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รายงานสรุปผู้้�บริหิาร

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้เป็็นภููมิิภูาคทีี่� มีิการพััฒนาอย่าง

รวัดเร็วัและการตัดสิินใจด้านพัลังงานมีิควัามิสิำาคัญยิ�งต่อการ

ดำาเนินการเพ่ั�อลดการใช้ีเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทีี่�ป็ล่อยคาร์บอนใน

ทัี่�วัโลกไป็จนถึึงที่ศวัรรษหน้า แต่มีิการรับรู้เกี�ยวักับเร่�องเล่า

เฉีพัาะของส่ิ�อทีี่� ก่อให้เกิดการถึกเถีึยงเร่�องการเป็ลี�ยนผ่่านที่าง

พัลังงานระดับชีาติในแต่ละป็ระเที่ศน้อยมิาก

สิำาหรับผู้่มีิส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยทีี่� ต้องการโน้มิน้าวัเร่�องเล่าของส่ิ�อ

และเพิั�มิคุณภูาพัการรายงานข่าวัด้านพัลังงาน บที่เรียนจาก

อดีตมีิควัามิสิำาคัญอย่างยิ�งต่อควัามิสิำาเร็จในอนาคต ช่ีองว่ัาง

ของควัามิรู้นี� เป็็นสิิ� งทีี่�  Climate Tracker และ Stanley Center 

for Peace and Security ต้องการเสิริมิด้วัยการวิัเคราะห์

รายงานข่าวัของส่ิ�อทีี่� เกี�ยวัข้องกับพัลังงานใน 5 ป็ระเที่ศใน

ภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ รายงานเกี�ยวักับป็ระเที่ศไที่ย

นี� เป็็นฉีบับทีี่�สิามิทีี่� จัดที่ำาโดย Stanley Center และผ่ลิตโดย 

Climate Tracker ซึิ�งจะเผ่ยแพัร่ร่วัมิกันโดยเป็็นส่ิวันหนึ� ง

ของ Fueling the Tiger Cubs: ส่ิ� อในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง

ใต้รายงานเกี�ยวักับเขตแดนสุิดท้ี่ายของถ่ึานหินอย่างไร ซึิ�ง

เป็็นการวิัเคราะห์ส่ิ�อในหลายป็ระเที่ศทีี่�นำาโดยนักข่าวัหนุ่มิสิาวั

จากฟิลิป็ปิ็นส์ิ อินโดนีเซีิย มิาเลเซีิย ไที่ย และเวีัยดนามิ

มีิการแสิดงภูาพัแผ่งเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์บนหลังคาอาคารในกรุงเที่พั (Reuters/Adobestock)

รายงานข่าวั: โรงไฟฟ้าพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่�ลพับุรีในภูาคกลางของป็ระเที่ศไที่ยเป็็นโครงการผ่ลิต
ไฟฟ้าพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่� ใหญ่ทีี่� สุิดในโลก (Gerhard Joren/ธนาคารพััฒนาเอเชีีย สิงวันลิขสิิที่ธิ�)
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ทีี่�หลากหลายของภููมิิทัี่ศน์ส่ิ�อในป็ระเที่ศไที่ย รวัมิถึึงวิัธีการทีี่�สิำ านักข่าวัแต่ละ
แห่งวัางกรอบบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงาน

ปร่ะเด็นุสิำาคัญ

 – ถ่ึานหินไม่ิใช่ีหัวัข้อข่าวัยอดนิยมิในส่ิ�อไที่ย โดยมีิการรายงานเพีัยง 37 
บที่ควัามิ ซึิ�งเป็็นจำานวันน้อยทีี่�สุิดในส่ิ�อของป็ระเที่ศแถึบเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้ทีี่� ได้มีิการวิัจัย ในจำานวันนี� มีิ 30 บที่ควัามิทีี่�รายงานว่ัาถ่ึานหินเป็็น
อันตรายต่อสิิ� งแวัดล้อมิและควัามิมัิ�นคงที่างพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ย 
มีิ 23 บที่ควัามิใช้ีกรอบที่างศีลธรรมิเพ่ั�อแสิดงให้เห็นว่ัาถ่ึานหินนั�น 
“สิกป็รก” และ “เป็็นอันตรายต่อสุิขภูาพัของป็ระชีาชีน” โดยกล่าวัอ้าง
ถึึงปั็ญหาหมิอกควัันในไที่ยเม่ิ�อปี็ 2562 และ 2563

 – มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินเพีัยง 7 จาก 37 บที่ควัามิเท่ี่านั�นทีี่�วัางกรอบ
ถ่ึานหินเป็็นองค์ป็ระกอบทีี่�จำาเป็็นต่อสัิดส่ิวันพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ย 
บที่ควัามิเหล่านี� มัิกเป็็นบที่ควัามิแสิดงควัามิคิดเห็นโดยคอลัมินิสิต์ทีี่� ใกล้
ชิีดกับรัฐบาล หร่อรายงานข่าวัทีี่� อ้างอิงควัามิเห็นจากการไฟฟ้าฝ่่าย
ผ่ลิตแห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟผ่.) ซึิ�งรัฐเป็็นเจ้าของ และบริษัที่ยักษ์ใหญ่
ด้านนำ� ามัินและก๊าซิ นั�นค่อ ป็ตที่.

 – ปั็จจุบัน ไฟฟ้าพัลังนำ� ายังคงมีิส่ิวันสิำาคัญในการผ่ลิตพัลังงานมิากทีี่� สุิด
ของป็ระเที่ศไที่ยในบรรดาแหล่งพัลังงานทีี่� ไม่ิใช่ีฟอสิซิิล โดยมีิเข่�อน
ทัี่�งหมิด 26 แห่งทัี่�วัป็ระเที่ศ ทีี่� น่าสินใจค่อร้อยละ 55 ของบที่ควัามิ
เกี�ยวักับไฟฟ้าพัลังนำ� า เป็็นเร่�องของเข่�อนทีี่�อยู่นอกป็ระเที่ศไที่ยทีี่� ก่อให้
เกิดควัามิเสีิยหายต่อระบบนิเวัศในป็ระเที่ศทีี่�อยู่ตอนล่างของเข่�อนทีี่� กั�น
แม่ินำ� าโขง ส่ิ�อสิิ� งพิัมิพ์ัทุี่กแห่งเช่ี�อมิโยงโครงการไฟฟ้าพัลังนำ� าในลาวัและ
จีนเข้ากับปั็ญหาภัูยแล้งครั�งป็ระวััติการณ์ของแม่ินำ� าโขงในปี็ 2562 ด้วัย
การใช้ีคำาว่ัา “เข่�อนจีน” และ “เข่�อนลาวั” นำาเสินอภูาพัป็ระเที่ศไที่ยใน
ฐานะเหย่�อของการพััฒนาโรงไฟฟ้าพัลังนำ� าในป็ระเที่ศอ่�น ๆ

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

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

 – นอกจากนี�  ส่ิ� อไที่ยยังภูาคภููมิิใจต่อการลงทุี่นด้านพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์
ของไที่ยในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ บที่ควัามิ 23 เร่�องจาก
ส่ิ�อกระแสิหลัก 4 แห่ง นำาเสินอข่าวัช่ี�นชีมิโครงการด้านพัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์ของป็ระเที่ศไที่ยในป็ระเที่ศอ่�น ๆ  โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งในเวีัยดนามิ 
หลายบที่ควัามิเน้นให้เห็นว่ัาโรงไฟฟ้า Dau Tieng ได้รับคำาชีมิเชียว่ัาเป็็น 
“โครงการพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่� ใหญ่ทีี่� สุิดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้” 
ซึิ�งมีิบริษัที่ของไที่ยเป็็นผู้่ลงทุี่น

 – มีิการรายงานเร่�องชีีวัมิวัลอย่างมิากในช่ีวังสิองปี็ทีี่� ผ่่านมิา เน่�องจาก
โครงการพััฒนา Energy for All ของรัฐบาล ซึิ�งส่ิงเสิริมิโครงการชีีวั- 
มิวัลเพ่ั�อชุีมิชีนในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่ของป็ระเที่ศไที่ย อย่างไรก็ตามิ การรายงาน
ข่าวัมัิกมุ่ิงเน้นทีี่�การถึกเถีึยงเกี�ยวักับนโยบายรัฐบาล มิากกว่ัาข้อดีข้อ
เสีิยของเที่คโนโลยีด้านนี�

จากผ่ลการศึกษาของเราในป็ระเที่ศแถึบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ พับว่ัาแต่ละ
ป็ระเที่ศมีิภููมิิทัี่ศน์ส่ิ�อทีี่�แตกต่างกัน พัร้อมิกับมีิควัามิท้ี่าที่ายและโอกาสิในการ
รายงานข่าวัด้านพัลังงานแตกต่างกันอีกด้วัย สิำ าหรับป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งมีิแหล่ง
ก๊าซินอกชีายฝั่� งเป็็นจำานวันมิาก ถ่ึานหินไม่ิเคยมีิบที่บาที่สิำาคัญในสัิดส่ิวันเช่ี�อ
เพัลิงการผ่ลิตไฟฟ้าโดยรวัมิ โดยมีิสัิดส่ิวันเพีัยงร้อยละ 18 ของการผ่ลิต
ไฟฟ้าทัี่�งหมิด เม่ิ�อเทีี่ยบกับสัิดส่ิวันของก๊าซิธรรมิชีาติซึิ�งคิดเป็็นร้อยละ 57 ยิ�ง
แผ่นการพััฒนาพัลังงานฉีบับปั็จจุบัน จะที่ำาให้ก๊าซิธรรมิชีาติมีิสัิดส่ิวันเพิั�มิขึ�น 
ที่ำาให้สิำ านักข่าวัทีี่� เราศึกษาวัางกรอบก๊าซิธรรมิชีาติว่ัาเป็็นพัลังงานสิะอาดและ
มีิศักยภูาพัที่างการเงินมิากกว่ัาถ่ึานหิน แม้ิว่ัาจะเป็็นเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทีี่�  เสีิ� ยง
ต่อการส่ิงผ่ลกระที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมิอย่างมิากก็ตามิ การวิัจัยส่ิ�อของเราไม่ิได้
มุ่ิงเน้นทีี่�การรายงานข่าวัเกี�ยวักับก๊าซิ แต่ตรวัจสิอบเฉีพัาะบที่ควัามิทีี่�กล่าวั
ถึึงก๊าซิเม่ิ�อมีิควัามิเกี�ยวัข้องกับถ่ึานหิน ในบที่ควัามิเหล่านี� มีิ 8 บที่ควัามิใช้ีคำา
ว่ัา “การเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงาน” เพ่ั�ออธิบายการที่ดแที่นเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิล
ชีนิดหนึ�งด้วัยเช่ี�อเพัลิงอีกชีนิดหนึ�ง

อย่างไรก็ตามิ ตัวัเลขนี� เทีี่ยบไม่ิได้กับ 209 บที่ควัามิ หร่อ 1 จาก 2 บที่ควัามิ
ด้านพัลังงานทีี่�ผ่่านการตรวัจสิอบ ซึิ�งเป็็นการวัางกรอบเชิีงบวักในการเป็ลี�ยน
ผ่่านไป็สู่ิพัลังงานหมุินเวีัยนตามิควัามิจำาเป็็นเพ่ั�ออนาคตของเศรษฐกิจและ
สิิ� งแวัดล้อมิของป็ระเที่ศไที่ย โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้รับ
ควัามิสินใจในการรายงานข่าวัอย่างมิาก คิดเป็็นร้อยละ 60 ของบที่ควัามิ
เกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวีัยนทัี่�งหมิด แผ่งโซิลาร์เซิลล์มัิกถูึกวัางกรอบให้เป็็น
เที่คโนโลยีใหม่ิทีี่�สิามิารถึสิร้างผ่ลกำาไรให้กับนักลงทุี่นชีาวัไที่ย ชีีวัมิวัลเป็็น
พัลังงานหมุินเวีัยนอีกชีนิดหนึ�งทีี่� มีิคุณสิมิบัติโดดเด่นในระดับเก่อบหนึ�งในสีิ�
ของบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวีัยน เน่�องจากรัฐบาลไที่ยหวัังว่ัาจะใช้ี
ป็ระโยชีน์จากผ่ลผ่ลิตที่างการเกษตรทีี่� จัดการยากในการสิร้างพัลังงาน

แม้ิว่ัารายงานข่าวัส่ิวันใหญ่เป็็นเร่�องเชิีงบวัก พัลังงานหมุินเวีัยนก็ไม่ิได้รอดพ้ัน
จากเสีิยงวิัจารณ์ แม้ิว่ัาบที่ควัามิทีี่�วัางกรอบพัลังงานหมุินเวีัยนในเชิีงลบจะ
ป็รากฏอยู่ในส่ิ�อของป็ระเที่ศในแถึบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ แต่เป็็นเร่�องน่าทึี่�ง
ทีี่�กว่ัาครึ�งของบที่ควัามิเหล่านี� ในป็ระเที่ศไที่ยวัางกรอบควัามิขัดแย้งระหว่ัาง
ส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยของชุีมิชีนและนโยบายพัลังงานระดับชีาติ การคัดค้านของ
ชุีมิชีนต่อนโยบาย Energy for All ทีี่� รัฐบาลไที่ยใช้ีพััฒนาโรงงานไฟฟ้าชีีวัมิวัล
ในหลายจังหวััดที่างภูาคใต้ ป็รากฏอย่างเด่นชัีดใน 21 บที่ควัามิทีี่�ที่ำาการตรวัจ
สิอบ

แนวัโน้มินี� ต้องมีิการวิัเคราะห์ในบริบที่ของควัามิแตกแยกที่างการเม่ิองของ
ป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งมีิการสิร้างเหม่ิองในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่ของภูาคเหน่อและภูาคใต้ แที่น
การจัดตั�งในใจกลางกรุงเที่พัฯ มิานานกว่ัาศตวัรรษ ภูาคใต้ของป็ระเที่ศไที่ย
เป็็นภููมิิภูาคทีี่� มีิวััฒนธรรมิและภูาษาเป็็นเอกลักษณ์ และมีิป็ระวััติการก่อควัามิ
ไม่ิสิงบ โดยป็ระเที่ศไที่ยอยู่ภูายใต้รัฐธรรมินูญฉีบับทีี่�  20 ดังนั�นจึงเป็็นเร่�อง
ธรรมิดาทีี่�ควัามิไม่ิไว้ัวัางใจในรัฐบาลที่ำาให้เกิดการรายงานข่าวัโครงการ
พัลังงานในชีนบที่ของภูาคใต้ ไม่ิเพีัยงแต่โครงการชีีวัมิวัลเท่ี่านั�น โรงไฟฟ้า
พัลังงานถ่ึานหินยังถูึกวัางกรอบด้วัยป็ระเด็นควัามิขัดแย้งระหว่ัางชุีมิชีนและ
รัฐบาล ซึิ�งส่ิงผ่ลให้โครงการพััฒนาด้านถ่ึานหินในภูาคใต้ต้องถูึกระงับไป็ก่อน
ในปี็ 2561

เพ่ั�อให้เห็นภูาพัทีี่�ครอบคลุมิเกี�ยวักับการรายงานข่าวัด้านพัลังงานในส่ิ�อของ
ไที่ย นักวิัจัยชีาวัไที่ยของเราสิามิคนได้แก่ ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์, วิัรดา แซ่ิลิ�มิ 
(เวิัลด์)  และ เกตน์สิิรี ที่ศพัลไพัศาล ได้ตรวัจสิอบ 501 บที่ควัามิจากสิำานัก
ข่าวั 15 แห่ง รวัมิถึึงสิำ านักข่าวักระแสิหลัก และองค์กรอิสิระทีี่� ไม่ิแสิวังหากำาไร 
สิำ านักข่าวัทีี่�ตั�งอยู่ในกรุงเที่พั เช่ีน ข่าวัสิด ไที่ยรัฐ และกรุงเที่พัธุรกิจ ได้ให้ควัามิ
สิำาคัญกับนโยบายพัลังงานในแง่ของผ่ลกระที่บทีี่�อาจเกิดขึ�นกับธุรกิจและผู้่
บริโภูคในเม่ิอง โดยอ้างแหล่งข่าวัเดียวั เช่ีน รัฐบาล หร่อองค์กรธุรกิจ เว็ับไซิต์
ข่าวัอิสิระ เช่ีน อีสิานเรคคอร์ด ไที่ยพัับลิก้า และสิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ มุ่ิงเน้น
ไป็ทีี่�ป็ระสิบการณ์ของผู้่ทีี่�ที่ำางานในโครงการด้านพัลังงานหร่อชุีมิชีนโดยรอบ 
ดังนั�น การตรวัจสิอบสิำานักข่าวัต่าง ๆ  ในการศึกษานี� จึงแสิดงให้เห็นภูาพัรวัมิ
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 – มีิควัามิแตกต่างอย่างมีินัยสิำาคัญในการรายงานข่าวัทีี่� เกี�ยวัข้องกับ
บรรดาพัลังงานทัี่�งหมิดของสิำานักข่าวักระแสิหลักและสิำานักข่าวัอิสิระ 
แต่ควัามิแตกต่างทีี่� เห็นได้ชัีดทีี่� สุิดค่อเวัลาทีี่� มีิการรายงานข่าวัเกี�ยวักับ
พัลังงานชีีวัมิวัล สิำ านักข่าวักระแสิหลักวัางกรอบให้พัลังงานชีีวัมิวัลเป็็น
ที่างออกทีี่� ยั�งย่นในการแก้ไขปั็ญหาควัามิยากจนและมิลพิัษที่างอากาศ
ในพ่ั�นทีี่�ชีนบที่

 – สิำานักข่าวัอิสิระและระดับภููมิิภูาคโดยทัี่�วัไป็จะวัางกรอบโครงการถ่ึานหิน
ว่ัาเป็็นสิาเหตุของควัามิขัดแย้งระหว่ัางชุีมิชีนท้ี่องถิึ�น นักลงทุี่นด้าน
พัลังงาน และรัฐบาล ว่ัาด้วัยควัามิตึงเครียดว่ัาใครจะเป็็นผู้่ควับคุมิ
และดำาเนินนโยบายทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังงาน

 – ควัามิแตกต่างดังกล่าวันี�สิามิารถึอธิบายได้จากกลยุที่ธ์การรายงานข่าวั
ทีี่�แตกต่างกัน นักข่าวัของสิำานักข่าวักระแสิหลักทุี่กแห่ง กล่าวัว่ัาพัวักเขา
อ้างแหล่งข่าวัระดับชีาติในรัฐบาลและตัวัแที่นภูาคธุรกิจ ในขณะทีี่�นักข่าวั
อิสิระจะหาข่าวัจากผู้่เชีี�ยวัชีาญในพ่ั�นทีี่�และผู้่นำาชุีมิชีน

 – ในแง่ของหมิวัดหมู่ิบที่ควัามิ มิากกว่ัาครึ�งของเร่�องราวัเกี�ยวักับพัลังงาน
อยู่ในหัวัข้อเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ซึิ�งเป็็นแนวัโน้มิทีี่�สิอดคล้องกันในทุี่ก
ป็ระเที่ศแถึบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ทีี่� ได้ศึกษา แนวัที่างทัี่�วัไป็สิำาหรับ
เร่�องราวัด้านพัลังงานทีี่�สิำ านักข่าวักระแสิหลักของไที่ย รวัมิถึึงรายงาน
ข่าวัเกี�ยวักับการป็รับป็รุงนโยบายใหม่ิ พัร้อมิควัามิคิดเห็นด้านเดียวัจาก
ธุรกิจขนาดใหญ่

 – ไที่ยรัฐ เป็็นหนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่� มีิยอดขายมิากทีี่�สุิดในป็ระเที่ศไที่ย มีิควัามิโดด
เด่นโดยมีิเร่�องราวัเกี�ยวักับพัลังงานถึึง 1 ใน 5 ส่ิวัน ซึิ�งส่ิวันใหญ่เขียน
เป็็นควัามิคิดเห็นในหน้าสัิงคมิ บรรณาธิการบริหารฝ่่ายข่าวั คุณอรพิัน 
ยิ�งยงพััฒนา กล่าวัว่ัาสิิ� งนี� เป็็น “แนวัที่างป็ฏิบัติทีี่�ยาวันาน” ในหนังส่ิอ
แผ่่นพัับแบบไที่ย ๆ เพ่ั�อให้คอลัมินิสิต์ได้เขียนบที่วิัเคราะห์เกี�ยวักับผ่ล 
กระที่บเชิีงนโยบายต่อสัิงคมิ

 – ไม่ิค่อยมีิการนำาเสินอเร่�องราวัเกี�ยวักับพัลังงานในกรอบของสิิ�งแวัดล้อมิ
ในส่ิ�อกระแสิหลัก นี�อาจสัิมิพัันธ์กับการปิ็ดตัวัของสิำานักข่าวัทีี่� เน้นเร่�อง
สิิ� งแวัดล้อมิทัี่�วัป็ระเที่ศไที่ยเม่ิ�อไม่ินานมิานี� เน่�องจากปั็ญหาที่างการเงิน 
ตามิรายงานของนักข่าวั 4 คนทีี่�เคยที่ำางานให้กับสิำ านักข่าวัดังกล่าวั หนึ�ง
ในนั�นค่อ คุณปิ็ยพัร วังศ์เร่อง แห่งกรุงเที่พัธุรกิจ ซึิ�งได้ก่อตั�งเว็ับไซิต์
อิสิระเพ่ั�อดำาเนินการรายงานข่าวัด้านสิิ� งแวัดล้อมิต่อไป็

 – การขาดแคลนเงินทุี่นและการฝึ่กอบรมิทีี่�เหมิาะสิมิอาจส่ิงผ่ลกระที่บต่อ
คุณภูาพัการรายงานข่าวัในเว็ับไซิต์ที่างการและเว็ับไซิต์อิสิระ นักข่าวั 
7 คน หร่อครึ�งหนึ�งของผู้่ให้สัิมิภูาษณ์ยอมิรับว่ัา ป็ระเด็นด้านพัลังงาน
เป็็นเร่�องยากสิำาหรับพัวักเขาทีี่�จะที่ำาควัามิเข้าใจ เน่�องจากเช่ี�อมิโยงกับ
ป็ระเด็นอ่�น ๆ ตั�งแต่เศรษฐกิจ สิิ� งแวัดล้อมิ ไป็จนถึึงธุรกิจ คุณณิชีา 
เวัชีพัานิชี จากสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ กล่าวัว่ัาเธอ “ไม่ิมีิควัามิเข้าใจใน
ป็ระเด็นทีี่� เกี�ยวัข้องกับภูาคพัลังงานอย่างเพีัยงพัอทีี่�จะรายงานข่าวัให้
มีิควัามิรอบด้าน”  

 – มีินักข่าวั 10 คน กล่าวัว่ัาถูึกบริษัที่พัลังงานกดดันทัี่�งที่างตรงและที่าง
อ้อมิให้รายงานข่าวัเข้าข้างพัวักเขา นักข่าวัทีี่� ไม่ิต้องการเปิ็ดเผ่ยตัวัตน
กล่าวัว่ัา บริษัที่ด้านพัลังงานบางแห่งลงบที่ควัามิโฆษณา ซึิ�งเป็็นโฆษณา
ทีี่�ดูเหม่ิอนบที่ควัามิข่าวั และพัานักข่าวัไป็ท่ี่องเทีี่�ยวักับส่ิ�อมิวัลชีน เพ่ั�อ

ให้ “นักข่าวัยอมิเขียนข่าวัทีี่� ไม่ิสิำ าคัญหร่อรายงานด้านเดียวัเกี�ยวักับ
โครงการนี�” 

 – มิาตรการล็อคดาวัน์เน่�องจากโควิัด-19 ส่ิงผ่ลให้จำานวันข่าวัเกี�ยวักับ
พัลังงานลดลงอย่างมิาก จากค่าเฉีลี�ยเดิมิ 19 เร่�องต่อเด่อน เหล่อเพีัยง 
3 เร่�องในเด่อนเมิษายน อย่างไรก็ตามิ จำานวันเร่�องกลับมิาคงทีี่�อย่าง
รวัดเร็วัในเด่อนพัฤษภูาคมิ โดยมีิการอ้างถึึงมิาตรการกีดกันที่างการ
ค้าอันเป็็นผ่ลจากโควิัด-19 ในรายงานข่าวัหลายชิี�น อย่างเช่ีน รายงาน
ข่าวัของไที่ยรัฐฉีบับนี�  วัางกรอบการเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงานว่ัามีิควัามิ
จำาเป็็นในบริบที่ของป็ระเที่ศไที่ยในการลดการพึั�งพัาพัลังงานนำาเข้าจาก
ต่างป็ระเที่ศ

ระเบียบวิธีี

งานวิัจัยนี� จัดที่ำาโดย ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์, วิัรดา แซ่ิลิ�มิ (เวิัลด์ ), และเกตน์สิิรี 
ที่ศพัลไพัศาล ทัี่�งสิามิร่วัมิกันตรวัจสิอบรายงานเกี�ยวักับพัลังงานอย่างอิสิระ
จาก 501 บที่ควัามิทีี่�ตีพิัมิพ์ัในหนังส่ิอพิัมิพ์ัออนไลน์สิิบแห่งและสิถึานีโที่รทัี่ศน์
ห้าช่ีอง

งานของศิป็ป็ชัียจะมุ่ิงเน้นไป็ทีี่�การตรวัจสิอบรายงานเกี�ยวักับถ่ึานหินและ
พัลังงานหมุินเวีัยนทัี่�วัไป็ในวังกว้ัาง ตั�งแต่เด่อนมิกราคมิ 2562 ถึึงสิิงหาคมิ 
2563 ส่ิวันวิัรดาได้ตรวัจสิอบการอภิูป็รายเกี�ยวักับการระงับโครงการถ่ึานหิน
ของป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งออกอากาศที่างสิถึานีโที่รทัี่ศน์ ตั�งแต่เด่อนกรกฎาคมิ 
2558 ถึึงกุมิภูาพัันธ์ 2561 และสุิดท้ี่าย เกตน์สิิรีได้ที่ำาการสิรุป็ผ่ลการวิัจัย
โดยการที่บที่วันข้อมูิลออนไลน์เกี�ยวักับแผ่นพััฒนาพัลังงานชีีวัมิวัลในชุีมิชีน
ของป็ระเที่ศไที่ย ตั�งแต่เด่อนมิกราคมิ 2562 ถึึงสิิงหาคมิ 2563

งานทัี่�งหมิดของกลุ่มินักวิัจัยป็ระกอบด้วัยสีิ� ขั�นตอนสิำาคัญ:

 – การสุ่ิมิตัวัอย่าง

 – การวิัเคราะห์เน่�อหา

 – การวิัเคราะห์การวัางกรอบ

 – บที่สัิมิภูาษณ์โดยนักข่าวั

1. การสุ่มุตััวอย่าง
ศิป็ป็ชัียสุ่ิมิตัวัอย่าง 341 บที่ควัามิออนไลน์จากสิำานักข่าวั 5 แห่ง:

 – ข่าวัสิด หนังส่ิอพิัมิพ์ักระแสิหลักของไที่ยทีี่� มีิผู้่ติดตามิที่างออนไลน์มิาก
ทีี่� สุิด

