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รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน
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บทคัดยอ

งานวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางนโยบายกับการนําเสนอ
เน้ือหา, ประเด็นการนําเสนอเน้ือหาของขาว บทความ และบทบรรณาธิการ และเปรียบเทียบ
ประเด็นการนําเสนอเน้ือหาของขาว บทความ และบทบรรณาธิการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในหนังสือพิมพรายวันของจังหวัดเชียงใหม

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยที่ประสมกันระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การวิจัยเชิงปริมาณจะใชคารอยละเขามาชวยในการวิเคราะหเน้ือหา ประชากรที่ใชในการศึกษา
ไดแก บรรณาธิการหนังสือพิมพเชียงใหมนิวสและหนังสือพิมพไทยนิวส จํานวนทั้งหมด 2 ทาน
และหนังสือพิมพรายวันจังหวัดเชียงใหม 2 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส และ
หนังสือพิมพไทยนิวส ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รวม
ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป มีหนังสือพิมพที่ใชศึกษาทั้งหมด 730 ฉบับ โดยศึกษาเฉพาะขาว
บทความ บทบรรณาธิการ ในประเด็นเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพรายวันจังหวัดเชียงใหมไมมีนโยบายในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เปนลายลักษณอักษร แตมีแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวดังกลาวแตก็
เปนเพียงหลักการเทาน้ัน ในทางปฏิบัติพบวาพื้นที่ขาวสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน
ของจังหวัดเชียงใหมมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับขาวประเภทอ่ืนๆ โดยขาวที่หนังสือพิมพใหพื้นที่ใน
การนําเสนอมากที่สุดคือ ขาวสังคม รองลงมาคือ ขาวเศรษฐกิจ และโฆษณา สําหรับการนําเสนอ
เน้ือหาเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา ถูกนําเสนอในรูปแบบขาว จํานวน
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1,208 ขาว บทความ จํานวน 302 เร่ือง และบทบรรณาธิการ จํานวน 117 เร่ือง รวมจํานวนทั้งหมด
1,627 เร่ือง โดยประเด็นเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่หนังสือพิมพรายวัน
จังหวัดเชียงใหมเนนนําเสนอมากที่สุด ไดแก การปองกันแกไขปญหาและการพัฒนาสิ่งแวดลอม
รองลงมาคือสถานการณดานสิ่งแวดลอม ถัดมาคือการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเว ศ และ
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม โดยเน้ือหาเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาและการพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่พบ สวนใหญจะเกี่ยวของกับการรณรงคและประชาสัมพันธ การใหหนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินงานตามหนาที่มากขึ้น และการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณดาน
สิ่งแวดลอม จะนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานการณภัยธรรมชาติ และสถานการณมลพิษ
ทางสิ่งแวดลอม การสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ จะนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหา
การทําลายทรัพยากรปาไม ปญหาการลักลอบคาสัตวปาและพืชปา ปญหาภาวะโลกรอน และปญหา
ทรัพยากรแรธาตุและพลังงาน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม จะนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และผลกระทบตอ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

สําหรับการเปรียบเทียบประเด็นการนําเสนอเน้ือหาของขาว บทความ และบทบรรณาธิการ
พบวา ทั้งขาว บทความ และบทบรรณาธิการ เนนนําเสนอในประเด็นการปองกันแกไขปญหาและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมมากที่สุด รองลงมาคือ สถานการณดานสิ่งแวดลอม สวนเน้ือหาอีกสอง
ประเด็นคือ การสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ทั้งขาว
บทความ และบทบรรณาธิการนําเสนอคอนขางนอย กลาวคือ นําเสนอไมถึงรอยละ 15

การศึกษาคร้ังน้ีพบวาหนังสือพิมพรายวันจังหวัดเชียงใหมยังไมสามารถแสดงบทบาทใน
การนําเสนอเน้ือหาเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางสมบูรณ เมื่อพิจารณาภาพรวม
ของประเด็นและเน้ือหาที่ถูกนําเสนอพบวา สวนใหญเปนการรายงานขอมูลทั่วไปไมเจาะลึก อีกทั้ง
ยังเปนการนําเสนอขาวที่สะทอนเฉพาะเหตุการณที่เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานตางๆ เปนผูแถลง
ซึ่งในบางคร้ังคุณคาของขาวก็จะเปนเพียงแคการประชาสัมพันธของหนวยงานหรือบุคคล การให
พื้นที่กับขาวประเภทน้ีจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงแนวโนมความเปนไปไดของขาว ซึ่งจะ
สงผลตอประโยชนที่ผูอานจะไดรับ
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Abstract

This research aims to study the conformance between the policy and the appearance of a
daily news and article and to compare the content of news and article on promotion and
conservation of environmental quality as seen on the daily newspaper in Chiang Mai province.

This research used both quantitative and qualitative research methodology. It is used the
purposive sampling in selecting the daily newspaper in Chiang Mai province as the samplers of
this study that are Chiang Mai News newspaper and Thai News newspapers. The quantitative
research had been conducted by collecting the data of the frequency of news and article on
promotion and conservation the environmental quality that appeared in the daily newspaper
during July 1st, 2009 to June 30th, 2010 in total 730 copies. The qualitative had been done by
interviewing the editors of the daily newspapers to analyze the policy of the newspaper on
promotion and conservation of environmental quality.

It was found that there was no concrete policy of the newspaper on promotion and
preservation the environmental quality and there were some regulations on presenting news and
article on environmental quality, but it was not found in practically. News and articles on
environments were seen fewer on Chiang Mai’s daily newspaper. They had been focusing most
on social news, economic news and advertisement. It was found in lower numbers of the news
and article on environmental quality the comparison with other news topics. There were 1,208
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news, 302 articles and 117 editorial articles in total number of 1,627, which had been categorized
into 4 subjects; the prevention and environmental development, the situation of environmental
quality, the loss of balance of the ecosystem and the environmental effects. The major subject of
the prevention and environmental development was most found in the newspaper involving with
the campaign and public relations from related organizations, the enhancement of involving
organization and the participatory from people and private sector in natural resources and
environmental management. As in the subject of the situation of environmental quality, it
consisted of the situation of natural disaster and pollution. In the subject of loss of balance of the
ecosystem, it appeared in the subject covering on the forestry destruction, the trafficking of wild
animal and wild plants, global warming issue and the problems of mineral and energy resources.
Lastly in subject of the environmental effects it was found in the subject of environmental effect,
utilization effect and physical effect to the environment.

In comparison of all subject presented on newspaper, it was found there were most
presented on the prevention and environmental development and secondly in the situation of
environmental quality. But the other 2 subjects of the loss of balance of the ecosystem and the
environmental effects had been presented in very few less than 15 percent of total news and
article.

In this study it was also found that the daily newspaper in Chiang Mai had not played an
important role on promotion and conservation the environmental quality. News and articles,
which presented on the daily newspaper, had not provided value and much information but it had
just generally reported in what government or officials said. It can be considered as the news
value presented in the newspaper as the public relation’s tools of the government and officials.
Consequently, there should be more careful consideration in providing more space for these news
and article for the most beneficial to readers.


