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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณีเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ในด้านจํานวนคําที่นําเสนอ ประเภทของข่าวภัยแล้ง ประเภทการ 
สื่อข่าว การสื่อข่าวภัยแล้งในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง และหลังเกิดภัยแล้ง และการ
เรียก “ภัยแล้ง” โดยใช้วิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และรายงานผลการวิจัย
ในรูปแบบจํานวนความถ่ี ร้อยละ และสถิติ Chi-Square ซึง่กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 

ผลการวิจัยพบว่า การนําเสนอจํานวนคําภัยแล้ง และการนําเสนอประเภทการเรียกภัยแล้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่การนําเสนอประเภทข่าวภัยแล้ง, การนําเสนอประเภท
การสื่อข่าวภัยแล้ง และการนําเสนอระยะการเกิดภัยแล้ง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังน้ัน สือ่มวลชนควรให้นํ้าหนักการนําเสนอข่าวภัยแล้งในประเภทข่าวเศรษฐกิจและสังคม 
มากข้ึน เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลภาครัฐแบบสองทาง 
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ABSTRACT 
 

The study ‘Media Representation of Drought 2015:  A comparative case study 
between Thairath and Khaosod Newspapers’ aimed to make comparisons on media 
representation, in terms of word counts, news types, news format, period of media 
reporting, and the calling of drought between Thairath and Khaosod.  It employed 
content analysis and was analysed by using frequency, percentage and Chi-Square.  
The statistical difference was at .05.  

Word counts and the calling of drought were found statistcal different.  No 
disparities were revealed for the rest, i.e. news types, news format, and period of 
media reporting, though.  The research, therefore, contributes that media persons 
should not only disseminate droght news politics, but also in economic and social 
sections so that the government could understand all around. 
 
Keywords: Newspaper, Media Representation, Drought 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ปฐมา สตะเวทนิ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้คําแนะนํา ต้ังแต่เร่ิมต้นงานวิจัย ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยเลือกหัวข้อ
วิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจ เพ่ือให้กระบวนการวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้งานวิจัยน้ีมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจยัตระหนักถึงความต้ังใจจริงและ
ความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่มอบโอกาสให้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้ง เน่ืองจาก
เห็นว่างานวิจัยฉบับน้ีเป็นประโยชน์ต่อแวดวงสื่อสารมวลชนในการนําเสนอข่าวสารในระยะต่อไป  
ทําให้งานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณมหาวิทยากรุงเทพ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นายกสมาคมผูส้ื่อข่าว
เศรษฐกิจ ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมทีม่ีส่วนเก่ียวข้อง ที่ให้โอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รวมถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่เอ้ือเฟ้ือเร่ืองเวลา 
การทํางาน ไม่ให้กระทบกับการเรียน และขอขอบพระคุณครอบครัวผู้วิจัยที่เป็นแรงผลกัดันและเป็น
กําลังใจให้การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วง 

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ จึงขอมอบสว่นดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารย์
ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นน้ัน ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดไว้แต่ผูเ้ดียว และยินดีที่จะรับฟังคําแนะนําจากทุกท่านที่เข้ามา
ศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแวดวงงานศึกษาวิจัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ประเทศไทยเป็นถือเป็นประเทศเกษตรกรรม จากการสํารวจสํามะโนการเกษตรของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทําการสํารวจทุก 10 ปี ในปี พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนผู้ถือครองทําการเกษตร
ทั้งสิ้น 5.8 ล้านคน มีเน้ือที่ทาํการเกษตรรวม 114.6 ล้านไร่  ซึ่งการทําการเกษตรตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรต้องพ่ึงพิงสภาพอากาศทางธรรมชาติ จึงมีผลผลิตออกมาตามฤดูกาล  
ทั้งผักและผลไม้ แต่จากปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่
ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือการกระทําที่ทาํให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น 
อาทิ การเผาไหม้เช้ือเพลิง และการตัดไม้ทําลายป่า ทําใหส้ภาพอากาศเกิดการผิดเพ้ียน ซึ่งสภาวะโลก
ร้อนน้ี ลุกลามมาถึงประเทศไทยด้วย เห็นได้จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2546-2555) ประเทศ
ไทยประสบปัญหาอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากปี 2540 อุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศไทยสูงข้ึน 
0.2 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) 

โดยเฉพาะในปี 2558 อุณหภูมิของไทยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.87 องศาเซลเซียส (ศนูย์
ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อภาคการผลิตภาคการเกษตรของไทย 
เพราะผลผลิตทางการเกษตรน้ัน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เห็นได้จากข้อมูล
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนของภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2556-2559 ที่ระบุว่า สภาพอากาศท่ีเปลี่ยน 
แปลงไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งทําให้
เกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยในปี  2532-2553 พ้ืนที่ภาคการเกษตรเสียหายจากสภาพอากาศ 
ที่แห้งแล้งและอุทกภัยร้อยละ 2-27 ของพ้ืนที่ภาคการเกษตร ทําให้ผลผลิตเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 
17,000 ล้านบาท  

ในปี 2558 ประเทศไทยไทยประสบวิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรงข้ึน จากข้อมูลสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2558) ระบุว่าความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่  
2.86 ล้านไร่ มเีกษตรกรได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ รวม 271,341 ราย 
ทําให้ไม่สามารถปลูกพืช และทํานาได้ตามฤดูกาล อีกทั้งจะส่งผลกระทบในระยะยาวอาจทําให้
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และ เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจแห่งชาติ , 2558) ซึ่งเกิด
จากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขณะที่ความต้องการ
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บริโภคสินค้าเกษตรยังเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง และจากผลลิตทีล่ดลง ทําให้ปรมิาณการส่งออกสินค้าเกษตร
ลดลงด้วยเช่นกัน  

นอกจากน้ี ภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังภาคธุรกิจ (“ผลกระทบภัยแล้ง”,
2559) เช่น ธุรกิจประกันภัย โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุว่า ธุรกิจประกันของไทยเติบโตชะลอตัวต่อเน่ือง เช่นเดียวกันกับ 
นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร คาดการณ์ตลาดรวมรับสร้างบ้านทั่วประเทศมี
แนวโน้มทรงตัวหรืออาจปรับเพ่ิมเล็กน้อยจากปัญหาภัยแล้ง เช่นเดียวกันกับ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ 
ทีเอ็มบี เปิดเผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ปรับลดลง จากปัญหาภัยแล้งช่วงที่ผ่าน
มา ทําให้เกษตรกรต้องหยุดหรือเลื่อนการเพาะปลูก ส่วนทีเ่พาะปลูกแล้วอาจได้ผลผลิตไม่เต็มที่
เน่ืองจากขาดนํ้า ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง 

เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศเกิดวิกฤตจากปัญหาภัยแล้ง ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาล 
จึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเร่ืองนี้ โดยได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ มาเพ่ือบรรเทาปัญหาภัย
แล้งที่เกิดขึ้น อาทิ การออกมาตรการจัดโซนน่ิงพ้ืนที่การเพาะปลูก และการบริหารจัดการนํ้าในระยะ
ยาวจึงทําให้สื่อมวลชนให้ความสําคัญกับเร่ืองดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน เน่ืองจากบทบาทของสื่อมวลชน
ต้องทําหน้าที่ในการนําเสนอข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม (มาลี บุญศิริพันธ์, 2537) 
โดยเฉพาะบทบาทในการให้ข่าวสาร (To Inform) ที่เป็นบทบาทหลักในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงมา
รายงานให้ประชาชนรับทราบ ทั้งในลักษณะของข่าว บทความ บทบรรณาธิการ อย่างรอบด้านต่อ
เหตุการณ์ภัยแล้ง ทั้งในระยะก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลงัจากเกิดภัยแล้ง  

บทบาทการให้ข่าวสารกับคนจํานวนมากจะสัมฤทธ์ิผลก็ต่อเมื่อ การให้ขา่วสารมีความเข้าถึง
อย่างเพียงพอ แม้ว่าสังคมไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในโลกยุคข้อมูลข่าวสารเป็นแบบไร้สาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ แล้วก็ตาม แต่บทบาทการนําเสนอข่าวสารของ หนังสือพิมพ์ก็ยังมี
ความสําคัญและผูกพันกับระบบสังคมไทยอยู่ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ เน่ืองจากเป็น
หนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้มาก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ 
ข่าวสด มีปริมาณยอดขายต่อวัน เฉลี่ยสูงทีสุ่ด 2 อันดับ ในประเทศเฉลีย่ปริมาณการพิมพ์ 1,000,000 
ฉบับ และ 950,000  ฉบับ ตามลําดับซึ่งปริมาณการยอดขายในระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงการส่งสาร 
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม จงึเช่ือว่าจะทําให้ข่าวสารที่ส่งไปน้ัน เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน การศึกษาวิจัยเรื่องการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณี
เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด เพ่ือศึกษาความแตกต่างในการนําเสนอข่าว
ภัยแล้ง ทั้งประเภทของข่าว ประเภทของการสื่อข่าว ระยะเวลาการเกิดภัยแล้ง จํานวนคํา และการ
เรียกภัยแล้ง คาํในการใช้  ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะสะท้อนถึงการให้นํ้าหนักข่าวสําคัญในการนําเสนอข่าว
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ภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนภายหลังจากการ
รับข้อมูลข่าวสาร ถึงแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งของประชาชนแต่ละพ้ืนที่แตกต่าง
กันออกไป และหวังว่าการศึกษาเฉพาะบุคคลช้ินน้ี จะมีประโยชน์แก่ผู้ทีต้่องการศึกษาค้นคว้า และ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทย  คอืหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด  

1.2.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบจํานวนคําที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประเภทของข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประเภทการสื่อข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสื่อข่าวภัยแล้งในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง 
และหลังเกิดภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

1.2.5 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียกภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด 
  
1.3 ปัญหานําวิจัย  
 1.3.1 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอจํานวนคํา
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 1.3.2 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอประเภทของข่าว
ภัยแล้งแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 1.3.3 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอประเภทของการ
สื่อข่าวภัยแล้งแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 1.3.4 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอการสื่อข่าวภัย
แล้งในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง และหลงัเกิดภัยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 1.3.5 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการเรียกภัยแล้งแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 
 
 



4 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) โดยเลือกเก็บข้อมูลวัน 
เว้นวัน และเก็บข้อมูลจากการอ่านทั้งฉบับ เพ่ือหาข้อความที่ปรากฏถึงคําว่าภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝน
ทิ้งช่วง 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบถึงการนําเสนอข่าวภัยแล้งจากหนังสือพิมพ์ทั้ง  
2 ฉบับ จะวิเคราะห์จากประเภทต่าง ๆ 6 ประเภท คือ 

1) จํานวนคําของข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ ที่ปรากฏคําว่าภัยแล้งทั้งหมด 
2) จํานวนคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับภัยแล้ง 

  2.1) ภัยแล้ง 
  2.2) ฝนแล้ง 
  2.3) ฝนทิ้งช่วง 
 3) ประเภทของข่าว แบ่งแยกย่อยออกเป็น 
  3.1) ข่าวการเมือง 
  3.2) ข่าวเศรษฐกิจ  
  3.3) ข่าวสังคม 
 4) ประเภทในการสื่อข่าว 
  4.1) การรายงานข่าว 
  4.2) บทความ 
  4.3) บทบรรณาธิการ 
 5) ระยะเวลาของการจัดการภัยแล้ง 
  5.1) การจัดการระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
  5.2) การจัดการระยะเกิดภัยแล้ง 
  5.3) การจัดการระยะหลังเกิดภัยแล้ง 
 6) แหล่งข่าวทีนํ่ามาอ้างถึงในข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ ที่ปรากฏคําว่าภัยแล้ง 
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1.5 วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้ง จาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด และได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือนํามาสรุปวิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจัย 
 
1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าใจกระบวนการวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
สามารถนํามาใช้อธิบายความแตกต่างในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง ในเชิงปริมาณ ที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้ 

2) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากปัญหาภัยแล้ง 
สามารถนําผลการวิจัยไปประเมินผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง เพ่ือใช้ในการกําหนดแนววิธีป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือให้สื่อมวลชนในประเทศไทยสามารถนําผลการวิจัยกลับมาทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการทําหน้าที่ของตนเอง ในเรื่องการนําเสนอข่าวในสถานการณ์ภัยแล้ง 

4) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แวดวงวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษางานวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และการวิจัยการนําเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติธรรมชาติ
อ่ืน ๆ หรือภัยพิบัติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถนําไปศึกษาต่อยอดได้ 

5) เพ่ือให้ประชาคมโลกที่ศึกษาข้อมูลงานวิจัยในครั้งน้ี ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะภัยแล้ง สามารถวิเคราะห์ผลกระทบในระยะต่าง ๆ จากการนําเสนอข่าวภัยแล้งของ
สื่อมวลชนในประเทศไทย เพ่ือวางแผนป้องกันในระยะต่อไปได้ 
 
1.7 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 หนังสือพิมพ์ หมายถึง สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทในการนําเสนอข่าวสารสู่มวลชนได้
พร้อม ๆ กัน ในรูปแบบการตีพิมพ์ในกระดาษ ซึ่งมีราคาไมแ่พง เป็นลักษณะช้ินงานเดียวกัน ต้นฉบับ
ขึ้นสําเนาและมีการวางจําหน่ายในปริมาณมาก  
 ประเภทของหนังสือพิมพ์ หมายถึง ความแตกต่างการของการนําเสนอข่าวสาร แบ่งเป็น
หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ที่มีเน้ือหาข่าวสารค่อนข้างหนัก เจาะลึก แต่ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เลือก
ศึกษาหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ เฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เน่ืองจากเป็นการ
นําเสนอข่าวที่มีจํานวนผู้เข้าถึงมาก เน้ือหาข่าวที่นําเสนอ มักจะเป็นข่าวภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เหตุบ้าน
การเมืองและปรากฏการณ์ในสังคมท่ีเป็นทีส่นใจ ในที่การวิจัยน้ีหมายถึงกรณีภัยแล้งในปี 2558 
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 การนําเสนอข่าว หมายถึง การนําเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ 
ข่าวสดเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในด้านการให้ข่าวสารข้อเท็จจริง  