 – ไที่ยรัฐ หนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่� มีิผู้่ติดตามิที่างออนไลน์มิากเป็็นอันดับสิองของ
ป็ระเที่ศไที่ย

 – กรุงเที่พัธุรกิจ (Bangkok Business) หนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่� เน้นข่าวัธุรกิจซึิ�ง
มีิการเผ่ยแพัร่ออนไลน์

 – เดอะสิแตนดาร์ด สิำ านักข่าวัทีี่� เผ่ยแพัร่ที่างดิจิทัี่ลเท่ี่านั�น ได้รับควัามินิยมิ
ในหมู่ิเยาวัชีนและป็ระชีาชีนในเม่ิองสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ เว็ับไซิต์ทีี่� เน้น
ข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ เผ่ยแพัร่โดยสิโมิสิรนักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ในสิมิาคมินัก
ข่าวันักหนังส่ิอพิัมิพ์ัแห่งป็ระเที่ศไที่ย

https://www.thairath.co.th/news/politic/1839823
https://www.thairath.co.th/news/politic/1839823
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โดย ศิิปปชััย กุุลนุุวงศ์ิ | @10pachai
ศิป็ป็ชัีย กุลนุวังศ์ เป็็นนักศึกษาป็ริญญาโที่ คณะศิลป็ศาสิตร์ สิาขา NGO 
Studies ระหว่ัางเอเชีียทีี่�  Sungkonghoe University ในกรุงโซิล ป็ระเที่ศ
เกาหลีใต้ เขาเคยที่ำางานทีี่�  Thai PBS, BBC Thai และ Agence France-Presse 
ซึิ�งครอบคลุมิป็ระเที่ศไที่ยและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ เขาสินใจการวิัจัยส่ิ� อและ
การเคล่�อนไหวัที่างการเม่ิอง

ข่าวัสิด ไที่ยรัฐ และเดอะสิแตนดาร์ด เป็็นองค์กรข่าวัเชิีงพัาณิชีย์ทีี่� มีิการ
ดำาเนินงานทีี่�คล้ายกัน โดยจะเน้นการรายงานข่าวัในป็ระเด็นด้านพัลังงาน ซึิ�ง
ส่ิงผ่ลให้เป็็นบที่ควัามิข่าวัหนักทีี่�นำาเสินอเพีัยงด้านเดียวัเป็็นส่ิวันใหญ่กรุงเที่พั
ธุรกิจ ในฐานะทีี่� เป็็นหนังส่ิอพิัมิพ์ัธุรกิจ ได้นำาเสินอบที่วิัเคราะห์เชิีงลึกยิ�งขึ�น
เกี�ยวักับผ่ลกระที่บของนโยบายพัลังงาน สิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ เป็็นองค์กร
ข่าวัขนาดเล็กทีี่� สุิด โดยมีินักข่าวัเพีัยงสิามิคนเท่ี่านั�น ส่ิงผ่ลให้มีิการติดตามิ
หัวัข้อข่าวัน้อยกว่ัา อย่างไรก็ตามิบที่ควัามิของพัวักเขามัิกจะเน้นแง่มุิมิทีี่� ผู้่
อ่านสินใจ

ในการสุ่ิมิตัวัอย่างบที่ควัามิ ศิป็ป็ชัียใช้ีฟังก์ชัีนการส่ิบค้นในตัวับนแพัลตฟอร์มิ
ของสิำานักข่าวัเพ่ั�อค้นหาด้วัยคำาค้นหาต่อไป็นี� : ถ่ึานหิน (coal), พัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์ (solar), พัลังงานลมิ (wind), พัลังงานนำ� า (hydro) และพัลังงาน
หมุินเวีัยน/ที่ดแที่น (renewable energy)

ในขณะทีี่� วิัรดาค้นคว้ัาเกี�ยวักับการระงับโครงการถ่ึานหิน เธอได้สุ่ิมิตัวัอย่าง
สิกู๊ป็ข่าวั 100 บที่ควัามิทีี่�ออกอากาศ ตั�งแต่เด่อนกรกฎาคมิ 2558 ถึึง
กุมิภูาพัันธ์ 2561 ในทีี่วีัห้าช่ีอง:

 – ช่ีอง 3 สิถึานีโที่รทัี่ศน์เพ่ั�อการพัาณิชีย์ทีี่� เก่าแก่ทีี่� สุิดของป็ระเที่ศไที่ย

 – ไที่ยรัฐทีี่วีั ฝ่่ายโที่รทัี่ศน์ของหนังส่ิอพิัมิพ์ัไที่ยรัฐ 

 – พีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 ช่ีองโที่รทัี่ศน์เพ่ั�อการพัาณิชีย์

 – อสิมิที่ ซึิ�งเป็็นผู้่ออกอากาศโที่รทัี่ศน์และวิัที่ยุสิาธารณะของรัฐ

 – ไที่ยพีับีเอสิ ช่ีองบริการออกอากาศสิาธารณะ (PBS) แห่งเดียวัใน
ป็ระเที่ศไที่ย

ในฐานะทีี่� ไที่ยพีับีเอสิเป็็นบริการออกอากาศสิาธารณะ จึงมีิบที่บาที่สิำาคัญ
ในการเน้นยำ�าการเคล่�อนไหวัคัดค้านของชุีมิชีนหลายแห่งทีี่� ต่อต้านโรงไฟฟ้า
ถ่ึานหิน อสิมิที่ นำาเสินอเน่�อหาทัี่�งสินับสินุนและต่อต้านถ่ึานหิน ในขณะทีี่�สิำ านัก
ข่าวัเพ่ั�อการพัาณิชีย์ โดยเฉีพัาะไที่ยรัฐทีี่วีั ให้ควัามิสินใจในการนำาเสินอมุิมิ
มิองของบริษัที่ถ่ึานหิน

เกตน์สิิรีได้สุ่ิมิตัวัอย่างรายงาน 60 บที่ควัามิเกี�ยวักับโครงการชีีวัมิวัลเพ่ั�อ
ชุีมิชีนในป็ระเที่ศไที่ย ทีี่�ป็รากฏบนเว็ับไซิต์ข่าวั 6 แห่งต่อไป็นี� :

กรุงเที่พัธุรกิจ (Bangkok Business)

ป็ระชีาชีาติธุรกิจ สิำานักข่าวัซึิ�งมีิทีี่� ตั�งในกรุงเที่พั เน้นนำาเสินอข่าวัธุรกิจ

ผู้่จัดการออนไลน์ หนังส่ิอพิัมิพ์ัรายวัันดิจิทัี่ล

ไที่ยพัับลิก้า ส่ิ�อมิวัลชีนทีี่�แสิวังหาผ่ลกำาไรซึิ�งตรวัจสิอบรัฐบาลและภูาคธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูิลและข่าวัส่ิบสิวันเพ่ั�อสิิที่ธิพัลเม่ิอง (TCIJ) เว็ับไซิต์ข่าวัส่ิบสิวัน
ออนไลน์ทีี่� ไม่ิแสิวังหาผ่ลกำาไร

อีสิานเรคคอร์ด สิำานักข่าวัท้ี่องถิึ�นทีี่� ไม่ิแสิวังหาผ่ลกำาไร มุ่ิงเน้นนำาเสินอข่าวั
ในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหน่อของป็ระเที่ศไที่ย

สิามิสิำานักข่าวัแรก ได้แก่กรุงเที่พัธุรกิจ (Bangkok Business), ป็ระชีาชีาติ
ธุรกิจ และผู้่จัดการออนไลน์ เป็็นสิำานักข่าวัเพ่ั�อการพัาณิชีย์ขนาดใหญ่ทีี่� ให้
บริการผู้่อ่านในเม่ิองเกี�ยวักับรายงานเร่�องชีีวัมิวัล ดังนั�นพัวักเขาจึงเน้นมุิมิ

มิองของรัฐบาลแห่งชีาติเกี�ยวักับผ่ลป็ระโยชีน์ที่างเศรษฐกิจของชีีวัมิวัล สิามิ
สิำานักข่าวัหลัง ได้แก่ ไที่ยพัับลิก้า, TCIJ และ อีสิานเรคคอร์ด ในฐานะสิำานัก
ข่าวัอิสิระหร่อระดับภููมิิภูาค ให้ควัามิสิำาคัญกับการตรวัจสิอบป็ระสิบการณ์
ของชุีมิชีนในโครงการชีีวัมิวัล

2. การวิเคราะห์ิเน้�อหิา 
ในส่ิวันการวิัเคราะห์เน่�อหานั�น ศิป็ป็ชัีย วิัรดา และเกตน์สิิรีใช้ี วิัธีการเข้ารหัสิ
มิาตรฐานทีี่�  Climate Tracker พััฒนาขึ�นโดยใช้ีข้อมูิลจากนักวิัจัย โดยใช้ีวิัธี
การเข้ารหัสินี�  พัวักเขาจะวิัเคราะห์บที่ควัามิโดยใช้ี 22 ตัวัแป็รใน 5 หมิวัดหมู่ิ 
ได้แก่ ป็ระเภูที่บที่ควัามิ การเน้นเฉีพัาะเร่�อง การวัางกรอบให้กว้ัางขึ�น ควัามิ-  
รู้ด้านพัลังงาน และแหล่งทีี่�มิา

3. กุาร่วิเคร่าะห์์กุาร่วางกุร่อบ
นักวิัจัยแต่ละคนเล่อกตัวัอย่างทีี่� เป็็นตัวัแที่นรายงานทัี่�งหมิดทีี่�รวับรวัมิมิา 40 
จาก 341 บที่ควัามิสิำาหรับศิป็ป็ชัีย, 40 จาก 100 สิกู๊ป็ข่าวัสิำาหรับวิัรดา, และ 
20 จาก 60 บที่ควัามิสิำาหรับเกตน์สิิรี เพ่ั�อดำาเนินการวิัเคราะห์การวัางกรอบ
ในเชิีงลึกยิ�งขึ�น ซึิ�งเกี�ยวัข้องกับการถึามิคำาถึามิเกี�ยวักับตัวัเล่อกแหล่งทีี่�มิา 
ตำาแหน่งแหล่งทีี่�มิา และกลยุที่ธ์การวัางกรอบของบที่ควัามิ ดูเที่มิเพัลตการ
วิัเคราะห์การวัางกรอบได้ ทีี่� นี�

4. บทสัิมภาษณ์์โดยนัุกุข่่าว
งานวิัจัยนี� เสิริมิด้วัยบที่สัิมิภูาษณ์นักข่าวั รวัมิถึึงบรรณาธิการ ซึิ�งแสิดงควัามิ
คิดเห็นเกี�ยวักับการรายงานข่าวัของตน รวัมิถึึงรายงานข่าวัด้านพัลังงาน
ของไที่ยโดยทัี่�วัไป็ มีิการสัิมิภูาษณ์นักข่าวัทัี่�งหมิด 28 คนตลอดการวิัจัยนี�  การ
สัิมิภูาษณ์แต่ละครั�งพัยายามิสิำารวัจวััฒนธรรมิภูายในห้องข่าวั และแนวัที่าง
การส่ิ�อสิารมิวัลชีนเกี�ยวักับเร่�องราวัด้านพัลังงาน และควัามิชัีดเจนเกี�ยวักับ
อิที่ธิพัลทีี่�สิำ าคัญทีี่�สุิดซึิ�งกำาหนดในรายงานพัลังงานทัี่�วัป็ระเที่ศไที่ย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6OnW7B7Cod5i8TvBQn4KZm10VoJvCIJ5CumAPNSy4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rfkfaWeFiSy8WHvE3u2oiUJ7qMIygMIajBsLV1kpqMA/edit?usp=sharing
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บทนุำา

ตั�งแต่เด่อนสิิงหาคมิถึึงตุลาคมิ 2563 ผ่มิได้ตั�งคำาถึามิเกี�ยวักับการวิัจัยไว้ั
ว่ัา “ส่ิ�อมิวัลชีนไที่ยกำาหนดกรอบอนาคตของพัลังงานในป็ระเที่ศอย่างไร” ผ่มิ
วิัเคราะห์ 341 บที่ควัามิจากส่ิ�อมิวัลชีน 5 แห่งผ่่านพัอร์ทัี่ลออนไลน์ของพัวัก
เขา เพ่ั�อทีี่�จะตอบคำาถึามินี�อย่างละเอียด 

จากการวิัเคราะห์ ผ่มิพับรูป็แบบทีี่� ชัีดเจนของถ่ึานหินทีี่� ถูึกมิองในเชิีงลบเม่ิ�อ
เทีี่ยบกับการพััฒนาก๊าซิธรรมิชีาติและพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ สิอดคล้องกับ
การผ่สิมิผ่สิานพัลังงานแห่งชีาติทีี่� เป็็นเอกลักษณ์ของไที่ย ในภููมิิภูาคทีี่�พึั�งพัา
พัลังงานถ่ึานหินและนำ� ามัินดีเซิลอย่างมิาก ส่ิวันใหญ่ป็ระเที่ศไที่ยพึั�งพัาการ
ผ่สิมิผ่สิานระหว่ัางก๊าซิและพัลังงานนำ� า ในปี็ 2560 ก๊าซิธรรมิชีาติคิดเป็็นร้อย
ละ 57 ของการผ่ลิตพัลังงานของป็ระเที่ศ และเป็็นแหล่งพัลังงานหลักของทัี่�ง
ป็ระเที่ศ ในขณะทีี่�พัลังงานหมุินเวีัยน เช่ีน แสิงอาทิี่ตย์ ลมิ ชีีวัมิวัล/เช่ี�อเพัลิง
ชีีวัภูาพั และพัลังงานนำ� า คิดเป็็นร้อยละ 23 ส่ิวันถ่ึานหินมีิสัิดส่ิวันร้อยละ 18

ภูายใต้แผ่นพััฒนาพัลังงานฉีบับใหม่ิ ป็ระเที่ศไที่ยตั�งเป้็าทีี่�จะลดการใช้ีพัลังงาน
ถ่ึานหินให้เหล่อร้อยละ 12 ภูายในปี็ 2580 ในขณะทีี่�เพิั�มิโควัต้าเช่ี�อเพัลิงทีี่� ไม่ิใช่ี
ฟอสิซิิลเป็็นร้อยละ 35 อย่างไรก็ตามิ ก๊าซิธรรมิชีาติถูึกกำาหนดไว้ัคงทีี่� ทีี่� ร้อย
ละ 53

กลยุที่ธ์นี�สิะท้ี่อนให้เห็นอย่างชัีดเจนในรายงานด้านพัลังงานของไที่ย ซึิ�งเน้น
การเป็ลี�ยนแป็ลงจากถ่ึานหินเป็็นก๊าซิและพัลังงานหมุินเวีัยน ตัวัเล่อกทัี่�งสิอง
นี�แสิดงให้เห็นว่ัา “เป็็นมิิตรต่อสิิ�งแวัดล้อมิ” ในบที่ควัามิดังกล่าวั มีิการเน้นเป้็า
หมิายทีี่� สูิงส่ิง เช่ีน ควัามิมุ่ิงมัิ�นของไที่ยต่อข้อตกลงป็ารีสิ และเป้็าหมิายอ่�น 
ๆ ในการลดคาร์บอน ในขณะทีี่�ควัามิเสีิ�ยงด้านสิิ� งแวัดล้อมิของถ่ึานหิน โดย
เฉีพัาะก๊าซิธรรมิชีาติเหลวัมัิกถูึกละเลยหร่อมิองข้ามิไป็

เน่�องจากกำาลังมีิการดำาเนินการตามิแผ่นพัลังงานจำานวันมิาก โดยรับรู้ได้ถึึง
ผ่ลกระที่บและถูึกตรวัจสิอบเป็็นระยะ งานวิัจัยนี� มีิจุดมุ่ิงหมิายเพ่ั�อตรวัจสิอบ
ว่ัาส่ิ�อไที่ยแสิดงให้เห็นถึึงพััฒนาการในภูาคพัลังงานของไที่ยทีี่�กำาลังเติบโต 
ตั�งแต่วัันทีี่�  1 มิกราคมิ 2562 ถึึง 31 กรกฎาคมิ 2563 โดยมุ่ิงเน้นทีี่� ถ่ึานหิน
และพัลังงานหมุินเวีัยน มีิควัามิพัยายามิเปิ็ดเผ่ยแนวัโน้มิหร่อช่ีองว่ัางในการ
รายงานข่าวัด้านพัลังงานของไที่ยทีี่�สิามิารถึป็รับป็รุงการแจ้งข่าวัให้ป็ระชีาชีน
ที่ราบ รวัมิถึึงนโยบายได้ดีขึ�น เม่ิ�อป็ระเที่ศไที่ยเล่อกทิี่ศที่างด้านพัลังงานใน
อนาคต

ผลกุาร่วิจััย

การวิเคราะห์ิเชิิงปริมุาณ: ประเภทแลัะความุแพร่หิลัาย 
ข่องบทความุ

ประเภทบทความุตัามุจุุด็เน�นข่องเน้�อหิา: กรอบทางเศรษฐกิจุ
ครอบงำาการรายงานด็�านพลัังงาน 

ผ่มิเริ�มิวิัเคราะห์เชิีงป็ริมิาณโดยพัยายามิที่ำาควัามิเข้าใจว่ัาสิิ� งพิัมิพ์ัต่าง ๆ ได้
จัดหมิวัดหมู่ิบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานอย่างไร ซึิ�งไม่ิเพีัยงสิะท้ี่อนให้เห็นว่ัา
แต่ละบที่ควัามิได้รับควัามิสินใจจากผู้่อ่านป็ระเภูที่ใดเท่ี่านั�น แต่ยังรวัมิถึึง
แนวัที่างของนักข่าวัทีี่� เกี�ยวัข้องด้วัย บที่ควัามิทีี่� เผ่ยแพัร่ภูายใต้หมิวัดหมู่ิ 
“วิัที่ยาศาสิตร์” มีิการเข้าถึึงทีี่�แตกต่างอย่างมีินัยสิำาคัญยิ�งกว่ัาบที่ควัามิ 
“ธุรกิจ” หร่อ “การเม่ิอง”

ในช่ีวังสิามิเด่อนทีี่�ผ่มิวิัจัย พับว่ัาร้อยละ 63 ของรายงานทัี่�งหมิด 341 บที่ควัามิ
ถูึกเขียนขึ�นเป็็นข่าวัหนัก ควัามิคิดเห็นซึิ�งตีพิัมิพ์ัเฉีพัาะในหนังส่ิอพิัมิพ์ัสิามิฉีบับ
ได้แก่ ไที่ยรัฐ ข่าวัสิด และกรุงเที่พัธุรกิจ คิดเป็็นร้อยละ 12 ของบที่ควัามิโดย
รวัมิ บที่ควัามิส่ิวันใหญ่ (ร้อยละ 59) ได้รับการตีพิัมิพ์ัภูายใต้หน้าธุรกิจ และ
แสิดงควัามิเห็นเกี�ยวักับนโยบายด้านพัลังงานของรัฐบาล เช่ีน โครงการโรง
ไฟฟ้าชีีวัมิวัลในชุีมิชีน เซิลล์แสิงอาทิี่ตย์บนหลังคา และแผ่นพััฒนาพัลังงาน
ปี็ 2561 ซึิ�งส่ิงผ่ลกระที่บต่อธุรกิจ

ห์มวดห์ม่่ข่่าวในุร่ายงานุด้านุพลังงานุข่องไทยที�เผยแพร่่ตั�งแต่วันุที�   
1 มกุร่าคม 2562 ถึึง 31 กุร่กุฎาคม 2563 

เร่�องราวัเหล่านี� ต้องพึั�งพัา “แหล่งข่าวัเป็็นที่างการ” อย่างมิาก เช่ีน อดีต
รัฐมินตรีกระที่รวังพัลังงาน คุณสินธิรัตน์ สินธิจิรวังศ์ เป็็นตัวัแที่นการไฟฟ้า
ฝ่่ายผ่ลิตแห่งป็ระเที่ศไที่ย (กฟผ่.) และข่าวัป็ระชีาสัิมิพัันธ์อย่างเป็็นที่างการ

โครงการพัลังงานทีี่� มีิการรายงานข่าวัมิากทีี่� สุิดในช่ีวังเวัลานี� ซึิ�งน่าสินใจ ค่อ
แผ่นชีีวัมิวัลในชุีมิชีนในภูาคใต้ของป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งคิดเป็็นร้อยละ 13 ของข่าวั
ทัี่�งหมิด โครงการนี� เป็็นส่ิวันหนึ�งของนโยบาย Energy for All ทีี่�อนุญาตให้
ดำาเนินการโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลขนาดเล็ก โดยเป็็นเจ้าของร่วัมิกันระหว่ัางบริษัที่
เอกชีนหร่อมิหาชีนกับชุีมิชีนต่าง ๆ 

พัรพิัมิล แย้มิป็ระชีา ผู้่ส่ิ� อข่าวัธุรกิจเกี�ยวักับพัลังงานและอุตสิาหกรรมิของ 
ข่าวัสิด อธิบายว่ัาเหตุใดจึงเช่ี�อว่ัาข่าวัพัลังงานของไที่ยมัิกถูึกจัดหมิวัดหมู่ิไว้ั
ในส่ิวันธุรกิจ เธอเป็็นผู้่ส่ิ�อข่าวัทีี่� มุ่ิงเน้นด้านพัลังงานซึิ�งที่ำางานให้หนังส่ิอพิัมิพ์ั
กระแสิหลัก ป็ระจำาอยู่ทีี่�กระที่รวังพัลังงานเพ่ั�อรายงานการแถึลงข่าวัและ
ป็ระกาศป็ระจำาวััน นักข่าวัธุรกิจอีกทีี่มิหนึ�งได้รับมิอบหมิายให้ติดตามิอัป็เดต
เกี�ยวักับตลาดหุ้นและข่าวัป็ระชีาสัิมิพัันธ์ รวัมิถึึงกิจกรรมิขององค์กร พัรพิัมิล
กล่าวัว่ัา “นี�หมิายถึึงข่าวัพัลังงานส่ิวันใหญ่จะถูึกรายงานผ่่านมุิมิมิองที่างการ
เม่ิองและธุรกิจ”

ณัฐนิชีา ดอนสุิวัรรณ ผู้่ส่ิ� อข่าวัด้านพัลังงานของ กรุงเที่พัธุรกิจ เล่าถึึง
กระบวันการรายงานข่าวัทีี่�คล้ายกัน ณัฐนิชีากล่าวัว่ัา “ฉัีนมัิกจะป็ฏิบัติตามิ
ป็ระกาศของกระที่รวังพัลังงาน และติดตามิข่าวักับบริษัที่ต่าง ๆ  ว่ัามีิป็ฏิกิริยา
หร่อแผ่นทีี่�จะป็ฏิบัติตามินโยบายของรัฐหร่อไม่ิ” นักข่าวั 4 คนทีี่�ที่ำางานกับ
หนังส่ิอพิัมิพ์ักระแสิหลัก เช่ีน ไที่ยรัฐ ข่าวัสิด และกรุงเที่พัธุรกิจ ยอมิรับตามิ
คำากล่าวัอ้างว่ัาหนังส่ิอพิัมิพ์ักระแสิหลักมีิผู้่ส่ิ�อข่าวัอย่างน้อยหนึ�งคนทีี่�ติดตามิ
ข่าวักระที่รวังพัลังงาน

นครินที่ร์ วันากิจไพับูลย์ บรรณาธิการบริหารของ เดอะสิแตนดาร์ด กล่าวัว่ัา
เน่�อหาส่ิวันใหญ่ทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังงานจะรายงานถึึงผ่ลกระที่บที่างเศรษฐกิจ
อันเน่�องมิาจากนโยบายพัลังงาน เพัราะเขาเช่ี�อว่ัาเป็็นเน่�อหาทีี่� ส่ิงผ่ลต่อชีีวิัต
ของผู้่อ่านมิากทีี่�สุิด เน่�องจากการจัดลำาดับควัามิสิำาคัญของ เดอะสิแตนดาร์ด 
“ที่ำาให้ข่าวัหนักเป็็นทีี่� เข้าใจได้ง่ายสิำาหรับผู้่อ่าน” แต่ไม่ิได้จำากัดการรายงาน
ข่าวัธุรกิจไว้ัทีี่�บที่ควัามิข่าวัทัี่�วัไป็ แต่ใช้ีรูป็แบบการรายงานดิจิทัี่ลทีี่�หลากหลาย
เพ่ั�อเจาะลึกลงไป็ในนโยบายพัลังงาน บางส่ิวันของงานทีี่�ป็ระสิบควัามิสิำาเร็จ 
ได้แก่ พ็ัอดแคสิต์ทีี่� มุ่ิงเน้นธุรกิจ และวิัดีโอ YouTube ทีี่� คุณนครินที่ร์สัิมิภูาษณ์ 
คุณสินธิรัตน์ อดีตรัฐมินตรีกระที่รวังพัลังงาน และซีิอีโอของบริษัที่พัลังงาน
ชัี�นนำาหลายแห่ง

สิิ� งแวัดล้อมิ

ควัามิคิดเห็น

การเม่ิอง

สัิงคมิ

ธุรกิจ

http://www.egat.co.th/images/businessop/PDP2018-apr2019.pdf
http://www.egat.co.th/images/businessop/PDP2018-apr2019.pdf
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/policy-regulation/the-complexities-of-thailands-energy-landscape/
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/policy-regulation/the-complexities-of-thailands-energy-landscape/
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ไที่ยรัฐ เป็็นหนังส่ิอพิัมิพ์ัทีี่� มีิยอดขายมิากทีี่�สุิดของป็ระเที่ศไที่ย มีิควัามิโดดเด่น
ในการนำาเสินอข่าวัพัลังงานทีี่� เกี�ยวัข้องกับภูาคสัิงคมิมิากขึ�น โดยมีิบที่ควัามิ
เกี�ยวักับพัลังงานร้อยละ 36 อยู่ในส่ิวันสัิงคมิ ซึิ�งโดยทัี่�วัไป็จะเน้นในกรอบ
ผ่ลกระที่บต่อคน สิำ านักพิัมิพ์ัแห่งนี� ยังโดดเด่นในเร่�องการเผ่ยแพัร่ควัามิคิด
เห็นเกี�ยวักับพัลังงานมิากกว่ัาสิำานักพิัมิพ์ัอ่�น ๆ โดยตีพิัมิพ์ับที่ควัามิเกี�ยวักับ
พัลังงานถึึงร้อยละ 20 บรรณาธิการบริหารฝ่่ายข่าวัของไที่ยรัฐ คุณอรพิัน 
ยิ�งยงพััฒนา กล่าวัว่ัานี� เป็็น “แนวัที่างป็ฏิบัติมิายาวันาน” ในหนังส่ิอพิัมิพ์ัแบบ
ไที่ย ๆ เพ่ั�อให้คอลัมินิสิต์ได้เขียนบที่วิัเคราะห์

