4
การสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ผ่านสื่อมวลชน
4.1 การเผยแพร่ผ่านสื่อมวชนส่วนกลาง
ปี 2557
1. ประเด็นสนับสนุน
ที่
เรื่อง
1 ผู้นำองค์กรท้องถิ่น หนุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำกระบี่ (2)

เผยแพร่วันที่ หนังสือพิมพ์
21 เม.ย. 57 คม ชัด ลึก

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2014/4/21/corporate-kom-chadluek-mid-day04-1-301-20140421-133059.pdf
2.ประเด็นเชิงลบและการจัดการ
ที่ เรื่อง
เผยแพร่วันที่ หนังสือพิมพ์
1 ชำวประมงกระบี่รวมพลังขยำยพื้นที่ชุ่มน้ำปำกแม่น้ำแทนสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน : 15 พ.ย.57
สยำมธุรกิจ
ประชำชน จ.กระบี่ ได้จัดทำรำยงำนศึกษำวิจัยวิถีชีวิตและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ฝั่งทะเลอันดำมัน จ.กระบี่ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอให้กับคณะทำงำน
วิชำกำรพื้นที่ชุ่มน้ำคณะกรรมกำรกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ
คณะอนุกรรมกำรกำร
จัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ และคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พร้อมเรียกร้องให้ ครม.
อนุมัติกำรขยำยพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเส้นทำงขนส่ง
ถ่ำนหินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่โดยถือว่ำโครงกำรดังกล่ำวสวนทำงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ นอกจำกนี้ ยังทำให้สถำนะของพื้นที่ชุ่มน้ำที่
สำคัญต้องตกอยู่ในควำมเสี่ยง
http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2014/11/15/corporate-siamturakij02-1-156-20141116-102950.pdf
- ทำง อสอ. อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมประเด็นดังกล่ำว และประสำน ศ.เกียรติคุณ
ดร.ปรีดำ วิบูลย์สวัสดิ์ เพื่อเข้ำพบชี้แจงข้อมูลต่อไป

ปี 2558
1. ประเด็นสนับสนุน
1. 1ประเด็นสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ที่
เรื่อง
1 กฟผ. เดินหน้ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ เน้นผลกระทบสุขภำพประชำชน

เผยแพร่วันที่ หนังสือพิมพ์
23 พ.ค. 58 สยำมธุรกิจ

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/5/23/corporate-siamturakij01-1-156-20150524-094629.pdf
2

ต้องสร้ำงโรงไฟฟ้ำกระบี่ อีก 7 ปีก๊ำซธรรมชำติหมด

16 ส.ค. 58

ฐำนเศรษฐกิจ

26 ก.ค. 58

ฐำนเศรษฐกิจ

26 ส.ค. 58

ASTV

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/8/16/corporatethansettakij01-1-72-20150816-114457.pdf
3

หนุนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ที่ทันสมัย
http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/7/26/corporatethansettakij01-1-72-20150726-141235.pdf

4

กลุ่มหนุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำที่กระบี่โผล่จี้รัฐเดินหน้ำต่อ
http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/8/26/corporate-astvmanager-daily01-470-20150826-100258.pdf

ผู้จัดกำร
รำยวัน

5

AD เสียงคนกระบี่
http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/10/12/corporate-thairathdaily01-94-20151012-063306.pdf

12 ต.ค. 58

ไทยรัฐ

6

AD เสียงคนกระบี่
http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/10/13/corporatematichon-mid-day04-91-20151013-093510.pdf

13 ต.ค. 58

มติชน

7

เบื้องลึกโรงไฟฟ้ำกระบี่

25 ต.ค. 58

ฐำนเศรษฐกิจ

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/10/25/corporatethansettakij01-1-72-20151025-132718.pdf
8

AD โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
กระบี่http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/10/28/corporatethairath-daily01-94-20151028-045800.pdf