ประเภทข่าว หมายถึง ลักษณะเน้ือหาของข่าวสารที่นําเสนอที่มีความแตกต่างกันตามที่มา
ของแหล่งข่าวที่ปรากฏ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ประเภทข่าวการเมือง มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาครัฐเป็นหลกั ประเภทข่าวเศรษฐกิจ มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้องในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  และประเภทข่าวสังคม มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนผลกระทบจากภัยแล้งต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ประเภทการส่ือข่าว หมายถึง รูปแบบและวิธีการในการนําเสนอเน้ือหาข่าวสารภัยแล้งที่มี
ความแตกต่างกันใน 3 รูปแบบ คือ การรายงานข่าว ในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริง มีองคป์ระกอบข่าว 
ที่สมบูรณ ์เช่น การพาดหัวข่าว เป็นต้น บทความ ในลักษณะข้อความเชิงบรรยาย ที่มผีู้เขียนหรือ
คอลัมนิสต์ เพ่ือแสดงทัศนะต่อปัญหาภัยแลง้ และบทบรรณาธิการ ในลกัษณะข้อความเชิงบรรยาย  
มีตําแหน่งการวางเนื้อหาที่ชัดเจนในหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือแสดงจุดยืนของกองบรรณาธิการ 
 ภัยแล้ง หมายถึง ภัยพิบัติประเภทหน่ึง มีความหมายเช่นเดียวกันทั้งคําว่า ภัยแล้ง ฝนแล้ง
และฝนทิ้งช่วง ซึ่งสภาวะดังกล่าว เป็นสภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยหรือไม่มีในช่วงปี 2558 ส่งผล
กระทบเชิงลบ ที่เป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ 
ภาคธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาล  

การบริหารจัดการภัยแล้ง หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้ง (Drought Risk 
Management) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากภัยแล้งทั้งต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความ
เป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ สามารถแบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
ระยะระหว่างเกิดภัยแล้ง และระยะหลังจากเกิดภัยแล้ง 
 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้อง กรอบแนวคิด 
และสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ์และประเภทของหนังสือพิมพ์ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอข่าว  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง 
 2.4 สมมติฐานการวิจัย 
 2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ์และประเภทของหนังสอืพิมพ ์

หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อมวลชนประเภทหน่ึงที่เก่าแก่ที่สุด มคีวามสําคัญในฐานะเป็นแหลง่ข้อมูล
และนําเสนอขา่วสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ ปรากฏการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม ผ่านการนําเสนอทั้งในรูปแบบของการรายงานข่าว ข่าวสาร ตลอด 
จนข้อเขียนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ ผ่านการตีพิมพ์ในกระดาษซึ่งมีราคาไม่แพง และนําเสนอในระยะเวลา
ที่ตายตัว เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และหนังสือพิมพ์
รายปักษ์ เป็นต้น (สุรสทิธ์ิ วิทยารัฐ, 2545)   

องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ (อารยะ ศรกีัลยาบุตร, 2550) จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) หน้าแรก หรือ หน้าหน่ึง จะเป็นหน้านําเสนอข่าวสารเพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข่าวสารที่หลากหลาย และข่าวที่ปรากฏในหน้าหน่ึง จะต้องเป็นข่าวที่
สําคัญให้ผู้อ่านรับรู้เป็นอันดับแรก มีเน้ือหาขา่วที่ละเอียด ให้พ้ืนที่ในการนําเสนอข่าวมาก สามารถ
อ่านต่อไปในหน้าใน 2) หน้าใน จะประกอบไปด้วยข่าว คอลัมน์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะมกีารแบ่ง
ตําแหน่งในหน้าต่าง ๆ ตามลักษณะเนื้อหาของข่าว เช่น หน้า 3 มักเป็นคอลัมน์การเมอืงเสมอ หน้า 8 
เป็นหน้าข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น และ 3) เน้ือที่โฆษณา เพ่ือหารายได้ให้กับหนังสือพิมพ์ 

บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ ในฐานะสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่เสนอข่าวสารเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม สามารถจําแนกไว้ได้ 4 ประการ ดังน้ี (มาล ีบุญศิริพันธ์, 2537) 

1) ให้ข่าวสาร (To Inform) เป็นหน้าที่หลักทีต้่องแสวงหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมารายงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบ การเสนอข่าวและสารนี้จะรายงานออกมาในลักษณะของข่าว บทความ  
สารคดี และคอลัมน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นธรรม 
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2) ให้ข้อเสนอแนะ (To give Opinion) การเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ต้องกระทําผ่าน
คอลัมน์อ่ืน ๆ เช่น บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ บทความ เป็นต้น ไม่ใช่การเสนอแนะในการรายงาน
ข่าว เพราะข่าวน้ันต้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเท่าน้ัน การเสนอแนะ 

3) ให้ความบันเทิง (To entertain) ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทางอารมณ์ ความรู้สึก 
และผักผ่อนให้กับผู้อ่านในเวลาเดียวกัน ไม่ได้หมายถึงเน้ือหาเฉพาะคอลัมน์บันเทิงเท่าน้ัน 

4) เป็นสื่อโฆษณา (To Advertise) ให้ข่าวสาร เป็นสื่อกลางนําเสนอสินค้าธุรกิจให้ผู้อ่านได้มี
โอกาสเลือกช้ือ หรือตัดสินใจ ช้ือได้ทางหน่ึง เช่ือกันว่าการโฆษณาในหนังสือพิมพ์มีบทบาทกระตุ้นให้
เกิดอํานาจการช้ือ  

สอดคล้องกับ ดรุณี หิรัญรักษ์ (2529) ที่จําแนกบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ในการ
นําเสนอข่าวไว้ 4 ประการ คอื 

1) หน้าที่ในการให้ข่าวสาร (Information Function) คือ การค้นคว้า สืบค้น ติดตาม 
ข่าวสารความเป็นไปในสังคม แล้วรายงานให้ประชาชนในสังคมน้ัน ๆ รบัทราบ ว่ามีเหตุการณ์ใด 
เกิดขึ้นที่ไหน และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

2) การช้ีแจงนโยบาย (Policy Function) คือ การกระจายข่าวสารที่เก่ียวกับนโยบายให้
ประชาชนในสังคมรับทราบ เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศ 

3) ให้การศึกษา (Teaching Function) คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อม เผยแพร่ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ค่านิยมใหมแ่ก่ประชาชน 

4) การเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Transformation Function) โดยวิธีการนําเสนอของ
หนังสือพิมพ์ การเลือกรูปแบบการนําเสนอ และการสร้างเน้ือหาที่จูงใจผูอ่้าน ทําให้ผู้อ่านประทับใจ
และคล้อยตาม นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในระยะต่อไป 

ประเภทของหนังสือพิมพ์ 
 ความแตกต่างในการนําเสนอข่าว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ซึ่ง
โดยปกติหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้ความสําคัญของข่าวหรือลักษณะ
เน้ือหา ดังน้ี (สุภาณี นิตย์เสมอ, 2543) 
          1) หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ (Quantitative Newspaper) เน้ือหาข่าวสารที่นําเสนอมักเป็น
ข่าวเร้าอารมณ์ (Sensational News) เช่น ข่าวภัยพิบัติ ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวที่
เก่ียวข้องกับเพศ ข่าวบุคคล ขา่วความขัดแย้งความรุนแรงต่าง ๆ เป็นข่าวที่ประชาชนท่ัวไปในสังคม
สนใจติดตาม มีจํานวนผู้เข้าถึงมาก หลากหลาย ทั้งระดับอายุ และสถานภาพทางการศึกษา อาชีพ 
เพราะสามารถตอบสนองทางอารมณ์ได้ทันที และจํานวนการจําหน่ายของหนังสือพิมพ์ประเภทน้ี
ค่อนข้างสูง  
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          2) หนังสือพิมพ์คุณภาพ (Qualitative Newspaper) เน้นการเสนอข่าวที่ต้องใช้ความรู้ในการ
อ่านเป็นหลัก มีลักษณะของเนื้อหาสาระค่อนข้างหนัก (Hard News) เช่น ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน 
(Investigative News) ให้รายละเอียดแบบเจาะลึก ทั้งรูปแบบข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม 
ข่าวการศึกษา บทวิเคราะห์ ให้ผลตอบแทนหรือคุณค่าแก่ผู้อ่านในระยะยาว (Delayed Reward) 
ผู้อ่านมักเป็นผูท้ี่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูง 

สอดคล้องกับ มาลี บุญศิริพันธ์ (2537) ได้แบ่งหนังสือพิมพ์ออกเป็นสองประเภท เช่นกัน คือ
หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งปริมาณ (Popular Newspaper) และหนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ 
(Quality Newspaper) แต่อธิบายเพ่ิมเติมว่า การจัดประเภทของหนังสือพิมพ์ ดังกล่าว ไม่ได้
หมายความว่าหนังสือพิมพ์เมื่อจัดอยู่ประเภทหน่ึงประเภทใดแล้ว จะละเลยการเสนอขา่วประเภท 
อ่ืนไป แต่จะให้ความสําคัญในการนําเสนอข่าวตามนโยบายองค์กรมากกว่าการเสนอข่าวที่ไม่ได้เป็น 
ไปตามท่ีกําหนดไว้ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพ สามารถนําเสนอข่าวที่หนังสือพิมพ์เพ่งปริมาณ
นําเสนอได้เช่นกัน แต่จะมีระดับการเสนอที่ลดความเร้าใจ และเลือกใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การนําเสนอข่าวภัยแล้งในหนังสอืพิมพ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
มีความแตกต่างกัน หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ จะมีประโยชน์ในเชิงของการสื่อสารที่เข้าถงึผู้อ่านได้ทันที 
และเป็นที่สนใจมากกว่าหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ การให้น้ําหนักในการนําเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์
เชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับความต้องการของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมุ่งเน้นให้ผู้อ่านทราบเร่ืองราวใดเป็น
อันดับแรก จะเห็นได้จาก ข่าวหน้าหน่ึงที่ถือว่าเป็นหน้าสําคัญ เป็นหน้าข่าวที่มีการให้รายละเอียดและ
จํานวนคําในการนําเสนอมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าข่าวน้ัน ๆ หนังสือพิมพ์มองว่าเป็นข่าวสําคัญที่
ประชาชนจะต้องรับรู้ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจยัศึกษาเลือกศกึษาการนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ 
เน่ืองจากเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทที่มีผู้อ่านเข้าถึงได้มาก อีกทั้งยังมีองค์ประกอบในการนําเสนอข่าว
ครบถ้วน ทั้งประเภทการสื่อข่าว คือ ข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ รวมถึงประเภทของข่าวที่มี
ความหลายหลาย ทั้งในมิติของข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม โดยคัดเลือกหนังสือพิมพ์
รายวันที่มียอดตีพิมพ์จําหน่ายสูงสุดในประเทศรวม 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ 
ข่าวสด 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
จุดเริ่มต้นของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เร่ิมจากการเป็นหนังสือพิมพ์ ข่าวภาพ หรือช่ือ

ภาษาอังกฤษว่า “The Weekly Pictorial” เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ วางแผงฉบับปฐมฤกษใ์น 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2493 โดยมีเน้ือหาจํานวน 16 หน้า ราคา 1 บาท มี นายเลิศ อัศเวศน์ 
รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ นายกําพล วัชรพล เป็นผู้พิมพ์ และนําหนังสือพิมพ์ออกขาย และ 
นายวสันต์ ชูสกุล เป็นผู้หาเงินทุน จนกระทั่งถูกปิดตัวลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
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ต่อมา จึงต้องขอหัวหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองมาทดแทน ตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2502 มี จําหน่ายฉบับละ 50 สตางค์ โดยมีเน้ือหา 10 หน้า กระทั่งยอดจําหน่ายของหนังสือพิมพ์ 
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 45,000 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2503 ทําให้ นายกําพล ซื้อหัวหนังสือพิมพ์สํารองไว้
อีกหน่ึงฉบับ ได้แก่ ไทยรฐัเพ่ือเป็นหลัก ประกันในยามฉุกเฉิน  

จากน้ันเจ้าของเดิมของหนังสือพิมพ์ เสียงอ่างทองต้องการดึงหัวหนังสือพิมพ์กลับมาทําเอง  
ทําให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการชุดเดิมจากเสียงอ่างทอง ได้ฤกษ์ถูกตีพิมพ์และ
ออกวางจําหน่ายตามแผงต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็น ครั้งแรกในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 

ปัจจุบัน หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐถอืเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจําหน่ายสูงสุดในประเทศไทยตลอด 
60 กว่าปีที่ผ่านมา มีการนําเสนอข่าว บทความ บทบรรณาธิการ ที่หลากหลาย รอบด้านทุกประเภท
ข่าว ทั้ง ข่าวการเมือง การเศรษฐกิจ และขา่วสังคม ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในปี
พ.ศ. 2557 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตัดสินใจต่อยอดลงทุนในธุรกิจบรอดคาสต์ อย่างเป็นทางการ ในนาม 
“ไทยรัฐทีวี” เพ่ือตอกยํ้าความเป็นผู้นําสื่อสารมวลชนในประเทศไทย 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เสนอข่าวทั่วไป ออกจําหน่ายเป็น 

ยุคแรก ด้วยขนาดแท็บลอยด์ ในช่วงปี พ.ศ. 2524 ซึ่งดําเนินงานโดย นายเผด็จ ภูรีปติภาน แต่ผู้อ่าน
ไม่ค่อยนิยมเทา่ที่ควร ต่อมาเครือบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) โดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ผู้บริหาร
เครือมติชนได้เข้าช่วยเหลือกิจการและซื้อหวัหนังสือข่าวสด  

โดยเริ่มทดลองออกจําหน่าย นําช่ือหัวหนังสือกีฬาเดิมของเครือมติชน รวมเข้าด้วยกันเป็น 
“ข่าวสด-สปอร์ตนิวส์” พร้อมทั้งปรับขนาดหน้ากระดาษเป็นบรอดชีต โดยเริ่มนับเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
และตรงกับปีที่ 10 ฉบับที ่2798 ของข่าวสดยุคแรก ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 จนถึงวัน
จันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 เป็นจํานวน 129 ฉบับ 

จากน้ันจึงเริ่มใช้เพียงช่ือเดียวคือ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ต้ังแต่ฉบับที่ 130 ประจําวันอังคารที่  
9 เมษายน พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งเปลี่ยนกองบรรณาธิการยกชุด ซึ่งคณะผู้บริหารเครือมติชน ถือว่าใน
วันดังกล่าวของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนาข่าวสดยุคปัจจุบัน 

ปัจจุบันหนังสือหนังสือพิมพ์ข่าวสดวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการยาวนานกว่า 25 ปี โดยคง
รูปแบบการนําเสนอข่าวที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทัง้ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และข่าวสังคม 
และมีกลุม่ผู้อ่านที่เหนียวแน่น สะท้อนให้เห็นจากปริมาณการพิมพ์ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอขา่ว 
“ข่าว” ตามคํานิยามราชบัณฑิตยสถาน (2554)  หมายถงึ คําบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติ

มักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คําบอกกล่าว, คําเล่าลือ ซึ่งตามกระบวนการสื่อสาร จะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ที่ทําให้เกิดขา่ว ผู้ส่งข่าว สือ่กลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว 

นอกจากน้ี ยังสามารถแบ่งความหมายของข่าวได้  2 ลักษณะ (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 
2536) คือ ข่าวในความหมายอย่างแคบ หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ อะไรก็ได้ที่ทําให้ประชาชนพูดถึงหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหมห่รือที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เป็นสิ่งประชาชนจํานวนมาก
ต้องการอ่านตราบเท่าที่ไม่ละเมิดหลักรสนิยมที่ดีและกฎหมายหมิ่นประมาท 