ในขณะเดียวักัน ทีี่�สิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ซึิ�งเป็็นส่ิ� อทีี่� มีิวััตถุึป็ระสิงค์เดียวั 
โดยเน้นข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงาน ดังทีี่�ป็รัชีญ์ รุจิวันารมิย์ 
บรรณาธิการข่าวักล่าวัไว้ัว่ัา “เรานำาเสินอข่าวัเม่ิ�อมีิแง่มุิมิที่างสัิงคมิและสิิ� ง
แวัดล้อมิ” จึงที่ำาให้มีิการเผ่ยแพัร่บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานถึึงร้อยละ 61 
ในส่ิวันข่าวัสัิงคมิ

สิรุป็ได้ว่ัา ผ่ลการวิัเคราะห์เชิีงป็ริมิาณของผ่มิพับว่ัา แม้ิจะมีิข้อยกเว้ันทีี่� น่า
สัิงเกตอยู่บ้าง แต่ส่ิ�อกระแสิหลักส่ิวันใหญ่ของไที่ยก็ยังจำาแนกพัลังงานเป็็น
เร่�องราวัที่างธุรกิจ สิำ าหรับไที่ยซึิ�งเป็็นป็ระเที่ศกำาลังพััฒนา ไม่ิได้มิองเห็น
อนาคตของพัลังงานผ่่านมุิมิมิองด้านสิิ�งแวัดล้อมิ แต่มิองปั็จจัยที่างเศรษฐกิจ
เป็็นสิำาคัญ

การพลิักโฉมุทางดิ็จิุทัลัต่ัอร้ปแบบรายได็�ข่องหิ�องข่่าวส่งผู้ลักระทบ 
ต่ัอการรายงานข่่าวสิ�งแวด็ลั�อมุ  

เม่ิ�อผ่มิให้สัิมิภูาษณ์นักข่าวัเกี�ยวักับการขาดแคลนบที่ควัามิผ่ลกระที่บต่อ
สิิ� งแวัดล้อมิ ป็ระเด็นทัี่�วัไป็ก็เริ�มิป็รากฏขึ�น นั�นค่อการพัลิกโฉีมิที่างดิจิทัี่ลต่อ
สิำานักข่าวัแบบเดิมิ ที่ำาให้ห้องข่าวัต้องลดจำานวันมิากทีี่� สุิดในบรรดาโต๊ะข่าวั
ทีี่�รายงานข่าวั “ไม่ิสิำ าคัญ” รวัมิถึึงโต๊ะข่าวัด้านสิิ�งแวัดล้อมิ ผ่ลกระที่บของการ
เป็ลี�ยนแป็ลงเหล่านี� ได้รับคำาอธิบายอย่างชัีดเจนโดยนักข่าวัสีิ�คนทีี่� สัิมิภูาษณ์

ปิ็ยพัร วังศ์เร่อง ผู้่ครำ�าหวัอดในแวัดวังผู้่รายงานข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิและ
บรรณาธิการข่าวัของ กรุงเที่พัธุรกิจ กล่าวัว่ัาในช่ีวัง 5 ปี็ทีี่�ผ่่านมิา หนังส่ิอพิัมิพ์ั
และโที่รทัี่ศน์หลายแห่งต้องปิ็ดตัวัลง เน่�องจากรายได้ลดลงอย่างมิาก เพัราะ
ธุรกิจหันไป็ลงโฆษณาที่างออนไลน์ ส่ิงผ่ลให้บริษัที่ต่าง ๆ  เลิกใช้ีโต๊ะข่าวัด้านสิิ�ง
แวัดล้อมิ เพ่ั�อมุ่ิงเน้นทีี่� ส่ิวันหลัก เช่ีน การเม่ิองและธุรกิจ คุณปิ็ยพัรกล่าวัว่ัา 
“ไม่ิมีิทีี่� ว่ัางสิำาหรับข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิอีกต่อไป็แล้วั” และเสิริมิว่ัา “ซึิ�งที่ำาให้หา
อ่านรายงานข่าวัสิำ าคัญเกี�ยวักับการพััฒนาและโครงการพัลังงานได้ยากขึ�น”

นอกเหน่อจากงานหลักของคุณปิ็ยพัรแล้วั เธอได้เปิ็ดตัวัสิำานักข่าวัออนไลน์ 
Bangkok Tribune News ในปี็ 2562 เพ่ั�อสิร้างพ่ั�นทีี่�ที่างเล่อกสิำาหรับการ
รายงานข่าวัด้านสิิ� งแวัดล้อมิและเติมิเต็มิช่ีองว่ัางดังกล่าวั ปั็จจุบันนี�  กลุ่มินัก
อนุรักษ์สิิ� งแวัดล้อมิใช้ีส่ิ�อสัิงคมิเพ่ั�อส่ิ�อสิารกับสิาธารณะโดยตรง ในขณะทีี่�
เพัจ Facebook ทีี่� เน้นเร่�องสิิ� งแวัดล้อมิอย่าง Environman ก็มีิผู้่ติดตามิที่าง
ออนไลน์เป็็นจำานวันมิาก เน่�องมิาจากการพัลิกโฉีมิที่างดิจิทัี่ล จึงที่ำาให้ข่าวัสิิ� ง
แวัดล้อมิดูเหม่ิอนว่ัาจะย้ายจากสิำานักข่าวักระแสิหลักไป็สู่ิโพัสิต์ในส่ิ�อสัิงคมิทีี่� ผู้่
อ่านดูแลกันเอง แต่คงต้องติดตามิต่อไป็ว่ัาโพัสิต์เหล่านี�แสิดงให้เห็นควัามิถูึก
ต้องในระดับเดียวักับนักข่าวั ซึิ�งรายงานข่าวัได้ในระดับม่ิออาชีีพัหร่อไม่ิ แต่นี�
อยู่นอกเหน่อขอบเขตการวิัเคราะห์ของผ่มิในตอนนี�

เร้�องราวตัามุการมุุ่งเน�นประเภทพลัังงาน: มีุการรายงานข่่าว
พลัังงานแสงอาทิตัย์มุากกว่าเทคโนโลัยีอ้�น ๆ 

มีกุาร่มุ่งเนุ้นุพลังงานุห์ลักุในุร่ายงานุข่่าวพลังงานุข่องปร่ะเทศิไทยที�เผย
แพร่่ตั�งแต่วันุที�  1 มกุร่าคม 2562 ถึึง 31 กุร่กุฎาคม 2563

เป้็าหมิายต่อไป็ของผ่มิในการวิัเคราะห์เชิีงป็ริมิาณค่อ การค้นพับว่ัามีิการ
รายงานข่าวัพัลังงานแหล่งใดมิากทีี่�สุิดในส่ิ�อของไที่ย ซึิ�งอาจบ่งบอกถึึงอัตรา
การเติบโตในปั็จจุบัน รวัมิถึึงการมีิส่ิวันร่วัมิในการบอกเล่าเร่�องพัลังงาน
ในอนาคต จากการแบ่งตัวัอย่างตามิหัวัข้อหลักของแต่ละเร่�อง พับว่ัาทีี่� สุ่ิมิ
ตัวัอย่างมิามีิบที่ควัามิเพีัยงร้อยละ 19 ทีี่� เน้นเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิล เช่ีน ถ่ึานหิน 
นำ� ามัิน และก๊าซิธรรมิชีาติ แม้ิว่ัาเร่�องนี�จะสิะท้ี่อนให้เห็นถึึงควัามิสินใจของส่ิ�อ
ต่อถ่ึานหินทีี่� ค่อนข้างน้อย แต่เราไม่ิสิามิารถึสิรุป็เช่ีนนี� กับเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิล
อ่�น ๆ  เน่�องจากวิัธีการสุ่ิมิตัวัอย่างของผ่มิไม่ิได้มิองหาบที่ควัามิเกี�ยวักับนำ� ามัิน
และก๊าซิเป็็นการเฉีพัาะ

ทีี่� น่าสัิงเกตค่อ มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์มิากกว่ัาเร่�องอ่�น ๆ  คิด
เป็็นร้อยละ 31 ของกลุ่มิตัวัอย่าง ซึิ�งมิากเก่อบสิามิเท่ี่าของจำานวันบที่ควัามิ
เกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่�พับ เข่�อนพัลังนำ� าขนาดใหญ่คิดเป็็นร้อยละ 25 ในขณะทีี่�
พัลังงานหมุินเวีัยนอ่�น ๆ เช่ีน พัลังงานลมิและชีีวัมิวัลมีิบที่ควัามิอีกร้อยละ 
25 ซึิ�งที่ำาให้จำานวันบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวีัยนคิดเป็็นร้อยละ 81 
ของตัวัอย่างทัี่�งหมิด

แม้ิจะไม่ิมีิการวิัเคราะห์เจาะลึกการวัางกรอบ แค่เพีัยงตัวัเลขเหล่านี� ก็แสิดง
ให้เห็นว่ัาการบรรยายเร่�องพัลังงานในป็ระเที่ศไที่ยทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังงาน
หมุินเวีัยน โดยเฉีพัาะพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ มีิมิากกว่ัาถ่ึานหิน ซึิ�งการนำาเสินอ
ในตัวัอย่างบที่ควัามินั�นมีิใกล้เคียงกับการนำาเสินอในพัลังงานผ่สิมิผ่สิาน

กุาร่วิเคร่าะห์์เชิังคุณ์ภาพ: กุร่อบบทความพลังงานุทั�วไป 

สำานักข่่าวต่ัาง ๆ เสนอข่่าวเชิิงจุริยธีรรมุเกี�ยวกับถ่่านหิิน โด็ย
กล่ัาวโทษว่าสร�างปัญหิาสิ�งแวด็ลั�อมุ 

จากการวิัเคราะห์การวัางกรอบ ฉัีนพับว่ัาสิำานักข่าวัชัี�นนำาของไที่ยรายงาน
เร่�องถ่ึานหินไม่ิเพีัยงน้อยกว่ัาพัลังงานหมุินเวีัยนเท่ี่านั�น แต่บที่ควัามิทีี่�เผ่ยแพัร่
นั�นบั�นที่อนกำาลังใจในการพััฒนาถ่ึานหินอีกด้วัย 30 จาก 37 บที่ควัามิเกี�ยวักับ
ถ่ึานหินจากสิำานักข่าวัทัี่�ง 5 แห่งเสินอข่าวัเกี�ยวักับแหล่งพัลังงานชีนิดนี� ในเชิีง
ลบ 23 บที่ควัามิ หร่อมิากกว่ัาร้อยละ 60 ใช้ีกรอบจริยธรรมิเพ่ั�อแสิดงให้เห็น
ว่ัาถ่ึานหิน “สิกป็รก” และ “เป็็นอันตรายต่อสุิขภูาพัของผู้่คน” สิำ านักข่าวัทุี่ก

ถ่ึานหิน 
เช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลอ่� น ๆ 
แสิงอาทิี่ตย์ 

โรงไฟฟ้าพัลังนำ� า 

พัลังงานหมุินเวีัยนอ่�น ๆ

https://www.facebook.com/BangkokTribune/
https://www.facebook.com/environman.th
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849525
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_2178042
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แห่งยกเว้ันสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ใช้ีกรอบผ่ลกระที่บต่อมินุษย์เพ่ั�อเช่ี�อมิโยงผ่ลกระที่บเชิีงลบในปั็จจุบันเข้า
กับวิักฤตและกรณีศึกษาในอดีต

ในช่ีวังทีี่�กรุงเที่พัฯ ป็ระสิบปั็ญหาหมิอกควัันในช่ีวัง 2 เด่อนแรกของปี็ 2562 และ 2563 สิิ� งพิัมิพ์ัทุี่กแห่ง ยกเว้ัน
สิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ เสินอข่าวัว่ัาถ่ึานหินเป็็นหนึ�งในสิาเหตุหลักของมิลพิัษที่างอากาศ โดยอ้างถึึงตัวัอย่าง
จากป็ระเที่ศอ่�น ๆไที่ยรัฐเผ่ยแพัร่บที่ควัามิสิามิเร่�องทีี่�กล่าวัถึึงวิัธีทีี่�  กรุงปั็กกิ�งและเม่ิองอ่�น ๆ ในโลกต่อสู้ิกับ
มิลพิัษที่างอากาศโดยลดการผ่ลิตและขายถ่ึานหิน

พัอดแคสิต์ของเดอะสิแตนดาร์ดมุ่ิงเน้นทีี่� วิัธีการปิ็ดโรงไฟฟ้าถ่ึานหินของจีนเพ่ั�อลดมิลพิัษในอากาศ รายงาน
ข่าวัของข่าวัสิดอ้างถึึงปั็ญหาหมิอกควัันครั�งใหญ่ในลอนดอน ในปี็ 2495 ซึิ�งเกิดจากการเผ่าถ่ึานหินคุณภูาพั
ตำ�า บที่ควัามิต่าง ๆ เกี�ยวักับปั็ญหาหมิอกควัันอาจเป็็นทัี่�งควัามิคิดเห็นหร่อการนำาเสินอ ซึิ�งนักข่าวันำาเสินอ
ข้อมูิลเบ่�องหลังเพิั�มิเติมิเกี�ยวักับมิลพิัษในอากาศ และผ่ลกระที่บของถ่ึานหินตลอดจนแนวัที่างแก้ไขทีี่�นำามิา
จากกรณีศึกษา  

ขณะเดียวักัน สิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิให้ควัามิสิำาคัญกับการเผ่าเศษซิากพ่ัชีในจังหวััดภูาคเหน่อ อันเป็็นสิาเหตุ
ของวิักฤตหมิอกควััน รายงานข่าวัฉีบับหนึ�งแสิดงให้เห็นว่ัา การที่ำาเกษตรแบบถึางโค่นแล้วัเผ่าป่็าของเกษตรกร
ไที่ย ซึิ�งที่ำาให้เกิดไฟป่็า เป็็นสิาเหตุสิำ าคัญของปั็ญหาหมิอกควััน ยังไม่ิมีิควัามิชัีดเจนว่ัาเหตุใดสิำานักข่าวัสิิ� ง
แวัดล้อมิ ซึิ�งเป็็นหน่วัยงานทีี่� ไม่ิแสิวังหาผ่ลกำาไรทีี่�ดำาเนินการอย่างอิสิระ โดยชีมิรมินักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิแห่ง
ป็ระเที่ศไที่ย เป็็นส่ิวันหนึ�งของสิมิาคมินักข่าวันักหนังส่ิอพิัมิพ์ัแห่งป็ระเที่ศไที่ย จึงวัางกรอบป็ระเด็นนี�แตก
ต่างออกไป็ อย่างไรก็ตามิ จากคำากล่าวัของบรรณาธิการ ป็รัชีญ์ รุจิวันารมิย์ ทีี่มิผู้่ส่ิ�อข่าวัสิามิคนของสิำานัก
ข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ กำาหนดให้จัดลำาดับควัามิสิำาคัญของการรายงานข่าวัเกี�ยวักับการกำาหนดกรอบและหัวัข้อทีี่�
ส่ิ� อกระแสิหลักกล่าวัถึึงน้อยกว่ัา ซึิ�ง “สิมิควัรได้รับควัามิสินใจในทัี่นทีี่ได้มิากกว่ัา” การรายงานข่าวัเกี�ยวักับ
ถ่ึานหินของสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ มัิกใช้ีกรอบผ่ลกระที่บต่อมินุษย์ เพ่ั�อหาร่อเกี�ยวักับการคัดค้านของชุีมิชีน
ต่อโครงการถ่ึานหินโดยเฉีพัาะ มิากกว่ัาควัามิเสีิ�ยงทัี่�วัไป็ของการพััฒนาถ่ึานหินโดยรวัมิ ผ่มิจะพูัดถึึงกรอบ
นี� ในภูายหลังในการวิัเคราะห์

นโยบายไมุ่ใชิ�ถ่่านหิิน แสด็งใหิ�เห็ินถึ่งการสร�างภาพพจุน์ที�ดี็สำาหิรับรัฐบาลัแลัะบริษัทต่ัาง ๆ  

ในสิำ านักข่าวักระแสิหลักของไที่ย ไม่ิเพีัยงแสิดงให้เห็นว่ัาถ่ึานหินอาจก่อให้เกิดมิลพิัษที่างอากาศและปั็ญหาอ่�น ๆ
ที่างสิิ� งแวัดล้อมิเท่ี่านั�น จากการวิัเคราะห์การวัางกรอบ เราพับว่ัาควัามิกังวัลเร่�องช่ี�อเสีิยงป็ะป็นอยู่ใน 15 
บที่ควัามิทีี่�เสินอข่าวัเกี�ยวักับรัฐบาลหร่อบริษัที่ต่าง ๆ ทีี่�ควับคุมิการผ่ลิตถ่ึานหิน

เจ็ดจากบที่ควัามิเหล่านี�อยู่ในหมิวัดหมู่ิ “ข่าวัรอบโลก” และใช้ีคำามัิ�นสัิญญาทีี่�ป็ระกาศในการจัดงานในต่าง
ป็ระเที่ศ เพ่ั�อกำาหนดกรอบควัามิมุ่ิงมัิ�นของรัฐบาลไที่ยในการลดการป็ล่อยมิลพิัษ คุณอรพิัน ยิ�งยงพััฒนา 
บรรณาธิการ ไที่ยรัฐออนไลน์ กล่าวัว่ัานอกจากภูาคข่าวัธุรกิจแล้วั โดยทัี่�วัไป็ผู้่ส่ิ�อข่าวัและบรรณาธิการมัิก
รายงานข่าวัในป็ระเด็นด้านพัลังงานน้อยครั�งกว่ัา เน่�องจากควัามิสินใจในหมู่ิสิาธารณชีนมีิเพีัยงจำากัด อย่างไร
ก็ตามิ กิจกรรมิระดับโลก เช่ีน วัันคุ้มิครองโลก เปิ็ดโอกาสิให้นักข่าวัได้พูัดคุยกันว่ัาการป็ล่อยก๊าซิคาร์บอนจะ
ส่ิงผ่ลกระที่บต่อช่ี�อเสีิยงของป็ระเที่ศไที่ยในเวัทีี่นานาชีาติได้อย่างไร

ไที่ยรัฐและเดอะสิแตนดาร์ด รายงานคำาป็ราศรัยของ António Guterres เลขาธิการสิหป็ระชีาชีาติ ทีี่� เรียก
ร้องให้ป็ระเที่ศในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้หยุด “เสิพัติดการใช้ีถ่ึานหิน” ทีี่� เช่ี�อว่ัาก่อให้เกิดภัูยธรรมิชีาติ
ในภููมิิภูาค บที่ควัามิโดยไที่ยรัฐมีิบที่สิรุป็รายงานของกรีนพีัซิ ทีี่� เน้นให้เห็นว่ัาโรงไฟฟ้าถ่ึานหินเป็็นสิาเหตุหลักใน
การป็ล่อยอนุภูาค PM2.5 ทีี่� เป็็นอันตรายในป็ระเที่ศไที่ย ในรายงานฉีบับหนึ�งของกรุงเที่พัธุรกิจ ระบุว่ัามีิการ
กล่าวัถึึงถ่ึานหินหลังจากสิามิจังหวััดภูาคใต้ของไที่ยได้รับการจัดอันดับจากนานาชีาติ ให้เป็็นพ่ั�นทีี่� ทีี่� มีิอากาศ
สิะอาดทีี่� สุิดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้

บที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินกว่ัาร้อยละ 60 ใช้ีกรอบที่างจริยธรรมิ เพ่ั�อแสิดงให้เห็นถึึงกิจกรรมิทีี่� เกี�ยวัข้องกับ
ถ่ึานหินว่ัาขาดควัามิรับผิ่ดชีอบต่อสัิงคมิ คำามัิ�นเกี�ยวักับการต่อต้านถ่ึานหินของรัฐบาลและบริษัที่เอกชีนถูึก
วัางกรอบให้เป็็นส่ิวันหนึ�งของการเป็ลี�ยนโฉีมิหน้าเป็็นองค์กรสีิเขียวัและทัี่นสิมัิย แม้ิว่ัาที่างเล่อกอ่�นนอกเหน่อ
จากถ่ึานหินอาจไม่ิจำาเป็็นต้องมีิป็ริมิาณคาร์บอนน้อยกว่ัาก็ตามิ บที่ควัามิของส่ิ�อเหล่านี� ชีี� ให้เห็นว่ัา บริษัที่และ
หน่วัยงานของรัฐมิองว่ัาการเลิกใช้ีถ่ึานหินจะส่ิงผ่ลดีต่อภูาพัลักษณ์ของตน เดอะสิแตนดาร์ด รายงานเกี�ยวั
กับวิัธีทีี่� บ้านปู็ ซึิ�งเป็็นผู้่ผ่ลิตถ่ึานหินรายใหญ่ทีี่� สุิดของป็ระเที่ศไที่ย ได้เป็ลี�ยนแบรนด์โดยใช้ีคำาขวััญใหม่ิทีี่� ว่ัา 
“เป็็นมิิตรกับสิิ� งแวัดล้อมิและชีาญฉีลาดยิ�งขึ�น” ซึิ�งมิาพัร้อมิกับแผ่นธุรกิจใหม่ิทีี่�ลดการใช้ีถ่ึานหินจากร้อยละ 
70 เหล่อร้อยละ 40 ของธุรกิจของบริษัที่ และลงทุี่นในพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์

ตัวัอย่างบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่�ตีพิัมิพ์ั ใน 
ข่าวัสิด เดอะสิแตนดาร์ด และไที่ยรัฐ ตามิลำาดับ

https://www.thairath.co.th/scoop/1754430
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce184/
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_2178042
https://greennews.agency/?p=20418
https://artistsatriskconnection.org/organization/thai-journalists-association
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นักเคล่�อนไหวัของกรีนพีัซิเข้าร่วัมิป็ระท้ี่วังต่อต้านจากการใช้ีพัลังงานถ่ึานหินทีี่�
กระที่รวังพัลังงานของไที่ยในกรุงเที่พั (Reuters/Adobestock)
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ในขณะเดียวักันรายงานของสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ได้กล่าวัถึึงแผ่นพััฒนา
พัลังงานของรัฐบาลไที่ยในปี็ 2561 ซึิ�งมีิเป้็าหมิายทีี่�จะลดการผ่ลิตถ่ึานหิน
จากเดิมิร้อยละ 18 ให้เหล่อร้อยละ 12 ของการผ่ลิตพัลังงานแบบผ่สิมิผ่สิาน 
บที่ควัามินี�อธิบายว่ัา การลดการใช้ีถ่ึานหินเป็็นควัามิมุ่ิงมัิ�นของรัฐบาลทีี่� มีิต่อ
ข้อตกลงป็ารีสิ โดยไม่ิต้องพึั�งพัานำ� ามัินและก๊าซิธรรมิชีาติอีกต่อไป็

โครงการที�เกี�ยวข่�องกับถ่่านหิินแสด็งใหิ�เห็ินถึ่งการต่ัอส้�ข่อง
ชุิมุชิน 

บที่ควัามิทีี่�สิามิกล่าวัถึึงผ่ลกระที่บเชิีงลบของถ่ึานหินโดยมุ่ิงเน้นไป็ทีี่� เฉีพัาะ
โครงการถ่ึานหิน ตรงกันข้ามิกับสิองบที่ควัามิก่อนหน้าทีี่�กล่าวัถึึงนโยบาย
ถ่ึานหินโดยทัี่�วัไป็ จากการวิัเคราะห์ ผ่มิพับว่ัาสิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิและสิำ านัก
ข่าวักระแสิหลัก ข่าวัสิดและไที่ยรัฐใช้ีกรอบผ่ลกระที่บต่อมินุษย์ในบางบที่ควัามิ 
เพ่ั�อนำาเสินอควัามิกลัวัและการต่อสู้ิกับโครงการทีี่� เกี�ยวัข้องกับถ่ึานหินของ
ชุีมิชีนในท้ี่องถิึ�น บที่ควัามิเกี�ยวักับการต่อสู้ิของชุีมิชีนแป็ดเร่�อง ซึิ�งป็ระกอบ
ด้วัยรายงานทีี่�เกี�ยวัข้องกับถ่ึานหินร้อยละ 22 แสิดงให้เห็นถึึงเหม่ิองถ่ึานหิน
และโรงไฟฟ้าถ่ึานหิน ว่ัาเป็็นสิาเหตุให้ป็ระชีาชีนรวัมิตัวักันต่อสู้ิเพ่ั�อรักษา
สิิ� งแวัดล้อมิและสุิขภูาพัของชุีมิชีน พัวักเขายังกล่าวัถึึงการเรียกร้องของ
ป็ระชีาชีนให้ระงับ โครงการเหม่ิองถ่ึานหินในภูาคเหน่อของป็ระเที่ศไที่ย และ
ขอให้ป็ระชีาชีนมีิส่ิวันร่วัมิตัดสิินใจในการกำาหนดนโยบายของรัฐ

สิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ รายงานพัาดหัวัข่าวัว่ัา “ศาลไที่ยเพิักถึอนใบอนุญาต
เหม่ิองถ่ึานหินบ้านเฮงหลังจากมีิการต่อต้านในพ่ั�นทีี่�นาน 10 ปี็” บ่งบอกถึึง
ชัียชีนะของชุีมิชีนในภูาคเหน่อของป็ระเที่ศไที่ยทีี่� มีิต่อบริษัที่เหม่ิองถ่ึานหิน 
หลังจากศาลไที่ยพิัพัากษาให้เพิักถึอนใบอนุญาตการที่ำาเหม่ิองของบริษัที่ 
เน่�องจากการป็ระเมิินผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิมีิไม่ิเพีัยงพัอ เร่�องนี� อ้างอิง
จากรายงานขององค์กรเอกชีน (NGO) เกี�ยวักับคำาตัดสิินของศาล และการ
เบิกควัามิทีี่�ที่นายควัามิด้านสิิ�งแวัดล้อมินำาเสินอ จากคำากล่าวัของคุณป็รัชีญ์ 
บรรณาธิการสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ระบุว่ัาการเคล่�อนไหวัของผู้่คนทีี่�ต่อต้าน
โครงการทีี่� เกี�ยวัข้องกับถ่ึานหิน สิมิควัรรายงานข่าวัเน่�องจากเกี�ยวัข้องกับ
วัาระการป็ระชุีมิด้านสิิ�งแวัดล้อมิของสิำานักข่าวัและ “เป็็นเร่�องราวัทีี่� ผู้่คนควัร
รับที่ราบ”

ในขณะเดียวักัน ข่าวัสิด ลงบที่ควัามิ โดยพัาดหัวัว่ัา “พัรรคฝ่่ายค้านรับฟัง
ชีาวับ้านอมิก๋อยแสิดงควัามิวิัตกกังวัลต่อปั็ญหาทีี่�ดินและสิิ� งแวัดล้อมิอันเป็็น
ผ่ลมิาจากเหม่ิองถ่ึานหิน” อ้างถึึงชุีมิชีนในท้ี่องถิึ�นทีี่� ต่อสู้ิกับโครงการเหม่ิอง
ถ่ึานหินอีกแห่งในภูาคเหน่อของไที่ย เร่�องราวัดังกล่าวักลายเป็็นเร่�องการเม่ิอง
ทีี่� ชุีมิชีนต่อต้านเหม่ิองถ่ึานหิน โดยกล่าวัถึึงสิมิาชิีกพัรรคฝ่่ายค้านทีี่�ไป็เยี�ยมิผู้่
ป็ระสิบควัามิเสีิยหายด้านสิิ�งแวัดล้อมิจากโครงการเหม่ิองถ่ึานหิน

