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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเข้าใจความเปล่ียนแปลงของการรับรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมใน

สังคมไทย โดยเลือกศึกษาพฒันาการของบทความในนิตยสารสารคดีซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ือท่ีส าคญัท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงการรับรู้ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในสังคม   การศึกษาน้ีจะ
วเิคราะห์และแบ่งประเภทเน้ือหาบทความท่ีน าเสนอในนิตยสารสารคดี โดยศึกษาการเปล่ียนแปลง
ด้านเน้ือหาและด้านกายภาพ และบทบาทในการน าเสนอความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่สังคม 
ประชากรหรือหลกัฐานหลกัท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  บทความสารคดีและบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร
สารคดี ตั้งแต่ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2528 ถึง ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 288 เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2552 รวม 288 ฉบบั เว็บไซต์นิตยสารสารคดี (www.sarakadee.com)  และเจา้หน้าท่ีดูแล
เว็บไซต์นิตยสารสารคดีจ านวน 1 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึก และแบบ
สัมภาษณ์ 
 ผลการวิจยัพบวา่บทความสารคดีและบทสัมภาษณ์ในนิตยสารสารคดี 24 ปี จ านวน 6,863 
บทความ มีเน้ือหาท่ีให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มจ านวน 1,871 บทความ คิดเป็นร้อยละ 27.26 จาก
จ านวนน้ีมีภาพประกอบ 1,863 บทความ คิดเป็นร้อยละ 99.57 และมีการอา้งอิงจ านวน 150 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 8.02   

ความเปล่ียนแปลงเน้ือหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในนิตยสารสารคดีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยุค 
ยคุแรก เป็นช่วงของการสร้างความหมายส่ิงแวดลอ้มกบัชีวติและครอบครัว  (พ.ศ.2528 – 2529)  ยุค
ท่ีสอง บทความเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้นน้การสร้างความหมายส่ิงแวดลอ้มเช่ือมต่อกบัสังคม  (พ.ศ.
2530 -2533) ส่วนในยคุท่ีสามเนน้การสร้างความหมายและปฏิบติัการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2534 – 
2552) ซ่ึงในยคุสามถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากการน าเสนอความหมายใหม่ท่ีท าให้เกิด
การอธิบายความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งรอบดา้นและเอ้ือต่อการเคล่ือนไหวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  



จ 

ส าหรับพฒันาการส าคญัซ่ึงท าใหเ้กิดการขยายการรับรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มของนิตยสารสารคดี 
ได้แก่ การจดัท าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนับแต่ปี พ.ศ.2541 อยู่ในรูปแบบภาษา HTML ต่อมา
พฒันาเป็นระบบการจดัการเน้ือหาแบบ CMS Php Nuke และกระดานข่าว PhpBB  มีช่องทางใหม่
ในเครือข่ายสังคมแทน ไดแ้ก่ Facebook และ Twitter 

ความเปล่ียนแปลงความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มในนิตยสารสารคดีถือไดว้า่เป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ี
ท าให้ความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มบรรจุ (embedded) ให้แก่สังคม นิตยสารสารคดีจึงถือไดว้่าเป็นคลงั
ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งรอบดา้น และไดท้ าใหเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับการเคล่ือนไหวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
โดยท าหน้าท่ีทั้งการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์จดักิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และท่ีส าคญัท าให้
เปล่ียนความหมายและคุณค่าเร่ืองส่ิงแวดลอ้มกบัคนในสังคม  
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyse, study and classify category of contents in Sarakadee 
Magazine and to study the Magazine as a role of media in carrying the environmental perception 
to the society. The scope of this study contains the articles and interview summarised from 
published Sarakadee magazines Vol. 1 (February 1985) to Vol. 288 (February 2009), as well as 
electronic articles via http://www.sarakadee.com and interview conducted with  open-ended 
questions to a webmaster of http://www.sarakadee.com. 

The result of the study found the 24-year Sarakadee Magazines with 6,863 articles, 
comprise 1,871 environmental-perception articles or as 27.26 percent. It was found that there 
were 1863 articles with illustrations which represented 99.57 percent and among these articles, 
there were 150 articles with references or it was 8.02 percent. 
 Development of environmental content in Sarakadee magazines can be divided into three 
major eras. The first era (1985-1986) mostly mentioned about environment in general life and 
family, while the second era (1987-1990) emphasized on environmental issues in wider area, for 
examples public and society. The third-era (1991-2009), more various environmental issues have 
been mentioned which facilitated the movements for the environment. 

For the physical contents of the Sarakadee Magazine, beside of on-shelf magazine, the 
electronic media via website was launched since 1998 under HTML format, then added CMS Php 
Nuke and PhpBB web board, and new additional social networks which are Facebook and 
Twitter. 
 The study found that Sarakadee magazine has played an important role in bringing 
knowledge about environment  to the society, being as an environmental knowledge storage in all 
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aspects as well as being as the movement for environment and acting as  public relations and 
advocacy activities on the environment, in addition implanting the environmental value to the 
society. 
 
 

 