28 ต.ค. 58

ไทยรัฐ

9

รัฐ-เอกชน ร่วมเสวนำ “คนไทยกลัวอะไรถ้ำมีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน”

30 ต.ค. 58

อปท.นิวส์

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/10/30/corporate-aor-portor-news01-1-156-20151030-042237.pdf

1. 2ประเด็นสนับสนุนผ่านสื่อโทรทัศน์
ที่
เรื่อง
1 โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ เสียงจำกชุมชนคลองขนำนเกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำน :
หินกระบี่
https//:www.youtube.com/watch?v=S_qh-lV7Oa0
2 เสียงประชำชน กระบี่2 ทำไมต้องสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่กระบี่
https//:www.youtube.com/watch?v=X8ZU9FnySnQ
3 ผู้ ใหญ่บ้ ำน หมู่ 3 ต ป . กำสั ย อ กระบี่ เผย ชำวบ้ ำนส่ ว นใหญ่มีควำม. เหนือคลอง จ .
กระบี่ เพรำะเชื่อว่ำจะเกิดประโยชน์.คำดหวังที่จะผลักดันโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน จ
ต่อประเทศชำติ และคงจะไม่มีผลกระทบอย่ำงที่ทุกคนกังวนกันด้วยกำรนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
4 สกู๊ปความยาว 2 นาที

เผยแพร่วันที่
6ก.ค.58

TV
kitty pink
People & Blogs

2 ส.ค.58

รำยกำร
เสียงประชำชน

18 ก.ย.58

MCOT

ปี 2558

เผยแพร่ในรำยกำร
เจำะประเด็นข่ำวค่ำ
)ช่อง9 (และ
ออกอำกำศซ้ำทำง
กระบี่เคเบิ้ลทีวี /ลัน
ตำเคเบิ้ลทีวี /
หำดใหญ่เคเบิ้ลทีวี
เผยแพร่ในรำยกำร
เจำะประเด็นข่ำวค่ำ
)ช่อง9 (และ
ออกอำกำศซ้ำทำง
กระบี่เคเบิ้ลทีวี /ลัน
ตำเคเบิ้ลทีวี /
หำดใหญ่เคเบิ้ลทีวี
เผยแพร่ในรำยกำร
ไทยรัฐนิวส์โชว์ /
เช้ำข่ำวซัดโซเซียล
ทำงไทยรัฐทีวี

ตอน โรงไฟฟ้ำกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ไม่ต้องแบ่งแยก
https://www.youtube.com/watch?v=zq1mrku4iQo

5 สกู๊ปความยาว 2 นาที

ปี 2558

6 สกู๊ปความยาว 3 นาที
ตอน หอยชักตีน
https://www.youtube.com/watch?v=Ajb_Lf3fboM&index=17&list=PLwa0
Dnc5rAttnimgv5QdAVOMyCO267HnZ&spfreload=5

ปี 2558

ตอน โรงไฟฟ้ำ สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ พัฒนำชีวิตชุมชนรอบข้ำง
https://www.youtube.com/watch?v=laB4r8TfuIw

2. ประเด็นเชิงลบและการจัดการ
ที่
เรื่อง
1 ปมผวำภัยถ่ำนหิน วิวำทะโรงไฟฟ้ำกระบี่ : ชำวบ้ำนกระบี่ไม่มั่นใจเรื่องกำรขนส่ง
ถ่ำนหิน เนื่องจำกกลัวว่ำจะมีถ่ำนหินตกลงในน้ำ กระทบต่อสัตว์ทะเล คน และ
ระบบนิเวศ / กำรขนส่งถ่ำนหิน หำกต้องขุดร่องน้ำทำท่ำเทียบเรือ จะทำให้ระบบ
นิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยน / กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินและท่ำเทียบเรือ จ.กระบี่
สวนทำงกับนโยบำยกำรพัฒนำ จ.กระบี่ให้เป็นเมือง กรีนซิตี้ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่รับ
กำรขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น Ramsar Site / ระหว่ ำ งขนถ่ ำ ยจะเกิ ด ฝุ่ น ละออง /
กระบวนกำรเผำไหม้ถ่ำนหินทำมห้เกิดไอน้ำที่มีสำรพิษตกค้ำง ประชำชนอำจป่วย
เป็นโรคปอดอักเสบ ทำงเดินหำยใจ โรคหัวใจ ระบบหลอดเลือด / กำรใช้ไฟที่
ภำคใต้น้อยลง ขณะที่สำรองไฟฟ้ำสูงถึงร้อยละ 40 จึงไม่มีควำมจำเป็นต้องสร้ำง
โรงไฟฟ้ำเพิ่มถึงปี 2568