ก๊าซธีรรมุชิาติัถ้่กวางกรอบใหิ�เป็นทางเล้ัอกที�เป็นมิุตัรต่ัอสิ�ง
แวด็ลั�อมุมุากกว่าถ่่านหิิน 

แม้ิว่ัาการวิัเคราะห์ของผ่มิไม่ิได้มุ่ิงเน้นทีี่� เร่�องราวัของนำ� ามัินและก๊าซิธรรมิชีาติ 
แต่จากการวิัเคราะห์การวัางกรอบของผ่มิ ที่ำาให้สัิงเกตเห็นว่ัามีิการกล่าวัถึึง
เช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลทัี่�งสิองชีนิดนี� ว่ัาเกี�ยวัข้องกับถ่ึานหินในบางครั�ง บที่ควัามิ 8 
เร่�องหร่อเก่อบร้อยละ 22 ของบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินทัี่�งหมิด แสิดงให้เห็น
ว่ัาก๊าซิธรรมิชีาติเป็็นตัวัเล่อกทีี่�สิะอาดกว่ัาถ่ึานหิน และสินับสินุนให้เป็ลี�ยนการ
ใช้ีพัลังงานไป็เป็็นก๊าซิธรรมิชีาติมิากขึ�น  ไที่ยรัฐ พัาดหัวัข่าวับที่ควัามิว่ัา “โรง
ไฟฟ้าทุี่กโรงของ GULF จะลดมิลพิัษที่างอากาศ โดยเล่อกใช้ีก๊าซิธรรมิชีาติ
เท่ี่านั�น” วัางกรอบว่ัาก๊าซิเป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ ในบที่ควัามินี�  คุณสิารัชีถ์ึ 
รัตนาวัะดี ซีิอีโอของ GULF Energy Development ซึิ�งเป็็นผู้่ผ่ลิตพัลังงาน
รายใหญ่อันดับสิามิของป็ระเที่ศไที่ย กล่าวัถึึงนโยบายใหม่ิในการไม่ิใช้ีถ่ึานหิน
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มุิมิมิองที่างอากาศของโรงไฟฟ้าถ่ึานหินแม่ิเมิาะ จังหวััดลำาป็าง ป็ระเที่ศไที่ย 
(Tavarius /Shutterstock)
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ของบริษัที่ ซึิ�งเกิดขึ�นจาก “การคัดค้านของป็ระชีาชีน และการเรียกร้องเชิีง
วิัที่ยาศาสิตร์ทีี่� เช่ี�อมิโยงถ่ึานหินกับการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ” คุณสิา- 
รัชีถ์ึเน้นยำ�าว่ัาเขาตัดสิินใจยกเลิกการใช้ีถ่ึานหินโดยสิิ�นเชิีง แม้ิว่ัาจะมีิเที่คโนโลยี
การกำาเนิดไฟฟ้าจากถ่ึานหินทีี่�  “เป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ” มิากขึ�นก็ตามิ ด้วัย
เหตุนี� จึงที่ำาให้บริษัที่ของเขาเป็็นองค์กรทีี่� รับผิ่ดชีอบต่อสัิงคมิ แม้ิว่ัาจะมีิควัามิ
เช่ี�อมิโยงระหว่ัางการกลั�นก๊าซิธรรมิชีาติกับการป็ล่อยก๊าซิมีิเที่น ซึิ�งเป็็นก๊าซิ
เร่อนกระจก เพิั�มิขึ�น มีิส่ิวันที่ำาให้เกิดภูาวัะโลกร้อน รวัมิถึึงอาจเกิดปั็ญหาสิิ�ง
แวัดล้อมิทีี่�เกี�ยวัข้องกับการขุดเจาะแบบแฟรกกิ�ง

บที่ควัามิของกรุงเที่พัธุรกิจ ทีี่� รายงานเกี� ยวักับบ้านปู็ ผู้่ผ่ลิตและจัด
จำาหน่ายถ่ึานหินรายใหญ่ทีี่� สุิดของไที่ย มีิแผ่นการลงทุี่นในก๊าซิธรรมิชีาติทีี่�
สิหรัฐอเมิริกา ซึิ�งเป็็นส่ิวันหนึ�งของควัามิพัยายามิลดการใช้ีถ่ึานหิน เพ่ั�อให้ 
“เป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ” บที่ควัามินี� ยังอ้างถึึงปั็จจัยทีี่� ไม่ิเกี�ยวัข้องกับสิิ� ง
แวัดล้อมิ เช่ีน นโยบายเกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่� ไม่ิสิอดคล้องกับรัฐบาล สิงครามิ
การค้าระหว่ัางสิหรัฐอเมิริกากับจีน และการลดควัามิต้องการถ่ึานหินในจีน

บางบทความุระบุว่าพลัังงานถ่่านหิินเป็นสิ�งจุำาเป็นแลัะ “เป็นมิุตัร
ต่ัอสิ�งแวด็ลั�อมุ”

แม้ิว่ัาส่ิ� อมิวัลชีนจะรับที่ราบเกี�ยวักับถ่ึานหินในเชิีงลบอย่างกว้ัางขวัาง แต่
การวิัเคราะห์การวัางกรอบของผ่มิแสิดงให้เห็นว่ัามีิบที่ควัามิเพีัยงส่ิวันน้อย
เพีัยง 7 จาก 37 บที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่�กล่าวัถึึงแหล่งพัลังงานนี� ในแง่บวัก 
บที่ควัามิเหล่านี�แสิดงให้เห็นว่ัาแหล่งทีี่�มิายังขาดควัามิหลากหลาย: ทัี่�งหมิด
ล้วันมิาจากมุิมิมิองทีี่� เป็็นแหล่งข่าวัของรัฐและรัฐวิัสิาหกิจ เช่ีน กฟผ่. และ 
ป็ตที่. บริษัที่มิหาชีนยักษ์ใหญ่ด้านนำ� ามัินและก๊าซิธรรมิชีาติทีี่� รัฐเป็็นเจ้าของ 
ในบที่ควัามิเหล่านี�  ไม่ิมีิมุิมิมิองทีี่�สิำ าคัญเกี�ยวักับถ่ึานหิน มีิเพีัยงคำาแถึลงของ
รัฐบาลเกี�ยวักับควัามิจำาเป็็นในการใช้ีถ่ึานหินเท่ี่านั�น

จากบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่�เป็็นเชิีงบวัก 7 บที่ควัามิ มีิสิองเร่�องทีี่� เป็็นควัามิ
คิดเห็นของไที่ยรัฐ ทีี่�คอลัมินิสิต์มิองว่ัาถ่ึานหินเป็็นสิิ�งจำาเป็็นทีี่� ยังคงมีิส่ิวันช่ีวัย
อย่างมิากในการผ่ลิตพัลังงานโดยรวัมิของป็ระเที่ศไที่ย หนังส่ิอพิัมิพ์ัไที่ยรัฐ 
ฉีบับหนึ�งพัาดหัวัข่าวัแสิดงควัามิคิดเห็น ไว้ัในหัวัข้อ “แนวัโน้มิพัลังงานโลก” 
เขียนขึ�นจากป็ระสิบการณ์ของคอลัมินิสิต์ระหว่ัางการเดินที่างไป็ยังกลุ่มิป็ระ
เที่ศนอร์ดิกทีี่� จัดขึ�นโดย ป็ตที่. คอลัมินิสิต์เขียนเร่�องราวัไว้ัน่าสินใจ โดยกล่าวั
ว่ัาแม้ิรัฐบาลฟินแลนด์จะตัดสิินใจเลิกใช้ีพัลังงานถ่ึานหินภูายในปี็ 2572 แต่
โรงไฟฟ้าพัลังงานถ่ึานหินยังมีิควัามิจำาเป็็นในช่ีวังเป็ลี�ยนผ่่าน และดำาเนินการ
ได้โดยไม่ิส่ิงผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิ อย่างไรก็ตามิ ไม่ิมีิการกล่าวัถึึงว่ัา โรง
ไฟฟ้าถ่ึานหินลิกไนต์แม่ิเมิาะในภูาคเหน่อของป็ระเที่ศไที่ยก่อให้เกิดปั็ญหา
สุิขภูาพั และศาลไที่ยสัิ�งให้ กฟผ่. ผู้่ดำาเนินโครงการ ซึิ�งเป็็นบริษัที่ผ่ลิตไฟฟ้า
ของรัฐ จ่ายเงินชีดเชียให้ผู้่เสีิยหาย 131 ราย

ขณะเดียวักันรายงานของกรุงเที่พัธุรกิจ เกี�ยวักับเหม่ิองแม่ิเมิาะระบุว่ัา แม้ิ
โรงงานแห่งนี�จะต้องปิ็ดตัวัลงภูายใน 30 ปี็ แต่รัฐบาลกำาลังสิร้างโรงงานใหม่ิ
เพ่ั�อที่ดแที่น บที่ควัามินี�บอกเป็็นนัยว่ัาการมีิโรงไฟฟ้าที่ดแที่นเป็็นสิิ� งจำาเป็็น 
จนกว่ัาเหม่ิองถ่ึานหินแม่ิเมิาะจะยุติการดำาเนินการ ในบที่ควัามิเดียวักันนี�  ได้
แนะนำาเที่ศกาลท่ี่องเทีี่�ยวัแม่ิเมิาะ โดยเป็็นงานสิำาหรับครอบครัวั เพ่ั�อแนะนำา
ผู้่มิาเยี�ยมิชีมิโครงการโรงไฟฟ้าถ่ึานหินทีี่�  “เป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ”

รายงานของข่าวัสิด ยังนำาเสินอถึึงการที่ดแที่นโรงไฟฟ้าแม่ิเมิาะด้วัยโรงไฟฟ้า
ถ่ึานหินแห่งใหม่ิว่ัา “เป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ” เน่�องจากใช้ีเที่คโนโลยีขั�นสูิง 
อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามิเหล่านี� เป็็นเพีัยงกลุ่มิน้อย

เห็นได้ชัีดเจนว่ัาส่ิ�อไม่ิได้มิองว่ัาถ่ึานหินเป็็นที่างออกทีี่�ดีสิำ าหรับปั็ญหาควัามิ
ต้องการพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ย บที่ควัามิบางเร่�องอ้างทีี่�มิาจากแหล่งข่าวัใน
รัฐบาลทีี่�สินับสินุนถ่ึานหินทีี่�  “สิะอาด” แต่ส่ิวันใหญ่กล่าวัถึึงสัิงคมิไที่ยทีี่�หลาก
หลาย ไม่ิว่ัาจะเป็็นรัฐบาล นักวิัชีาการ ผู้่นำาที่างธุรกิจ และป็ระชีาชีน เพ่ั�อเรียก
ร้องให้ลดถ่ึานหินและยุติการใช้ีในทีี่� สุิด

แหิล่ังพลัังงานหิมุุนเวียนแสด็งใหิ�เห็ินว่า “สะอาด็” แลัะเป็น 
“หินทางส่้ความุมัุ�นคงด็�านพลัังงาน”

ดังทีี่� ได้กล่าวัไว้ัก่อนหน้านี�  บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานทัี่�งหมิดมีิจำานวันมิาก
ถึึง 276 เร่�องหร่อร้อยละ 81 ของกลุ่มิตัวัอย่าง ซึิ�งกล่าวัถึึงแหล่งพัลังงาน
หมุินเวีัยน เช่ีน แสิงอาทิี่ตย์ ลมิ ชีีวัมิวัล และพัลังนำ� า ในบที่ควัามิเหล่านี�  ร้อยละ 
79 กล่าวัถึึงพัลังงานหมุินเวีัยนในเชิีงบวัก อย่างไรก็ตามิ หากไม่ิรวัมิบที่ควัามิ
เกี�ยวักับไฟฟ้าพัลังนำ� า 85 เร่�อง ผ่ลค่อร้อยละ 93 ของบที่ควัามิทีี่�เหล่อจะแสิดง
มุิมิมิองเชิีงบวักอย่างมิากต่อแหล่งพัลังงานหมุินเวีัยนอ่�น ๆ โดยแสิดงให้เห็น
ว่ัามีิส่ิวันที่ำาให้มีิ “อนาคตทีี่�สิะอาด ยั�งย่น และป็ลอดภัูย” รัฐบาลยังใช้ีกรอบ
ควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงาน เพ่ั�อส่ิงเสิริมิให้ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นผู้่ค้าพัลังงานเชิีง
ยุที่ธศาสิตร์ และเป็็นศูนย์กลางในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้

บที่ควัามิของไที่ยรัฐ แสิดงให้เห็นว่ัาพัลังงานหมุินเวีัยนมีิควัามิสิำาคัญต่อ
ควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงานของไที่ย โดยระบุว่ัาต้นทุี่นการผ่ลิตนำ� ามัินและก๊าซิ
ธรรมิชีาติจะยังคงสูิงขึ�น เน่�องจากสิงครามิการค้าระหว่ัางสิหรัฐอเมิริกากับ
จีน เน่�องจากป็ระเที่ศไที่ยยังคงนำาเข้าแหล่งพัลังงานเหล่านี�จากต่างป็ระเที่ศ 
บที่ควัามินี�กล่าวัว่ัา พัลังงานหมุินเวีัยนทีี่�ครัวัเร่อนหร่อชุีมิชีนไที่ยสิามิารถึสิร้าง
ขึ�นได้เองอาจเป็็นที่างเล่อกทีี่� ถูึกกว่ัาและป็ลอดภัูยยิ�งกว่ัาได้ บที่ควัามินี� อ้าง
ถึึงเจ้าหน้าทีี่�ระดับสูิงของรัฐบาล 2 คนรวัมิถึึง ผู้่อำานวัยการสิำานักนโยบาย
และแผ่นพัลังงาน กล่าวัว่ัาการใช้ีพัลังงานหมุินเวีัยนจะช่ีวัยตอบสินองควัามิ
ต้องการไฟฟ้าทีี่� เพิั�มิขึ�นได้ ในขณะทีี่�พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์เป็็นแหล่งพัลังงาน
ซึิ�ง “เป็็นทีี่� ต้องการ” มิากทีี่� สุิด เน่�องจากค่าใช้ีจ่าย “ถูึกกว่ัา” และ “เข้ากันได้
กับลักษณะภููมิิป็ระเที่ศของไที่ย” บที่ควัามินี� เน้นยำ�าว่ัาพัลังงานหมุินเวีัยนไม่ิ
เพีัยงแต่จะนำาไป็สู่ิอนาคตทีี่� มัิ�นคงด้านพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น แต่
ยังเป็็นพัลังงานทีี่�สิะอาดและยั�งย่นอีกด้วัย

บที่วิัจารณ์การใช้ีพัลังงานหมุินเวีัยนซึิ�งมีิน้อยมิากจาก รายงานข่าวักรุงเที่พั
ธุรกิจ ซึิ�งแสิดงควัามิกังวัลว่ัาแผ่นพััฒนาพัลังงานฉีบับใหม่ิอาจป็ระเมิินควัามิ
ต้องการใช้ีไฟฟ้าและการพััฒนาพัลังงานหมุินเวีัยนไว้ัสูิงเกินไป็ คุณวิัฑููรย์ เพิั�มิ- 
พังศาเจริญ ป็ระธานเคร่อข่ายระบบนิเวัศพัลังงานลุ่มินำ� าโขง กล่าวัไว้ัว่ัาการ
คาดการณ์นี�จะเพิั�มิป็ริมิาณการใช้ีไฟฟ้าส่ิวันเกินทีี่� มีิอยู่แล้วัจำานวันมิาก ซึิ�งเกิด
จาก “ผ่ลกระที่บที่างสัิงคมิวิัที่ยาและสิิ� งแวัดล้อมิ” อย่างไรก็ตามิ ในบที่ควัามิ
ของเดอะสิแตนดาร์ด คุณสินธิรัตน์ อดีตรัฐมินตรีว่ัาการกระที่รวังพัลังงาน
กล่าวัว่ัา แผ่นพัลังงานฉีบับป็รับป็รุงซึิ�งมีิเป้็าหมิายเพ่ั�อเพิั�มิพัลังงานสิำารอง
ของป็ระเที่ศไที่ย จะถูึกนำามิาใช้ีเพ่ั�อที่ำาให้ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นศูนย์กลางพัลังงาน
ของภููมิิภูาค ช่ีวัยให้สิามิารถึขายไฟฟ้าให้แก่ป็ระเที่ศเพ่ั�อนบ้านได้

ความุคิด็เห็ินที�สนับสนุนพลัังงานหิมุุนเวียนที�เขี่ยนขึ่�นระหิว่างด้็งานข่องส้�อ 

จากการวิัเคราะห์การวัางกรอบ ผ่มิพับว่ัาควัามิคิดเห็นซึิ�งคิดเป็็นเก่อบร้อยละ 
12 ของบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวีัยนทัี่�งหมิด มิาจากป็ระสิบการณ์ของ
นักข่าวัระหว่ัางการเดินที่างไป็ดูงานในต่างป็ระเที่ศ เพ่ั�อส่ิงเสิริมิการพััฒนา
พัลังงานหมุินเวีัยน การดูงานเหล่านี�ดำาเนินการโดยหน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ
หร่อบริษัที่ของไที่ย เพ่ั�อการตรวัจสิอบแผ่นพััฒนาพัลังงานหมุินเวีัยนของ
เจ้าหน้าทีี่� ไที่ยและสิถึานทีี่�ในยุโรป็

https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/5/30/18643819/climate-change-natural-gas-middle-ground
https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/5/30/18643819/climate-change-natural-gas-middle-ground
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
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836706
https://www.thairath.co.th/news/business/1638220
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/483785/egat-loses-mae-moh-pollution-appeal
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/483785/egat-loses-mae-moh-pollution-appeal
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852172
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886899
https://www.thairath.co.th/news/local/1867393
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คอลัมินิสิต์ของไที่ยรัฐเขียนไว้ัในบที่วิัจารณ์ 2 ตอนเร่�อง “ถึึงเวัลาแล้วัหร่อ
ยังทีี่�ป็ระเที่ศไที่ยจะก้าวัไป็ข้างหน้าด้วัยการผ่ลิตพัลังงานหมุินเวีัยน” เล่าถึึง
ป็ระสิบการณ์ของเขาจากการเดินที่างไป็สิเป็นและโป็รตุเกสิกับ กฟผ่. คอ
ลัมินิสิต์เรียกการเป็ลี�ยนไป็ใช้ีแหล่งพัลังงานหมุินเวีัยนว่ัา “หลีกเลี�ยงไม่ิได้” 
เน่�องจากพัลังงานจากเช่ี�อเพัลิงฟอสิซิิลสิร้างผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิ
มิากมิาย บที่ควัามิแรกนำาเสินอเพีัยงแหล่งข่าวัเดียวัค่อ ผู้่อำานวัยการ กฟผ่. 
โดยกล่าวัถึึงแผ่นโครงสิร้างพ่ั�นฐานด้านพัลังงานหมุินเวีัยนของรัฐบาล ใน
ขณะทีี่�เร่�อง ทีี่�สิอง กล่าวัถึึงสิถึานทีี่�ต่าง ๆ  ทีี่� ไป็เยี�ยมิชีมิระหว่ัางการดูงาน เช่ีน 
สิถึานีพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ลอยนำ� า และโรงไฟฟ้าพัลังงานจากขยะ ทัี่�งสิองเป็็น
โครงการริเริ�มิทีี่� รัฐบาลไที่ยกำาลังผ่ลักดันให้เกิดขึ�นในไที่ย

หลังจากการเดินที่างในครั�งเดียวักันไป็ยังป็ระเที่ศสิเป็นและโป็รตุเกสิกับ 
กฟผ่. ผู้่ส่ิ� อข่าวัข่าวัสิด ได้เขียนรายงานโดยพัาดหัวัข่าวัว่ัา “กฟผ่. เตรียมิ
ควัามิพัร้อมิสิำาหรับการเป็ลี�ยนมิาใช้ีพัลังงานหมุินเวีัยนโดยใช้ี ‘พัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์-ลมิ-ขยะ’” ชีี�ให้เห็นว่ัาป็ระเที่ศไที่ยสิามิารถึใช้ีรูป็แบบการผ่ลิตพัลังงาน
หมุินเวีัยนแบบผ่สิมิผ่สิานและระบบกักเก็บพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ได้ โดยใช้ีรุ่น
ทีี่�ป็ระเที่ศในยุโรป็กำาลังใช้ีกัน เพ่ั�อเตรียมิพัร้อมิสิำาหรับการเป็ลี�ยนผ่่านที่าง
พัลังงาน

พลัังงานแสงอาทิตัย์แลัะชีิวมุวลัมีุส่วนช่ิวยส่งเสริมุเศรษฐกิจุใน
ท�องถิ่�น

การวิัเคราะห์เที่คโนโลยีพัลังงานหมุินเวีัยนเฉีพัาะที่างแสิดงให้เห็นว่ัา แสิง
อาทิี่ตย์เป็็นแหล่งพัลังงานหมุินเวีัยนทีี่�ไม่ิใช่ีพัลังนำ� าทีี่�กล่าวัถึึงกันมิากทีี่�สุิด โดยมีิ
รายงานบ่อยกว่ัาถ่ึานหินถึึงสิามิเท่ี่า คิดเป็็นป็ระมิาณร้อยละ 60 ของบที่ควัามิ
เกี�ยวักับพัลังงานหมุินเวีัยนทัี่�งหมิด ตามิด้วัยชีีวัมิวัลทีี่� ร้อยละ 30 และลมิทีี่� ร้อย
ละ 10 พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และชีีวัมิวัลนำาเสินอโดยเจ้าหน้าทีี่�ราชีการ จาก
นั�นส่ิ�อก็นำาเสินอต่อ ใที่ำาห้เห็นถึึงการส่ิงเสิริมิเศรษฐกิจแบบ “รากหญ้า” และ 
“หมุินเวีัยน” ของป็ระเที่ศไที่ย มีิการรายงานข่าวัโครงการเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์บน
หลังคามิากกว่ัาโครงการไฟฟ้าชีีวัมิวัลในชุีมิชีน ซึิ�งน่าจะเป็็นโครงการหลังทีี่� ยัง
ไม่ิเริ�มิ ข่าวัพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ส่ิวันใหญ่นำาเสินอป็ระกาศของรัฐบาล ในขณะ
ทีี่� ส่ิวันทีี่� เหล่อจะเป็็นแผ่นการของภูาคเอกชีนทีี่�จะเข้าสู่ิตลาด อย่างไรก็ตามิ 
ข่าวัชีีวัมิวัลอ้างอิงจากป็ระกาศของรัฐบาลและกิจกรรมิทีี่�เกี�ยวัข้องกับการ
เปิ็ดตัวัโครงการโรงไฟฟ้าชุีมิชีนเท่ี่านั�น

บที่ควัามิ 88 เร่�องหร่อมิากกว่ัาร้อยละ 83 ของบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงาน
แสิงอาทิี่ตย์ นำาเสินอป็ระกาศของรัฐบาลทีี่�เกี�ยวัข้องกับนโยบายพัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์ของป็ระชีาชีน ซึิ�งเป็็นโครงการทีี่� ช่ีวัยให้ผู้่อยู่อาศัยมีิรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าส่ิวันเกินให้รัฐบาล

ตัวัอย่างเช่ีน ไที่ยรัฐ ได้รายงานการพูัดคุยเกี�ยวักับแผ่นการของรัฐบาลในการ
เพิั�มิอัตราการซ่ิ�อพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ เพ่ั�อดึงดูดผู้่ใช้ีเข้ามิาร่วัมิโครงการมิาก
ขึ�น หลังจากทีี่�โครงการก่อนหน้านี� ถูึกสิาธารณชีนมิองว่ัา “ไม่ิน่าสินใจ” สิำ านัก
ข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ รายงานบที่สัิมิภูาษณ์รองซีิอีโอ บริษัที่ เสินาดีเวัลลอป็เม้ินท์ี่  
จำากัด (มิหาชีน) ทีี่� ส่ิงเสิริมิแนวัคิดเร่�อง “บ้านสีิเขียวั” โดยอ้างว่ัามีิการติด
ตั�งแผ่งโซิลาร์เซิลล์บนหลังคาอาคารทีี่�อยู่อาศัยหลายพัันหน่วัย ซึิ�งช่ีวัยลด
ค่าไฟฟ้าในครัวัเร่อนได้

กรุงเที่พัธุรกิจ รายงานโดยพัาดหัวัว่ัา “โรงไฟฟ้าชุีมิชีนจะช่ีวัยอัดฉีีดเงิน 2 
ล้านดอลลาร์สิหรัฐเข้าระบบเศรษฐกิจ” แสิดงภูาพัพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และ
ชีีวัมิวัลผ่่านโครงสิร้างเศรษฐกิจ โดยกล่าวัว่ัาจะช่ีวัยส่ิงเสิริมิเศรษฐกิจในท้ี่อง
ถิึ�น เน่�องจากชีาวับ้านและบริษัที่ต่าง ๆ สิามิารถึผ่ลิต ใช้ี และขายไฟฟ้าจาก
แหล่งเหล่านี� ได้ เดอะสิแตนดาร์ด รายงาน การเย่อนจังหวััดขอนแก่นที่างภูาค

https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1659008
https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1659008
https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1662798
https://www.khaosod.co.th/economics/news_3073985
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1869044
https://greennews.agency/?p=18392
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/857658
https://thestandard.co/khon-kaen-power-plant-project/
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โรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลในป็ระเที่ศไที่ย (Reuters/Adobestock)
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คนงานแบกกระสิอบข้าวัโพัดมุ่ิงสู่ิโรงงานชีีวัมิวัลทีี่�แม่ิงอน จังหวััดเชีียงใหม่ิ 
ป็ระเที่ศไที่ย (Chomplearn/Shutterstock)



171717

ตะวัันออกเฉีียงเหน่อ โดยรัฐมินตรีว่ัาการกระที่รวังพัลังงาน เพ่ั�อตรวัจพ่ั�นทีี่�
ทีี่�คาดว่ัาจะดำาเนินการสิร้างโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัล รายงานอ้างคำาพูัดของเขาว่ัา
โครงการนี�จะ “กำาจัดควัามิยากจนของชีาวับ้าน” เน่�องจากช่ีวัยสิร้างรายได้
จากการป็ลูกและขายพ่ัชีพัลังงาน เช่ีน หญ้าเนเปี็ยร์ ให้กับโรงไฟฟ้าในชุีมิชีน

