บนโยบายรั ฐบาล ซึ่ งมุ
งหวั
่ งที่
จะเพิ่ มส่ วนแบ่ งพลั งงานหมุ นเวี ยนในการผลิ ตพลั งงานโดยรวมใน
ประเทศไทย

–

จากทั้ งหมด 106 บทความ พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ได้ รั บความสนใจใน
การรายงานข่ าวพลั งงานทุ กรู ปแบบมากที่ สุ ด โดยมั กถู กตี กรอบให้
เป็ นเทคโนโลยี ใหม่ ที่ สร้ างกำ �ไรให้ นั กลงทุ นทั้ งในเมื องและจั งหวั ด
ทุ รกั นดาน

–

นอกจากนี้ สื่ อไทยยั งภาคภู มิ ใจในการลงทุ นด้ านพลั งงานแสง
อาทิ ตย์ ของประเทศทั่ วเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ บทความ 23 เรื่ อง
จากสื่ อกระแสหลั ก 4 แห่ งนำ �เสนอบทวิ จารณ์ ที่ น่ าสนใจเกี่ ยวกั บ
โครงการพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ของประเทศไทย ในประเทศอื่ น ๆ โดย
เฉพาะอย่ างยิ่ งเวี ยดนาม บทความเน้ นให้ เห็ นว่ าโรงงาน Dau Tieng
ได้ รั บคำ �ชมเชยว่ าเป็ น “โครงการพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด
ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ” และได้ รั บการสนั บสนุ นทางการเงิ นจาก
บริ ษั ทของไทย

–

มี การรายงานเรื่ องชี วมวลอย่ างมากในช่ วงสองปี ที่ ผ่ านมา
เนื่ องจากโครงการพั ฒนา Energy for All ของรั ฐบาล ซึ่ งส่ งเสริ ม
โครงการชี วมวลเพื่ อชุ มชนในพื้ นที่ ชนบทของประเทศไทย อย่ างไร

มี นั กข่ าว 10 คนกล่ าวว่ าถู กบริ ษั ทพลั งงานกดดั นทั้ งทางตรงและ
ทางอ้ อม ให้ รายงานข่ าวเข้ าข้ างพวกเขา นั กข่ าวที่ ไม่ ต้ องการเปิ ด
เผยตั วตนกล่ าวว่ า บริ ษั ทด้ านพลั งงานบางแห่ งลงบทความโฆษณา
ซึ่ งเป็ นโฆษณาที่ ดู เหมื อนบทความข่ าว และพานั กข่ าวไปท่ องเที่ ยว
กั บสื่ อมวลชน เพื่ อให้ “นั กข่ าวยอมเขี ยนข่ าวที่ ไม่ สำ �คั ญหรื อ
รายงานด้ านเดี ยวเกี่ ยวกั บโครงการนี้ ”

–

การล็ อคดาวน์ เนื่ องจากโควิ ด-19 ส่ งผลให้ เรื่ องราวเกี่ ยวกั บ
พลั งงานลดลงอย่ างรวดเร็ วจากค่ าเฉลี่ ย 19 เรื่ องต่ อเดื อนเหลื อ 3

–

เรื่ องในเดื อนเมษายน อย่ างไรก็ ตาม จำ �นวนเรื่ องคงที่ อย่ างรวดเร็ ว
ในเดื อนพฤษภาคม โดยอ้ างอิ งถึ งมาตรการกี ดกั นทางการค้ าที่
เกี่ ยวกั บโควิ ด-19 บทความต่ าง ๆ เช่ น รายงานข่ าวของไทยรั ฐ ฉบั บ
นี้ เริ่ มให้ ความสำ �คั ญกั บการเปลี่ ยนแปลงด้ านพลั งงานตามความ
จำ �เป็ นในบริ บทของการลดการพึ่ งพาแหล่ งนำ �เข้ าของประเทศไทย

แม้ ว่ ารายงานฉบั บนี้ จะไม่ มี ข้ อเสนอที่ แนะนำ �การปรั บปรุ งเรื่ องเกี่ ยวกั บสื่ อพลั งงานสะอาดในประเทศไทย แต่ สามารถใช้ งานวิ จั ยนี้ เพื่ อแจ้ งให้ ทราบ
ถึ งพั ฒนาการของการแทรกแซงและการดำ �เนิ นการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
การวิ จั ยสำ �หรั บรายงานนี้ ดำ �เนิ นการภายใต้ คำ �แนะนำ �ของ Climate Tracker ซึ่ งเป็ นเครื อข่ ายนั กข่ าวสภาพภู มิ อากาศหนุมสาวกว่
่
า 12,000 คนทั่ วโลก
วิ ธี การวิ จั ยรวมถึ งการสุ
มตั
่ วอย่ าง การวิ เคราะห์ เนื้ อหา การวางกรอบการวิ เคราะห์ และการสั มภาษณ์ ผูสื้ ่ อข่ าวและบรรณาธิ การ รวมถึ งกรอบเวลาที่
ตรวจสอบคื อเดื อนมกราคม 2562 ถึ งสิ งหาคม 2563
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิ เคราะห์ สื่ อระดั บภู มิ ภาคที่ ได้ รั บมอบหมายจาก Stanley Center for Peace and Security และจั ดทำ �โดย Climate Tracker

เกี่ ยวกั บเรา

The Stanley Center for Peace and Security เป็ นพั นธมิ ตรกั บประชาชน องค์ กร และชุ มชนทั่ วโลก เพื่ อขั บเคลื่ อนความก้ าวหน้ าของ
นโยบายใน 3 ประเด็ น ได้ แก่ ลดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ หลี กเลี่ ยงการใช้ อาวุ ธนิ วเคลี ยร์ และป้ องกั นความรุ นแรงและการก
ระทำ �โหดร้ ายป่ าเถื่ อน ศู นย์ แห่ งนี้ ก่ อตั้ งขึ้ นในปี 2499 และยั งคงรั กษาไว้ ซึ่ งความเป็ นอิ สระ ในขณะที่ ได้ พั ฒนาฟอรั มสำ �หรั บ
มุ มมองและความคิ ดที่ หลากหลาย หากต้ องการเรี ยนรูเพิ
้ ่ มเติ มเกี่ ยวกั บสิ่ งพิ มพ์ ล่ าสุ ดและกิ จกรรมที่ กำ �ลั งจะเกิ ดขึ้ น โปรดไปที่
stanleycenter.org

เกี่ ยวกั บ Climate Tracker

Climate Tracker เป็ นโครงการสื่ อสารมวลชนด้ านสภาพภู มิ อากาศสำ �หรั บเยาวชนที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในโลก เราฝึ กอบรมและสร้ างศั กยภาพ
ในการแข่ งขั นให้ กั บเยาวชนทั่ วโลก เพื่ อมี อิ ทธิ พลในการอภิ ปรายระดั บชาติ เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ และเผยแพร่
แนวคิ ดของพวกเขาในสื่ อระดั บประเทศ เราส่ งเยาวชนที่ น่ าประทั บใจที่ สุ ดไปเข้ าร่ วมการประชุ มระดั บนานาชาติ ซึ่ งพวกเขาสามารถโน้ ม
น้ าวโดยตรงต่ อผูมี้ อำ �นาจตั ดสิ นใจ และได้ รั บประสบการณ์ ตรงในการกำ �หนดนโยบายระดั บชาติ และระดั บนานาชาติ ClimateTracker.org