เผยแพร่วันที่
26 มี .ค.58

หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2015/3/26/corporate-komchad-luek01-1-296-20150326-085141.pdf
- ทำง อสอ. ได้ติดตำมประเด็นดังกล่ำวและตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic
สำหรับสื่อมวลชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเผยแพร่ต่อไป
ปี 2559
1. ประเด็นสนับสนุน
1.ประเด็นสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 1
ที่
เรื่อง
1 วัดใจลุงตู่สร้ำงโรงไฟฟ้ำกระบี่ ชุมชน-ไตรภำคียกป้ำยสนับสนุน

เผยแพร่วันที่ หนังสือพิมพ์
6 ก .ย.59
สยำมรัฐ

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2016/9/6/corporate-siamrathdaily01-1-93-20160906-080212.pdf
1.การสนับสนุนผ่าน 2สือ่ โทรทัศน์
ที่
เรื่อง
1 วิกฤตโรงไฟฟ้ำใต้
www.watchlakorn.in/เรื่องเด่นเย็นนี้วันที่9ธันวำคม2559-video-150563
2 ควำมคืบหน้ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่
3
4

เสียงคนกระบี่สนับสนุนถ่ำนหิน
https//:www.youtube.com/watch?v=j9Hh1zJb3sE
ชำวบ้ำน หนุน วอน "โรงไฟฟ้ำกระบี่"นำยกฯ ลงพื้นที่รับฟังชำวบ้ำน

เผยแพร่วันที่
.ค.ธ 959

TV
ช่อง 3

10 ธ.ค.59

Energy Update

11 ธ.ค.59

Thairath TV

11 ธ.ค.59

อปททีวีนิวส์ .

5

https//:www.youtube.com/watch?v=baI16FJQwMk
ควำมเคลื่อนไหวรับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

6

สกู๊ปความยาว 2 นาที

ตอน คิดรอบด้ำน เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
https//:www.youtube.com/watch?v=HJ7AipgnxUk

.ค.ธ 3059

Thairath TV

ปี 2559

เผยแพร่ใน
รำยกำรเจำะ
ประเด็นข่ำวค่ำ
)ช่อง7 (และ
ออกอำกำศซ้ำ
ทำงกระบี่เคเบิ้ล
ทีวี /ลันตำเคเบิ้ล
ทีวี /หำดใหญ่
เคเบิ้ลทีวี /
ไฮ เคเบิ้ลทีวี

1. 3ประเด็นสนับสนุนผ่านสื่อออนไลน์
ที่
เรื่อง
1 เสียงคนกระบี่สนับสนุนถ่ำนหิน | 11-12-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV
https://www.youtube.com/watch?v=j9Hh1zJb3sE