การลังทุนด็�านพลัังงานหิมุุนเวียนในต่ัางประเทศแสด็งใหิ�เห็ินว่า
ได็�ผู้ลักำาไร

จากการวิัเคราะห์เชิีงป็ริมิาณก่อนหน้านี�  ผ่มิแป็ลกใจทีี่�พับว่ัาร้อยละ 20 ของ
บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานของไที่ยเกี�ยวัข้องกับปั็ญหา โครงการ และการ
ลงทุี่นระดับภููมิิภูาค หนึ�งในกรอบบที่ควัามิระดับภููมิิภูาคทีี่�แพัร่หลายมิากทีี่� สุิด 
ซึิ�งคิดเป็็นร้อยละ 34 ของบที่ควัามิทัี่�งหมิด เกี�ยวักับการทีี่�บริษัที่ในไที่ยลงทุี่น
ในโครงการพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และลมิในเวีัยดนามิซึิ�งเป็็นป็ระเที่ศเพ่ั�อนบ้าน 
สิำ านักข่าวั 4 แห่งใช้ีกรอบเศรษฐกิจและชีาตินิยมิในการสิร้างภูาพัโครงการ
ต่าง ๆ  เช่ีน เป็็นธุรกิจทีี่�  “ที่ำากำาไรดี” และ “น่าเช่ี�อถ่ึอ” ซึิ�งสิะท้ี่อนให้เห็นถึึงควัามิ
สิำาเร็จของบริษัที่ไที่ยในการเจาะตลาดป็ระเที่ศอ่�น ๆ บที่ควัามินี� ให้คำาจำากัด
ควัามิบริษัที่ต่าง ๆ เหล่านี� ว่ัา “ควัามิก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลยี” และมีิ “ควัามิ
พัร้อมิทีี่�แข็งแกร่ง” สิำ าหรับการลงทุี่นในภููมิิภูาค

อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามิเกี�ยวักับภููมิิภูาคของ กรุงเที่พัธุรกิจ นับเป็็นเก่อบครึ�ง
ของบที่ควัามิทัี่�งหมิด คุณปิ็ยะพัร บรรณาธิการ กล่าวัว่ัาเกิดจากกลุ่มิเป้็าหมิาย
ของสิิ� งพิัมิพ์ั ซึิ�งส่ิวันใหญ่ป็ระกอบด้วัยนักลงทุี่นและผู้่ทีี่�อยู่ในภูาคธุรกิจทีี่�
สินใจการที่ำาธุรกิจในระดับภููมิิภูาค บที่ควัามิหลายเร่�องใช้ีกรอบค่านิยมิที่าง
จริยธรรมิเชิีงเศรษฐกิจ เพ่ั�อหาร่อเกี�ยวักับโครงการพัลังงานหมุินเวีัยนใน
ต่างป็ระเที่ศและแสิดงให้เห็นว่ัาที่ำากำาไรได้

กรุงเที่พัธุรกิจ รายงานด้วัยพัาดหัวัว่ัา “ราคาหุ้นกลุ่มิพัลังงานหมุินเวีัยน
แข็งแกร่ง ตรงข้ามิกับเศรษฐกิจไที่ย” อ้างถึึงบริษัที่พัลังงานชัี�นนำา 3 แห่งและ
ผ่ลกำาไร บที่ควัามินี� ใช้ีสิถิึติเพ่ั�อแสิดงให้เห็นถึึงบริษัที่พัลังงานหมุินเวีัยนของ
ไที่ยทีี่�สิร้างผ่ลงานได้ดีกับการลงทุี่นในต่างป็ระเที่ศ โดยแนะนำาว่ัาบริษัที่เหล่า
นี� เป็็นผู้่นำาในธุรกิจพัลังงานหมุินเวีัยนในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ไม่ิมีิแหล่ง
ข้อมูิลอ่�นทีี่� มีิมุิมิมิองขัดแย้ง ที่ำาให้บที่ควัามินี� มีิมิิติเดียวั สิิ� งพิัมิพ์ัทัี่�งหมิด ยกเว้ัน
สิำ านักข่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ กล่าวัถึึงการเปิ็ดตัวัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ของ 
B.Grim บริษัที่ไที่ยในเวีัยดนามิ สิำ านักข่าวัทัี่�งสีิ� แห่งให้ควัามิหมิายว่ัาเป็็น โรง
ไฟฟ้าพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ทีี่� ใหญ่ทีี่� สุิดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ และพูัดคุย
กันว่ัาบริษัที่ไที่ยกลายเป็็น ผู้่มีิบที่บาที่สิำาคัญในภููมิิภูาคนี� ได้อย่างไร

โครงการชีิวมุวลัประสบกับการประท�วง พลัังงานแสงอาทิตัย์ถ้่ก
ตัั�งคำาถ่ามุเกี�ยวกับ “ความุยั�งย้น” 

เม่ิ�อทัี่�งสิองนี� เป็็นเที่คโนโลยีหมุินเวีัยนทีี่� มีิรายงานข่าวัมิากทีี่� สุิด พัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์และชีีวัมิวัลจึงถูึกส่ิ�อมิวัลชีนวิัพัากษ์วิัจารณ์อย่างหลีกเลี�ยงไม่ิได้ ใน
ขณะทีี่� ร้อยละ 89 ของบที่ควัามิทีี่� เกี�ยวัข้องกับชีีวัมิวัลถูึกกล่าวัถึึงในเชิีงบวัก
ผ่่านกรอบเศรษฐกิจ แต่ร้อยละ 11 ถูึกมิองในแง่ลบผ่่านกรอบการต่อสู้ิของ
ชุีมิชีน อย่างไรก็ตามิ แที่นทีี่�จะใช้ีกรอบของรัฐบาลว่ัาเป็็น “โรงไฟฟ้าชุีมิชีน” 
รายงานข่าวัเหล่านี�กล่าวัถึึงป็ระเภูที่ของพัลังงานโดยตรง หลังจากผู้่ป็ระท้ี่วัง
ในพ่ั�นทีี่� ใช้ีช่ี�อดังกล่าวั

ไที่ยรัฐ รายงานพัาดหัวัข่าวัว่ัา “ชีาวับ้านสิิเกาป็ระท้ี่วัง ‘โรงไฟฟ้าชีีวัมิวัล’ 
เน่�องจากกังวัลผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิ” พูัดถึึงการป็ระท้ี่วังในท้ี่องถิึ�น
ต่อต้านโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลทีี่� มีิข่าวัล่อในจังหวััดที่างภูาคใต้ของไที่ย บที่ควัามิ
ดังกล่าวันำาเสินอควัามิคิดเห็นของสิมิาชิีกในชุีมิชีนและเจ้าหน้าทีี่�อำาเภูอทีี่�
กล่าวัว่ัาแผ่นดังกล่าวัถูึกยกเลิกไป็แล้วัหลังจากสิาธารณชีนต่อต้าน ไที่ยรัฐ 

รายงานข่าวั พัาดหัวัอีกเร่�องหนึ� งว่ัา “ชีาวับ้านบ้านลาดป็ระท้ี่วังโรงงาน
สิร้างพัลังงานจากขยะ เพัราะกังวัลว่ัามิลพิัษจะมีิการดูดซึิมิ” รายงานข่าวั
ของสิำานักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิพัาดหัวัว่ัา “ชีาวับ้านจังหวััดศรีสิะเกษชุีมินุมิต่อ
ต้านโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลทีี่�เช่ี�อมิโยงกับโรงงานนำ� าตาล” กล่าวัถึึงการป็ระท้ี่วังต่อ
ต้านชีีวัมิวัลในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหน่อ โดยฟังควัามิเห็นของนักอนุรักษ์สิิ� ง
แวัดล้อมิเท่ี่านั�น

 พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ถูึกนำาเสินอใน ไที่ยรัฐ ในบที่ควัามิ ทีี่� ใช้ีกรอบสิิ�งแวัดล้อมิ
ระบุว่ัา “ไม่ิสิะอาด” เน่�องจากที่ำาให้เกิดปั็ญหาขยะเพัราะเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์จะ
หมิดอายุหลังจาก 20 ปี็ บที่ควัามิดังกล่าวับรรยายถึึงแผ่นของกระที่รวัง
อุตสิาหกรรมิในการรับม่ิอกับเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์ 620,000 ถึึง 790,000 เซิลล์ทีี่�
คาดว่ัาจะเลิกใช้ีงานในปี็ 2565 บที่ควัามินี� ใช้ีคำาว่ัา “เร่งด่วัน” เพ่ั�ออธิบายการ
ดำาเนินการของรัฐบาล และอ้างถึึงรองป็ลัดกระที่รวังว่ัาเสินอแนวัที่างแก้ไข
สิองป็ระการ นั�นค่อ ส่ิงเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์ไป็จัดการในโรงงานทีี่�ต่างป็ระเที่ศ 
และฝั่งไว้ัใต้ดิน นอกจากนี� เขายังกล่าวัด้วัยว่ัา คาดว่ัาจะมีิการสิร้างโรงงาน
รีไซิเคิลเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์ 100 แห่งทัี่�วัป็ระเที่ศ เพ่ั�อจัดการกับปั็ญหานี�

นักข่่าวผู้ลัักดั็นใหิ�รัฐบาลักำาหินด็นโยบายพลัังงานใหิ�โปร่งใสยิ�งขึ่�น 

ควัามิกังขาทีี่� ชัีดเจนทีี่�สุิดเกี�ยวักับนโยบายและแผ่นการใช้ีพัลังงานของรัฐบาล
เกิดจากควัามิคิดเห็นทีี่�ลงใน กรุงเที่พัธุรกิจ โดยนักข่าวั โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง
ณัฐนิชีา ดอนสุิวัรรณ นักข่าวัหลักสิายพัลังงานของสิำานักข่าวัหนึ�งในรายงาน
ของเธอบรรยายถึึงข้อกล่าวัหาเร่�องการทุี่จริตของกระที่รวังพัลังงาน คุณ
สินธิรัตน์ สินธิจิรวังศ์ อดีตรัฐมินตรีว่ัาการกระที่รวังพัลังงาน ยอมิรับว่ัาเจ้า-
หน้าทีี่�กระที่รวังมีิส่ิวันเกี�ยวัข้องกับการล็อบบี�บริษัที่พัลังงาน ณัฐนิชีาระบุว่ัา 
นโยบายของกระที่รวังก่อนหน้านี� ถูึกบางคนตราหน้าว่ัาเป็็น “เค้ก” ทีี่�แบ่งกัน
ไม่ิกี�คน ณัฐนิชีาอ้างคำาพูัดของคุณสินธิรัตน์กับส่ิ�อว่ัาเขา “จะไล่เจ้าหน้าทีี่� ทุี่ก
คนทีี่�เกี�ยวัข้องกับปั็ญหาการทุี่จริตออกทัี่�งหมิด” นอกจากนี� เธอยังเรียกร้อง
ให้กระที่รวังจัดที่ำาข้อมูิลทีี่� เกี�ยวัข้องกับการคัดเล่อกผู้่เข้าร่วัมิโครงการเป็็น
แบบเปิ็ด เพ่ั�อให้แน่ใจว่ัาดำาเนินกระบวันการอย่างเป็็นธรรมิ

บที่ควัามิ อ่�น ๆ  ของณัฐนิชีากล่าวัถึึงโครงการเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์บนหลังคาทีี่�ได้
รับการแก้ไข เน่�องจากโป็รแกรมิก่อนหน้านี� ไม่ิน่าสินใจมิากนัก ที่ำาให้บางคนตั�ง
คำาถึามิกับรัฐมินตรีพัลังงานสิองคน ค่อ คุณสินธิรัตน์และคนก่อนหน้าเขา ใน
การออกแบบแผ่น อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามินี� ยังตั�งคำาถึามิว่ัาราคาค่าไฟฟ้าใหม่ิ
ทีี่� สูิงขึ�น สิำ าหรับโครงการเซิลล์แสิงอาทิี่ตย์บนหลังคาในครัวัเร่อนเป็็นป็ระโยชีน์
ต่อป็ระชีาชีนทัี่�วัไป็หร่อเฉีพัาะกลุ่มิธุรกิจ

ณัฐนิชีากล่าวัว่ัาส่ิวันคอลัมิน์ (ควัามิคิดเห็น) มีิพ่ั�นทีี่� ให้เธออธิบายควัามิเป็็น
มิาและผ่ลกระที่บอันเกิดจากนโยบายและโครงการด้านพัลังงานทีี่�ไม่ิได้กล่าวั
ถึึงในงานป็ระจำาของเธอ ในงานเขียนของเธอ เธอเล่อกทีี่�จะพูัดคุยเกี�ยวักับ
ปั็ญหาพัลังงานผ่่านมุิมิมิองของผู้่บริโภูค โดยระบุข้อดีข้อเสีิยและผ่ลกระที่บ
ต่อชีีวิัตผู้่คน ในขณะทีี่�ผ่ลักดันให้เกิดควัามิรับผิ่ดชีอบของภูาครัฐ ในขณะทีี่�
เธอต้องการ “ส่ิ�อสิาร” ไป็ยังหน่วัยงานของรัฐเกี�ยวักับป็ระเด็นนโยบาย ซึิ�ง
ต้องคิดที่บที่วันอย่างมีิวิัจารณญาณ เต่อนพัวักเขาว่ัา “มีิคนเฝ้่าดูพัวักเขาอยู่”

สิรุป็ได้ว่ัา แม้ิส่ิ�อไที่ยจะกังขาอย่างมิากกับพัลังงานหมุินเวีัยนทีี่� ไม่ิใช่ีพัลังนำ� า 
โดยเฉีพัาะพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และชีีวัมิวัล เน่�องจากในฐานะพัลังงานของ
ป็ระเที่ศในอนาคต นักข่าวัก็สิะท้ี่อนควัามิกังวัลของป็ระชีาชีนว่ัาการพััฒนา
อย่างรวัดเร็วัของเที่คโนโลยีเหล่านี� เกิดขึ�นอย่างเป็็นธรรมิและโป็ร่งใสิหร่อไม่ิ
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มีุการแสด็งใหิ�เห็ินว่าพลัังนำ�าทำาลัายสิ�งแวด็ลั�อมุแลัะสังคมุ

บรรยากาศการรายงานข่าวัพัลังนำ� าในส่ิ�อไที่ยแตกต่างอย่างสิิ�นเชิีงกับแหล่ง
พัลังงานหมุินเวีัยนอ่�น ๆ บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังนำ� าส่ิวันใหญ่ (ร้อยละ 55) 
เกี�ยวัข้องกับโครงการไฟฟ้าพัลังนำ� าในลาวัและจีนทีี่� ก่อให้เกิดผ่ลกระที่บต่อ
ระบบนิเวัศในป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งอยู่ในตอนล่างของแม่ินำ� าโขง บที่ควัามิร้อยละ 57 
ทีี่�รายงานเกี�ยวักับเข่�อนขนาดยักษ์ของป็ระเที่ศเหล่านี� ในแง่ลบ โดยใช้ีกรอบ
ควัามิขัดแย้งและผ่ลกระที่บต่อมินุษย์ เพ่ั�อแสิดงให้เห็นว่ัาโครงการนี� เป็็นการ 
“ที่ำาลายล้าง” ควัามิหลากหลายที่างชีีวัภูาพัและการดำารงชีีวิัตของผู้่คน สิิ� ง
พิัมิพ์ัทัี่�งหมิดใช้ีคำาว่ัา “เข่�อนจีน” และ “เข่�อนลาวั” เพ่ั�อเช่ี�อมิโยงโครงการ
ไฟฟ้าพัลังนำ� าในลาวัและจีนกับควัามิแห้งแล้งเป็็นป็ระวััติการณ์ในแม่ินำ� าโขง
ในปี็ 2562 หลังจากเข่�อนไซิยะบุรีในลาวัเริ�มิผ่ลิตกระแสิไฟฟ้า และเข่�อนจิ�งหง
ในจีนกักเก็บนำ� าไว้ับางส่ิวันเพ่ั�อการใช้ีงาน แหล่งทีี่�มิาทีี่� มัิกถูึกอ้างถึึงได้แก่ คุณ
เพีัยรพัร ดีเที่ศน์ ผู้่อำานวัยการฝ่่ายรณรงค์ในป็ระเที่ศไที่ยและเมีิยนมิาร์ของ 
NGO International Rivers, นิวััฒน์ รอยแก้วั แห่งกลุ่มิอนุรักษ์เชีียงของ และ
ข้อมูิลจาก CK Power ผู้่ลงทุี่นและผู้่สิร้างเข่�อนไซิยะบุรี 

รายงานข่าวัของกรุงเที่พัธุรกิจ พัาดหัวัว่ัา “ภัูยพิับัติครั�งสิำ าคัญใน
ป็ระวััติศาสิตร์ของภููมิิภูาคลุ่มินำ� าโขง” เผ่ยแพัร่เม่ิ�อป็ลายเด่อนกรกฎาคมิ 
2562 หลังจากภููมิิภูาคลุ่มินำ� าโขงป็ระสิบปั็ญหาภัูยแล้งอย่างหนัก มีิข้อมูิล
จาก 6 แหล่งได้แก่ นักวิัชีาการไที่ยทีี่�ศึกษาผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิในแม่ินำ� า
โขงตั�งแต่ยุคสิงครามิเย็น นักรณรงค์ด้านสิิ�งแวัดล้อมิ และหน่วัยงานระหว่ัาง
รัฐบาล Mekong River Commission (MRC) กล่าวัโดยอ้อมิผ่่านการค้น
พับและแหล่งข้อมูิลอ่�น ๆ บที่ควัามิดังกล่าวัระบุว่ัาโครงการไฟฟ้าพัลังนำ� า
ในลาวัและจีนปิ็ดกั�นแม่ินำ� าโขงไม่ิให้ไหลสู่ิท้ี่ายเข่�อน ที่ำาลายควัามิหลากหลาย
ที่างชีีวัภูาพั และที่ำาลายเศรษฐกิจในท้ี่องถิึ�น ที่ำาให้แม่ินำ� าโขงจะ “ถูึกคุกคามิ
อย่างรุนแรง” ภูายในปี็ 2583 นอกจากนี� ยังแสิดงให้เห็นว่ัา MRC ซึิ�งมีิหน้าทีี่�
เกี�ยวัข้องกับ กิจกรรมิของป็ระเที่ศในลุ่มินำ� าโขง เน่�องจากไม่ิมีิอำานาจทีี่�แท้ี่จริง
ในการบรรเที่าผ่ลกระที่บ เน่�องจากมีิบที่บาที่เพีัยงการติดตามิสิถึานการณ์
ของแม่ินำ� าและให้คำาแนะนำาแก่รัฐบาลของป็ระเที่ศในลุ่มินำ� าโขง มีิการอ้างคำา
พูัดของผู้่นำาชุีมิชีนคนหนึ�งว่ัา ไม่ิสิามิารถึหยุดยั�งโครงการเข่�อนไฟฟ้าพัลังนำ� า 
แต่ “เราต้องหาข้อตกลงร่วัมิกัน ว่ัาจะเพิั�มิแง่มุิมิมิานุษยวิัที่ยาเข้าไป็ในกรอบ
งานวิัศวักรรมิได้อย่างไร” เพ่ั�อหลีกเลี�ยงผ่ลกระที่บ

ข่าวัสิด รายงานข่าวัเผ่ยแพัร่เม่ิ�อต้นปี็ 2562 “ชีาวับ้านริมิโขงได้รับควัามิ
เด่อดร้อนอย่างหนักจากปั็ญหานำ� าท่ี่วัมินอกฤดูกาล เน่�องจากมิวัลนำ� าทีี่�ป็ล่อย
ออกมิาจาก ‘เข่�อนลาวั’” เกษตรกรในจังหวััดอุบลราชีธานีของไที่ยบอกเล่า
ถึึงปั็ญหาพ่ั�นทีี่� เพัาะป็ลูกถูึกนำ� าท่ี่วัมิ เน่�องจากระดับนำ� าในแม่ินำ� าโขงเพิั�มิสูิงขึ�น
อย่างกะทัี่นหันติดต่อกันเป็็นวัันทีี่�  3 โดยชีาวับ้านรายหนึ�งอ้างว่ัาเธอสูิญเสีิย
รายได้ไป็ 400 ดอลลาร์ บที่ควัามิดังกล่าวัอ้างถึึงรายงานขององค์กรพััฒนา
เอกชีนในท้ี่องถิึ�นทีี่�ระบุว่ัา นอกเหน่อจากฝ่นทีี่�ตกอย่างหนักแล้วั การป็ล่อย
นำ� าของเข่�อนที่ำาให้เกิดนำ� าท่ี่วัมิหลายครั�งในป็ระเที่ศไที่ยและลาวั ซึิ�งรองนายก
รัฐมินตรีของลาวักล่าวัว่ัา บริษัที่เข่�อนไฟฟ้าพัลังนำ� าไม่ิจำาเป็็นต้องชีดเชียผ่ล 
กระที่บจากอุที่กภัูย ที่ำาให้เกิดผ่ลกระที่บที่างสัิงคมิและสิิ� งแวัดล้อมิอันเป็็น
ผ่ลมิาจากโครงการดังกล่าวั ซึิ�งเป็็น “ผ่ลป็ระโยชีน์แอบแฝ่งสิำาหรับบริษัที่ 
[ต่างชีาติ] ทีี่� ได้รับสัิมิป็ที่านร่วัมิดำาเนินการสิร้างเข่�อนกับรัฐบาลลาวั” นี� เป็็น
บที่ควัามิเร่�องเดียวัทีี่�กล่าวัถึึงบที่บาที่ของหน่วัยงานช่ีวัยเหล่อด้านการพััฒนา 
เช่ีน ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ั�อการพััฒนาแห่งเอเชีีย และธนาคารของไที่ย
หลายแห่ง ทีี่� ช่ีวัยให้เงินกู้แก่บริษัที่ไฟฟ้าพัลังนำ� า

ไฟฟ้าพลัังนำ�าเป็นปัญหิาทางภ้มิุรัฐศาสตัร์ระหิว่างจีุน ประเทศใน
ลุ่ัมุนำ�าโข่ง แลัะสหิรัฐอเมุริกา

บที่ควัามิเกี�ยวักับเข่�อนร้อยละ 18 กล่าวัถึึงคำาว่ัา “เข่�อนจีน” ซึิ�งเป็็นคำากว้ัาง 
ๆ เพ่ั�อวัางกรอบไฟฟ้าพัลังนำ� าในแง่ภููมิิรัฐศาสิตร์ทีี่� เกี�ยวัข้องกับจีน ซึิ�งมีิ
การสิร้างเข่�อนที่างตอนบนของแม่ินำ� าโขง รวัมิถึึงห้าป็ระเที่ศในลุ่มินำ� าโขง  
(เมีิยนมิาร์ ไที่ย ลาวั กัมิพูัชีา และเวีัยดนามิ) และสิหรัฐอเมิริกา บที่ควัามิใน
เดอะสิแตนดาร์ด ซึิ�งเป็็นคำาแป็ลข่าวัของสิำานักข่าวัเอเอฟพีั รายงานว่ัา Mike 
Pompeo รัฐมินตรีต่างป็ระเที่ศสิหรัฐอเมิริกาเต่อนผู้่นำาชีาติในเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้ระหว่ัางการป็ระชุีมิระดับภููมิิภูาคว่ัา จีนพัยายามิควับคุมิแม่ินำ� า
โขงผ่่านการลงทุี่นสิร้างเข่�อนไฟฟ้าพัลังนำ� า ซึิ�งส่ิงผ่ลให้เกิดควัามิแห้งแล้งเป็็น
ป็ระวััติการณ์ในปี็ 2562 บที่ควัามิกล่าวัว่ัา Pompeo “ใช้ีโอกาสินี� เน้นถึึง ‘ภัูย
คุกคามิ’ จากการใช้ีแม่ินำ� าโขงของจีน” บที่ควัามินี�แสิดงให้เห็นว่ัาสิหรัฐอเมิริกา
และจีนพัยายามิต่อสู้ิเพ่ั�ออิที่ธิพัลของกันและกันในภููมิิภูาค 

ข่าวัสิดรายงานถึึงเคร่อข่ายชีาวับ้านริมิโขงทีี่� เตรียมิป็ระท้ี่วังหน้าสิถึานทูี่ต
จีนในกรุงเที่พัฯ และย่�นหนังส่ิอขอให้ Xi Jingping ป็ระธานาธิบดีป็ระเที่ศจีน
ที่บที่วันแผ่นจัดการนำ� าทีี่� ต้นแม่ินำ� าโขง นิวััฒน์ รอยแก้วั นักอนุรักษ์ท้ี่องถิึ�นกล่าวั
ว่ัา ASEAN ซึิ�งเป็็นกลุ่มิป็ระเที่ศในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ควัรกำาหนด
ให้ป็ระเด็นแม่ินำ� าโขงเป็็นวัาระหลักในการเจรจากับจีน บที่ควัามิดังกล่าวัแสิดง
ให้เห็นถึึงควัามิเสีิยหายอันเกิดจากโครงการไฟฟ้าพัลังนำ� าในแม่ินำ� าโขงทีี่� มีิต่อ
สิิ� งแวัดล้อมิและผู้่คน โดยเป็็นควัามิขัดแย้งในระดับภููมิิภูาคระหว่ัางป็ระเที่ศ
เล็ก ๆ กับมิหาอำานาจในภููมิิภูาคอย่างป็ระเที่ศจีน

การเดิ็นทางข่องส้�อมุวลัชินแลัะเน้�อหิาประชิาสัมุพันธ์ีข่องบริษัท
ไฟฟ้าพลัังนำ�าสร�างภาพลัักษณ์ข่องโรงไฟฟ้าพลัังนำ�าที�  “เป็นเชิิง
บวก” 

อย่างไรก็ตามิ จากการวิัเคราะห์การวัางกรอบของผ่มิพับว่ัา ผู้่ทีี่� มีิส่ิวันได้
ส่ิวันเสีิยในการพััฒนาไฟฟ้าพัลังนำ� ายังคงสิะท้ี่อนควัามิคิดเห็นให้ป็รากฏใน
ส่ิ�อระดับชีาติ จากบที่ควัามิทีี่�เกี�ยวัข้องกับพัลังนำ� าทัี่�งหมิดร้อยละ 31 แสิดงให้
เห็นถึึงไฟฟ้าพัลังนำ� าในเชิีงบวัก ซึิ�งบริษัที่ต่าง ๆ ทีี่� มีิมุิมิมิองด้านเดียวัคิดเป็็น
ร้อยละ 63 CK Power จัดที่ริป็พัาส่ิ�อมิวัลชีนไป็ยังป็ระเที่ศลาวัในช่ีวังป็ลาย
เด่อนกรกฎาคมิ เน่�องจากปั็ญหาภัูยแล้งในลุ่มินำ� าโขงถึึงขีดสุิด รายงานของ
ข่าวัสิด ทีี่� เขียนขึ�นจากการเดินที่างพัาดหัวัว่ัา “CK Power ชีี�แจงว่ัาเข่�อนไซิ-
ยะบุรีไม่ิใช่ีสิาเหตุของภัูยแล้งในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหน่อของป็ระเที่ศไที่ย” 
บริษัที่นำาเสินอว่ัาภัูยแล้งเกิดจากผ่ลกระที่บของเอลนีโญ ซึิ�งเป็็นผ่ลมิาจาก
การเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ ซึิ�งที่ำาให้ป็ริมิาณนำ� าฝ่นในภููมิิภูาคน้อยลง 
บที่ควัามินี� ยังเผ่ยแพัร่คำากล่าวัอ้างของบริษัที่ว่ัา เที่คโนโลยีที่างวิัศวักรรมิและ
ระบบจัดการนำ� าป้็องกันผ่ลกระที่บเชิีงลบต่อแม่ินำ� าได้ ข่าวัสิด รายงานซึิ�งได้รับ
การได้ตีพิัมิพ์ัภูายใต้หัวัข้อวิัถีึชีีวิัต นำาเสินอให้เห็นถึึงชีีวิัตทีี่�  “ดี” ของชีาวับ้าน
ทีี่�พัลัดถิึ�นเน่�องจากเข่�อนไซิยะบุรี และแสิดงให้เห็นว่ัาไฟฟ้าพัลังนำ� านั�นสิะอาด
และเป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ

คุณเพีัยรพัร ดีเที่ศน์ จากองค์กรแม่ินำ� านานาชีาติ (International Rivers) 
กล่าวัว่ัาในวัันเดียวักันกับทีี่� เข่�อนไซิยะบุรีเปิ็ดให้บริการในวัันทีี่�  29 ตุลาคมิ 
2562 บริษัที่ต่าง ๆ ได้ลงโฆษณาบนหนังส่ิอพิัมิพ์ัหน้าแรกอย่างน้อย 3 ฉีบับ
ได้แก่ กรุงเที่พัธุรกิจ บางกอกโพัสิต์ และเดลินิวัส์ิ พัร้อมิกับลงบที่ควัามิโฆษณา 
ซึิ�งเป็็นโฆษณาทีี่�มัิกมีิลักษณะเหม่ิอนบที่ควัามิข่าวั เกี�ยวักับการทีี่�เข่�อนเป็็นมิิตร
ต่อสิิ� งแวัดล้อมิ และสิร้างผ่ลกระที่บเชิีงบวักต่อชีีวิัตและการดำารงชีีวิัตของ
ผู้่คนทีี่�พัลัดถิึ�นอันเกิดจากโครงการ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842079
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2105295
https://thestandard.co/us-warns-dams-china-control-mekong-river/
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2660479
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/841564
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3388029
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บริษัทพลัังงานพยายามุโน�มุน�าวกรอบข่องส้�อมุวลัชินผู่้าน 
“บทความุโฆษณา”

เกี�ยวักับป็ระเด็นทัี่�วัไป็เร่�องควัามิเป็็นอิสิระของส่ิ�อ นักข่าวัสิิบคนทีี่�ให้สัิมิภูาษณ์
สิำาหรับงานวิัจัยนี�กล่าวัว่ัา บริษัที่พัลังงานกดดันทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อมิเพ่ั�อ
โน้มิน้าวัการรายงานข่าวัของพัวักเขา นักข่าวัทีี่�ไม่ิต้องการเปิ็ดเผ่ยตัวัตนกล่าวั
ว่ัา บริษัที่พัลังงานบางแห่งลงโฆษณาในสิิ�งพิัมิพ์ัของเธอ และพัานักข่าวัเดิน
ที่างไป็กับที่ริป็ส่ิ�อมิวัลชีน เพ่ั�อให้ “นักข่าวัยอมิเขียนข่าวัทีี่�ไม่ิสิำ าคัญหร่อรายงาน
ด้านเดียวัเกี�ยวักับโครงการนี�”

คุณพัรพิัมิล จากข่าวัสิด กล่าวัว่ัามีิพ่ั�นทีี่� เพีัยง “เล็กน้อย” สิำ าหรับการวิัพัากษ์
วิัจารณ์บริษัที่พัลังงาน ในกรณีทีี่�บริษัที่ดังกล่าวัซ่ิ�อหน้าโฆษณาบน ข่าวัสิด 
อย่างไรก็ตามิ คุณพัรพิัมิลกล่าวัว่ัา เธอเช่ี�อว่ัาเน่�องจากงานของเธอจำากัด
อยู่ทีี่�การติดตามิข่าวัสิารป็ระจำาวััน “จึงไม่ิมีิอะไรต้องวิัพัากษ์วิัจารณ์มิากนัก 
ฉัีนแค่ที่ำาตามิทีี่�เจ้าหน้าทีี่�บอกให้ที่ำา”

คุณอรพิัน จากไที่ยรัฐ กล่าวัว่ัาปั็ญหาของภูาคพัลังงานในป็ระเที่ศไที่ยค่อ 
การขับเคล่�อนเป็็นไป็ด้วัยการผู่กขาด บริษัที่ขนาดใหญ่เหล่านี�สิามิารถึจ่ายค่า
บที่ควัามิโฆษณาเพ่ั�อส่ิงเสิริมิภูาพัลักษณ์โครงการของตนได้ คุณอรพิันกล่าวั
ว่ัา “นักข่าวัต้องระมัิดระวัังการรายงานเร่�องทีี่�สิำ าคัญของบริษัที่เหล่านี�  เพัราะ
อาจส่ิงผ่ลกระที่บต่อรายได้ของ [สิำ านักข่าวั] ทีี่�ลดลงอยู่แล้วั” อย่างไรก็ตามิ 
เธอกล่าวัว่ัาสิิ� งหนึ�งทีี่�สิามิารถึรักษาควัามิซ่ิ�อสัิตย์ของส่ิ�อมิวัลชีนค่อ การแยก
ควัามิแตกต่างระหว่ัางบที่บรรณาธิการทีี่� เป็็นอิสิระกับบที่ควัามิโฆษณาออก
จากกันอย่างชัีดเจน เพ่ั�อให้ผู้่อ่านที่ราบถึึงควัามิแตกต่าง

คุณตติกานต์ เดชีชีพังศ แห่งวัอยซ์ิทีี่วีักล่าวัว่ัา เธอไม่ิได้ถูึกกดดันโดยตรง แต่
บริษัที่พัลังงานขนาดใหญ่กดดันผ่่านสิมิาคมินักข่าวัเพ่ั�อสิร้างควัามิสัิมิพัันธ์ทีี่�
ดีกับนักข่าวั แล้วัใช้ีสิมิาคมิดังกล่าวัเป็็นช่ีองที่างการส่ิ�อสิาร เพ่ั�อเผ่ยแพัร่ข้อ
โต้แย้งต่อคำาวิัพัากษ์วิัจารณ์บางเร่�อง

โควิด็-19 ทำาใหิ�ไมุ่มีุการรายงานข่่าวถ่่านหิินแลัะพลัังงานหิมุุนเวียน 
กด็ดั็นกรอบความุมัุ�นคงด็�านพลัังงาน

หัวัข้อสุิดท้ี่ายทีี่�ผ่มิสินใจในการวิัเคราะห์ค่อโควิัด-19 จะส่ิงผ่ลกระที่บต่อ
กรอบพัลังงานในปี็ 2563 หร่อไม่ิ หากพิัจารณาบที่ควัามิก่อนและหลังการ
แพัร่ระบาดของโควิัด-19 ทีี่� เกิดขึ�นครั�งแรกในป็ระเที่ศไที่ย แสิดงให้เห็น
ว่ัาการระบาดใหญ่ส่ิงผ่ลกระที่บต่อป็ริมิาณข่าวัทีี่� เกี�ยวัข้องกับพัลังงานโดย
รวัมิ ในช่ีวังเวัลาหนึ�งเด่อนของการเว้ันระยะห่างที่างสัิงคมิอย่างเข้มิข้นและ
การป็ระกาศเคอร์ฟิวัทุี่กค่นในเด่อนเมิษายนปี็ 2563 มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับถ่ึานหิน
และพัลังงานหมุินเวีัยนเพีัยงสิามิเร่�องจากส่ิ�อทัี่�งห้า ซึิ�งลดลงอย่างมิากจากค่า
เฉีลี�ย 19 เร่�องต่อเด่อน กลายเป็็นเด่อนเว้ันเด่อน

อย่างไรก็ตามิ ก่อนและหลังเด่อนทีี่� ล็อกดาวัน์ โควิัด-19 ที่ำาหน้าทีี่� เป็็นตัวัเร่ง
การรายงานข่าวัเพิั�มิเติมิด้วัยกรอบการเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงาน จากบที่ควัามิ
ด้านพัลังงานทัี่�งหมิด 14 เร่�อง (ร้อยละ 4) กล่าวัถึึงการระบาดใหญ่ โดยอ้างว่ัา
โควิัด-19 เป็็นแรงจูงใจในการพััฒนาพัลังงานหมุินเวีัยนมิากขึ�นและบรรลุผ่ล
ควัามิมัิ�นคงด้านพัลังงาน ไที่ยรัฐ รายงานข่าวั โดยอ้างถึึงสิมิาชิีกรัฐสิภูาไที่ยคน
หนึ�งทีี่� เรียกร้องให้รัฐบาลผ่ลักดันการป็ฏิรูป็ภูาคพัลังงานในยุคหลังโควิัด-19 
เพ่ั�อให้ไม่ิจำาเป็็นต้องพึั�งพัาแหล่งพัลังงานนำาเข้า แต่ใช้ีพัลังงานหมุินเวีัยนทีี่�ผ่ลิต
ในป็ระเที่ศเท่ี่านั�น กรุงเที่พัธุรกิจ รายงาน โดยกล่าวัถึึงนโยบาย Energy Builds 
Thailand ของรัฐบาลไที่ยทีี่�นำามิาใช้ีใหม่ิ ซึิ�งสัิญญาว่ัาโรงไฟฟ้าชุีมิชีนและการ
ผ่ลิตพัลังงานหมุินเวีัยนจะช่ีวัยแบ่งเบาภูาระที่างเศรษฐกิจของป็ระชีาชีนหลัง
จากการแพัร่ระบาดใหญ่ บที่ควัามินี� เรียกโครงการพัลังงานหมุินเวีัยนของ
รัฐบาลว่ัา “แผ่นเร่งด่วัน”

(เครดิต: เพีัยรพัร ดีเที่ศน์/International Rivers)

https://www.thairath.co.th/news/politic/1839823
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887633
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กุาร่วิเคร่าะห์์เชิังคุณ์ภาพ: คุณ์ภาพข่องบทความ 

การพึ�งพาแหิล่ังข่�อมุ้ลัอย่างเป็นทางการแลัะบริษัทเพ้�ออธิีบาย
เง้�อนไข่ด็�านพลัังงาน

จากการวิัเคราะห์คุณภูาพับที่ควัามิด้านพัลังงานร้อยละ 71 ของบที่ควัามิเกี�ยวั
กับพัลังงานทีี่�เผ่ยแพัร่ในส่ิ�อไที่ยทัี่�ง 5 แห่ง ได้อธิบายคำาศัพัท์ี่เกี�ยวักับพัลังงาน
ไว้ัอย่างชัีดเจน อย่างไรก็ตามิ บที่ควัามิส่ิวันใหญ่ (ร้อยละ 80) ทีี่� มีิคำาอธิบาย
อ้างถึึงทีี่�มิาเพีัยงแหล่งเดียวั โดยป็กติจะเป็็นเจ้าหน้าทีี่�ของรัฐ เป็็นไป็ตามิทีี่�
คาดการณ์ นักข่าวัมัิกอ้างแหล่งข้อมูิลเดียวักันนี�  เม่ิ�อพัยายามิอธิบายคำาศัพัท์ี่
บางคำา และระบุบริบที่ในบที่ควัามิ แนวัโน้มิดังกล่าวัทีี่�จะนำาเสินอข่าวัจากเพีัยง
แหล่งเดียวั ที่ำาให้บที่ควัามิส่ิวันใหญ่เป็็นข่าวัหนักทีี่� มีิผ่ลกระที่บผู้่คน

ครึ�งหนึ� งของนักข่าวัทีี่� ให้สัิมิภูาษณ์ในรายงานนี� ยอมิรับว่ัา ป็ระเด็นด้าน
พัลังงานและคำาศัพัท์ี่เฉีพัาะเป็็นเร่�องยากทีี่�จะที่ำาควัามิเข้าใจ เน่�องจากเช่ี�อมิ
โยงกับป็ระเด็นอ่�น ๆ มิากมิาย ตั�งแต่เศรษฐกิจ สิิ� งแวัดล้อมิ ไป็จนถึึงธุรกิจ 
คุณณิชีา เวัชีพัานิชี สิำ านักข่าวัสิิ� งแวัดล้อมิ ซึิ�งรายงานข่าวัป็ระเภูที่ต่าง ๆ ให้
กับห้องข่าวัเล็ก ๆ กล่าวัว่ัาเธอมัิกหลีกเลี�ยงข่าวัพัลังงานเพัราะ “ไม่ิมีิควัามิรู้
เพีัยงพัอทีี่�จะสิำ ารวัจระดับต่าง ๆ  ทัี่�งหมิด เพ่ั�อให้ข่าวัพัลังงานมีิข้อมูิลรอบด้าน” 
บที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานสิามิเร่�องของเธอเกี�ยวัข้องกับการเคล่�อนไหวัและ
การป็ระท้ี่วังด้านสิิ� งแวัดล้อมิเท่ี่านั�น 

สิำ าหรับป็ระเด็นเร่�องควัามิเป็็นกลางนั�น คุณณัฐนิชีาแห่ง กรุงเที่พัธุรกิจ กล่าวั
ว่ัา แม้ิบที่ควัามิข่าวัส่ิวันใหญ่จะนำาเสินอแหล่งข่าวัเดียวั แต่วิัธีทีี่� สิิ� งพิัมิพ์ัสิร้าง
ควัามิสิมิดุลให้กับมุิมิมิองก็ค่อการรายงานปั็ญหาผ่่านโต๊ะข่าวัทีี่�แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามิ เน่�องจากเป็็นส่ิ�อทีี่� เน้นเร่�องธุรกิจ จึงคาดว่ัามุิมิมิองที่างธุรกิจ
จะโดดเด่นกว่ัาส่ิ�ออ่�น ๆ

จากข้อมูิลของคุณณัฐนิชีา ควัามิท้ี่าที่ายอีกป็ระการหนึ�งทีี่� นักข่าวัไที่ยต้อง
เผ่ชิีญเม่ิ�อรายงานป็ระเด็นด้านพัลังงาน ค่อการขาดแคลนข้อมูิลและสิถิึติ
ของรัฐบาลและบริษัที่ต่าง ๆ เช่ีน ต้นทุี่นนำ� ามัินทีี่�นำาเข้ายังคงไม่ิเปิ็ดเผ่ย ซึิ�ง
ที่ำาให้การวิัพัากษ์วิัจารณ์เร่�องราคานำ� ามัินเช่ี�อเพัลิงสูิงมิากขึ�น เน่�องจากไม่ิมีิ
ข้อมูิลให้วิัเคราะห์

คุณป็ณิศา เอมิโอชีา จากวัอยซ์ิทีี่วีั เห็นด้วัยว่ัาสิถิึติของรัฐบาลมีิไม่ิเพีัยงพัอ
และไม่ิมีิการอัป็เดต ในขณะเดียวักัน สิำ านักพิัมิพ์ัขนาดเล็กและเน้นด้านสิิ� ง
แวัดล้อมิอย่าง สิำ านักข่าวัสิิ�งแวัดล้อมิ ก็เป็็นเร่�องยากทีี่�จะมีิโอกาสิได้สัิมิภูาษณ์
ผู้่บริหารบริษัที่ด้านพัลังงาน โดยส่ิวันใหญ่ ส่ิ�อกระแสิหลักทีี่� มีิผู้่อ่านจำานวัน
มิากสิามิารถึสัิมิภูาษณ์เจ้าหน้าทีี่�ของรัฐหร่อตัวัแที่นบริษัที่ได้หลายครั�ง แต่
ดังทีี่�กล่าวัไว้ั พัวักเขามัิกจะแสิดงให้เห็นถึึงมุิมิมิองทีี่�เป็็นที่างการและไม่ิสิำ าคัญ

ในบทความุเกี�ยวกับพลัังงานไมุ่มีุมุุมุที�สนใจุความุเป็นมุนุษย์ 

นักข่าวัแป็ดคนกล่าวัว่ัา ข่าวัด้านพัลังงานยังไม่ิมีิการรายงาน “อย่างถูึกต้อง” 
โดยสิำานักข่าวัต่าง ๆ โดยเฉีพัาะนอกโต๊ะข่าวัธุรกิจและการเม่ิอง บที่ควัามิทีี่�
ส่ิงผ่ลกระที่บต่อมินุษย์เพีัยงเร่�องเดียวัทีี่� มุ่ิงเน้นทีี่�การต่อสู้ิของชุีมิชีนเกี�ยวั
กับโรงไฟฟ้า ยิ�งกว่ัาการมีิส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยในระยะยาวัของพัลเม่ิองทุี่กคนใน
การพััฒนาพัลังงานคุณปิ็ยพัร แห่งกรุงเที่พัธุรกิจ กล่าวัว่ัาอาจเกิดจากวัาระ
ของสิำานักข่าวัทีี่� ให้ควัามิสิำาคัญกับ “ข่าวัทีี่�ขายได้” คุณปิ็ยพัรแสิดงให้เห็นถึึง
ภูาคพัลังงานทีี่�  “ถูึกมิองข้ามิ” โดยอุตสิาหกรรมิข่าวั แม้ิว่ัาจะที่ำาหน้าทีี่� เป็็นฐาน
สิำาหรับการเป็ลี�ยนแป็ลงไป็สู่ิเศรษฐกิจใหม่ิและยั�งย่นมิากขึ�น

ดูเหม่ิอนว่ัาจะมีิวังจรอุบาที่ว์ัทีี่� นักข่าวัไม่ิเสีิยเวัลาไป็เขียนบที่ควัามิเชิีงลึกทีี่�
เกี�ยวัข้องกับพัลังงาน ซึิ�งส่ิงผ่ลให้ผู้่อ่านรู้สึิก “ไม่ิคุ้นเคย” กับหัวัข้อนี�  ซึิ�งจะ

ที่ำาให้บที่ควัามิด้านพัลังงาน “ขาย” ไม่ิได้ การวิัเคราะห์บที่ควัามิข่าวัทีี่�เกี�ยวัข้อง
กับพัลังงานพับว่ัามีิรายงานเพีัยงร้อยละ 25 ทีี่�รวัมิควัามิต้องการของผู้่คน
และชีีวิัตป็ระจำาวัันไว้ัในข่าวั เทีี่ยบกับร้อยละ 45 ทีี่�กล่าวัถึึงควัามิขัดแย้งและ
การเคล่�อนไหวั และร้อยละ 96 ทีี่�นำาเสินอเน่�อหาป็ระกอบด้านเงินและการลงทุี่น

ปร่ะเภทข่องแห์ล่งข้่อม่ลห์ลักุที�เสินุอในุข่่าวพลังงานุข่องปร่ะเทศิไทย ซึ่�ง
เผยแพร่่ตั�งแต่วันุที�  1 มกุร่าคม 2562 ถึึง 31 กุร่กุฎาคม 2563

คุณอรพิัน จากไที่ยรัฐ กล่าวัว่ัาส่ิ�อควัรแสิดงในหลายวิัธีให้เห็นว่ัาผู้่คนสิามิารถึ
มีิส่ิวันร่วัมิกับภูาคพัลังงานได้ ไม่ิว่ัาจะเป็็นการใช้ีพัลังงานส่ิวันบุคคลหร่อเพ่ั�อ
ธุรกิจ เพ่ั�อเตรียมิตัวัให้พัร้อมิในช่ีวังเวัลาทีี่�มีิการเป็ลี�ยนผ่่านที่างพัลังงานอย่าง
รวัดเร็วั นอกจากนี� เธอยังแนะนำาว่ัาควัรเน้นข่าวัเกี�ยวักับนวััตกรรมิให้มิากขึ�น 
เช่ีน ระบบกักเก็บพัลังงานทีี่�ผ่ลิตจากพัลังงานหมุินเวีัยน ในระดับส่ิวันบุคคล
และพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์

หลังจากรูป็แบบธุรกิจทีี่� ใช้ีโฆษณาของส่ิ�อหลายแห่งหยุดชีะงักไป็ ซึิ�งที่ำาให้ต้อง
ปิ็ดโต๊ะข่าวัด้านสิิ�งแวัดล้อมิ คุณปิ็ยพัรจาก กรุงเที่พัธุรกิจ กล่าวัว่ัา เธอเช่ี�อว่ัา
ส่ิ�อออนไลน์ทีี่�ดำาเนินการโดยกลุ่มินักเคล่�อนไหวัในพ่ั�นทีี่�และนักข่าวัพัลเม่ิอง
สิามิารถึเสินอที่างเล่อกในการรายงานปั็ญหาพัลังงานได้ อย่างไรก็ตามิ พัวัก
เขาให้ควัามิสินใจกับปั็ญหาด้านพัลังงานมิากเพีัยงใด และแสิดงให้เห็นป็ระเด็น
ปั็ญหาด้วัยวิัธีใดนั�น อยู่นอกเหน่อขอบเขตของการวิัจัยในปั็จจุบัน

สิมิาชิีกในชุีมิชีน

อ่�น ๆ

ผู้่นำาชุีมิชีน

NGO

สิมิาชิีกในชุีมิชีน

รายงานที่างวิัที่ยาศาสิตร์

ตัวัแที่นภูาคธุรกิจ

ป็ระกาศของรัฐบาล

เจ้าหน้าทีี่�มิหาวิัที่ยาลัย

นักข่าวั
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 การรายงานข่่าวทางโทรทัศน์เร้� องการ
คัด็ค� านแลัะเล้ั�� อนโครงการถ่่านหิินใน
ภาคใตั� ข่องประเทศไทย: กรณีศึกษา 

โดย วิร่ดา แซ่่ลิ�ม (เวิลด์) สิมาชิักุโคร่งกุาร่  
Climate Tracker 
หลังจากพัาดหัวัข่าวัเกี�ยวักับการป็ระท้ี่วังต่อต้านถ่ึานหินมิานานหลายปี็ ใน
เด่อนกุมิภูาพัันธ์ 2561 เป็็นจุดเป็ลี�ยนของการถึกเถีึยงอย่างดุเด่อดเร่�อง
ถ่ึานหินในป็ระเที่ศไที่ย เน่�องจากรัฐบาลตัดสิินใจถึอนตัวั จากโครงการโรง
ไฟฟ้าพัลังงานถ่ึานหินทีี่�วัางแผ่นไว้ั ในจังหวััดกระบี�และสิงขลาซึิ�งอยู่ที่างตอน
ใต้ของไที่ย  เน่�� องจากส่ิ�� อโที่รทัี่ศน์มีิบที่บาที่ในการส่ิ�� อสิารกับชีาวัไที่ยในวัง
กว้ัาง และสิร้างพ่ั� นทีี่� อภิูป็รายสิาธารณะเกี� ยวักับนโยบายภูาครัฐ งานวิัจัย
นี� จึงมีิวััตถุึป็ระสิงค์เพ่ั�อตรวัจสิอบว่ัามีิการรายงานการอภิูป็รายเร่�องถ่ึานหิน
ในช่ีองโที่รทัี่ศน์ในไที่ยอย่างไร และเพ่ั�อที่ำาควัามิเข้าใจถึึงอิที่ธิพัลทีี่�อาจมีิต่อการ
ที่ำางานของนักข่าวัและบรรณาธิการ

สิกู๊ป็ข่าวัหนึ�งร้อยชิี�นได้รับการคัดเล่อกจากห้าช่ีองสิำ าหรับการวิัเคราะห์เน่�อหา
และวัาที่กรรมิ: ได้แก่ ไที่ยรัฐทีี่วีั, พีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 และไที่ยทีี่วีัสีิช่ีอง 3 เป็็น
ช่ีองเพ่ั�อการพัาณิชีย์ทีี่� มีิช่ี�อเสีิยงในด้านข่าวั, อสิมิที่ เป็็นช่ีองที่างเดียวัของภูาค
รัฐ, ไที่ยพีับีเอสิ เป็็นช่ีองบริการกระจายเสีิยงสิาธารณะ (PBS) ช่ีองเดียวัใน
ป็ระเที่ศไที่ย ตัวัอย่างเป็็นสิกู๊ป็ทีี่�ออกอากาศ ตั�งแต่เด่อนกรกฎาคมิ 2558 ถึึง
กุมิภูาพัันธ์ 2561 ซึิ�งสิามิารถึเข้าถึึงข้อมูิลย้อนหลังได้บนแพัลตฟอร์มิออนไลน์
ของช่ีองต่าง ๆ เม่ิ�อใช้ีคำาว่ัา “ถ่ึานหิน” เป็็นคำาค้นหา ตัวัอย่างทัี่�งหมิดมิาจาก

ข่าวัภูาคคำ�า ซึิ�งมีิแนวัโน้มิทีี่�จะเป็็นรายการข่าวัป็ระจำาวัันทีี่�สิำ าคัญทีี่�สุิดรายการ
หนึ�งของทุี่กช่ีอง นักข่าวัและบรรณาธิการแป็ดคนทีี่� เกี�ยวัข้องกับการผ่ลิต
ตัวัอย่างสิกู๊ป็ให้สัิมิภูาษณ์เพ่ั�อที่ำาการวิัจัย

 หัิวข่� อแลัะวาทกรรมุในรายงานข่่าวเน� นเร้� องความุขั่ด็แย� ง 

ในช่ีวังเวัลาทีี่�ตรวัจสิอบก่อนการเล่�อนโครงการถ่ึานหินในเด่อนกุมิภูาพัันธ์ 
2561  พับว่ัาควัามิขัดแย้งเป็็นหัวัข้อและวัาที่กรรมิหลักของการรายงาน
ข่าวัเกี�� ยวักับปั็ญหาถ่ึานหินในช่ีองโที่รทัี่ศน์ทีี่� เล่อกทัี่�งหมิด ตามิทีี่� นักข่าวัให้
สัิมิภูาษณ์ในการศึกษาครั�งนี�  เป็็นเพัราะป็ระเด็นปั็ญหาถ่ึานหินเกิดขึ�นจากการ
เคล่�อนไหวัต่อต้านถ่ึานหิน ซึิ�งนำาโดยชีาวับ้านในพ่ั�นทีี่� ทีี่� ไม่ิต้องการโรงไฟฟ้า
ถ่ึานหินในชุีมิชีนของพัวักเขา ดังนั�น นักข่าวัจึงมัิกรายงานสิถึานการณ์ปั็จจุบัน
เกี�ยวักับการเดินขบวัน คำาร้องขอ และควัามิกังวัลของผู้่ป็ระท้ี่วัง วิัธีทีี่� รัฐบาล
ตอบสินอง และควัามิขัดแย้งระหว่ัางกลุ่มิสินับสินุนถ่ึานหินกับกลุ่มิต่อต้าน
ถ่ึานหิน แที่นทีี่� จะรายงานเกี� ยวักับถ่ึานหินผ่่านมุิมิมิองของการเป็ลี� ยนแป็ลง

วิร่ดา แซ่่ลิ�ม
วิัรดา แซ่ิลิ�มิ เป็็นนักข่าวัอิสิระด้านมัิลติมีิเดียทีี่�  เคยที่ำางานเต็มิเวัลาให้กับทีี่วีั
ช่ีองหนึ�งในกรุงเที่พัฯ ป็ระเที่ศไที่ย เธอเพิั�งจบการศึกษาจาก University of 
Amsterdam ซึิ�งเป็็นส่ิวันหนึ�งของโครงการ Erasmus Mundus Master ใน
ด้านวัารสิารศาสิตร์ ส่ิ� อ และโลกาภิูวััตน์ มีิควัามิเชีี�ยวัชีาญด้านส่ิ� อและการเม่ิอง

