
โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน  

 
 

 

 

 

สรุปรายงานข่าว 

ประจ าวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

โดย 

บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด  

 



โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน  

 
 

 

สรุปปริมาณข่าวประจ าวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 

ข่าวด้านนโยบาย จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านไฟฟ้า จ านวน .......1......ข่าว 

ข่าวด้านก๊าซธรรมชาติ จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านน  ามัน จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านอนุรักษ์พลังงาน จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก จ านวน .......1......ข่าว 

ข่าวด้านอ่ืนๆ จ านวน .......3......ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน  

 
 

สรุปประเด็นสถานการณ์พลังงานในสื่อสิ่งพิมพ์ 

ประจ าวันที ่14 ธันวาคม 2563  

ล าดับ หนังสือพิมพ์ สรุปประเด็นข่าว 

หมายเหตุ 
(+, กลาง, 

-) 

1 เดลินิวส ์ สังคมข่าว 
นโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม นโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน 
แต่ถูกระงับไป จึงอยากให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และ นาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ให้
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคให้ท าได้จริง 
โดยการก าหนดให้น ารถเก่ามาแลกรถไฟฟ้าใหม่ แทนรถที่ใช้น้ ามันดีเซล 
หรือ เบนซิน และก าหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปรับปรุงแก้ไขหา
แหล่งรายได้ใหม่ ส่วนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ให้
ผลักดันนโยบายไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโครงการใหม่ 
เนื่องจากหลายประเทศประกาศนโยบายซีโร่คาร์บอน ยกเลิกโรงไฟฟ้า
ถ่านหินทั้งหมด 

 

บวก 

2 ข่าวสด ภาพข่าว: เปิดงาน 
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. เปิดงานสัมมนา "ภาพ

อนาคตอัตราค่าไฟฟ้าของไทย" โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง
พลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้า ร่วมน าเสนอวิสัยทัศน์และให้ความ
คิดเห็น ซึ่งนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการส านักงาน กกพ. ให้การ
ต้อนรับ ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ 

 

บวก 

3 เดลินิวส ์ ภาพข่าว: สปอร์ตออนเพจ: เปิดคลินิก 
ปตท. ร่วมมือกับ พีทีที อะคาเดมี่ เปิดคลินิกฟุตบอลให้กับเด็ก

นักเรียน โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
โดยใช้ชื่อ โครงการ "คลินิกฟุตบอล เพ่ือน้อง PTT ACADEMY กับชมรม
พลังไทยใจอาสากลุ่ม ปตท." 

 
 

บวก 



โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน  

 
 

4 ไทยรัฐ มองท่ัวทิศเมืองไทย: กฟผ.เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว 
นายสุชีพ มีถม ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ กฟผ. เปิดเผยว่า ได้จัด

กิจกรรม "เที่ยวอุ่นใจไปกับน้อง ENGY" มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า พานักท่องเที่ยว เยือนเขื่อน
ศรีนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคัก
อีกครั้งโดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขื่อนของการไฟฟ้าตั้งอยู่ รวมทั้งน าเที่ยวชม
วิถีชุมชนดูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าในพ้ืนที่บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง
กาญจนบุรี 

 

บวก 

5 แนวหน้า 
 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งยกระดับเกษตรกรไทย 

นายอรรถพล ฤกษ์ พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ได้ร่ีวมมือกับ กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การยาง
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคต่างๆ ด าเนินโครงการ ศูนย์เรียนรู้
เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.
ระยอง เพ่ือสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ 
ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ ตามพระราชด าริของ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ สวทช. สนับสนุนการท าเกษตรที่น า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย พร้อมสนุบสนุนการเรียน
การสอนสาขาวิชาเกษตรนวัต รร.จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 

 

บวก 

 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10974
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

ภาพข่าว: เปิดงาน

รหัสข่าว: C-201214012062 หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.44 Ad Value: 18,084 PRValue : 54,252 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25995
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-201214004007 หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.45Ad Value: 223,545 PRValue : 670,635 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25995
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-201214004007 หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.45Ad Value: 223,545 PRValue : 670,635 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25995
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(กลาง)

คอลัมน์: สังคมข่าว

รหัสข่าว: C-201214004007 หน้า: 3/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 106.45Ad Value: 223,545 PRValue : 670,635 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25995
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/กีฬา

หน้า: 15(บน)

ภาพข่าว: สปอร์ตออนเพจ: เปิดคลินิก

รหัสข่าว: C-201214004125 หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 21.28 Ad Value: 44,688 PRValue : 134,064 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14475
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กลุ่ม ปตท....

รหัสข่าว: C-201214005043 หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.67Ad Value: 135,837.50 PRValue : 407,512.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14475
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กลุ่ม ปตท....

รหัสข่าว: C-201214005043 หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.67Ad Value: 135,837.50 PRValue : 407,512.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14475
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กลุ่ม ปตท....

รหัสข่าว: C-201214005043 หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 108.67Ad Value: 135,837.50 PRValue : 407,512.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22973
วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 21(ขวา)

คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: กฟผ.เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-201214009110 หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.89 Ad Value: 36,179 PRValue : 108,537 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