เผยแพร่วันที่
ปี 2559

TV

2. ประเด็นเชิงลบและการจัดการ
ที่

เรื่อง

เผยแพร่ หนังสือพิมพ
วันที่
1 คอลัมน์เวทีสำธำรณะ นำเสนอกรณีนำยประสิทธิชัย หนูนวล ได้นำเสนอประเด็นกำรถกเถียงเมื่อวันที่ 19 2 ต.ค.59 แทบลอยด์
ก.ย.59 ในกำรประชุมกรรมกำรไตรภำคี 3 ฝ่ำยที่ทำเนียบรัฐบำล
ไทยโพสต์
http: / / prdnews. egat. co. th/ clipnews_egat/ 2016/ 10/ 2/ corporate- thaipost01- 1- 39520161002-131130.pdf
- ทำง อสอ.ส่งจดหมำยชี้แจงให้สื่อมวลชนเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่ำวแล้ว (ส่งจดหมำยชี้แจงเมื่อวันที่ 18
ต.ค.59)

2 นำยประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยปกป้องอันดำมันจำกถ่ำนหิน เตรียมนัดเครือข่ำยไป
7 ต.ค.59
แสดงออกที่ทำเนียบรัฐบำลในวันที่ 30 ต.ค.เพื่อเรียกร้องให้รัฐบำลยกเลิกโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน จ.กระบี่
และจัดทำแผน 3 ปี ให้ จ.กระบี่ พิสูจน์ตัวเองเรื่องกำรทำพลังงำนหมุนเวียน 100%

โพสต์ทูเดย์

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2016/10/7/corporatepost-today04-417-20161007-045301.pdf
ทำง อสอ.ส่งจดหมำยชี้แจงให้สื่อมวลชนเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่ำวแล้ว (ส่งจดหมำยชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ต.ค.
59)

ปี 2560
1. ประเด็นสนับสนุน
1.1 ประเด็นสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ที่
1 รู้เหนือรู้ใต้ โรงไฟฟ้ำกระบี่

2

เรื่อง

เผยแพร่วันที่ หนังสือพิมพ์
2 ม.ค. 2560 เดลินิวส์

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2017/1/2/corporate-daily-newsmid-day01-1-226-20170103-121054.pdf
พิสูจน์โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินญี่ปุ่น กฟผ. ใช้เป็นต้นแบบที่กระบี่

7 ม.ค. 2560

ข่ำวสด

http://prdnews.egat.co.th/clipnews_egat/2017/1/7/corporate-khaosodmid-day03-1-93-20170108-152256.pdf
การสนับสนุนผ่านโทรทัศน์ 1.2
ที่
เรื่อง
1 ยื่นสนับสนุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่
https://m.youtube.com/watch?v=4ztYrII3ZQo

เผยแพร่วันที่
4 ม.ค. 60

TV
ThaiPBS

4.2 การเผยแพร่ผ่านสื่อมวชนท้องถิ่น
4.2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวชนท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์
ลาดับ
หนังสือพิมพ์
วัน/เดือน/ปี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1
1.นสพ.กระบี่นิวส์
ปี 2555
บทความ - ประชาคมอาเซียนกับอนาคตที่มั่นคงด้านการ
16-31 ธ.ค. 2555 ท่องเที่ยวและพลังงานของจังหวัดกระบี่
ปี 2556
บทความ - มอ.ภูเก็ต สารวจพบพะยูนแม่และลูกแฝดบริเวณ
1-15 ม.ค. 2556 เกาะศรีบอยา
ข่าว - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ร่วม
1-15 ก.พ. 2556 สนับสนุนงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 32
บทความ - โรงไฟฟ้ากระบี่ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ฝั่ง
16-28 ก.พ. 2556 อันดามัน
บทความ - ความสุขของคนไทย...คือ? มีไฟฟ้าใช้เพียงพอและ
1-15 มี.ค. 2556 ราคาไม่แพง
ข่าว - กาลังผลิตสารอง หลักปะกันความมั่นคงของระบบ
16-31 มี.ค. 2556 ไฟฟ้า
บทความ - กฟผ. เปลี่ยนเส้นทางลาเลียงถ่านหินลิกไนต์สร้าง
16-31 พ.ค. 2556 โรงไฟฟ้า
บทความ - ถ่านหิน หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ (ตอน
ที่ 1)
ข่าว - ผู้ว่าการ กฟผ. เผยเหตุไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ชี้
ความจาเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระยะ
1-15 มิ.ย. 2556 ยาว
บทความ - ถ่านหิน หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ (ตอน
16-30 ม.ย. 2556 ที่ 2)
บทความ - ถ่านหิน หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ (ตอน
1-31 ส.ค. 2556 ที่ 2) เจาะลึกเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