นักเคล่�อนไหวัฟ้องร้องโรงไฟฟ้าถ่ึานหินและการเผ่าถ่ึานหินทีี่�ศาลจังหวััดสิงขลา 
ป็ระเที่ศไที่ย (Patani Stocker /Shutterstock)

https://www.nationthailand.com/opinion/30360369
https://www.nationthailand.com/opinion/30360369
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สิภูาพัภููมิิอากาศหร่อเน้นป็ระเด็นด้านสิิ� งแวัดล้อมิเป็็นหลัก เน่�� องจากควัามิ
ขัดแย้งมีิลักษณะเด่น แหล่งข่าวัจึงถูึกนำาเสินอและถูึกสัิมิภูาษณ์ไป็ตามินั� น
เช่ีนกัน และพับรูป็แบบเดียวักันนี� ในส่ิ� อทีี่� เล่อกมิาทัี่� งหมิด โดยการรายงาน
ข่าวัเน้นทีี่� ผู้่สินับสินุนถ่ึานหินและผู้่ต่อต้านถ่ึานหิน ภูายใต้กรอบหลักของ
การเน้นควัามิขัดแย้ง พับห้าวัาที่กรรมิหลักในการนำาเสินอมุิมิมิองเกี� ยวักับ
ปั็ญหาถ่ึานหินจากรายการทีี่วีัทีี่� เล่อกมิา รายงานข่าวับางส่ิวันใช้ีมิากกว่ัา
หนึ� งวัาที่กรรมิ

วัาที่กรรมิแรกนำาเสินอถ่ึานหินในเชิีงบวักว่ัา “ถ่ึานหินเป็็นที่างออก” โดย
ใช้ีข้อได้เป็รียบที่างเศรษฐกิจเป็็นข้อโต้แย้งหลัก ร้อยละ 33 ของรายงาน
ข่าวัทีี่� เล่อกมิาใช้ีวัาที่กรรมินี�  โดยระบุว่ัาถ่ึานหินเป็็นแหล่งพัลังงานราคาถูึก
ทีี่� สุิด สิามิารถึช่ีวัยป็ระกันควัามิมัิ� นคงด้านพัลังงาน และโรงไฟฟ้าถ่ึานหิน
จะเป็็นป็ระโยชีน์ต่อเศรษฐกิจในระดับป็ระเที่ศและระดับท้ี่องถิึ� น ซึิ� งจะนำา
ไป็สู่ิคุณภูาพัชีีวิัตทีี่� ดีขึ� นของป็ระชีาชีน โดยเฉีพัาะอย่างยิ� งป็ระชีาชีนในท้ี่อง
ถิึ� นทีี่� โรงไฟฟ้าจะถูึกก่อตั� ง วัาที่กรรมิทีี่� สิองซึิ� งพับร้อยละ 20 ของรายงาน
ข่าวั ค่อ “ถ่ึานหินไม่ิเป็็นอันตราย” วัาที่กรรมินี� ถูึกใช้ีเพ่ั� อตอบโต้ข้อโต้แย้ง
ของป็ระชีาชีนทีี่� รับรู้เกี� ยวักับโรงไฟฟ้าถ่ึานหินในแง่ลบ เน่� องจากมีิการพัาด
หัวัข่าวัอย่างกว้ัางขวัางเกี� ยวักับผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิและสุิขภูาพัของ
ชุีมิชีนในพ่ั� นทีี่� อำาเภูอแม่ิเมิาะ จังหวััดลำาป็าง ซึิ� งเป็็นทีี่� ตั� งของโรงไฟฟ้าเช่ี� อ
เพัลิงลิกไนต์ขนาด 2,400 เมิกะวััตต์ ในวัาที่กรรมินี� มีิการใช้ีข้อมูิลที่าง
วิัที่ยาศาสิตร์เพ่ั� อส่ิ� อสิารว่ัาโรงไฟฟ้าถ่ึานหินแห่งใหม่ิจะไม่ิส่ิงผ่ลกระที่บต่อ

สิิ� งแวัดล้อมิ สุิขภูาพั และชุีมิชีนท้ี่องถิึ� น เน่� องจากรัฐบาลจะใช้ีเที่คโนโลยีทีี่� ดี
กว่ัาและใช้ีถ่ึานหินทีี่�  “สิะอาด” จากรายงานข่าวัในการศึกษาครั� งนี� พับว่ัาทัี่� ง
สิองวัาที่กรรมิมัิกถูึกนำาเสินอควับคู่กัน

วัาที่กรรมิทีี่� สิามิค่อ “ถ่ึานหินเป็็นปั็ญหา” ซึิ� งส่ิวันใหญ่มุ่ิงนำาเสินอผ่ลกระที่บ
ของโรงไฟฟ้าถ่ึานหิน ว่ัาสิามิารถึที่ำาลายที่รัพัยากรธรรมิชีาติและวิัถีึชีีวิัตของ
ท้ี่องถิึ� นได้อย่างไร ร้อยละ 30 ของรายงานข่าวัใช้ีการเล่าเร่� องแบบนี�  วัาที่
กรรมิทีี่� สีิ� มุ่ิงเน้นทีี่�  “ควัามิขัดแย้งภูายในชุีมิชีน” รอบ ๆ  โรงไฟฟ้าถ่ึานหิน โดย
พับในกลุ่มิตัวัอย่างร้อยละ 17.5 

ท้ี่ายทีี่� สุิด วัาที่กรรมิทีี่� ได้รับควัามินิยมิมิากทีี่� สุิดซึิ� งนำาเสินอคิดเป็็นร้อยละ 
65 ของรายงานข่าวัเกี� ยวักับถ่ึานหิน ค่อ “ควัามิขัดแย้งระหว่ัางป็ระชีาชีน
กับรัฐบาล” วัาที่กรรมินี� มุ่ิงเน้นทีี่� ควัามิขัดแย้งระหว่ัางรัฐบาลในฐานะผู้่
สินับสินุนและพัลเม่ิองในฐานะผู้่ต่อต้าน โดยถูึกใช้ีเพ่ั� อรายงานเกี� ยวักับการ
ป็ระท้ี่วังต่อต้านถ่ึานหิน และการวิัพัากษ์วิัจารณ์รัฐบาล รวัมิทัี่� งกระบวันการ
ป็ระเมิินผ่ลกระที่บของโครงการโรงไฟฟ้าถ่ึานหิน พับว่ัาจริยธรรมิถูึกใช้ีเป็็น
หนึ� งในข้อโต้แย้งหลักในวัาที่กรรมินี�  โดยมีิการนำาเสินอว่ัารัฐบาลควัรรับ
ฟังป็ระชีาชีน และควัรมีิการที่ำาป็ระชีาพิัจารณ์เกี� ยวักับโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่ึานหินให้ครอบคลุมิมิากขึ� น

ป็ระสิิที่ธิชัีย หนูนวัล ผู้่นำานักเคล่�อนไหวัจาก Protect Andaman from Coal ป็ระท้ี่วัง
การตัดสิินใจของรัฐบาลทีี่�อนุญาตให้ก่อสิร้างโรงไฟฟ้าถ่ึานหินขนาด 870 เมิกะวััตต์ ใน
จังหวััดกระบี�  ป็ระเที่ศไที่ย (Tadchakorn Kitchaiphon/Greenpeace)
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 โครงสร�างข่องกองบรรณาธิีการข่่าว หิน� าที� ที� ได็� รับมุอบหิมุาย 
แลัะมุุมุมุองส่วนตััวข่องนักข่่าวมีุอิทธิีพลัต่ัอการรายงานข่่าว

 พับว่ัามีิการนำาเสินอมุุิมิมิองเชิีงบวัก เชิีงลบ และเป็็นกลางต่อเร่�� องถ่ึานหิน
ในทุุี่กช่ีองทีี่�� เล่อกมิา ในขณะทีี่��  อสิมิที่ นำาเสินอมุุิมิมิองทีี่� หลากหลาย สิำ านัก
ข่าวัอ่�� น ๆ โดยส่ิวันใหญ่มีิสิกู๊ป็ทีี่�� มีิแนวัที่างของตนเอง ไที่ยรัฐทีี่วีัมีิสิกู๊ป็ 
เร่�� องถ่ึานหินทีี่� มีิมุุิมิมิองเชิีงบวักมิากกว่ัาช่ีองอ่� น คิดเป็็นร้อยละ 68 ของสิกู๊ป็
ตัวัอย่าง ร้อยละ 84 ของสิกู๊ป็จากพีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 และร้อยละ 79 จาก
ช่ีอง 3 ให้ควัามิสิำาคัญกับควัามิขัดแย้งระหว่ัางรัฐบาลกับป็ระชีาชีน พับมุุิมิ
มิองต่อถ่ึานหินทีี่� เป็็นกลางและในเชิีงลบอย่างเท่ี่า ๆ กันในการรายงานข่าวั
ของไที่ยพีับีเอสิ ในขณะทีี่� สิกู๊ป็ทีี่�� มีิมุุิมิมิองเชิีงบวักนำาเสินอเฉีพัาะวัาที่กรรมิ
ทีี่� สินับสินุนถ่ึานหิน (ถ่ึานหินเป็็นที่างออก ถ่ึานหินไม่ิเป็็นอันตราย) สิกู๊ป็ทัี่� ง
หมิดทีี่�� นำาเสินอมุุิมิมิองเชิีงลบมีิวัาที่กรรมิ “ถ่ึานหินเป็็นปั็ญหา” อยู่ในการ
รายงานข่าวัทัี่� งหมิด

 วิัธีทีี่�� นักข่าวัเล่อกทีี่�� จะนำาเสินอสิกู๊ป็โดยใช้ีวัาที่กรรมิทีี่� แตกต่างกัน อาจขึ�น
อยู่กับบที่บาที่ของกองบรรณาธิการ ควัามิเชีี�ยวัชีาญ กระบวันการรายงาน
ข่าวั และจุดย่นของนักข่าวัในป็ระเด็นถ่ึานหิน เน่�องจากกองบรรณาธิการ
แต่ละทีี่มิภูายในองค์กรมีิควัามิสินใจเฉีพัาะ จึงมีิแนวัโน้มิทีี่�จะแสิดงภูาพั
สิถึานการณ์เดียวักันผ่่านมุิมิมิอง ทีี่� แตกต่างกัน ตัวัอย่างเช่ีน อสิมิที่ ซึิ�งนำา
เสินอมุิมิมิองทีี่�หลากหลาย สิกู๊ป็ทีี่� มีิมุิมิมิองเชิีงบวักทัี่�งหมิด ออกอากาศในช่ีวัง
ข่าวัเศรษฐกิจ ในขณะเดียวักัน นอกเหน่อจากช่ีวังข่าวัทัี่�วัไป็ (สิิ� งแวัดล้อมิ 
เศรษฐกิจ เที่คโนโลยี การเม่ิอง) ตามิแบบฉีบับของฝ่่ายข่าวัแล้วั ไที่ยพีับีเอสิ
ยังมีิโครงสิร้างองค์กรทีี่�แตกต่างไป็เม่ิ�อเทีี่ยบกับช่ีองอ่�น ๆ  คุณอรุชิีตา อุตมิะ
โภูคิน บรรณาธิการข่าวั อธิบายว่ัาบที่บาที่ของทีี่มิเธอทีี่�ศูนย์ส่ิ�อสิารวัาระที่าง
สัิงคมิและนโยบายสิาธารณะ ซึิ�งเป็็นหน่วัยงานในแผ่นกข่าวัของไที่ยพีับีเอสิ 
ค่อการส่ิ�อสิารเกี�ยวักับป็ระเด็น ซึิ� งสิะท้ี่อนผ่่านการนำาเสินอมุิมิมิองควัามิขัด
แย้งระหว่ัางป็ระชีาชีนกับรัฐบาลและวัาที่กรรมิ “ถ่ึานหินเป็็นปั็ญหา” รวัมิทัี่� ง
การสัิมิภูาษณ์แหล่งข่าวัทีี่� เป็็นนักวิัชีาการเพ่ั� อเสินอข้อเสินอแนะและแนวัที่าง
การแก้ไขปั็ญหาทีี่� ชัีดเจนในการรายงานข่าวัของไที่ยบีพีัเอสิละนักวิัชีาการทีี่�
เป็็นแหล่งข่าวัพัร้อมิข้อเสินอแนะทีี่� ชัีดเจนเกี�ยวักับแนวัที่างแก้ไข (เช่ีน พัลังงาน
หมุินเวีัยน และการมีิส่ิวันร่วัมิของป็ระชีาชีนทีี่�ครอบคลุมิ เป็็นต้น)

เม่ิ�อกล่าวัถึึงควัามิรู้และกิจวััตร คุณชีฎารัตน์ โภูคะธนวััฒน์ อดีตนักข่าวั
ไที่ยรัฐทีี่วีั เล่าป็ระสิบการณ์เร่�องถ่ึานหินเม่ิ�อ กฟผ่. เชิีญนักข่าวัไที่ยไป็ดูโรง
ไฟฟ้าถ่ึานหินทีี่�ญี� ปุ่็นเม่ิ�อปี็ 2560 ป็รากฏว่ัาถึึงคิวัเธอทีี่�จะไป็ต่างป็ระเที่ศ 
เธอจึงเดินที่างไป็ญี� ปุ่็นโดยไม่ิมีิป็ระสิบการณ์ เร่� องถ่ึานหินมิาก่อน คุณชีฎา
รัตน์กล่าวัว่ัา หากเธอมีิข้อมูิลเกี� ยวักับป็ระเด็นปั็ญหาถ่ึานหินมิากกว่ัาใน
เวัลานั�� น เธอจะสิามิารถึกำาหนดมุุิมิมิองในการนำาเสินอข่าวัได้อย่างถููึก
ต้องมิากขึ�� น และเสินอแนวัคิดให้กับบรรณาธิการได้อย่างมัิ�นใจมิากขึ�น 
แง่มุิมินี�สิะท้ี่อนผ่่านควัามิเห็นของคุณมินตรี อุดมิพังษ์ นักข่าวัจากช่ีอง 3 
ป็ระเที่ศไที่ย ซึิ�งชีี�ป็ระเด็นว่ัานักข่าวัไที่ยมัิกจะถูึกขอให้รายงานข่าวัป็ระเด็นต่าง ๆ
มิากมิาย ซึิ�งส่ิงผ่ลให้ขาดควัามิเชีี�ยวัชีาญ คุณมินตรีเสินอว่ัาบที่เรียนและ
หลักสูิตรต่าง ๆ จะเป็็นป็ระโยชีน์สิำ าหรับนักข่าวั อย่างไรก็ตามิ เขาระบุว่ัาควัร
เป็็น “คนทีี่�สิามิารถึแบ่งปั็นควัามิรู้เกี�ยวักับถ่ึานหินทีี่� ไม่ิใช่ีคนของรัฐบาล เป็็น
คนทีี่�บอกเราเกี�ยวักับโรงไฟฟ้าถ่ึานหินได้โดยไม่ิมีิวัาระซ่ิอนเร้น”

ในทีี่� สุิดการศึกษานี� ก็พับว่ัาจุดย่นของนักข่าวัเกี�ยวักับถ่ึานหินสิามิารถึมีิส่ิวัน
สิำาคัญในการใช้ีบที่ควัามิและมุิมิมิองในป็ระเด็นปั็ญหา คุณ อัฟนัน อับดุลเลาะ  
 และคุณมินตรี อุดมิพังษ์ นักข่าวัจาก พีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 และ ช่ีอง 3 ตามิลำา
ดับ ได้แลกเป็ลี�ยนมุิมิมิองเดียวักันในป็ระเด็นถ่ึานหิน พัวักเขากังวัลเป็็นการ
ส่ิวันตัวัเกี�ยวักับการขาดข้อมูิลทีี่� ชัีดเจนของรัฐบาล และการมีิส่ิวันร่วัมิอย่าง

ครอบคลุมิเม่ิ�อพูัดถึึงโครงการพััฒนาทีี่�อาจส่ิงผ่ลกระที่บต่อชุีมิชีนในพ่ั�นทีี่�  ส่ิง
ผ่ลให้สิกู๊ป็มุ่ิงเน้นไป็ทีี่�  ควัามิขัดแย้งระหว่ัางป็ระชีาชีนกับรัฐบาลและการนำา
เสินอผ่่านวัาที่กรรมิ “ถ่ึานหินเป็็นปั็ญหา” โดยป็ราศจากการนำาเสินอมุิมิมิอง
เชิีงบวักต่อถ่ึานหิน

คุณ ไกร พัรหมิมิิ อดีตนักข่าวัอาวุัโสิของไที่ยรัฐทีี่วีั ซึิ�งเป็็นสิำานักข่าวัทีี่� มีิ
บที่ควัามิสินับสินุนถ่ึานหินมิากกว่ัา กล่าวัว่ัาเขาเช่ี�อว่ัาถ่ึานหินเป็็นแหล่ง
พัลังงานทีี่�จำาเป็็นสิำ าหรับป็ระเที่ศไที่ย เ เน่� องจากแนวัคิดว่ัาถ่ึานหินเป็็นปั็ญหา
เป็็นมุุิมิมิองทีี่� ได้รับการนำาเสินอมิากในป็ระเที่ศไที่ย ดังนั� นเขาคิดว่ัาการทีี่� ผู้่
ชีมิจะได้รับรู้ข้อมูิลอีกด้านหนึ� งเป็็นสิิ� งทีี่� สิำ าคัญ

ทีวีเชิิงพาณิชิย์: อิทธิีพลัทางการเงินแลัะมุุมุมุองข่องนักข่่าว 

 งานวิัจัยนี�� พับว่ัามีิการนำาเสินอในเชิีงโฆษณาในรายงานข่าวัเกี�� ยวักับถ่ึานหิน 
และจุดย่นของกองบรรณาธิการและนักข่าวัทีี่�ที่ำางานในช่ีองทีี่วีัเชิีงพัาณิชีย์
อาจมีิอิที่ธิพัลต่อการตัดสิินใจยอมิรับเน่�อหาทีี่� ได้รับการสินับสินุน

คุณ ไกร หรหมิมิิ เรียกสิิ� งนี� ว่ัา “การที่ำางานร่วัมิกัน” เขาเป็็นนักข่าวัทีี่�แสิดงมุิมิ
มิองสินับสินุนถ่ึานหิน  และเป็็นผู้่รับผิ่ดชีอบการผ่ลิตรายงานข่าวัให้ไที่ยรัฐทีี่วีั
ซึิ� ง กฟผ่. ให้การสินับสินุน  รายงานส่ิวันใหญ่นำาเสินอมุิมิมิองเชิีงบวักเกี� ยวักับ
ถ่ึานหิน เช่ีน ถ่ึานหินเป็็นวิัธีแก้ปั็ญหา และถ่ึานหินไม่ิเป็็นอันตราย

 จากข้อมููิลของคุุณไกร การทีี่�� สิป็อนเซิอร์ลดลงเป็็นผ่ลมิาจากการเพิั� มิขึ� น
ของช่ีองพัาณิชีย์ และการเพิั� มิขึ� นของส่ิ� อออนไลน์ ซึิ� งส่ิงผ่ลให้ช่ีองพัาณิชีย์
จำาเป็็นต้องยอมิรับควัามิร่วัมิม่ิอในรูป็แบบดังกล่าวั อย่างไรก็ตามิ เขาย่น
ยันว่ัาสิป็อนเซิอร์ไม่ิได้แที่รกแซิงการตัดสิินใจของกองบรรณาธิการ ว่ัาควัร
รายงานป็ระเด็นถ่ึานหินทัี่�งหมิดอย่างไร แม้ิว่ัาสิกู๊ป็ตัวัอย่างส่ิวันใหญ่ทีี่�ออก
อากาศที่างไที่ยรัฐทีี่วีัจะมีิมุิมิมิองเชิีงบวักต่อถ่ึานหิน  และให้เวัลาแก่ผู้่สินับ
สินุุนถ่ึานหินมิากกว่ัา แต่ช่ีองก็มีิรายงานข่าวับางชิี�� นทีี่�� นำาเสินอมุิมิมิองทีี่�
เป็็นกลาง

ใ นขณะเดียวักัน คุุณปิ็ติพัร เพัรามิธุุรสิ บรรณาธิการข่าวัสิิ�� งแวัดล้อมิของพีั
พีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 กล่าวัว่ัาการเล่อกที่ำางานกับบริษัที่และกองบรรณาธิการ
ทีี่� เหมิาะสิมิกับจุดย่นส่ิวันตัวัของเธอนั� นเป็็นสิิ� งสิำ าคัญ จากข้อมููิลของคุุณ
ปิ็ติพัร พีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ีอง 36 เองก็มีิหน่วัยงานภูาครัฐเป็็นลููกค้าเช่ีนเดียวักัน 
อย่างไรก็ตามิกองบรรณาธิการข่าวัสิามิารถึพิัจารณาได้ว่ัาข้อควัามิทีี่�� ลููกค้า
ต้องการเผ่ยแพัร่จะส่ิงผ่ลต่อควัามิน่าเช่ี� อถ่ึอของกองบรรณาธิการข่าวัหร่อ
ไม่ิ จากนันจึงเจรจากับทีี่มิการตลาดของช่ีอง เม่ิ�� อถึามิว่ัา ถ้ึาหาก กฟผ่. ซึิ� ง
ยังไม่ิเคยเป็็นลููกค้าของพีัพีัทีี่วีัเอชีดี ช่ี� อง 36 ต้องการสินับสินุุนช่ีอง กอง
บรรณาธิการคิดเห็นอย่างไร คุุณปิ็ติพัรกล่าวัว่ัา “หากกฟผ่. ต้องการให้
เราส่ิ�� อสิารเกี�� ยวักับพัลังงานหมุุินเวีัยน ก็อาจจะยอมิรับได้ แต่ถ้ึาจะให้เรา
บอกว่ัา “ถ่ึานหินค่อพัลังงานสิะอาด” ก็จะขัดแย้งกับรายงานข่าวัของเรา
ในป็ระเด็นการต่อต้านถ่ึานหิน”

สิรุป็ได้ว่ัา จากการศึกษารายงานข่าวัที่างโที่รทัี่ศน์เกี�ยวักับถ่ึานหิน นำาไป็
สู่ิการเล่�อนโครงการของป็ระเที่ศไที่ยในปี็ 2561 พับว่ัาควัามิคิดเห็นส่ิวัน
บุคคลของนักข่าวั กระบวันการรายงานข่าวั  และโครงสิร้างขององค์กรและ
กองบรรณาธิการข่าวัมีิบที่บาที่ต่อวิัธีทีี่� นักข่าวัและบรรณาธิการที่ำางานให้กับ
ช่ีองของภูาครัฐ ช่ีองเชิีงพัาณิชีย์ และ PBS ทีี่�รายงานป็ระเด็นถ่ึานหิน การ
รายงานข่าวัเกี�ยวักับถ่ึานหินที่างโที่รทัี่ศน์เน้นควัามิขัดแย้งเป็็นหลัก โดยมุ่ิง
เน้นการอภิูป็รายระหว่ัางกลุ่มิสินับสินุนกับกลุ่มิต่อต้านถ่ึานหิน ควัามิขัดแย้ง
ภูายในชุีมิชีนท้ี่องถิึ�นทีี่�จะสิร้างโครงการถ่ึานหิน และควัามิขัดแย้งระหว่ัางผู้่
ป็ระท้ี่วังต่อต้านถ่ึานหินกับรัฐบาล
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การเจุาะลึักข่�อมุ้ลัโครงกา ร โรง
ไฟฟ้าชุิมุชินจุากพลัังงานชีิวมุวลัใน
ประเทศไทย 

โดย เกุตน์ุสิิรี่ ทศิพลไพศิาล สิมาชิักุโคร่งกุาร่ 
Climate Tracker 
โครงการ Energy for All หร่อทีี่� เรียกกันว่ัา โครงการโรงไฟฟ้าชุีมิชีน เป็็นแผ่น
งานของคุณสินธิรัตน์ สินธิจิรวังศ์  อดีตรัฐมินตรีว่ัาการกระที่รวังพัลังงาน 
 เพ่ั� อเพิั�มิที่รัพัยากรหมุินเวีัยน ในสัิดส่ิวันแผ่นการผ่ลิตไฟฟ้าของป็ระเที่ศไที่ย
ภูายในปี็ 2580 แผ่นดังกล่าวัมีิวััตถุึป็ระสิงค์เพ่ั�อป็รับป็รุงเ เศรษฐกิจท้ี่อง
ถิึ� น โดยเฉีพัาะจังหวััดในภูาคใต้ และเพิั�มิอัตราการจ้างงานโดยส่ิงเสิริมิให้
เกษตรกรขาย ขยะเหล่อใช้ีที่างการเกษตรเพ่ั�อนำาไป็ใช้ีในโรงงาน อย่างไร
ก็ตามิ แผ่นดังกล่าวัซึิ�งคาดว่ัาจะผ่ลิตไฟฟ้าได้ในปี็ 2563 ถูึกเล่�อนออกไป็
บางส่ิวัน เน่�องจากถูึกคัดค้านจากชีาวับ้านทีี่�ได้รับผ่ลกระที่บ การศึกษาครั�งนี�
มีิวััตถุึป็ระสิงค์เพ่ั�อตรวัจสิอบว่ัา  เว็ับไซิต์ส่ิ� อกระแสิหลักและส่ิ� อที่างเล่อกของ
ป็ระเที่ศไที่ยรายงานข่าวัเร่� องโรงไฟฟ้าชุีมิชีนจากพัลังงานชีีวัมิวัลอย่างไร 
รวัมิถึึงมีิปั็จจัยอะไรบ้างทีี่� ส่ิงผ่ลกระที่บต่อการรายงานข่าวัดังกล่าวั และ
ส่ิงผ่ลอย่างไร

ในงานวิัจัยนี� ได้เล่อกบที่ควัามิ 60 ชิี�นทีี่� ตีพิัมิพ์ัในเว็ับไซิต์ข่าวั 6 แห่งตั�งแต่เด่อน
มิกราคมิ 2562 ถึึงสิิงหาคมิ 2563 เว็ับไซิต์ 3 แห่งดังกล่าวัค่อ Manager 
Online,  กรุงเที่พัธุรกิจ และป็ระชีาชีาติธุรกิจ เป็็นสิำ านักข่าวัแบบดั�งเดิมิ และ
ดำาเนินงานในเชิีงพัาณิชีย์จัดที่ำาหนังส่ิอพิัมิพ์ั ก่อนทีี่� จะเพิั� มิช่ีองที่างออนไลน์ 
 ส่ิวันเว็ับไซิต์อีก 3 แห่ง เป็็นส่ิ�ออิสิระทีี่� มีิ จุดเด่นและภูารกิจแตกต่างกัน ศูนย์
ข้อมูิลและข่าวัส่ิบสิวันเพ่ั�อสิิที่ธิพัลเม่ิอง (TCIJ) เป็็นองค์กรส่ิ�อทีี่� ไม่ิแสิวังหา
ผ่ลกำาไร ซึิ�งมีิวััตถุึป็ระสิงค์เพ่ั�อเป็็นฐานข้อมูิลสิำาหรับ สิาธารณะ ไที่ยพัับลิก้า 
เป็็นองค์กรส่ิ�อทีี่�แสิวังหาผ่ลกำาไรทีี่� มีิเป้็าหมิายเพ่ั�อตรวัจสิอบควัามิโป็ร่งใสิ
ของรัฐบาลและภูาคธุรกิจ อีสิานเรคคอร์ด เป็็นสิำ านักข่าวัท้ี่องถิึ�นทีี่� ไม่ิแสิวังหา
ผ่ลกำาไร ซึิ�ง มุ่ิงเน้นป็ระเด็นในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหน่อซึิ�งเป็็นภููมิิภูาคทีี่� ส่ิ� อ
กระแสิหลักมัิกมิองข้ามิ