คําว่า ข่าวในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การรายงานเหตุการณ์หรือแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น มีความสําคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน ต้องความเป็นจริงที่สมบูรณ ์ไม่สามารถคิด
หรือสมมติขึ้นเองได้ รายงานอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติใด ๆ ซึ่งนักข่าวและบรรณาธิการได้
พิจารณาเลือกสรรแล้ว ด้วยความเช่ือมั่นว่า เหตุการณ์หรือความคิดเห็นดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้รับ
สารส่วนใหญ่หรือบางส่วน เน่ืองจากมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อชีวิต และความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ผู้คน 

จากนิยามท่ีกลา่วมา “การนําเสนอข่าว” คือ การรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปราศจากอคติ
และการสมมติ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นทันทีหรือไม่นานนัก ที่ทนัต่อเหตุการณ์ รวมท้ังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากนักข่าวและบรรณาธิการ 

การนําเสนอข่าว ยังสามารถจําแนกประเภทการส่ือข่าวได้ 3 ประเภท (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 
2549) 

1) ข่าว คือ การนําเสนอข่าว ข้อเท็จจริง ในรูปแบบของตัวหนังสือ บรรยาย รายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบ มีรูปแบบของข่าวที่ตายตัว เช่น การพาดหัวข่าว การระบุช่ือ
แหล่งข่าวที่ชัดเจน ตําแหน่งในการวางเน้ือหาข่าวค่อนข้างตายตัว เช่น ข่าวหน้าหน่ึง หน้าอ่านข่าวต่อ 

2) บทความ คอื องค์ประกอบที่สําคัญของเน้ือหา หนังสือพิมพ์ที่ดีจะมีบทความลงไปคละไป
กับข่าวตลอดทั้งฉบับ เป็นการเพ่ิมเติมเน้ือหาให้ผู้อ่านนอกเหนือไปจากข่าว บทความมักจะมีตําแหน่ง
ที่ตายตัวในหน้าหนังสือพิมพ์ และมีผู้เขียน หรือ “คอลมันิสต์” ที่รับผิดชอบในการเขียนเพ่ือสอดแทรก
ความคิด หรือทัศนะคติ ต่อข่าวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง มีวัตถุประสงค์ในการช้ีนําความคิดให้
ผู้อ่าน หรือเป็นการแสดงจุดยืนของผู้เขียนก็ได้ บทความที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย 

- ประเด็นการนําเสนอเรื่อง การเขียนบทวิเคราะห์วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ต้องนําเสนอเรื่องที่
เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน และน่าสนใจ หรอือยู่ในกระแสความนิยม บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ควร
นําเสนอ ความคิดเห็นในประเด็นเดียว  
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- การใช้ข้อมลูหลักฐานประกอบ  การเสนอความคิดเห็นในบทวิเคราะห์  และบทวิจารณ์ 
จะมีรายละเอียดของเท็จจริง หรือหลักฐานประกอบการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน เช่น ข้อมูลหรอื
สัมภาษณ์บุคคล ที่เกี่ยวข้องมาประกอบเพ่ือให้งานเขียนมีนํ้าหนัก น่าเช่ือถือ ไม่ใช่วิเคราะห์วิจารณ์ 
อย่างเลื่อนลอยโดยใช้อารมณ์ของผู้เขียนเป็นท่ีต้ังฝ่ายเดียว  

- ลีลาการใช้ภาษา ผู้เขียนบทความแต่ละคนมีลีลาหรือท่วงทํานองการเขียน (Style) แตกต่าง
กันออกไป ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการนําเสนอ การดําเนินเรื่อง และการใช้ภาษา หากผู้เขียนสามารถเลือก
ลีลาการเขียนที่เหมาะสม และมีลักษณะเฉพาะตัวให้สอดคล้องกับเร่ืองราวที่ต้องการวิเคราะห์ หรือ
วิจารณ์แล้วก็จะทําให้บทความ ของตนน่าสนใจ และน่าติดตาม  

3) บทบรรณาธิการ คือ การแสดงความเห็นและแสดงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน ๆ  
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงัคม อันส่งผลกระทบโดยเฉพาะหรือวงกว้างก็ได้ สอดคล้องกับ อารยะ  
ศรีกัลยาณบุตร (2550) ที่ระบุว่าบทความท่ีดีต้องมีองค์ประกอบคือ 

- ระดับภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาอย่างมีพลัง กระชับ มีนํ้าหนัก และจัดระดับความคิด อย่างเป็น
ระบบ เข้าใจง่าย ระดับภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการหรือค่อนข้างมีแบบแผน  

- ลลีาการเขียน ท่วงทํานองการเขียนบทบรรณาธิการต้องขึงขัง จริงจัง มีความชัดเจน  
เป็นกลาง ตรงไปตรงมา และอยู่บนพ้ืนฐานของความสุภาพ นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงการเขียน ในลีลา
แบบกระทบกระเทียบหรือประชดประชันเสียดสี ทีท่ําใหผู้้อ่านตีความไปได้หลายมุมมอง  

- เน้ือหา ควรสัน้ กระชับ ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ลําดับความคิดและข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ืองแต่ละย่อหน้ามีประเด็นชัดเจนในตัวเอง  

- การแสดงความคิดเห็น ระดับการแสดงความคิดเห็น ในบทบรรณาธิการเพ่ือนําไปสู่ข้อสรุป
อาจมีหลายลักษณะ คือ ระดับการอธิบายความ ระดับการวิพากษ์วิจารณ์ และระดับการเสนอทาง
แก้ปัญหา  

  - การโน้มน้าวความคิด โดยช้ีแจงแสดงเหตุและผลที่มีนํ้าหนักน่าเช้ือถือ ไม่ว่าจะด้วยข้อมูล
ข้อเท็จจริงสถติิ หรือสถานการณ์ของเร่ืองที่เกิดขึ้น ผู้เขียนอาจให้เหตุผลทั้งวิธีนิรนัย และอุปนัย แต่ไม่
ควรแสดงเหตุผลที่ไมถู่กต้อง  

- การใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียน ด้วยเหตุที่บทนํา หรือบทบรรณาธิการเป็นบทความ ที่แสดง
จุดยืนของกองบรรณาธิการ การใช้สรรพนามในบทนําจึงแตกต่างจากบทความประเภทอ่ืน โดยใช้
สรรพนามแทนตัวว่า “เรา” ซึง่หมายถึงกองบรรณาธิการทั้งกอง 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเลือกนําเสนอข่าวภัยแล้ง ตามประเภทของการส่ือข่าว ทําให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์ให้ความสําคัญในการนําเสนอในมิติของการรายงานข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ
แตกต่างกันอย่างไร เน่ืองจากการนําเสนอในแต่ละประเภท มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารไปยังผู้อ่านที่
แตกต่างกัน เช่น การเสนอข่าว จะมุ่งนําเสนอเหตุการณ์และข้อเท็จจริง ขณะที่การนําเสนอบทความ  
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จะเป็นการนําเสนอวิเคราะห์เหตุการณ์ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเช่ือถือมากข้ึน ส่วนการนําเสนอบท
บรรณาธิการ ทําให้เห็นว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันให้ความสําคัญต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
มากน้อยเพียงใด 

นอกจากน้ี ยังสามารถจําแนกประเภทของข่าว 4 ประเภท ดังน้ี (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2529) 
1) ข่าวสําคัญ ซึ่งรวมหัวข้อข่าวที่สําคัญไว้หน้าที่หน่ึง และมีรายละเอียดอยู่ในหน้าอ่ืน ๆ อาจ

ประกอบไปด้วยประเภทของของที่หลากหลาย ทั้ง ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม ภายใน
ข่าวเดียวก็ได้ 

2) ข่าวการเมือง คือ ข่าวที่ครอบคลุมเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือส่วนราชการ 
เช่น การออกนโยบาย ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตร ีหรือ คณะรฐัมนตรี การเลือกต้ัง การจัดต้ัง
รัฐบาล การอภิปรายในสภา การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ตลอดจนความเคลื่อนไหวการเมือง
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 

3) ข่าวเศรษฐกิจ คือ ความที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ การตลาด ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
เฉพาะกับภาคการเงิน การคลัง กระทรวงและองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น มกีารเสนอข่าว สถิติ รายงานความ
เคลื่อนไหว ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

4) ข่าวสังคม คือ การนําเสนอข่าวที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรด้านมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เยาวชน การต่างประเทศ 
ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับบุคคลกับบุคคล และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึน
ในหน่วยงาน สถาบัน หรือวงการต่าง ๆ เช่น วงการบันเทิง แวดวงสังคม ธุรกิจ เป็นต้น  

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเลือกนําเสนอข่าวภัยแล้ง ตามประเภทของข่าว ทําให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์มุ่งเน้นหรือให้นํ้าหนักความสําคัญกับข่าวใดให้ประชาชนรับทราบ โดยแต่ละประเภทข่าว
มีความแตกต่างกัน ประสิทธิผลของข่าวต่อการรับรู้ของผู้อ่านก็มีความแตกต่างกัน เช่น ข่าวการเมือง 
ผู้อ่านจะรับรู้ในมิติของการทํางานภาครัฐ ขา่วเศรษฐกิจ จะรับรู้ในมุมมองของภาคเอกชน ผลกระทบ
ต่อปากท้อง และข่าวสังคมจะรับรู้เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในสังคม ผลกระทบ ความเป็นอยู่ของชุมชน  
เป็นต้น 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง 
ภัยแล้ง (Drought) คือ ภัยพิบัติประเภทหน่ึง จัดอยู่ในกลุม่สาธารณภัย เช่นเดียวกับ อัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภัย ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า โรคระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศ
ที่หนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์ที่ทําให้เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบเสียหาย และอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชนโดยกว้าง (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2556)  

ภัยแล้ง มีความหมายคาบเก่ียวกับ ภาวะฝนแล้ง หมายถงึ สภาวะที่มีปริมาณนํ้าฝนตกน้อย 
หรือไม่มีเลยในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซึ่งตามปกติควรจะต้องมี และไม่ตกต้องตามฤดูกาล โดยข้ึนกับ
สถานะที่ฤดูกาลน้ัน ๆ ด้วย และมีความหมายคาบเก่ียวกับ ภาวะฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณ
ฝนตกไม่เกินวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูง 
คือปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมในประเทศไทยของทุกปี 

อีกความหมายหน่ึงในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์ (ปราณี ว่องวิทวัส และนงค์นาถ อู่ประสทิธ์วงศ์, 
2535) ความหมายของภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง คือ ภัยธรรมชาติที่เกิดจากปริมาณนํ้าฝน
น้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าใช้ พืชพันธ์ุต่าง ๆ ขาดน้ํามา 
หล่อเลี้ยงทําให้เกิดความไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและ
ความอดอยากขาดแคลนทั่วไป ซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับความช้ืนในอากาศ ในดิน ระยะเวลาที่เกิดความ
แห้งแล้ง และความกว้างใหญ่ของพ้ืนที่ที่เกิดความแห้งแล้ง 

เมื่อจําแนกภัยแล้งตามความต้องการทางเกษตรกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
(Kemp ,1994) คือ 

1) ภัยแล้งแบบถาวร (Permanent Drought) คือ ภัยแล้งที่มคีวามช้ืนไม่เพียงพอต่อพืช 
ทุกชนิด ยกเว้นพืชทนแล้ง ทีส่ามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแห้งแล้งได้ 

2) ภัยแล้งตามฤดูกาล (Seasonal Drought) คือ ภัยแล้งที่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหน่ึงของปี หรือ
หมายถึงช่วงฤดูแล้ง ที่มคีวามแตกต่างกันกับฤดูฝนอย่างชัดเจน  

3) ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ (Contingent Drought) คือ ภัยแล้งที่มักจะพบในพ้ืนที่ปกติที่มี
ความช้ืนเพียงพอต่อการเกษตรกร แต่ในช่วงเวลาหน่ึงที่มีปริมาณนํ้าฝนไม่เพียงพอ ทําให้พืชพันธ์ุไม่
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้  

4) ภัยแล้งที่ไม่สามารถมองเห็น (Invisible Drought) คือ ภัยแล้ง ทีส่ามารถตรวจพบได้โดย
การใช้เคร่ืองมือวัดและเทคนิคทางสถิติ 
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สําหรับภัยแล้งในประเทศไทย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงของ
ประเทศเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่วนใหญ่
มักจะเกิดขึ้นจากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง และจะเกิดขึ้นใน 2 ช่วง ได้แก่ 

1) ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากคร่ึงหลังของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)  
จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลําดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป  
ซึ่งภัยแล้งลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นทุกปี 

2) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะมฝีนทิ้งช่วงเกิดข้ึน 
ภัยแล้งลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณ
กว้างเกือบทั้งประเทศ 

ภัยแล้งมักมีสาเหตุหลักจากปริมาณนํ้าฝนหรือปริมาณนํ้าตามธรรมชาติลดน้อยลงอย่างมี 
นัยยะสําคัญ โดยมีตัวช้ีวัดที่นํามาใช้พิจารณา (ประเสริฐ วิทยารัฐ, 2533) ดังน้ี 

1) ปริมาณนํ้าฝนรวม หมายถึง จะต้องมีปริมาณฝนรวมทั้งปีโดยเฉล่ียไม่เกิน 1,200 
มิลลิเมตรต่อพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น รายจังหวัด รายตําบล หรือรายอําเภอก็ได้  
หากพ้ืนที่ใดมปีริมาณนํ้าฝนตํ่ากว่าระดับดังกล่าว ถือว่าพ้ืนที่น้ันฝนน้อย 

2) จํานวนวันที่ฝนตก หมายถึง การกระจายของฝนในรอบปีที่เป็นตัวแปรในการบอก
ความช้ืน และความแห้งแล้ง ถึงแม้ปริมาณน้ําฝนจะมีมาก แต่ถ้าตกลงมาไม่กี่วันจนทําให้บางพ้ืนที่ 
เกิดนํ้าท่วมได้ และหลังจากน้ันก็จะเกิดความแห้งแล้ง ทําให้พ้ืนที่น้ันประสบปัญหาภัยแล้งสลับกับ 
นํ้าท่วมได้ 

3) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง หากมีปริมาณฝนตกไมถ่ึงวันละ 1 มลิลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน 
ส่งผลเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชพรรณทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว ต้นกล้า จะเหีย่วเฉาและ 
แห้งตาย 

4) ปริมาณนํ้าท่า หมายถึง ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านแม่นํ้า ลําธาร ส่วนมากจะไหลจากภูเขา  
หากมีปริมาณเพียงพอ ก็จะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งได้ แต่ปัจจุบันพบว่า ปริมาณนํ้าทา่ลดลงมาก  
มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และฝมีือมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า ทําให้ปริมาณ
นํ้าท่าไม่เพียงพอรองรับหากเกิดความแห้งแล้ง 