ปี 2559
มี.ค. 2559

พ.ค. 2559
ก.ย. 2559

2

ข่าว - ไตรภาคีโรงไฟฟ้าถ่านหินเริ่มค้าน-หนุนโชว์พลัง
เรียกร้อง
ข่าว - เครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือถึงนายก
ฯ และ รมต.พลังงาน สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ผ่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ข่าว - กฟผ.พัฒนา 2 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ สร้าง
ความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ
ข่าว - กฟผ. ยืนยันการประกวดราคาโรงไฟฟ้ากระบี่ ไม่
ขัดแย้งไตรภาคี
การลงนามสัญญาต้องรอ EHIA และได้รับการอนุมติจาก
รัฐบาลเท่านั้น

2กระบี่บ้านเรา.นสพ.
ปี 2555
ส .ค.2555
ธ .ค.2555

ข่ำว กฟผ จัดสำนเสวนำฯ ฟังเสียงชำวกระบี่ ทำ .EHIA รอบ
ด้ำนป้องกระทบผุดโรงไฟฟ้ำ
ข่ำว .ชุมชน ค-ลงเจำะลึกครัวเรือน .กฟผ -2 เข้มข้นฟังกลุ่ม
ได้เสียโรงไฟฟ้ำฯ-

ปี 2556
พ .ค.2556
มิ .ย.2556

ข่ำว ข้อกังวล ผลกระทบฯ ข่ำว เผยสำเหตุไฟดับ .ผู้ว่ำกำร กฟผ -14 จังหวัดภำคใต้ ชี้
ควำมจำเป็นกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ เพื่อควำมมั่นคงในระยะ
ยำว

ส .ค.2557

ข่ำว ใช้เรือขนำด .กฟผ -10,000 ตัน ขนถ่ำนหินตรงจำก
ต่ำงประเทศ เร่งให้ข้อมูลสร้ำงควำมเข้ำใจเพิ่มควำมเชื่อมั่น
ในพื้นทีให้มำกขึ้น เลื่อนกำรรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 3
โรงไฟฟ้ำกระบี่ และท่ำเทียบเรือบ้ำนคลองรั้วออกไปในเวลำ
ที่เหมำะสม

พ .ค.2558

บทควำม -ภำวะกำลังผลิตสำรองสูงและควำมจำเป็นของ
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

ปี 2557

ปี 2558

บทควำม -โรงไฟฟ้ำเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด จ กระบี่.
โรงไฟฟ้ำสีเขียวของชุมชน

ก .ค.2558
ปี 2559

เม .ย.2559
พ .ค.2559
มิ .ย.2559
ก .ย.2559

ต .ค.2559

3

อปทนิวส์.
ปี 2555

ข่ำว -เครือข่ำยประชำชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ยื่นหนังสือฯ
กับ พลเอก สกนธ์ สัจจำนิตย์ประธำนคณะกรรมกำรไตรภำคี
คณะกรรมกำรศึกษำกำรดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน)
(จังหวัดกระบี่พร้อมมอบรำยชื่อประชำชนผู้สนับสนุน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่
ข่ำว พัฒนำ .กฟผ -2 โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินภำคใต้ สร้ำง
ควำมมั่นคงให้ระบบไฟฟ้ำของประเทศ
ข่ำว ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำกำรดำเนินโครงกำร กระบี่ แถลงควำมคืบหน้ำผลกำรศึกษำ.โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน จ
พร้อมเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ข่ำว -โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ รัฐบำลเป็นผู้ตัดสิน ไตรภำคีแค่
นำเสนอ
ข่ำว ยืนยัน กำรประกวดรำคำโรงไฟฟ้ำกระบี่ ไม่ .กฟผ ขัดแย้งไตรภำคีกำรลงนำมสัญญำต้องรอEHIA และได้รับกำร
อนุมติจำกรัฐบำลเท่ำนั้น
ข่ำว ยืนยันโครงกำรกระบี่และเทพำจำเป็นต่อกำร .กฟผ พัฒนำไฟฟ้ำภำคใต้ของประเทศ