 บทความุส่วนใหิญ่นำาเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชีิวมุวลัด็� วยมิุติัเดี็ยว

ในแง่คุณภูาพัของบที่ควัามิ การศึกษานี�พับว่ัาบที่ควัามิเกี�ยวักับ พัลังงานชีีวั
มิวัลส่ิวันใหญ่จะไม่ิซัิบซ้ิอน และรายงานผ่่านมุิมิมิองเดียวั ไม่ิว่ัาจะเป็็นมุิมิมิอง
ที่างเศรษฐกิจ สัิงคมิ หร่อสิิ�งแวัดล้อมิ มีิเพีัยง 13 จาก 60 บที่ควัามิทีี่�กล่าวัถึึง
โรงไฟฟ้าชุีมิชีนชีีวัมิวัลในหลายมิิติ ในจำานวันนั�น 4 บที่ควัามิเป็็ ข้อเขียนแสิดง
ควัามิคิดเห็น และ 3 บที่ควัา เป็็นข่าวัเชิีงส่ิบสิวันสิอบสิวันท่ี่าทีี่�ที่ราบ มีิเพีัยง 7 
บที่ควัามิทีี่�นำาเสินอเกี�ยวักับการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศหร่อการเป็ลี�ยน
ผ่่านที่างพัลังงาน ส่ิวันทีี่� เหล่อเป็็นข่าวัหนัก โดยเน้นข้อควัามิสิำาคัญจากการ
ป็ระชุีมิด้านพัลังงานทีี่�ตัวัแที่นฝ่่ายธุรกิจหร่อ กฟผ่. จัดขึ�น

ปร่ะเภทข่องบทความ

 ส้� อกระแสหิลัักมุองโครงการโรงไฟฟ้าชีิวมุวลัว่าเป็นประโยชิน์ต่ัอพ้� นที�
ชินบท ข่ณะที� ส้� อทางเล้ัอกมัุกนำาเสนอปัญหิา 

โดยรวัมิแล้วั การศึกษานี�พับว่ัาบที่ควัามิทีี่�เกี�ยวัข้องกับ พัลังงานถูึกนำาเสินอใน
หน้าข่าวัธุรกิจหร่อเศรษฐกิจิจมิากทีี่� สุิด ในขณะทีี่� มีิเพีัยง 9 บที่ควัามิเท่ี่านั�น
จากทีี่�ได้รับคัดเล่อก ทีี่�นำาเสินอในหน้าสิิ� งแวัดล้อมิ นอกจากนี�   พัลังงานชีีวัมิวัล
ยังถูึกส่ิ� อเก่าและส่ิ� อที่างเล่อกนำาเสินอในมุิมิมิองทีี่� แตกต่างกัน

 ส่ิ� อกระแสิหลักรายงานเร่� องพัลังงานชีีวัมิวัลในฐานะทีี่� เป็็นการแก้ปั็ญหา
อย่างยั� งย่นสิำาหรับสัิงคมิเกษตรกรรมิทีี่� ใช้ีพัลังงานในป็ริมิาณมิาก ทัี่� งนี�  
พับการเล่าเร่� องในป็ระเด็นดังกล่าวั 2 รูป็แบบหลักนี�

 สิำ าหรับการเล่าเร่� องแบบแรก พับว่ัามีิ 19 บที่ควัามิทีี่� รายงานเร่� องโรง
ไฟฟ้าชุีมิชีนจากพัลังงานชีีวัมิวัลในฐานะทีี่� เป็็นป็ระโยชีน์ต่อคุณภูาพัชีีวิัต
ของเกษตรกรไที่ย เศรษฐกิจชุีมิชีน และเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ เน่� องจาก
โครงการดังกล่าวัสิามิารถึสิร้างงานใหม่ิให้กับคนในชุีมิชีน และป็ระกันว่ัา
พ่ัชีผ่ลที่างการเกษตรจะสิามิารถึขายได้�

 ส่ิวันการเล่าเร่� องแบบทีี่� สิอง พับว่ัามีิ 13 บที่ควัามิทีี่� รายงานว่ัาปั็ญหาควััน
พิัษทีี่� เกิดจากการเผ่าในพิั� นทีี่� การเกษตรจะลดลงด้วัยการผ่ลิตพัลังงานชีีวั
มิวัล ในแง่นี�  ธุรกิจที่างการเกษตร โดยเฉีพัาะอย่างยิ� งอุตสิาหกรรมินำ� าตาล 
ถูึกที่ำาให้เป็็นธุรกิจทีี่� มีิจริยธรรมิมิากขึ� น โดยจะเห็นได้ว่ัาบที่ควัามิเหล่านี�
กล่าวัถึึงป็ระโยชีน์ของโครงการชีีวัมิวัลทีี่� รับซ่ิ� อขยะที่างการเกษตรจาก
เกษตรกร และช่ีวัยหยุดการเผ่าในพ่ั� นทีี่� การเกษตร

สัิดส่ิวนุข่องบทความที�เลือกุตามห์นุ้าบทความ
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อย่างไรก็ตามิ ในส่ิ�อที่างเล่อกมีิ 14 บที่ควัามิทีี่� มีิมุิมิมิองต่อ พัลังงานชีีวัมิวัล
ว่ัาเป็็นแหล่งทีี่�มิาของควัามิขัดแย้งระหว่ัางชีาวับ้านกับนักลงทุี่นด้านพัลังงาน 
รวัมิถึึงรัฐบาล  ทัี่� ง 14 บที่ควัามิถูึกนำาเสินอใน 2 ชุีดคำาอธิบายหลัก ชุีดคำา
อธิบายแรกนำาเสินอพัลังงานชีีวัมิวัลว่ัาเป็็นสิาเหตุของมิลพิัษที่างอากาศ 
และควัามิเส่ิ� อมิโที่รมิของสิิ� งแวัดล้อมิ รวัมิทัี่�งการละเมิิดสิิที่ธิของชุีมิชีน 
บที่ควัามิ บที่ควัามิในงานศึกษาชิี� นนี� มัิกตั� งคำาถึามิว่ัาพัลังงานชีีวัมิวัลเป็็น
พัลังงานสิะอาดจริงหร่อไม่ิ เน่� องจากควัันทีี่� ป็ล่อยออกมิาจากโรงไฟฟ้า 
บที่ควัามิในอีสิานเรคคอร์ด กล่าวัถึึงการขยายพ่ั�นทีี่�ป็ลูกอ้อยและควัามิเป็็น
ไป็ได้ทีี่�ควัามิต้องการชีีวัมิวัลจะมิากขึ�น เพ่ั�อตอบสินองควัามิต้องการพัลังงาน 
 ซึิ� งจะที่ำาลายวิัถีึชีีวิัตชีาวับ้านและมีิการใช้ีสิารเคมีิกำาจัดศัตรูพ่ัชีเพิั� มิขึ� นขึ�น

 ชุีดคำาอธิบายแบบทีี่� สิอง ซึิ� งมัิกใช้ี โดย TCIJ ค่อควัามิกังวัลเร่� องการเพิั� มิ
ขึ� นของค่าไฟฟ้า เน่�องจากรัฐต้องอุดหนุนชีีวัมิวัลและพัลังงานหมุินเวีัยนอ่�น 
ๆ มุิมิมิองนี� มีิควัามิโดดเด่นมิากขึ�นหลังจากเกิดการแพัร่ระบาดของโควิัด-19  
และส่ิงผ่ลให้เศรษฐกิจหดตัวั

 ข่าด็ความุหิลัากหิลัายข่องแหิล่ังข่่าวที� เล้ัอกโด็ยผู้้� ส้� อข่่าว 

 การศึกษาครั� งนี� ค้นพับว่ัาสิำ านักข่าวักระแสิหลักและสิำานักข่าวัที่างเล่อก
ใช้ีและลำาดับควัามิสิำาคัญแแหล่งข่าวัอย่างแตกต่างกันเพ่ั� ออ้างอิงในข่าวั
โครงการ Energy for All ในขณะทีี่� สิำ านักข่าวักระแสิหลักมัิกอ้างถึึงแหล่ง
ข่าวัระดับสูิง เช่ีน เจ้าหน้าทีี่� ระดับสูิงในกระที่รวังพัลังงาน อุตสิาหกรรมิ
พัลังงานหมุินเวีัยน และสิมิาพัันธ์เกษตรกรแห่งชีาติ สิำ านักข่าวัที่างเล่อก
มัิกสัิมิภูาษณ์ผู้่นำาท้ี่องถิึ� นและนักวิัชีาการจากมิหาวิัที่ยาลัยในพ่ั� นทีี่�  ซึิ�งคุ้น
เคยกับพ่ั�นทีี่� ทีี่� ได้รับผ่ลกระที่บ ข้อทีี่� น่าสินใจค่อ มีิเพีัยง 9 จาก 60 บที่ควัามิทีี่�
นำาเสินอควัามิคิดเห็นของผู้่หญิง คนเหล่านี� ส่ิวันใหญ่เป็็นสิมิาชิีกและผู้่นำาใน
ชุีมิชีน และ และถูึกพูัดถึึงในสิำานักข่าวัอิสิระเท่ี่านั� น หทัี่ยรัตน์ พัหลทัี่พั จาก
อีสิานเรคคอร์ด อธิบายว่ัา เธอให้ควัามิสิำาคัญกับการส่ิงเสิริมิให้ผู้่หญิงใน
พ่ั� นทีี่� มีิส่ิวันร่วัมิ และแสิดงออกถึึงข้อกังวัลของพัวักเธอเกี� ยวักับป็ระเด็น
ทีี่� เกี� ยวัข้องกับโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัล

โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง ข้อมูิลที่างสิถิึติและวิัที่ยาศาสิตร์ถูึกอ้างถึึงใน 9 เร่�อง
ทีี่� เล่อกเท่ี่านั�น ป็ระมิาณครึ�งหนึ� งเป็็นควัามิคิดเห็นทีี่� เขียนโดยนักวิัชีาการ
หร่อผู้่ป็ฏิบัติงาน ป็ณิศา เอมิโอชีา นักข่าวัจากวัอยซ์ิทีี่วีั กล่าวัว่ัาเธอยังขาด

เคร่อข่ายนักวิัที่ยาศาสิตร์ทีี่�จำาเป็็น และมีิข้อจำากัดในการเข้าถึึงการวิัจัยที่าง
วิัที่ยาศาสิตร์ อย่างไรก็ตามิสิำานักข่าวับางแห่ง เช่ีน อีสิานเรคคอร์ด และไที่ย
พัับลิก้า ได้ที่ำางานร่วัมิกับนักวิัจัยและสิถึาบันการศึกษาทีี่� เช่ี�อถ่ึอได้ เพ่ั�อช่ีวัย
อธิบายปั็ญหาก่อนทีี่�จะวัางกรอบบที่ควัามิและตรวัจสิอบควัามิถูึกต้อง

ปร่ะเภทข่องแห์ล่งข่่าว

 ลัำาดั็บความุสำาคัญที� แตักต่ัางกันสำาหิรับส้� อกระแสหิลัักแลัะส้� อทางเล้ัอก
มีุผู้ลัต่ัอมุุมุมุองข่องบทความุ

นักข่าวักระแสิหลักทีี่�ต้องกา รายงานเกี� ยวักับพัลังงานชีีวัมิวัลวัมิวัลต้อง
เผ่ชิีญกับควัามิท้ี่าที่าย เช่ีนเดียวักับผู้่ทีี่� ต้องการเ เขียนรายงานเชิีงลึกกี�ยวักับ
ป็ระเด็นพัลังงานอ่�น ๆ นั�นค่อขาดเงินทุี่นทีี่� ชัีดเจน  เน่� องจากข้อเท็ี่จจริงทีี่� ว่ัา 
พ่ั�นทีี่� โครงการชีีวัมิวัลส่ิวันใหญ่อยู่ห่างไกลจากสิำานักงานใหญ่ของสิำานักข่าวั
ในกรุงเที่พั นักข่าวัของนิตยสิารสิารคดีเน้น ค่าใช้ีจ่ายสิำาหรับการลงพ่ั� นทีี่� มีิ
ผ่ลกระที่บต่อการตัดสิินใจทีี่� จะส่ิงหร่อไม่ิส่ิงนักข่าวัไป็ตรวัจสิอบโครงการ
โรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลด้วัยตนเอง นอกจากนี�  ในสิำ านักข่าวับางแห่ง การเผ่ยแพัร่
บที่ควัามิเกี�ยวักับสิิ� งแวัดล้อมิอาจถูึกเล่�อนออกไป็ หากมีิป็ระเด็นร้อนอ่�น ๆ  ใน
เวัลานั�น

 นักข่าวัในส่ิ� อกระแสิหลักยังให้ควัามิสิำาคัญแก่ผู้่อ่านทีี่� ส่ิวันใหญ่เป็็นคนเม่ิอง 
ที่ว่ัาโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลตั� งอยู่ในพ่ั� นทีี่� ห่างไกล ดังนั�นผู้่อยู่อาศัยในเม่ิองจึงไม่ิ
ได้เห็นผ่ลกระที่บต่อสิิ� งแวัดล้อมิในทัี่นทีี่ อย่างไรก็ตามิ ราคาพัลังงานส่ิงผ่ลก
ระที่บต่อทุี่กคนในป็ระเที่ศ ดังนั�นสิำ านักข่าวักระแสิหลักจึงมัิกวัางกรอบการ
พััฒนาชีีวัมิวัลผ่่านมุิมิมิองที่างเศรษฐกิจ

เกุตน์ุสิิรี่ ทศิพลไพศิาล
เกตน์สิิรี ที่ศพัลไพัศาล ที่ำางานด้านสิิที่ธิมินุษยชีนและสิิที่ธิสิิ� งแวัดล้อมิในอนุ-
ภููมิิภูาคลุ่มินำ�าโขง ตั�งแต่สิำ าเร็จการศึกษาระดับป็ริญญาตรีในปี็ 2557 เธอ สินใจ
วัารสิารศาสิตร์เชิีงข้อมูิลและการใช้ีเที่คโนโลยีเพ่ั�องานด้านสิิที่ธิมินุษยชีน และ
เพิั�มิการมีิส่ิวันร่วัมิของพัลเม่ิองในป็ระเด็นสิิ�งแวัดล้อมิและสัิงคมิ
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เกีุ�ยวกัุบเร่า
The Stanley Center for Peace and Security เป็็นพัันธมิิตรกับป็ระชีาชีน องค์กร และชุีมิชีนทัี่�วัโลก เพ่ั�อขับเคล่�อนควัามิก้าวัหน้าของนโยบาย
ใน 3 ป็ระเด็น ได้แก่ ลดการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ หลีกเลี�ยงการใช้ีอาวุัธนิวัเคลียร์ และป้็องกันควัามิรุนแรงและการกระที่ำาโหดร้ายป่็า
เถ่ึ�อน ศูนย์แห่งนี� ก่อตั�งขึ�นในปี็ 2499 และยังคงรักษาไว้ัซึิ�งควัามิเป็็นอิสิระ ในขณะทีี่�ได้พััฒนาฟอรัมิสิำาหรับมุิมิมิองและควัามิคิดทีี่�หลากหลาย 
หากต้องการเรียนรู้เพิั�มิเติมิเกี�ยวักับสิิ� งพิัมิพ์ัล่าสุิดและกิจกรรมิทีี่�กำาลังจะเกิดขึ�น โป็รดไป็ทีี่�  stanleycenter.org

เกีุ�ยวกัุบ Climate Tracker
Climate Tracker เป็็นโครงการส่ิ�อสิารมิวัลชีนด้านสิภูาพัภููมิิอากาศสิำาหรับเยาวัชีนทีี่� ใหญ่ทีี่� สุิดในโลก เราฝึ่กอบรมิและสิร้างศักยภูาพัในการ
แข่งขันให้กับเยาวัชีนทัี่�วัโลก เพ่ั�อมีิอิที่ธิพัลในการอภิูป็รายระดับชีาติเกี�ยวักับการเป็ลี�ยนแป็ลงสิภูาพัภููมิิอากาศ และเผ่ยแพัร่แนวัคิดของพัวัก
เขาในส่ิ�อระดับป็ระเที่ศ เราส่ิงเยาวัชีนทีี่�น่าป็ระทัี่บใจทีี่� สุิดไป็เข้าร่วัมิการป็ระชุีมิระดับนานาชีาติ ซึิ�งพัวักเขาสิามิารถึโน้มิน้าวัโดยตรงต่อผู้่มีิอำานาจ
ตัดสิินใจ และได้รับป็ระสิบการณ์ตรงในการกำาหนดนโยบายระดับชีาติและระดับนานาชีาติ
ClimateTracker.org

การวิิจััยสำำ าหรับรายงานน้�ดำำาเนินการภายใต้้คำำาแนะนำาของ Climate Tracker ซ่ึ่�งเป็็นเคำรือข่ายนักข่าวิสำภาพภูมิิอากาศหน่่มิสำาวิกว่ิา 12,000 คำนทัั่�วิโลก รายงานน้� เป็็น
ส่ำวินหน่�งของการวิิเคำราะห์สืำ�อระดัำบภูมิิภาคำท้ั่�ได้ำรับมิอบหมิายจัาก Stanley Center for Peace and Security และจััดำทั่ำาโดำย Climate Tracker
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 ในที่างกลับกัน สิำ านักข่าวัอ่� น ๆ  เช่ีน TCIJ และอีสิานเรคคอร์ดให้ควัามิสิำาคัญ
กับผู้่อ่านทีี่� เป็็นคนเม่ิองน้อยกว่ัาส่ิ� อกระแสิหลัก ดังเช่ีน อีสิานเรคคอร์ดทีี่�
นำาเสินอบที่ควัามิเกี� ยวักับพัลังงานชีีวัมิวัลเน่� องจากควัามิกังวัลว่ัาชีาวับ้าน
ขาดควัามิตระหนักรู้ถึึงผ่ลกระที่บจากการก่อสิร้างโรงงานโรงงานนำ� าตาล
และโรงไฟฟ้าชีีวัมิวัลอีก 29 แห่งทีี่� จะตั� งอยู่ในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหน่อของ
ป็ระเที่ศไที่ย แม้ิว่ัาบที่ควัามิจะตั� งใจที่ำาไว้ัสิำ าหรับผู้่อ่านทีี่� เป็็นคนในพ่ั� นทีี่�  แต่
รายงานข่าวัของอีสิานเรคคอร์ดก็ได้สิร้างผ่ลกระที่บกระจายไป็ทัี่� วัป็ระเที่ศ 
และได้รับควัามิสินใจจากส่ิ� อทัี่� งในป็ระเที่ศและต่างป็ระเที่ศ

บทสรุป

การวิัเคราะห์เชิีงลึกเกี�ยวักับการรายงานข่าวัถ่ึานหินและพัลังงานหมุินเวีัยนใน
ป็ระเที่ศไที่ย พับว่ัาส่ิ�อไที่ยกำาหนดกรอบให้พัลังงานแสิงอาทิี่ตย์และพัลังงาน
หมุินเวีัยนอ่�น ๆ ทีี่� ไม่ิใช่ีนำ� าเป็็นอนาคตแห่งพัลังงานของป็ระเที่ศ แม้ิว่ัาจะมีิข้อ
ยกเว้ันทีี่� น่าสัิงเกตบางป็ระการในส่ิวันควัามิคิดเห็น แต่ถ่ึานหินและพัลังนำ� า
ส่ิวันใหญ่มีิการรายงานในเชิีงลบ หลักฐานทีี่� มีิอยู่ทัี่�งหมิดสินับสินุนแนวัคิดทีี่�
ว่ัาถ่ึานหินกำาลังจะหมิดลง อย่างน้อยทีี่� สุิดเท่ี่าทีี่� ส่ิ� อมีิควัามิกังวัล

มีิบที่ควัามิถ่ึานหินเพีัยงหนึ�งในสิามิทีี่�อยู่ในกรอบเวัลาทีี่� วิัเคราะห์ เน่�องจาก
มีิบที่ควัามิเกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์ และร้อยละ 81 ของถ่ึานหินเหล่านี�
เป็็นอันตรายต่อสิิ� งแวัดล้อมิและสุิขภูาพัของมินุษย์ ที่างเล่อกอ่�นของถ่ึานหิน 
ซึิ�งรวัมิถึึงพัลังงานหมุินเวีัยนและก๊าซิธรรมิชีาติมัิกถูึกลดที่อน บางครั�งโดยไม่ิ
ได้รับการตรวัจสิอบควัามิเสีิ�ยงด้านสิิ� งแวัดล้อมิ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งในกรณี
ของก๊าซิธรรมิชีาติ

ภูาพัการรายงานของส่ิ�อทีี่� เกี�ยวัข้องกับพัลังงานสิะท้ี่อนให้เห็นควัามิเป็็นจริง
ของมุิมิมิองผ่สิมิผ่สิานด้านพัลังงานของป็ระเที่ศไที่ยในปั็จจุบัน ซึิ�งสิอดคล้อง
กับแผ่นพััฒนาแห่งชีาติฉีบับล่าสุิด ป็ระเที่ศไที่ยพึั�งพัาถ่ึานหินน้อยทีี่� สุิดมิา
โดยตลอด เม่ิ�อเทีี่ยบกับป็ระเที่ศอ่�น ๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ โดยทีี่� ก๊าซิ
ธรรมิชีาติมีิสัิดส่ิวันมิากกว่ัาร้อยละ 50 ของพัลังงานต่าง ๆ มีิการวัางแผ่น
ลดการใช้ีถ่ึานหินเพิั�มิเติมิในอีกไม่ิกี� ปี็ข้างหน้า บริษัที่ต่าง ๆ  จึงใช้ีบที่ควัามิข่าวั
เพ่ั�อนำาเสินอตัวัเองว่ัา “เป็็นมิิตรต่อสิิ� งแวัดล้อมิ” ในขณะทีี่�ให้คำามัิ�นว่ัาจะเลิก
ใช้ีถ่ึานหิน แม้ิว่ัาจะขยายธุรกิจก๊าซิธรรมิชีาติในอนาคตก็ตามิ บางครั�งคำามัิ�น

ดังกล่าวัก็มีิมุิมิมิองในบริบที่ของพัันธสัิญญาระหว่ัางป็ระเที่ศของไที่ยทีี่� มีิต่อ
ข้อตกลงป็ารีสิและอนุสัิญญาอ่�น ๆ ด้านสิภูาพัภููมิิอากาศ

กรณีศึกษาการรายงานข่าวัที่างโที่รทัี่ศน์เกี�ยวักับการอภิูป็รายเร่�องเล่�อน
โครงการถ่ึานหินในช่ีวังปี็ 2558–2561 พับว่ัาการคัดค้านของชุีมิชีนต่อ
โครงการถ่ึานหินทีี่� เสินอในภูาคใต้ของป็ระเที่ศไที่ย ได้ออกอากาศโดยนักข่าวั
อย่างชัีดเจน ซึิ�งอาจนำาไป็สู่ิการยกเลิกโครงการของรัฐบาลในทีี่� สุิด สิกู๊ป็ทีี่�
แสิดงทัี่ศนคติเชิีงบวักต่อถ่ึานหินมีิแนวัโน้มิทีี่�จะนำาเสินอข้อคิดเห็นจากตัวัแที่น
ภูาคธุรกิจและรัฐบาล ในขณะทีี่�สิกู๊ป็เร่�องทีี่� มีิควัามิสิำาคัญมิากขึ�นได้เน้นถึึงแง่
มุิมิทีี่� น่าสินใจของมินุษย์ ด้วัยการรายงานในเชิีงลึกเกี�ยวักับผ่ลกระที่บของ
ถ่ึานหินทีี่� มีิต่อผู้่คนและชุีมิชีน

นอกจากนี� ในการรายงานข่าวัโครงการพัลังงานหมุินเวีัยน ยังใช้ีมุิมิมิอง 
ชุีมิชีน-ต่อ-รัฐบาล โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งโรงงานชีีวัมิวัลจากชุีมิชีน ซึิ�งเป็็นส่ิวัน
หนึ�งของโครงการ Energy for All ของรัฐบาล แม้ิว่ัาสิำ านักข่าวักระแสิหลักใน
กรุงเที่พัฯ มัิกจะให้ควัามิสิำาคัญกับควัามิเป็็นมิิตรต่อสิิ�งแวัดล้อมิและมูิลค่าที่าง
เศรษฐกิจของโครงการเหล่านี� ทีี่� มีิต่อชุีมิชีนในพ่ั�นทีี่�  แต่นักข่าวัอิสิระโดยเฉีพัาะ
อย่างยิ�ง ผู้่ทีี่�รายงานข่าวัในบริเวัณใกล้เคียงกับโรงงานชีีวัมิวัล กลับอยู่เบ่�อง
หลังและเน้นยำ�าถึึงปั็ญหาเกี�ยวักับการดำาเนินโครงการทีี่�ผ่่านการตรวัจสิอบ 
หร่อให้ข้อมูิลเร่�องควัามิไม่ิพัอใจของชุีมิชีน

การให้ควัามิสิำาคัญกับการคัดค้านของชุีมิชีนต่อโครงการพัลังงานเป็็นป็ระเด็น
ทีี่�โดดเด่นในส่ิ�อไที่ย โดยนักข่าวับางคนอ้างว่ัาเป็็นหน่วัยงานเฉีพัาะในห้องข่าวัทีี่�
อุทิี่ศให้กับการรายงานข่าวัชุีมิชีน เช่ีน วัาระที่างสัิงคมิของไที่ยพีับีเอสิ และศูนย์
ส่ิ�อสิารนโยบายสิาธารณะ เป้็าหมิายของศูนย์นี�  จากข้อมูิลของบรรณาธิการ
คนหนึ�ง ค่อการขยายป็ระเด็นทีี่� เกี�ยวัข้องกับควัามิขัดแย้งระหว่ัางป็ระชีาชีน
กับรัฐบาล เพ่ั�อให้สิามิารถึแก้ปั็ญหาได้อย่างน่าพึังพัอใจ

มีิเพีัยงพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์เท่ี่านั�นทีี่� โดดเด่นในฐานะแหล่งพัลังงานทีี่� มีิการ
รายงานอย่างมิาก ซึิ�งไม่ิมีิมุิมิมิองว่ัาเป็็นส่ิวันหนึ�งของควัามิขัดแย้งหร่อการ
ต่อสู้ิ บที่ควัามิส่ิวันใหญ่เกี�ยวักับพัลังงานแสิงอาทิี่ตย์กำาหนดให้พัลังงานแสิง
อาทิี่ตย์เป็็นการลงทุี่นทีี่� มีิกำาไร โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งสิำ าหรับโครงการจัดหาเงิน
ทุี่นของบริษัที่ไที่ยในป็ระเที่ศเพ่ั�อนบ้านอย่างเวีัยดนามิ และเป็็นคำาตอบสิำาหรับ
ควัามิต้องการพัลังงานในอนาคตของไที่ย

http://www.stanleycenter.org
http://ClimateTracker.org
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