นอกจากในเรื่องของภัยธรรมชาติ จากปริมาณนํ้าฝน ฝนทิ้งช่วง หรือฝนน้อยแล้ว ทีส่่งผล 
ให้เกิดภัยแล้งในประเทศไทยแล้ว พบว่ามีสาเหตุอ่ืนที่ต้องนํามาพิจารณา (เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 
2553) ได้แก่ 
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1) ความต้องการใช้นํ้าที่เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับจํานวนประชาชนในประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึน้ 
ส่งผลต่อความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการใช้ทรัพยากรมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
มีความต้องการใช้นํ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน ในขณะที่แหล่งกักเก็บนํ้ายังไม่สัมพันธ์กับความ
ต้องการใช้ 

2) แหล่งเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึน้ มีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักนํ้าไว้ใช้
ประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจํากัดของภูมิประเทศที่ไม่มลีาํนํ้าธรรมชาติ หรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนา
เป็นแหล่งนํ้า หรือแหล่งนํ้าได้รับการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่
เพียงพอ 

3) แหล่งเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึน้เกิดการเสื่อมสภาพ ต้ืนเขิน ชํารุด ทําให้ไมม่ี
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิภาพตํ่า เก็บนํ้าได้น้อยจนไม่สามารถเก็บเพ่ิมขึ้นได้  

4) การทําลายป่าต้นนํ้าลําธารทําให้ไม่มีต้นไมดู้ดซับนํ้าลงสู่ใต้ผิวดิน อุ้มนํ้าไว้ ทําให้เกิดภาวะ
นํ้าขาดแคลนท่ีจะปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําธาร ในช่วงฤดูแล้ง 

5) คุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ได้ เช่น นํ้าเค็ม นํ้ากร่อย นํ้าขุ่น นํ้าเสีย ทั้งจาก
ฝีมือมนุษย์และธรรมชาติ 

6) การขาดจิตสํานึกในการใช้นํ้าและการอนุรักษ์นํ้า เช่น การใช้นํ้าไม่ประหยัด ใช้อย่างไม่รู้
คุณค่า ไม่เหมาะสมถูกต้อง การบุกรุกทําลายแหล่งนํ้า เป็นต้น 

7) การวางผังเมือไม่เหมาะสม แบ่งการใช้พ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับแหล่งนํ้าที่จะนํามาใช้
ประโยชน์ ทําให้ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งนํ้าอย่างเหมาะสม 

8) การบริหารจัดการนํ้าที่ผิดพลาด เช่น การพร่องนํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ หรือ
การเก็บกักนํ้า ที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณนํ้าที่เหลืออยู่ 

9) การพัฒนาแหล่งนํ้าที่ไม่เหมาะสม เช่น กรณีช่วงต้น ๆ ของการวางแผนพัฒนา อาจมีการ
เร่งรัดมากเกินไป โดยเฉพาะกรณีการสร้างเขื่อน หรือแหลง่กักเก็บนํ้า ที่ใช้เวลาน้อยและงบประมาณ
ไม่มาก ทําให้ไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์และผลกระทบจากภัยแล้ง 
- ประโยชน์จากภัยแล้ง (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย, 2559) 
1) โครงสร้างการเพาะปลูกสินค้าเกษตรมีการปรับเปลี่ยน โดยหันไปเน้นเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจทนแล้ง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปริมาณผลผลิตหลัก เช่น  
ข้าวลดลง และยังได้ประโยชน์ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย คอืปรับโครงสร้างพืชเศรษฐกิจให้มีความ
สมดุลมากขึ้น ลดปริมาณการใช้นํ้าในภาคการเกษตร 
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2) ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงข้ึน ผลในระยะสั้นทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
แต่ก็ไม่มาก เน่ืองจากปริมาณสินค้าเกษตรทีล่ดลงทําให้มสีนิค้ามาจําหน่ายไม่มาก  

3) ทําให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรนํ้า และเรียนรู้กระบวนการรักษาแหล่งต้นน้ํา 

บริหารจัด การแก้ปัญหาระยะยาว โดยพัฒนาลุ่มนํ้า เช่น สร้างฝาย เข่ือน ขุดลอกแหลง่นํ้า รักษาป่า
และปลูกป่า ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมมือในการจัดทาํและพัฒนาชลประทาน 

- ผลกระทบจากภัยแล้ง 
 ภัยแล้งสําหรับประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังในแต่ละปี มีผลกระทบสําคัญต่อโครงสร้างสําคัญ
ของประเทศอย่างมีนัยสําคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคมมนุษย์ (สมิทธ ธรรมสโรช, 2542)  
โดยสามารถสรปุได้ดังน้ี  
 1) ผลผลิตทางการเกษตรลดลง หรือไม่สามารถเพาะปลูกต่อไปได้ เช่น ข้าว ซึ่งเป็นผลผลิต
เกษตรสําคัญ ทั้งเป็นสินค้าสําหรับใช้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก ส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภค ทําใหเ้กษตรกรมีรายได้ลดลง กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศหดตัว 
 2) ปริมาณนํ้าในเขื่อนและแหล่งกักเก็บนํ้าลดลง ส่งผลกระทบทั้งต่อกําลังการผลิตกระแส 
ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในประเทศ และการแจกจ่ายน้ําสําหรับการชลประทาน ทําให้ไมส่ามารถปล่อยนํ้า
ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ 
 3) ความสุขสบายของประชาชนลดลง ภัยแล้งจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศไม่มีความช้ือ 
ปริมาณนํ้าฝนขาดช่วง หรือลดลง ผลที่ตามมาคือสภาพอากาศที่อุณหภูมเิพ่ิมสูงขึ้น กระทบต่อการใช้
ชีวิตประชาชน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจติใจ 
 4) ผิวดินแห้งแตกระแหง เมื่อมีกระแสลมพัดที่ผิวดิน จะทาํให้เกิดการฟุ้งกระจายของหน้า 
ผิวดินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดโรคภัยต่าง ๆ อีกทั้งเกิดการกัดเซาะ
หน้าดินอีกด้วย 

5) เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนจากพ้ืนที่แห้งแล้ง ที่ไมส่ามารถประกอบอาชีพ
หรือดํารงชีพอยู่ได้ เข้าสู่พ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์กว่า เช่นเมืองหลวง ทําให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
เกิดความแออัด และปัญหาแรงงาน เช่น การขาดแรงงานภาคการเกษตร ตามมา 
 6) สัตว์บางประเภท รวมถึงพืชพรรณทางการเกษตร อาจประสบปัญหาการขยายพันธ์ุได้ช้า 
หรือลดลง มีการเปลี่ยนแปลงพันธ์ุกรรม ซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตในระยะถัดไป 

ทั้งน้ีได้มีการประเมินผลกระทบจากภัยแล้ง ในช่วง พ.ศ. 2552-2556 (คณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) โดยประเมินจากผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของประชาชน 
โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม สรุปออกมาเป็นมูลคา่ความเสียหายที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
จากข้อมูลล่าสดุในปี 2556 พบว่า ความเสียหายเพ่ิมขึ้นสูงถึง 285,000 ลา้นบาท 
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พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่ประสบภัยแล้งในปี 2558 รวม 58 จังหวัด  

คิดเป็นเน้ือที่ 16.17 ล้านไร ่ได้แก่ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2558) 
1) ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ พิจิตร แพร่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา  
และอุทัยธานี พ้ืนที่ 1.50 ล้านไร่ 

2) ภาคกลาง 9 จงัหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สพุรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรี และเพชรบุรี พ้ืนที่ประมาณ 1.19 ล้านไร ่

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ สกลนคร สรุินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี พ้ืนที่ประมาณ 12.61 ล้านไร ่

4) ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
และสระแก้ว พ้ืนที่ประมาณ 0.81 ล้านไร ่

5) ภาคใต้ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์
ธานี พ้ืนที่ประมาณ 0.06 ล้านไร่ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้ง  
 การจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้ง (Drought Risk Management) หมายถึง การจัดการเพ่ือ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากภัยแล้งทั้งต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการ
ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิภาครัฐ หน่วยงาน
อิสระและภาคเอกชน โดยร่วมกันกําหนดมาตรการและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 
แต่ละช่วงของสถานการณ์ สามารถแบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ การจัดการระยะก่อน 
เกิดภัยแล้ง การจัดการขณะเกิดภัยแล้ง และการจัดการหลังเกิดภัยแล้ง (ประพันธ์ อัศวอารี, 2555 
และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 

1) การจัดการระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
 ประกอบด้วย การป้องกัน (Prevention) คอื การปฏิบัติที่ถูกออกแบบเพ่ือต้านทานการ
เกิดขึ้นของภัยแล้งที่เป็นอันตรายต่อชุมชนหรือที่ต้ังสําคัญ 
 การลดผลกระทบ (Mitigation) คือ มาตรการท่ีใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างเพ่ือจํากัด
ผลกระทบจากภัยแล้ง ทําใหส้ิ่งแวดล้อมเสือ่มโทรมและอันตรายต่อเทคโนโลยีการเกษตร 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) คอื มาตรการท่ีทําให้รัฐบาล องค์กรต่าง ๆ ชุมชน 
และปัจเจกชน สามารถรับมอืกับภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 จากองค์ประกอบข้างต้น หากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณนํ้าฝนอาจจะไม่เพียงพอ ทั้งการ
จัดการระบบนํ้าในอ่างเก็บนํ้าของเขื่อนต่าง ๆ ที่จะต้องดูให้เกิดความสมดุลระหว่างนํ้าท่วมกับนํ้า 
ขาดแคลน เพ่ือให้การบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจปริมาณนํ้าเก็บกักในแหล่งนํ้า 
ในช่วงสิ้นฤดูฝน และวางแผนการใช้นํ้าในช่วงฤดูแล้ง โดยมีการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาล
เพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนล่วงหน้าได้จากปริมาณนํ้าต้นทุนที่มีอยู่ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณนํ้า รวมถึงการจัดระบบการทําการเกษตรที่เหมาะสม 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) 

ขณะเดียวกันการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้า และป่าไม้ จะต้องทําให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ สภาพการอยู่อาศัยของประชากร รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน จะต้องมีการลงทุนในระบบการพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นยํา
มากข้ึน เช่นเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแลว้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ทีม่ีความผิดพลาดในการพยากรณ์
อากาศน้อยมาก เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม เช่น  
การทําฝนแล้ง จะได้มีประสทิธิภาพพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศ์ักด์ิ, 2555) 

นอกจากน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างฝายต้นนํ้า การเจาะบ่อ
บาดาลในพ้ืนที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง การพัฒนาแก้มลิง หรือบ่อนํ้าชุมชน เพ่ือรองรับในกรณี
ที่มีปริมาณนํ้าเกิน จะได้มีนํ้าสํารองใช้ในกรณีที่เกิดภัยแล้ง รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ 
ซ่อมแซม ปรับปรุงบ่อนํ้าต้ืนและระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่อาจ
เกิดขึ้น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย จัดทําข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัย การเฝ้าเตือน พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเป็นพิเศษ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน งาน
ประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําทางวิชาการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556)  

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้ง เช่น การรณรงค์
เร่ืองการประหยัดนํ้า การบําบัดนํ้าเสียให้สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ การปลูกพืชเศรษฐกิจทีใ่ช้นํ้าน้อย 
การจัดให้มีการอบรมและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลสถานการณ์นํ้าในแต่ละพ้ืนที่ ข้อมูลการปล่อยนํ้าจากแหล่งกักเก็บนํ้า เช่น เข่ือนขนาดใหญ่ และ
ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพนํ้าทั้งจากแม่นํ้าสายหลักและลํานํ้าสาขา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2559) การให้ความสําคัญต่อการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องว่างในดินให้
สามารถเก็บกักนํ้าได้ และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน การขุดลอกลํานํ้าให้ลึกกว่าปกติเพ่ือกักเก็บ
นํ้า และการสร้างระบบสูบนํ้าและระบบส่งนํ้าทางท่อที่มีประสิทธิภาพ 
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2) การจัดการระยะเกิดภัยแล้ง 
 ระยะเกิดภัยแล้งคือ ขั้นตอนการจัดการเมื่อมีการเผชิญเหตุ การดําเนินการต้องเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีมาตรฐาน จัดการกับความสับสนวุ่นวายและผลกระทบจากภัยแล้งโดยปรับเปลี่ยน
การเผชิญเหตุตามสถานการณ์ (Reactive) มาเป็นการควบคุมสถานการณ์ (Proactive) รวมถึงการ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นเพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานแก่
ผู้ประสบภัยแล้ง 

กล่าวคือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องจัดเตรียมนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
บูรณาการ เช่น การสนับสนุนรถยนต์แจกจา่ยน้ําและเตรียมเคร่ืองสูบนํ้าในพ้ืนที่ภัยแล้ง ต่อมาต้องเร่ง
รักษาระบบนิเวศวิทยา ส่วนการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร กรมชลประทานต้องคุมเข้มพ้ืนที่เพาะปลูก 
รวมท้ังขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูกออกไป มีการรายงานสรุปพ้ืนที่ที่คาดว่า 
จะประสบปัญหาภัยแล้งหรือเสียหาย เพ่ือประเมินแนวทางการช่วยเหลือเบ้ืองต้น (กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) และติดตาม แจ้งเตือนภัย รวมถึงประเมินผลกระทบและการ 
ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น การทําฝนหลวง จัดต้ังรายงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน
เกษตรระดับจังหวัด รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของตัวเงินหรือสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหน่ึง 

3) การจัดการหลังเกิดภัยแล้ง 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟู (Recovery) ประกอบด้วย การฟ้ืนคืน
สภาพ (Rehabilitation) คือ การปฏิบัติที่ถูกนํามาใช้รับมือกับผลที่ตามมาภายหลังเกิดภัยแล้ง การ
ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งาน การสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตัวเอง เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึน้ และกระบวนการสร้างใหม ่
(Reconstruction) คือ การฟ้ืนคืนสภาพสาธารณประโยชน์ทั้งหมดและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเต็ม
รูปแบบ การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม 
 กล่าวคือ ควรต้องมีการจัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2553) เช่น การออกสินเช่ือเพ่ือซื้อนํ้า และวางระบบ
พัฒนาแหล่งนํ้า ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาไม่สามารถชําระสินเช่ือคืนได้ ขยายเวลาชําระหน้ีใน
กรณีที่รายใดได้รับผลกระทบมาก รวมถึงการให้สินเช่ือใหมเ่พ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบ 
 นอกจากน้ี จะต้องเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและ
นํ้าเพ่ิมการปกคลุมดินโดยการปลูกพืชคลุมดินหรือปุ๋ยพืชสด และการปลูกหญ้าแผก เพ่ือลดการชะล้าง
พังทลายของดินและพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเพ่ือให้
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เกษตรกรใช้เก็บกักนํ้าไว้สําหรับฤดูแล้งและช่วยเพ่ิมระดับนํ้าใต้ดิน (กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2555) 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเลือกนําเสนอข่าวการจัดการภัยแล้งโดยแบ่งตามระยะ สะท้อน 
ให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ให้ความสําคัญต่อการนําเสนอข่าวสารเพ่ือบรรเทาผลจากปัญหาภัยแล้งแบ่ง 
ตามช่วง คือ ระยะก่อนเกิด ระยะระหว่างเกิด และระยะหลังเกิดภัยแล้ง แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งใน 
แต่ละระยะของการเกิดภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน 
 