บทควำม
1-15 มี .ค.2555 รอบรู้เรื่องพลังงำนไฟฟ้ำทิศทำงกำรพัฒนำที่ท้ำทำย...
1-15 ส .ค.2555 วิกฤตพลังงำนเมืองภำรตะสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตพลังงำนไทย...

ปี 2556
1-15 ก .พ.2556
1-15 ก .ค.2556
1-15 ส .ค.2556
1-15 ก .ย.2556

โรงไฟฟ้ำยิ่งมีประสิทธิภำพสูงยิ่งช่วยลดโลกร้อน
ถ่ำนหิน หนึ่งในพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ ตอนที่)1(
ถ่ำนหิน หนึ่งในพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ ตอนที่)2(
ถ่ำนหิน หนึ่งในพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ ตอนที่)3(
ถ่ำนหิน หนึ่งในพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ ตอนที่)5ประเภทของ (
1-15 พ .ย.2556 เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด

ปี 2557
ท้ำพิสูจน์เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดี...
1-15 มิ .ย.2557

ท้ำพิสูจน์เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดี...
1-15 ก .ค.2557
ท้ำพิสูจน์เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดี...
1-15 ส .ค.2557
1-15 พ .ย.2557 ควำมเป็นจริงที่ขอ "แชร์"เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ปี 2558
1-15 ม .ค.2558
1-15 พ .ค.2558
1-15 มิ .ย.2558
1-15 ก .ค.2558

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในอุทยำนแห่งชำติ Tachibana-wan
ท้ำพิสูจน์ ถ่ำนหินตกน้ำ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ
ภำวะกำลังผลิตสำรองและควำมจำเป็นของโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ควำมเป็นจริง "กำรขนส่งถ่ำนหินทำงทะเล"
โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่กับข้อกังวลกำรท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของ
1-15 ส .ค.2558 ชุมชน ตอนที่)1(
โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ ตอบข้อกังวลกำรท่องเที่ยวและวิถีชีวิต
1-15 ก .ย.2558 ของชุมชน ตอนที่)2(
โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ ตอบข้อกังวลกำรท่องเที่ยวและวิถีชีวิต
1-15 ต .ค.2558 ของชุมชน (ตอนจบ)

ปี 2559
16-30 ก .ย.2559 ไทยพัฒนำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินคู่พลังงำนหมุนเวียน

4.2.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวชนท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์

ลำดับ
1

เว็บไซต์
เว็บไซต์กระแสใต้นิวส์
www.krasaetai.com
ปี 2557

วันเดือนปี

กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ก .ย.2557

ข่ำว .เวที ค -1 ท่ำเทียบเรือบ้ำนคลองรั้ว รอง ผวจ กระบี่ให้ศึกษำเพิ่ม.7
ประเด็นข้อกังวล
ข่ำว .เตรียมจัด ค .กฟผ -2 โครงกำรท่ำเทียบเรือบ้ำนคลองรั้ว รฟ กระบี่.
28 เม-.ย.23 พนี้ .ค.
ข่ำว ประชำชนรอบโรงไฟฟ้ำกระบี่จำนวน - 975 คน มำรับกำรตรวจ
สุขภำพจำกแพทย์เคลื่อนที่ของ กฟผ.

มิ .ย.2558
ก .ย.2558

บทควำม กระบี่ โรงไฟฟ้ำสีเขียวของชุมชน.โรงไฟฟ้ำเทคโนโลยีสะอำด จ ข่ำว โรงไฟฟ้ำกระบี่ พร้อมช่วยเกษตรกรพยุงรำคำปำล์มน้ำมัน -

มี .ค.2557
พ .ค.2557

ปี 2558

ปี 2559
ธ .ค.2559
ปี 2560

ม .ค.2560

ข่ำว .กฟผ -ดึงสถำบันกำรศึกษำเป็นกลำงถำมคนกระบี่เอำหรือไม่เอำ
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ข่ำว กลุ่มเครือข่ำยประชำชนในจังหวัดกระบี่บุกทำเนียบฯ แสดงจุดยืน ชุมชน พร้อมสนับสนุนโรงไฟฟ้ำเต็มที่ เพื่อสร้ำงควำมเจริญให้กับชุมชน

2

เว็บไซต์อินซานโพสต์
www.insanpost.com
ปี 2559
29 ก .พ.2559

11 มี .ค.2559
23 มิ .ย.2559

10 ส .ค.2559

5 ก .ย.2559

16 พ .ย.2559

23 พ .ย.2559
5 ธ .ค.2559
9 ธ .ค.2559

ข่ำว คณะกรรมกำรศึกษำโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ลงพื้นที่ ตรวจสอบปัญหำสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
หลังชุมชนยื่นหนังสือคัดค้ำน
ข่ำว
โครงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำขยำยกำลังผลิตโรงไฟฟ้ำกระบี่ -พบ
ประชำชนพื้นที่เกำะศรีบอยำ
ข่ำว จัดโครงกำรทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี .กฟผ -2559 ให้บริกำร
ประชำชนรอบโรงไฟฟ้ำกระบี่
ข่ำว กระบี่ จับมือชุมชนร่วมปลุกป่ำต้นน้ำชุมชนลดร้อนรักษ์โลกที่.กฟผ อ่ำงเก็บน้ำคลองแห้ง
ข่ำว -กฟผ ยืนยันกำรประกวดรำคำโณงไฟฟ้ำกระบี่ไม่ขัดแย้งไตรภำคี .
ระบุกำรลงนำมสัญญำต้องรอ EHIA
และได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลเท่ำนั้น
ข่ำว พลังงำน ย้ำทำงเลือกเชื้อเพลิงถ่ำนหินสะอำด ใช้เทคโนโลยี.ก ทันสมัยช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เชื่อถือได้
ข่ำว กระบี่ นำรำยชื่อ.ตัวแทนกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชน จ -1.5 หมื่น
คนยื่นหนังสือถึงนำยกฯ
หนุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ข่ำว -กลุ่มเครือข่ำยปกป้องอันดำมันฯรวมตัวบุกศำลำกลำงยื่นหนังสือขอ
ยุติโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ข่ำว กระบี่ ขึ้นป้ำยแสดงพลังสนับสนุน.ชำวบ้ำนในอำเภอเหนือคลอง จ โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ข่ำว .กฟผ -ลงพื้นที่สำรวจควำมคิดเห็นประชำชนชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ
กระบี่ หลังนำยกรัฐมนตรีสั่งชะลอ

3

เว็บไซต์ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่
www.krabilocalnews.com
ปี 2559
8 ก .ย.2559
17 ก .ย.2559
24 พ .ย.2559

8 ธ .ค.2559

4

ข่ำว ยืนยันโครงกำรกระบี่และเทพำ จำเป็นต่อ .กฟผ กำรพันำไฟฟ้ำภำคใต้และของประเทศ
ข่ำว มอบรถพยำบำลฉุกเฉินให้มุลนิธิประชำสันติสุข.กฟผ กระบี่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทำงบกและทำงทะเล
ข่ำว สนองนโยบำยนกยรัฐมนตรี ชะลอโครงกำร.กฟผ โรงไฟฟ้ำกระบี่พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนใน
พื้นที่
ข่ำว -นำยกฯสั่งชะลอสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ ขอฟังเสียง
ส่วนใหญ่ เตือนผลกระทบหลำยพื้นที่ ไฟยังติดๆดับๆ
ข่ำว ดึงสถำบันศึกษำเป็นคนกลำง จัดลงประชำมติคน.กฟผ กระบี่ เอำหรือไม่เอำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