2.4 สมมติฐานการวิจัย 

1) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอจํานวนคําแตกต่างกัน 
2) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอประเภทของข่าวภัยแล้งแตกต่างกัน 
3) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอประเภทของการสื่อข่าวภัยแล้ง

แตกต่างกัน 
4) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอระยะการเกิดภัยแล้งแตกต่างกัน 
5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการเรียกภัยแล้งแตกต่างกัน 
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2.5 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 

 
                       ภัยแล้ง 

 
                          หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

 
                          
 
 

                                          
 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
 

 
 

 

ปัญหานําวิจัย 
เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

มีการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558 อย่างไร 

วิเคราะห์ประเภทเน้ือหา ประเภทข่าว 
ประเภทการส่ือข่าว การนําเสนอระยะ
การเกิด จํานวนคํา ความหมาย และ
แหล่งข่าวที่ใช้ ในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
ร้อยละ (%), Chi-Square 

นําเสนอผลการวิจัย 



บทที ่3 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งของ
หนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้วิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 
 3.1 กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์ในการเลือก 
 3.2 แหล่งข้อมลู 
 3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
3.1 กลุ่มเปา้หมายและเกณฑ์ในการเลือก 

ผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 จาก
หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย โดยมียอดจําหน่ายสูงสุด 2 อันดับแรก ซึ่งการคัดเลือก
หนังสือพิมพ์ดังกล่าว มาจากการค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ และการจัดอันดับการ
รับรู้ของสื่อ (Perception of Media) ของส่ือหนังสือพิมพ์ จากการจัดอันดับจากยอดตีพิมพ์เพ่ือจัด
จําหน่าย (Circulation) ผ่านการสํารวจจากบริษัท AGB Nielsen ในปี 2557 พบว่า 
 3.1.1 อันดับที ่1 ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จํานวนพิมพ์ 1,000,000 ฉบับต่อวัน   
 3.1.2 อันดับที ่2 ได้แก่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด จํานวนพิมพ์  950,000 ฉบับต่อวัน   
 
3.2 แหล่งข้อมูล 
 3.2.1 การศึกษาการนําเสนอปัญหาภัยแลง้ พ.ศ. 2558 ในประเทศไทย จากเอกสาร ได้แก่
รายงาน รายงานการวิจัย ข้อเขียน บทความ บทสมัภาษณ์ ข่าวสารจากสื่อมวลชน ขา่วสารจาก
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่รัฐบาลต้ังข้ึน เพ่ือทําความเข้าใจแนวคิดของแต่ละฝ่าย และสถานการณ์ในภาพรวม 
 3.2.2 การเก็บรวบรวมการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558 ทุกรูปแบบในช่วงเวลาที่ศึกษา 
ได้แก่ ข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ เพ่ือนําแต่ละข่าวมาแบ่งประเภทข่าวของ ประกอบด้วย 
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม รวมถึงรูปแบบเน้ือหา ประกอบด้วยข่าว บทความ  
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และบทบรรณาธิการ รวมถึงมีการจําแนกคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ที่ปรากฏอยู่ในข่าว
โดยจําแนกออกเป็นคําว่า ภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง 
 
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บเน้ือหาข่าว บทความ บทบรรณาธิการ ที่นําเสนอเก่ียวกับภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 
โดยคัดเลือกเฉพาะที่ตีพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันเท่าน้ัน และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง ผู้วิจัย ได้จับ
สลากสุ่มเลือกวันที่เก็บข้อมูล โดยเลือกเก็บเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่ตีข่าวเฉพาะวันคี่เท่าน้ัน 
 
3.4 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

ผู้วิจัยสนใจการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558 ที่ถูกตีพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งสถานการณ์เร่ิมทวีความรุนแรง มกีาร
ตีพิมพ์ข่าวต่อเนื่อง และพบว่ามีความถ่ีมากข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม ผูวิ้จัยจึงได้รวบรวมข่าวภัยแล้ง
พ.ศ. 2558 ทกุรูปแบบ จนกระทั่งความถ่ีในการนําเสนอเริ่มลดลงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทําให้มี
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 3 เดือน ซึ่งได้รวบรวมหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ทุกวัน 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 92 วัน มีหนังสือพิมพ์จํานวน 184 ฉบับ 
มีการนําเสนอข่าวภัยแล้งจํานวน 111 ข่าว 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการใช้ตารางบันทึก
เน้ือหา (Coding Sheet) รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 3.5.1 การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณ ศึกษาความถ่ีและคา่ร้อยละโดยจะลงรหัสในตาราง
บันทึกเน้ือหา แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 13 ส่วน ได้แก่ 

1) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวภัยแล้งทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสด 
2) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบกับข่าวสด 
3) วิเคราะห์การนําเสนอประเภทข่าวภัยแล้งทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสด 
4) วิเคราะห์การนําเสนอประเภทข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบกับข่าวสด 
5) วิเคราะห์การนําเสนอประเภทการสื่อข่าวภัยแล้งทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและขา่วสด 
6) วิเคราะห์การนําเสนอประเภทการสื่อข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบกับข่าวสด 
7) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวภัยแล้งตามระยะการเกิดทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสด 
8) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวภัยแล้งตามระยะการเกิดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบ 

กับข่าวสด 
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9) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวจํานวนคําว่าภัยแล้งทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสด 
10) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวจํานวนคําว่าภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบกับข่าวสด 
11) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวความหมายคําว่าภัยแล้งทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและขา่วสด 
12) วิเคราะห์การนําเสนอข่าวความหมายคําว่าภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบ 

กับข่าวสด 
 13) วิเคราะห์การนําเสนอแหล่งข่าวที่ปรากฏทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสด 

3.5.2 การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์การนําเสนอข่าวภัยแล้งของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความเหมอืนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในด้านการ
นําเสนอ ประเภทของข่าว ประเภทการส่ือข่าว จํานวนคํา ความหมายคาํ และแหล่งข่าวที่ใช้ 
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดสอบความเช่ือมั่นน้ี เพ่ือให้ผู้วิจัยมั่นใจได้ว่าการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยมีความน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ภายนอก ผู้วิจัยจึงใช้สูตรในการวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างของข่าวภัยแล้ง ทุกรูปแบบให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มประจักษ์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ด้าน
เศรษฐกิจจํานวน 2 ท่าน ร่วมตรวจสอบ การวิเคราะห์มีการทดสอบความเช่ือมั่นอาศัยหลักการคํานวณ
ของ Holsti (1969) ในการคํานวณดังน้ี 
 

  สูตร  R     =     2 ( C 1,2) 
      C 1 + C 2 
 

  R       = ค่าความเช่ือมั่น 
  C 1,2   = จํานวนรายเรื่องซึ่งผู้ลงรหัส 2 คน มีความเห็นตรงกัน 
  C 1 + C 2  = จํานวนรายเรื่องทั้งหมดที่ผู้ลงรหัส 2 คน ศึกษา 

แทนค่าสูตร 
  สูตร  R     =    2 ( C 1,2) 
      C 1 + C 2 

R     =      2 (107) 
  111 + 111 

   R    =    2 (107) 
           222 
   R    =   0.96 
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ค่าความเช่ือมั่นที่คํานวณได้จากความสอดคล้องของความเห็นที่ตรงกันในการลงรหัสของ 
ผู้ลงรหัส 2 คน มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งมากกว่า 0.75 จึงถือว่าเคร่ืองมือและการลงรหัสมีความน่าเช่ือถือ 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจํานวนข่าวที่นําเสนอทั้งหมด 
และในการนําเสนอข่าวภัยแล้งน้ัน มีการแบ่งการนําเสนอจํานวนคําทั้งหมด ประเภทของข่าว ประเภท
ของการสื่อข่าว ระยะของภัยแล้ง และการเรียกภัยแล้ง แตกต่างกันอย่างไร โดยการศึกษาคร้ังนี้ ได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ทั้งในประมาณและเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์เน้ือหาการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558 ในกลุ่มตัวอย่าง คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ใช้หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) คือการพิจารณารายเรื่อง (Item) 
และใช้หน่วยในการระบุจํานวนเป็น การปรากฏ (Appearance) โดยการพิจารณาว่าในแต่ละหนังสือพิมพ์
ได้มีการเสนอเน้ือหาข่าวภัยแล้ง เป็นจํานวนก่ีครั้ง ในระยะเวลา ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 
2558 รวมจํานวน 51 ฉบับ และเก็บข้อมูลเฉพาะข่าวที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ย้อนหลัง
ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา แลว้จึงนํามาบันทึกข้อมูลโดยใช้ Coding Sheet ที่แยกประเภทออกเป็น 

1.1)  จํานวนคํา 
1.2)  ประเภทข่าว ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 

1.2.1) ข่าวการเมือง 
1.2.2) ข่าวเศรษฐกิจ 
1.2.3) ข่าวสังคม 

1.3)  ประเภทการส่ือข่าว ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 
1.3.1) ประเภทข่าว 
1.3.2) ประเภทบทความ 
1.3.3) ประเภทบทบรรณาธิการ 

1.4)  ระยะของภัยแล้ง ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 
1.4.1) ระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
1.4.2) ระยะระหว่างเกิดภัยแล้ง 
1.4.3) ระยะหลังเกิดภัยแล้ง 

1.5)  การเรียกภัยแล้ง ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 
1.5.1) ภัยแล้ง 
1.5.2) ฝนแล้ง 
1.5.3) ฝนทิ้งช่วง 
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ตารางที่ 4.1: เปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้ง 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งและแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยและและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
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ประเภทข่าว ประเภทการสื่อข่าว ระยะของภัยแล้ง การเรียกภัยแล้ง 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

กา
รเมื

อง
 

เศร
ษฐ

กิจ
 

สัง
คม

 

ข่า
ว 

บท
คว

าม
 

บท
บร

รณ
าธิ

กา
ร 

ก่อ
นเก

ิด 

ระ
หว่

างเ
กิด

 

หล
ังเก

ิด 

ภัย
แล

้ง 

ฝน
แล

้ง 

ฝน
ทิ้ง

ช่ว
ง 

ไท
ยร

ัฐ 24 
(44.4%)

60 
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66,231 
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(21.6%) 
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(75.8%) 

30 
(38.4%)

24 
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24 
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40 
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19 
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40 
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(57.3%)
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229 
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19 
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(2-Sided)
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Pearson Chi-Square 1026.
366 

2 .000 .154 2 .926 2.285 2 .319 1.599 2 .450 9.685 2 .008 
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ตารางที่ 4.2: แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 
 การวางตําแหน่งการเสนอข่าวภัยแล้งมากที่สุด 5 อันดับ 

และจํานวนครั้งในการนําเสนอ 
การใช้แหล่งข่าวในการนําเสนอข่าวภัยแล้งมากที่สุด 5 อันดับ 

และจํานวนครั้งในการนําเสนอ 

ไทยรัฐ 
หน้า 1 
19 ครั้ง  
(35.1%) 

หน้า 8 
12 ครั้ง 
(22.2%) 

หน้า 9 
10 ครั้ง 
(18.5%) 

หน้า 5 
7 ครั้ง 

(12.9%) 

หน้า 15 
6 ครั้ง 

(11.1%) 

นายกรัฐมนตรี 
5 ครั้ง 

รมว.เกษตร
และสหกรณ์ 

4 ครั้ง 

แม่ลูกจันทร์ 
คอลัมนิสต์ 

3 ครั้ง 

ลมเปลี่ยนทิศ 
คอลัมนิสต์ 

3 ครั้ง 

รมว.คลัง 
2 ครั้ง 

ข่าวสด 
หน้า 1 
16 ครั้ง  
(32.6%) 

หน้า 8 
13 ครั้ง 
(26.5%) 

หน้า 15 
8 ครั้ง 

(16.3%) 

หน้า 6 
6 ครั้ง 

(12.2%) 

หน้า 16 
6 ครั้ง 

(12.2%) 

นายกรัฐมนตรี 
8 ครั้ง 

ทวี มีเงิน 
7 ครั้ง 

รมว.เกษตร 
2 ครั้ง 

รมว.มหาดไทย 
2 ครั้ง 

ผอ.ศูนย์
พยากรณ์ 
2 ครั้ง 
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 ผู้วิจัยขอรายงานผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนใหญ ่คือ 
 1) เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง 
(วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคณุภาพ) 
 2) การทดสมสมมติฐานการวิจัย 
 
4.1 ส่วนที ่1 เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสอืพิมพ์ข่าวสดในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง 

การเก็บข้อมูลจํานวนรายเรื่องในการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด พบว่า หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการตีพิมพ์ข่าวภัยแล้ง จํานวน 30 ฉบับ มากกว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ตีพิมพ์ 24 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ 44.4 ตามลําดับ) แต่เมื่อพิจารณา
จํานวนข่าวภัยแล้งเป็นรายเรื่อง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีการนําเสนอข่าวภัยแล้ง รวม 60 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่นําเสนอ 51 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 45.9 รวมท้ังหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเสนอข่าวภัยแล้ง คิดเป็นจํานวนคํา ทั้งหมด 66,231 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่เสนอข่าว
ภัยแล้ง รวมจํานวนคําที่ 60,164 คํา (คิดเป็นร้อยละ 52.4 และ 47.6 ตามลําดับ) แต่หนังสือพิมพ์ข่าว
สดมีการใช้ค่าเฉลี่ยจํานวนคําในการนําเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยนําเสนอค่าเฉลี่ยคําที่ 
1,180 คํา และ 1,104 คํา ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกการนําเสนอข่าวภัยแล้งเป็นรายเดือน พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอข่าว 
ภัยแล้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 รวม 1,703 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 1,523 คํา 
(ร้อยละ 2.6 และ 2.5) แต่การนําเสนอในเดือนมิถุนายน 2558 หนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอ 17,710 คํา 
(ร้อยละ 29.5) มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่นําเสนอ 14,315 คํา (ร้อยละ 21.6) ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายในการเก็บข้อมูล พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 50,213 คาํ 
มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 40,931 คํา (ร้อยละ 75.8 และ 68) ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1: จํานวนคําในการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการเก็บข้อมูลพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนคําโดยแยกประเภทเน้ือหาในการนําเสนอ ใน