เว็บไซต์เซ็นส์ออฟกระบี่
www.senseofkrabi.com
ปี 2556
ข่ำว กระทรวงพลังงำนส่งหนังสือด่วน ยืนยันเดินหน้ำ 18 ธ .ค.2556 โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเต็มที่
ปี 2557
ข่ำว กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 โครงกำรขยำยกำลังผลิตโรงไฟฟ้ำกระบี่ โครงกำรท่ำเทียบ
24 ต .ค.2557 เรือบ้ำนคลองรั้ว
ปี 2558
16 มิ .ย.2558
14 ก .ค.2558

15 ก .ค.2558
21 ก .ค.2558

ข่ำว กำรพัฒนำเทคโนโลยีโครงกำรโรงไฟฟ้ำกระบี่ ของ .กฟผ
ข่ำว โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่ คำนึงถึงชุมชนและ พร้อมรับฟังข้อห่วงใย
ข่ำว กำรประชุมสัมนำ ครั้งที่ -3 และกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ต่อรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ำเทียบเรือ
โดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยวอ่ำวน้ำเมำ ตไสไท และ ท่ำเรือไร่เล.
กระบี่.เมือง จ.อ่ำวนำงอ.ตะวันออก ต
ข่ำว กรณีโรงไฟฟ้ำกระบี่ -มำเลย์พิสูจน์แล้ว ไร้ผลเสียต่อ
สุขภำพ ดรโสภณ พรโชคชัย.

ข่ำว โครงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจแบบ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือโดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยวอ่ำวน้ำเมำ
26 ก .ค.2558 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2
ข่ำว -กำรรับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิต
17 ต .ค.2558 โรงไฟฟ้ำกระบี่
ข่ำว -10 ปี โรงไฟฟ้ำกระบี่ ท่ำเทียบเรือคลองรั้ว….มี
12 พ .ย.2558 ผลกระทบต่อปะกำรัง หญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน
ข่ำว และวิถีชุมชน จริงหรือ ปี 2559

5 ส .ค.2559
6 ต .ค.2559

7 ธ .ค.2559
8 ธ .ค.2559
10 ธ .ค.2559
13 ธ .ค.2559

ข่ำว ยืนยันกำรประกวดรำคำโรงไฟฟ้ำกระบี่ ยังไม่มี .กฟผ ผลทำงกฎหมำยต้องได้รับควำมเห็นชอบรำยงำนEHIA จำก
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ รวมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรไตรภำคีตำมคำสั่งของนำยกรับมนตรีและ
ได้รับกำรอนุมติจำกรัฐบำลครบถ้วนแล้วเท่ำนั้น
ข่ำว ยืนยัน (.กฟผ)กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โครงกำรกระบี่และเทพำจำเป็นต่อกำรพัฒนำไฟฟ้ำภำคใต้
และของประเทศ
ข่ำว กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพช่วย อุทกภัยภำคใต้
ข่ำว จัดสถำนศึกษำเป็นคนกลำง.กฟผ -จัดลงประชำมติคน
กระบี่ เอำหรือไม่เอำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่
ข่ำว ชี้ โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินต้นทุนต่ำกว่ำนำเข้ำก๊ำวเหลว.กฟผ ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงเชื้อเพลิง
ข่ำว ชี้แจงค่ำไฟฟ้ำถ่ำนหินถูกกว่ำแอลเอ็นจี อย่ำง.กฟผ น้อย40 สต.