ด้านประเภทข่าว ประเภทข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความถี่ราย
เร่ืองในการนําเสนอมากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 30 ครั้ง (รอ้ยละ 38.4) คดิเป็นจํานวน 
44,877 คํา ใช้ค่าเฉลี่ยจํานวนคําในการเสนอที่ 1,496 คํา ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอ 24 ครั้ง 
(ร้อยละ 37) แต่มีจํานวนคําในการนําเสนอมากกว่าที่ 48,313 คํา และมคี่าเฉลี่ยจํานวนคําในการ
นําเสนอมากกว่าที่ 2,013 คํา ถัดมาในประเภทข่าวสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีความถี่รายเรื่องการ
นําเสนอเท่ากับประเภทข่าวเศรษฐกิจที่ 24 ครั้ง (ร้อยละ 30.8) แต่ประเภทข่าวสังคมมีการใช้จํานวน
คํา 43,888 คํา มีค่าเฉลี่ยใช้จาํนวนคําที่ 1,829 คํา มากกว่าประเภทข่าวเศรษฐกิจที่มีการใช้จํานวนคํา 
13,848 คํา มคี่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 577 คาํ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่มีความถี่ในการนํา 
เสนอประเภทข่าวสังคม โดยมีความถ่ีรายเรื่อง 22 ครั้ง (ร้อยละ 33.8) มกีารใช้จํานวนคําถึง 35,231 
คํา มีค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 1,532 คํา สูงกว่าประเภทข่าวเศรษฐกิจทีม่คีวามถ่ีการนําเสนอ 19 ครั้ง 
(ร้อยละ 29.2) มีการใช้จํานวนคํา 13,692 คํา และมคี่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 761 คํา ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2: การนําเสนอประเภทข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

 
 

ในด้านประเภทการสื่อข่าว ประเภทการรายงานข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด พบความถี่ในการนําเสนอมากที่สุด คือฉบับละ 40 ครั้ง (ร้อยละ 66.7 และ 78.4 ตามลําดับ) 
และมีจํานวนคาํที่ใช้ในการนําเสนอรวมกัน 105,758 คํา โดยหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีค่าเฉลี่ยในการใช้
จํานวนคําที่ 1,337 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มคี่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,307 คํา รองลง 
มาเป็นการนําเสนอประเภทบทความ หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 18 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30 มีค่า 
เฉลี่ยการใช้จํานวนคําที่ 722 คํา และหนังสอืพิมพ์ข่าวสด นําเสนอ 9 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 17.6 มี
ค่าเฉลี่ยการใช้จํานวนคําที่ 660 คํา ขณะที่มีการเสนอประเภทบทบรรณาธิการน้อยที่สุด โดย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสดนําเสนอฉบับละ 2 ครั้ง (รอ้ยละ 3.3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยในการใช้ 
จํานวนคําที่ 489 และ 377 คํา ตามลําดับ) ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3: การนําเสนอประเภทการสื่อข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

 
 

ด้านการนําเสนอข่าวภัยแล้ง ประเภทระยะของการเกิดภัยแล้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสดพบความถี่ในการนําเสนอระยะระหว่างเกิดภัยแล้งมากที่สุดที่ 40 ครั้งและ 47 ครั้ง 
(ร้อยละ 59.7 และ 57.3) หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,396 คาํ มากกว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทีม่ีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,263 คํา รองลงมาคือการนําเสนอระยะก่อนเกิด
ภัยแล้ง หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 19 ครัง้ (ร้อยละ 23.2) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,273 คํา 
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด นําเสนอ 15 ครั้ง (ร้อยละ 15) มคี่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,083 คํา โดย
การนําเสนอข่าวในระยะหลังเกิดภัยแล้งพบว่า มีความถี่น้อยที่สุด หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 16 ครัง้ 
(ร้อยละ 19.5) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,450 คํา และหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอ 12 ครั้ง 
(ร้อยละ 17.9) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 2,175 คํา ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4: การนําเสนอการสื่อข่าวระยะการเกิดภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

 
 

ด้านการนําเสนอประเภทของการเรียกภัยแล้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพบความถ่ีในการรายงาน 
คําว่า “ภัยแล้ง” สูงที่สุดรวม 346 คํา (ร้อยละ 95.8) มีจํานวนคําในการนําเสนอเฉล่ียที่ 6 คํา ถัดมาคือ 
คําว่า “ฝนทิ้งช่วง” มีความถี่ในการใช้รวม 11 คํา (ร้อยละ 3) มีจํานวนคําในการนําเสนอเฉล่ียท่ี 2 คาํ 
และมีการใช้คาํว่า “ฝนแล้ง” รวม 4 คํา (รอ้ยละ 1.2) มีจาํนวนคําในการนําเสนอเฉล่ียที่ 1 คํา มากกว่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่พบความถี่ในการรายงานคําว่า ภัยแล้ง สูงที่สุดรวม 229 คํา (ร้อยละ 89.5)  
มีจํานวนคําในการนําเสนอเฉล่ียท่ี 5 คํา ถัดมาคือคําว่า ฝนทิ้งช่วง มีความถี่ในการใช้รวม 19 คํา  
(ร้อยละ 7.4) มีจํานวนคําในการนําเสนอเฉล่ีย 2 คํา และมีการใช้คําว่า ฝนแล้ง รวม 8 คํา  
(ร้อยละ 3.1) มีจํานวนคําในการนําเสนอเฉล่ียท่ี 1 คํา ดังภาพที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 คร้ัง 
(57.3%) 



35 

ภาพที่ 4.5: การนําเสนอการเรียกภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

 
 

ด้านการนําเสนอข่าวภัยแล้ง จําแนกตามตําแหน่งในการนําเสนอมากที่สุด 5 อันดับ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นําเสนอที่ตําแหน่งหน้า 1 รวม 19 ครัง้ (ร้อยละ 35.1) รองลงมาถกูนําเสนอที่
หน้า 8 จํานวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 22.2) หน้า 9 จํานวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 18.5) หน้า 5 จาํนวน 7 ครั้ง 
(ร้อยละ 12.9) และหน้า 15 จํานวน 6 ครั้ง (ร้อยละ 11.1) ขณะที่หนังสอืพิมพ์ข่าวสดนําเสนอในหน้า 
1 มากทีสุ่ดรวม 16 ครั้ง (ร้อยละ 32.6) รองลงมาถูกนําเสนอที่หน้า 8 จาํนวน 13 ครั้ง (ร้อยละ 26.5) 
หน้า 15 จํานวน 8 คร้ัง (ร้อยละ 16.3) หน้า 6 จํานวน 6 ครั้ง (ร้อยละ 12.2) และหน้า 16 จํานวน  
6 ครั้ง (ร้อยละ 12.2)  

นอกจากน้ี แหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวภัยแล้งที่ถูกนําเสนอพิจารณาเป็นรายเร่ือง มากที่สุด  
5 อันดับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี มากที่สุด รวม  
5 ครั้ง ถัดมาคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง คอลมัน์แมลู่กจันทร์ 3 ครั้ง 
คอลัมน์ลมเปลีย่นทิศ 3 ครั้ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2 ครัง้ ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
นําเสนอแหล่งข่าว คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี มากที่สุดเช่นเดียวกัน รวม  
8 ครั้ง ถัดมาคือ คอลัมน์ทวี มีเงิน 7 ครั้ง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ครั้ง รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง และผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 ครั้ง ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6: ตําแหน่งในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง 5 อันดับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

 
 
4.2 ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่องการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558 ในหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยรวม 5 ข้อ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 4.2.1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการนําเสนอจํานวนคําแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอจํานวนคาํภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสอืพิมพ์
ขา่วสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.000 ( ( 2 , N = 126,395) = 
1026.366 

เน่ืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความแตกต่างในการเสนอจํานวนคํา
อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการนําเสนอจํานวนรายเรื่อง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 60 เรื่อง มากกว่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 51 เร่ือง ซึ่งสอดคล้องกับการนําเสนอจํานวนคําที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นําเสนอ คิดเป็นจํานวนคํารวม 66,231 คํา มีค่าเฉลี่ยการใช้คําที่ 1,180 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าว
สดที่มีการใช้คาํรวม 60,164 คํา มีค่าเฉลี่ยในการใช้คําที่ 1,180 คํา ขณะที่เมื่อพิจารณาการนําเสนอ
คําโดยแบ่งเป็นรายเดือน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนําเสนอจํานวนคําสูงกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ใน
เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม ส่วนเดือนมิถุนายน หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการเสนอจํานวนคําสูงกว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเล็กน้อย 
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ขณะที่เมื่อพิจารณาจากการวางตําแหน่งข่าวภัยแล้งไว้ที่หน้า 1 ซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญทีส่ดุของ
หนังสือพิมพ์ มกีารนําเสนอประเภทของข่าวทั้งข่าวการเมือง ข่าวสังคมและข่าวเศรษฐกิจ และมีการ
ใช้จํานวนคํามากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอข่าวภัยแล้งในหน้า 1 รวม 19 ครัง้ มากกว่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสดรวม 16 ครั้ง ขณะที่ในด้านการนําเสนอแหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เลือกนําเสนอข่าวของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เป็นราย
เร่ืองสูงที่สุด เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสําคัญในการบริหาร ปกครอง และแก้ปัญหาภัยแล้ง  

อย่างไรตาม จากการเก็บตัวอย่างข่าวภัยแล้งที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสดเมื่อพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นําเสนอข่าวภัยแล้ง เร่ือง “ขุด 500 บ่อ
บาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค.” (2558) ซึ่งมีการใช้จํานวนคํา รายเรื่องสูงที่สุด ที่ 4,326 คํา มีจํานวน
ตําแหน่งในการนําเสนอข่าวคือ หน้าที่ 1, 11 และ 12 น้อยกว่าการนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
เร่ือง “นํ้าเค็มทะลักถึงกรุงแล้ว” (2558) มีการใช้จํานวนคํา รายเรื่องสูงที่สุด ที ่4,844 คํา แต่มีตําแหน่ง
ในการนําเสนอข่าวคือ หน้าที่ 1 และ 14 โดยหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ให้ความสําคัญในการเลือก
แหล่งข่าวคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน  
 
ภาพที่ 4.7: ภาพข่าว “ขุด 500 บ่อบาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค.” (2558) 
 

 
ที่มา: ขุด 500 บ่อบาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค. (2558, 25 มถิุนายน). ไทยรัฐ, หน้า 1, 11, 12. 
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ภาพที่ 4.8: ภาพข่าว “นํ้าเค็มทะลักถึงกรุงแล้ว” (2558) 
 

 
ที่มา: นํ้าเค็มทะลักถึงกรุงแลว้. (2558, 21 กรกฎาคม). ขา่วสด, หน้า 1, 14. 
 

4.2.2 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนาํเสนอประเภทของข่าวภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทขา่วภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์

ข่าวสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.926 ( ( 2 , N = 143) = .154 
เน่ืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความถี่ในการนําเสนอประเภทข่าว 

ภัยแล้งใกล้เคียงกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความถ่ีในการนําเสนอประเภทข่าวการเมือง 30 ครั้ง  
ใช้ค่าเฉลี่ยจํานวนคําในการเสนอที่ 1,496 คาํ ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 24 มี 
ค่าเฉลี่ยจํานวนคําในการนําเสนอมากกว่าที่ 2,013 คํา ขณะที่ในประเภทข่าวสังคม หนังสือพิมพ์ 
ไทยรัฐ มีความถี่รายเรื่องการนําเสนอเท่ากับประเภทข่าวเศรษฐกิจ ที่ 24 ครั้ง มีค่าเฉลีย่ใช้จํานวนคํา 
ที่ 1,829 คํา และ 577 คํา ตามลําดับ ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่มีความถี่ในการนําเสนอข่าว
สังคม มคีวามถี่รายเรื่อง 22 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 1,532 คํา และประเภทข่าวเศรษฐกิจที่มี
ความถี่การนําเสนอ 19 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 761 คํา 
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จากการเก็บตัวอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเน้นไปที่การนําเสนอข่าว ประเภทข่าวการเมืองมี
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับบทบาทของภาครัฐ หน่วยงานราชการ และรฐับาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจะ
เห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหา เร่ือง “นายกฯ ว้ากกรมชล” (2558) ซึ่งระบุว่า นายกรัฐมนตรีผูม้ี
อํานาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่พอใจการทํางานของกรมชลประทาน ซึง่เป็นหน่วยงาน
หลักแห่งหนึ่งในการกําหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแลง้ แต่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น อีก
ทั้งยังทํางานล่าช้า จนส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน 

การนําเสนอข่าวอย่างน้ีแสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้ความสําคญัในการติดตามแนว
ทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากทางราชการ เพ่ือลดผลกระทบภัยแล้งและสร้างความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐไปยังภาคประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทพ้ืนฐานของสื่อมวลชน และเป็นการนําเสนอข่าว
ประเภทการเมือง โดยให้นํ้าหนักความสําคัญสูงสุด ผ่านการนําเสนอข่าวที่หน้า 1 ซึ่งเป็นข่าวที่ต้อง 
การให้ประชาชนเกิดความสนใจมากทีสุ่ด  
 ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อพิจารณาการนําเสนอข่าวการเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
พบว่ามีการนําเสนอในประเด็นข่าวที่ใกล้เคยีงกัน จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหา เร่ือง “รบ.สัง่
โรงต๊ึงงด เก็บดอกชาวนา” (2558) โดยมีประเด็นรองของข่าวเก่ียวกับนายกรัฐมนตรีแสดงความไม่
พอใจการแก้ไขปัญหาของกรมชลประทานเช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แต่หนังสือพิมพ์ข่าวสด
เลือกประเด็นที่เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาล ที่ส่งผลต่อปากท้องของประชาชนเป็นประเด็นหลัก
มากกว่า จะเห็นได้จากการนําเสนอข่าว ที่รัฐบาลสั่งการให้โรงรับจํานําของรัฐ ทั่วประเทศยกเว้น 
การคิดดอกเบ้ียจากการจํานํา เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้กบัประชาชนในช่วงภัยแล้ง 
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ภาพที่ 4.9: ภาพข่าว “นายกฯว้ากกรมชล” (2558)  
 

 
ที่มา: นายกฯว้ากกรมชล. (2558, 1 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 1, 13, 15. 
 
ภาพที่ 4.10: ภาพข่าว “รบ.สั่งโรงต๊ึงงด เก็บดอกชาวนา” (2558) 
 

 
ที่มา: รบ.สั่งโรงต๊ึงงด เก็บดอกชาวนา. (2558, 21 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 1, 16. 
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ขณะที่การเก็บตัวอย่างการนําเสนอประเภทข่าวสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ความสําคัญใน
การนําเสนอข่าวประเภทนี้ไม่น้อยไปกว่าประเภทข่าวการเมือง จะเห็นได้จากตําแหน่งการวางข่าวจะ
ถูกใช้ในหน้า 1 หลายคร้ัง เน่ืองจากบทบาทสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวน้ัน จะต้องรายงานความ
เป็นไป รวมถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนภายในสังคม ในกรณีน้ีจากปัญหาภัยแลง้ได้สร้างผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมจะเห็นได้จากตัวอย่างของการนําเสนอข่าวภัยแล้งประเภทข่าวสังคม คอื
เร่ือง “นํ้าประปากรุงส่อแวววิกฤติ” (2558) ที่ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อความเป็นอยู่
ในภาคครัวเรือน จากสถานการณ์นํ้าประปาเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคอาจมีไม่เพียงพอ ประชาชนจะต้องมี
การเตรียมตัวเพ่ือรับมือสถานการณ์ ในการให้ข่าวสาร (To Inform)  

จากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาถึงประชาชน ขณะที่การนําเสนอ
ประเภทข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม จากผล 
กระทบภัยแล้งต่อวิถีชีวิต จะเห็นได้จากตัวอย่างของการนําเสนอข่าวภัยแล้งประเภทข่าวสังคม คือ
เร่ือง “ราชบุรี-แห่ขอฝน” (2558) ที่ช้ีให้เห็นถึงการประกอบพิธีกรรมแห่นางแมวเพ่ือขอให้ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดูกาล 
 
ภาพที่ 4.11: ภาพข่าว “นํ้าประปากรุงส่อแวววิกฤติ” (2558) 
 

 
 

ที่มา: นํ้าประปากรุงส่อแวววิกฤติ. (2558, 17 มิถุนายน). ไทยรัฐ, หน้า 12. 
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ภาพที่ 4.12: ภาพข่าว “ราชบุรี-แห่ขอฝน” (2558) 
 

 
 

ที่มา: ราชบุรี-แห่ขอฝน. (2558, 15 มิถุนายน). ข่าวสด, หน้า 16. 
 

การเก็บตัวอย่างการนําเสนอประเภทข่าวเศรษฐกิจ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะมลีักษณะ 
ข่าวที่ใช้พ้ืนที่ข่าวน้อย  และมตํีาแหน่งการวางข่าวในพ้ืนที่ประจํา โดยเฉพาะหน้า 8 ซึ่งเป็นหน้าข่าว
เศรษฐกิจเท่าน้ัน นําเสนอข่าวเก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ การ
สร้างความเช่ือมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและประเมินผลกระทบปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการขยายตัวทางธุรกิจ จะเห็นได้จากตัวอย่างของ
การนําเสนอข่าวภัยแล้ง เร่ือง “ราคาผักพุ่งฟักเขียวแพงสุดในราอบ 5 ปี” (2558) ระบุว่า กระทรวง
พาณิชย์สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี สง่ผลให้ราคาพืชผักการเกษตรสําหรับบริโภค 
ปรับราคาขึ้นแทบทุกรายการ เช่น ราคาฟักเขียว ที่ปรับข้ึนมากิโลกรัมละ 50 บาท สูงที่สดุในรอบ 5 ปี 
ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด มีการนําเสนอประเภทข่าวเศรษฐกิจ ในลักษณะข่าวที่ใช้พ้ืนที่ข่าวน้อย 
และมีตําแหน่งการวางข่าวในพ้ืนที่ประจํา โดยเฉพาะหน้า 8 เช่นกัน แต่อาจมีความแตกต่างในการ
เลือกนําเสนอประเด็นข่าว จะเห็นได้จากตัวอย่างของการนําเสนอข่าวภัยแล้ง เร่ือง “พาณิชย์เผยดัชนี
เช่ือมั่นยังยํ่าแย่-แต่เร่ิมดีขึ้น” (2558) ข่าวที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดเลือกนําเสนอประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจ
มหภาคจากกระทรวงพาณิชย์ กรณีดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคท่ียังหดตัวจากปัญหาภัยแล้ง  
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ภาพที่ 4.13: ภาพข่าว “ราคาผักพุ่งฟักเขียวแพงสุดในรอบ 5 ปี” (2558) 
 

 
ที่มา: ราคาผักพุ่งฟักเขียวแพงสุดในรอบ 5 ปี. (2558, 13 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 9. 
 
ภาพที่ 4.14: ภาพข่าว “พาณิชย์เผยดัชนีเช่ือมั่นยังยํ่าแย่-แต่เร่ิมดีขึ้น” (2558) 
 

 
ที่มา: พาณิชย์เผยดัชนีเช่ือมั่นยังยํ่าแย่-แต่เร่ิมดีขึ้น. (2558, 13 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 8. 
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4.2.3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนาํเสนอประเภทของการสื่อข่าวภัยแล้ง
แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทการสื่อขา่วภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับ
หนังสือพิมพข์า่วสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.319 ( ( 2 , N = 111) 
= 2.285 

เน่ืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความถี่ในการนําเสนอประเภทการสื่อ
ข่าวภัยแล้งใกล้เคียงกัน จะเห็นได้จากการนําเสนอประเภทการรายงานข่าวมากที่สุดฉบับละ 40 ครั้ง 
มีค่าเฉลี่ยในการใช้คําใกล้เคียงกันที่ 1,337 และ 1,307 คาํตามลําดับ ขณะที่การนําเสนอบทความ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด นําเสนอที่ 18 และ 9 ครั้ง และมีค่าเฉลี่ยในการใช้คํา
ใกล้เคียงกันที่ 722 และ 660 คําตามลําดับ และมีความถ่ีในการนําเสนอบทบรรณาธิการน้อยที่สุด
เช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอฉบับละ 2 มีค่าเฉลี่ยในการใช้
จํานวนคําใกล้เคียงกันที่ 489 และ 377 คํา 

จากการเก็บตัวอย่างประเภทการสื่อข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเน้นประเภทของการสื่อข่าว
ภัยแล้งในด้านการรายงานข่าวมากที่สุด ซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน ในบทบาทการให้ข่าวสาร 
(Information Function) รายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบ โดยการรายงานข่าวจะมีรูปแบบ
เฉพาะ เช่น มีการพาดหัวข่าว พาดหัวข่าวรอง มีโปรยข่าว ระบุช่ือแหล่งข่าวชัดเจน จะเห็นได้จากการ
เก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว เร่ือง “ชาวนาฆ่าตัวตาย หนีภัยแลง้” (2558) มีองค์ประกอบของ
ข่าวที่ชัดเจนคือ พาดหัวข่าว ในที่น้ีหมายถึง ชาวนาฆ่าตัวตายหนีภัยแล้ง พาดหัวรองคือ เกษตรกรด้ิน
เต็มที่ขนสมบัติครก-สากเข้าโรงต๊ึง โปรยข่าวคือ แล้งยังวิกฤติ แก่งก้อทะเลสาบเหนือเข่ือนภูมิพล 
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ จ. ลําพูน นํ้าแห้งสนิท ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดให้ความสําคญักับการรายงาน
ข่าวมากที่สุดเช่นกัน ชัดเจน จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว เร่ือง “ยิงตัวดับ
เซ่นแล้ง” (2558) มีองค์ประกอบข่าวครบถ้วนเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือ พาดหัวข่าว ในที่น้ี
หมายถึง ยิงตัวดับเซ่นแล้ง พาดหัวรองคือ ชาวนาที่อิสานเครียดข้าวตาย รบ.ลุยฝนเทียม โปรยข่าวคือ 
เครียดแล้ง ชาวบ้านนครพนมสุดทนเห็นข้าวยืนต้นตายคว้าปืนแก๊ป 
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ภาพที่ 4.15: ภาพข่าว “ชาวนาฆ่าตัวตาย หนีภัยแล้ง” (2558) 
 

 
 

ที่มา: ชาวนาฆ่าตัวตาย หนีภัยแล้ง. (2558, 3 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 1, 14, 19. 
 
ภาพที่ 4.16: ภาพข่าว “ยิงตัวดับเซ่นแล้ง” (2558) 
 

 
 

ที่มา: ยิงตัวดับเซ่นแล้ง. (2558, 3 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 1, 16. 
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  การเก็บตัวอย่างการนําเสนอประเภทบทความ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด  
มีการนําเสนอที่หลากหลาย และคละอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ เช่นเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์ของการ
นําเสนอเพ่ือแสดงทัศนะต่อสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรอบด้าน โดยใช้ข้อมูล ข่าวข้อเท็จจริงประกอบ 
การพิจารณาในการนําเสนอ โดยแต่ละบทความจะช่ือคอลัมน์ตายตัว และมีคอลัมนิสต์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในงานเขียนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เช่น มิสเตอร์พี หมัดเหล็ก สายล่อฟ้า เป็นต้น จะเห็นได้
จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอบทความ เร่ือง “ภัยแล้งวัดฝีมือ คสช.” (2558) เขียนโดย 
สายล่อฟ้า เพ่ือสะท้อนทัศนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นโจทย์ท้าทายรัฐบาลว่าจะ
สามารถแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนได้หรือไม่ เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด เขียน จะเหน็ได้จากการ
เก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอบทความ เร่ือง “เศรษฐกิจครึ่งหลังร้ายมากกว่าดี” (2558) เขียนโดย 
ทวี มีเงิน ที่ระบุว่า เศรษฐกิจไทยมีแต่ปัจจัยลบ ทําให้การเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่ภัยแล้ง
สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจกว่า 7 หมื่นล้านบาท ทําให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังมีความ
น่าเป็นห่วง 
 
ภาพที่ 4.17: ภาพข่าว “ภัยแล้งวัดฝีมือ คสช.” (2558) 
  

 
 
ที่มา: ภัยแล้งวัดฝีมือ คสช. (2558, 17 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 6. 
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ภาพที่ 4.18: ภาพข่าว “เศรษฐกิจครึ่งหลังร้ายมากกว่าดี” (2558) 
 

 
ที่มา: เศรษฐกิจครึ่งหลังร้ายมากกว่าดี. (2558, 15 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 8. 

 
การเก็บตัวอย่างการนําเสนอประเภทบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นบทความท่ี

แสดงถึงจุดยืนของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อสถานการณ์ภัยแล้ง บทบรรณาธิการจะมี
ตําแหน่งการวางในหน้าหนังสือพิมพ์ตายตัว โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะจัดวางคอลัมน์บทบรรณาธิการ
ไว้ที่ หน้า 3 ด้านซ้ายของหนังสือพิมพ์เสมอ จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอบท
บรรณาธิการเรื่อง “ผลกระทบสารพันปัญหา” (2558) ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ 
กระทบการทํานาปีใน 22 จังหวัดลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ประชาชนต้องเตรียมนํ้าไว้ใช้ เช่นเดียวกันกับ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่จัดวางคอลัมน์บทบรรณาธิการไว้ที่ หน้า 2 ด้านซ้ายของหนังสือพิมพ์เสมอ จะ
เห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอบทบรรณาธิการเรื่อง “แค่สั่งไม่พอ” ในหนังสือพิมพ์ 
ข่าวสด (2558) ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ในการสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
เร่งดูแล แต่จะได้ผลรัฐบาลมคีวามจริงใจผลกัดันให้เกิดการปฏิบัติจริง 
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ภาพที่ 4.19: ภาพข่าว “ผลกระทบสารพันปัญหา” (2558) 
  

 
ที่มา: ผลกระทบสารพันปัญหา. (2558, 3 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 3. 
 
ภาพที่ 4.20: ภาพข่าว “แค่สั่งไม่พอ” (2558) 
 

 
ที่มา: แค่สั่งไมพ่อ. (2558, 25 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 2. 
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4.2.4 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนาํเสนอระยะการเกิดภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอระยะการเกิดภัยแล้งของหนังสือพิมพไ์ทยรัฐกับหนังสือพิมพ์

ข่าวสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.953 ( ( 2 , N = 149) = .096 
เน่ืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีความถี่ในการนําเสนอระยะของการ

เกิดภัยแล้งใกล้เคียงกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด นําเสนอข่าวภัยแล้งในระยะ
ระหว่างเกิดภัยแล้งมากที่สุด (40 และ 47 ครั้งตามลําดับ) และมีค่าเฉลี่ยในการใช้คําใกลเ้คียงกัน 
(1,263 และ 1,396 คํา ตามลําดับ) ขณะทีม่ีการเสนอภัยแล้งในระยะกอ่นเกิดภัยแล้งเป็นลําดับถัดมา
เช่นกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นําเสนอ 19 ครั้ง ค่าเฉล่ียใช้คําที่ 1,273 คํา ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์
ข่าวสดที่นําเสนอ 15 ครั้ง มคี่าเฉลี่ยใช้คําที ่1,083 คํา โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
มีการนําเสนอระยะหลังภัยแล้งน้อยที่สุดใกล้เคียงกัน โดยนําเสนอ 16 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวน
คําที่ 1,450 คาํ และ 12 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 2,175 คํา ตามลําดับ 

จากการเก็บตัวอย่างการนําเสนอข่าวระยะภัยแล้ง พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเน้นการนําเสนอ
ข่าวภัยแล้งในขั้นตอนระยะเกิดภัยแล้งมากที่สุด สาเหตุมาจากในระยะดังกล่าว จําเป็นต้องให้ข้อมูล
ข่าวสารกับประชาชน ถึงกระบวนการจัดการในระยะเผชิญเหตุของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดความ
สับสนวุ่นวายและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ขยายวงน้อยที่สุด จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการ
นําเสนอข่าว ระยะเกิดภัยแล้ง เรื่อง “ต้องซื้อปลาเขมรเอามาทําปลาร้า” (2558) ที่ระบุว่า จํานวน 
ปลามีไม่เพียงพอในช่วงเกิดภัยแล้ง เกษตรกรจึงปรับตัวและนําเข้าปลาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่
หน่วยงานรัฐอย่างจิสด้าคาดการณ์ว่าหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ประเทศไทยจึงจะเข้าหน้าฝนอย่าง
เป็นทางการ ให้เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกในช่วงดังกล่าวแทน เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
ที่ให้นํ้าหนักในการนําเสนอข่าวภัยแล้งในระยะระหว่างเกิดภัยแล้งมากที่สุด เน่ืองจากเป็นระยะที่
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง การทําหน้าที่สื่อมวลชน จึงจําเป็นต้องสะท้อนปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในสังคม ไปยังผู้ที่รับผิดชอบต่อการแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือให้มาตรการมีประสิทธิภาพรอบด้าน
มากข้ึน จะเหน็ได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว ระยะเกิดภัยแล้ง เร่ือง “ชาวนาสุพรรณ
สู้แล้งควัก 6 หมื่นซื้อนํ้ารดข้าว” (2558) ที่ระบุว่า เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีไม่สามารถรอนํ้าที่มา
จากแหล่งธรรมชาติได้ จึงลงทุนใช้เงินของตัวเองกว่า 6 หมื่นบาท นําไปซื้อนําเพ่ือมารดพืชผลในพ้ืนที่
เพาะปลูกของตนเอง ในระหว่างที่รัฐบาลกําลังกําหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 



50 

ภาพที่ 4.21: ภาพข่าว “ต้องซื้อปลาเขมรเอามาทําปลาร้า” (2558) 
 

 
 

ที่มา: ต้องซื้อปลาเขมรเอามาทําปลาร้า. (2558, 9 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 1, 2.     
       
ภาพที่ 4.22: ภาพข่าว “ชาวนาสุพรรณสู้แล้งควัก 6 หมื่นซื้อนํ้ารดข้าว” (2558) 
 

 
 

ที่มา: ชาวนาสุพรรณสู้แล้งควัก 6 หมื่นซื้อนํ้ารดข้าว. (2558, 7 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 1, 14. 
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นอกจากน้ี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
ในการทําหน้าที่สื่อมวลชน เพ่ือทําให้เกิดการป้องกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมต่อปัญหา
ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว ระยะก่อนเกิดภัย
แล้ง เร่ือง “รับภัยแล้ง” (2558) ระบุว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้สัง่การให้โรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้ง และเตรียมนํ้าให้เพียงพอ แม้ว่าใน
พ้ืนที่จะยังไม่ประสบปัญหา เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดยังให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าว
ในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว ระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
เร่ือง “นิคมอมตะ-รับมือแล้งอยู่หมัดมีนํ้าตลอดปี” (2558) ที่ระบุว่าผู้บรหิารของ บริษัทอมตะ  
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ออกมายืนยันว่าปัญหาภัยแล้งไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในนิคม
อุตสาหกรรมของอมตะ ดังน้ันผู้ประกอบการในนิคมจึงมีความมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารนิคม จะสามารถ
บริหารจัดการนํ้าใช้ได้ตลอดปี จึงไม่กระทบต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในระยะต่อไป 
 
ภาพที่ 4.23: ภาพข่าว “รับภัยแล้ง” (2558) 
 

 
 

ที่มา: รับภัยแล้ง. (2558, 9 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 8.     
 
ภาพที่ 4.24: ภาพข่าว “นิคมอมตะ-รับมือแล้งอยู่หมัดมนํ้ีาตลอดปี” (2558) 
 

 
ที่มา: นิคมอมตะ-รับมือแล้งอยู่หมัดมีนํ้าตลอดปี. (2558, 11 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 8. 
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวในระยะหลังเกิดภัยแล้ง โดยให้
ข้อมูลกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรา้งการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการฟ้ืนฟู (Recovery) 
ต่อพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการ
นําเสนอข่าว ระยะหลังเกิดภัยแล้ง เร่ือง “ช่วยเกษตรกรพ้นภัยแล้ง-หน้ี รัฐเล็งออกมาตรการหนุน
ชาวนาชะลอปลูก” (2558) โดยระบุว่า ธ.ก.ส. เตรียมมาตรการขยายเวลาการชําระหน้ีทั้งเงินต้นและ
ดอกเบ้ียให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการแก้ไขปัญหาหลังเกิดภัยแล้ง
ของรัฐบาล เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวในระยะหลังเกิด 
ภัยแล้ง จะเหน็ได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว ระยะหลังเกิดภัยแล้ง เร่ือง “จัด 2.3 
ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ” (2558) ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด โดยระบุว่า กระทรวงการคลัง  
และรัฐบาลเตรยีมงบประมาณในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะสั้นจะแบ่งงบ 
ประมาณดังกล่าวมาใช้ฟ้ืนฟูความเสียหายจากปัญหาภัยแลง้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมาตรการสินเช่ือ
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
 
ภาพที่ 4.25: ภาพข่าว “ช่วยเกษตรกรพ้นภัยแล้ง-หน้ี รัฐเล็งออกมาตรการหนุนชาวนาชะลอปลูก” 

(2558) 
 

 
ที่มา: ช่วยเกษตรกรพ้นภัยแล้ง-หน้ี รฐัเล็งออกมาตรการหนุนชาวนาชะลอปลูก. (2558, 23 มถิุนายน). 

ไทยรัฐ, หน้า 8.     
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ภาพที่ 4.26: ภาพข่าว “จัด 2.3 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ” (2558) 
  

 
ที่มา: จัด 2.3 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ. (2558, 21 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 9. 
 

4.2.5 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการเรียกภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทการเรียกภัยแล้งของหนังสือพมิพ์ไทยรัฐกับ

หนังสือพิมพข์า่วสดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=.008 ( ( 2 , N = 617 ) = 9.685 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการกลา่วถึงสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้คําว่า “ภัยแล้ง” มากที่สดุ  

รวมความถ่ี 346 ครั้ง จากการนําเสนอข่าว 60 ครั้ง ในจํานวนนี้ มีการเรียกคําว่าภัยแล้งมากที่สุด  
ในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง เร่ือง “ขุด 500 บ่อบาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค.” (2558) โดยกล่าวคําว่า 
ภัยแล้งถึง 23 ครั้งจากจํานวนคําในข่าวทั้งหมด 4,326 คาํ มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการกล่าว 
ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้คําว่า “ภัยแล้ง” มากที่สุด รวมความถ่ี 229 ครั้ง จากการนําเสนอข่าว 
51 ครั้ง ในจํานวนนี้ มีการเรียกคําว่าภัยแล้งมากที่สุด ในการนําเสนอข่าวภัยแล้ง เร่ือง “หุ่นเสพ
สังวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา” (2558) โดยกล่าวคําว่าภัยแล้งถึง 19 ครั้ง จากจํานวนคําในข่าว
ทั้งหมด 3,103 คํา  
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ภาพที่ 4.27: ภาพข่าว “ขุด 500 บ่อบาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค.” (2558)   
 

 
 

ที่มา: ขุด 500 บ่อบาดาล ชะลอนาปีถึง ส.ค. (2558, 25 มถิุนายน). ไทยรัฐ, หน้า 1, 11, 12. 
           
ภาพที่ 4.28: ภาพข่าว “หุ่นเสพสังวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา” (2558) 
 

 
ที่มา: หุ่นเสพสงัวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา. (2558, 9 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 1, 14. 
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ลําดับถัดมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการเสนอคําว่าคําว่า “ฝนทิ้งช่วง” มากที่สุดจํานวน 11 ครั้ง 
ในการนําเสนอข่าว “ชาวนาซดพิษดับ” (2558) ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการใช้คําว่า “ฝนทิ้งช่วง” 
มากที่สุดจํานวน 19 ครั้ง ในการนําเสนอข่าว “หุ่นเสพสังวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา” (2558) 

 
ภาพที่ 4.29: ภาพข่าว “ชาวนาซดพิษดับ” (2558) 
 

 
ที่มา: ชาวนาซดพิษดับ. (2558, 5 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, หน้า 1, 2. 
           
ภาพที่ 4.30: ภาพข่าว “หุ่นเสพสังวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา” (2558) 
 

 
ที่มา: หุ่นเสพสงัวาสได้ผล-ฝนกระหนํ่าทันตา. (2558, 9 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 1, 14. 
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการเรียกคําว่า “ฝนแล้ง” มากทีสุ่ด จํานวน 4 ครั้ง ในการนําเสนอ
บทความเรื่อง “ฝนแล้งนํ้าแห้งเขื่อนสะเทือนทั้งชาวนาชาวกรุง” (2558) และหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรียก
คําว่า “ฝนแล้ง” มากทีสุ่ด จํานวน 8 ครั้ง ในการนําเสนอบทความ เร่ือง “โหดย่ิงกว่าภัยแล้ง” (2558) 

 
ภาพที่ 4.31: ภาพข่าว “ฝนแล้งนํ้าแห้งเขือ่นสะเทือนทั้งชาวนาชาวกรุง” (2558) 

  

 
ที่มา: ฝนแล้งนํ้าแห้งเขื่อนสะเทือนทั้งชาวนาชาวกรุง. (2558, 19 มถิุนายน). ไทยรัฐ, หน้า 5. 
           
ภาพที่ 4.32: ภาพข่าว “โหดย่ิงกว่าภัยแล้ง” (2558) 
 

 
ที่มา: โหดย่ิงกว่าภัยแล้ง. (2558, 17 กรกฎาคม). ข่าวสด, หน้า 8. 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด บ่งช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผูถ้ือครองที่ดิน
เพ่ือทําการเกษตรกว่า 5.8 ล้านคน รวม 114.6 ล้านไร่ ซึ่งถอืว่าเป็นสัดส่วนการประกอบอาชีพที่สูง
เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
กรณีศึกษาภัยแล้ง ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่และยัง
ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อระบบและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและ
เอกชน จากผลกระทบภัยแล้งต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร จากผลที่เกิดขึ้น นําไปสู่การปรับเปลี่ยน 
แปลงแปลง และกําหนดมาตรการ นโยบายในการบริหารจัดการปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
รัฐบาล หน่วยงานราชการ ซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องใช้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการลด
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น 

บทบาทของสื่อมวลชนจึงเป็นส่วนประสานสําคัญต่อกระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลกระทบ ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้พิจารณาถึงจํานวนผู้ได้รับผลกระทบ  
ซึ่งพบว่ามีจํานวนมากและครอบคลุมทั้งประเทศ หนังสือพิมพ์ จึงจัดเป็นสื่อมวลชนที่มบีทบาทต่อ
สังคมไทยในอันดับต้น ๆ เน่ืองจากเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจต่อประชากร ทุกเพศทุกวัย มีความ
สะดวกและเข้าใจได้ง่ายในการเข้าถึงเมื่อเทียบกับช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เลือกมาศึกษาวิจัยคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทีม่ียอดพิมพ์
จําหน่ายสูงสุดของประเทศในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 

อย่างไรก็ตาม การนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
อาจจะมีความแตกต่างกันในด้านความถี่และรูปแบบการนําเสนอในช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารภัยแล้งของประชาชนที่อาจแตกต่างกัน เป็นที่มาของการศึกษา 
วิจัยเรื่อง การนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ.2558: กรณีเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทย คือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด  

1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบจํานวนคําที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประเภทของข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์

ข่าวสด 
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4) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประเภทการสื่อข่าวภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

5) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการสื่อข่าวภัยแล้งในระยะก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง  
และหลังเกิดภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

6) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียก ภัยแล้งระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด ที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558-31 กรกฎาคม 2558 โดยจับสลากสุ่มการศึกษาเก็บ
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในฉบับที่เป็นวันคี่ เช่น วันที่ 1,3,5 ... เป็นต้น รวมรายเรื่องทั้งหมด 
111 เร่ือง 
 
5.1 สรปุผลการวิจัย และอภิปรายผล 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้ง ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด และวิเคราะห์ความแตกต่างการนําเสนอข่าวภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยและและหนังสือพิมพ์
ข่าวสด ผ่านโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติ Chi-Square ในด้านจํานวนคําและจํานวนเรื่องในแต่ละ
ประเภท เป็นจํานวนความถี่รายเรื่องและร้อยละ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า การนําเสนอข่าว 
ภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เปรียบเทยีบระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือข่าวสดไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นการนําเสนอประเภทจํานวนคําและประเภทการเรียกภัยแล้ง  
รายละเอียดมีดังต่อไปดังน้ี 

1) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ขา่วสดมีการนาํเสนอจํานวนคาํแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอจํานวนคาํภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสอืพิมพ์

ข่าวสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.000 ( (2, N = 126,395) = 
1026.366 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนําเสนอข่าวภัยแล้งรายเรื่องรวม 60 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 54.1 
มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอรายเร่ืองที่ 51 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 45.9 ขณะทีก่ารนําเสนอ
เป็นจํานวนคํารวมอยู่ที่ 66,231 คํา และ 60,164 คําตามลําดับ แต่หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีการใช้
ค่าเฉลี่ยจํานวนคําในการนําเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยนําเสนอค่าเฉลี่ยคําที่ 1,180 คํา 
และ 1,104 คาํ ตามลําดับ 
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เมื่อจําแนกการนําเสนอข่าวภัยแล้งเป็นรายเดือนพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอข่าวภัย
แล้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 รวม 1,703 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 1,523 คํา 
(ร้อยละ 2.6 และ 2.5) แต่การนําเสนอในเดือนมิถุนายน 2558 หนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอ 17,710 
คํา (ร้อยละ 29.5) มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่นําเสนอ 14,315 คํา (ร้อยละ 21.6) ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม 2558 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 50,213 คํา มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ 40,931 คํา 
(ร้อยละ 75.8 และ 68) 

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจํานวนคําที่นําเสนอ พบว่าถูกนําเสนอผ่านการวางตําแหน่งข่าวภัย
แล้งไว้ที่หน้า 1 ซึ่งเป็นหน้าทีส่ําคัญทีสุ่ดของหนังสือพิมพ์ เป็นตําแหน่งการนําเสนอข่าวที่ต้องการให้
ประชาชนรับทราบข่าวสาร ตามบทบาทของสื่อมวลชน (Information Function) (ดรุณ ีหิรัญรกัษ์, 
2529) มีการนําเสนอประเภทของข่าว ทั้งข่าวการเมือง ข่าวสังคมและขา่วเศรษฐกิจ และมีการใช้
จํานวนคํามากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอข่าวภัยแล้งในหน้า 1 รวม 19 ครั้ง มากกว่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสดรวม 16 ครั้ง ขณะที่ในด้านการนําเสนอแหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เลือกนําเสนอข่าวของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เป็นราย 
เร่ืองสูงที่สุด เน่ืองจาก นายกรัฐมนตรีมีบทบาทสําคัญในการบริหาร ปกครอง และแก้ปัญหาภัยแล้ง  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีจํานวนคําในการนําเสนอภัยแล้งสูงที่สุด 
นําเสนอที่ตําแหน่งหน้า 1 รวม 19 ครั้ง (ร้อยละ 23.8) และ 16 ครั้ง (ร้อยละ 24.6) ตามลําดับ 
ขณะที่มีการนําเสนอที่หน้า 9 จํานวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 12.5) และ หน้า 8 จํานวน 13 ครั้ง (ร้อยละ 
20) ตามลําดับ ขณะที่แหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวภัยแล้งที่ถูกนําเสนอพิจารณาเป็นรายเรื่อง มากที่สุด 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี มากที่สุด รวม 5 ครั้ง  
ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสด นําเสนอแหล่งข่าว คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีเช่นกัน 
มากที่สุดเช่นเดียวกัน รวม 8 ครั้ง 

การนําเสนอข่าวภัยแล้งในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องแนวความคิดในการแบ่งประเภทของ
หนังสือพิมพ์ (สุภาณี นิตย์เสมอ, 2543) กลา่วคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถือเป็น
หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ (Quantitative Newspaper) ที่มุง่เน้นนําเสนอเนื้อหาข่าวสารที่นําเสนอมัก
เป็นข่าวเร้าอารมณ์ (Sensational News) เช่น ข่าวภัยพิบัติ เป็นข่าวที่ประชาชนท่ัวไปในสังคมสนใจ
ติดตามมีจํานวนผู้เข้าถึงมาก หลากหลาย ทัง้ระดับอายุ และสถานภาพทางการศึกษา อาชีพ เพราะ
สามารถตอบสนองทางอารมณ์ได้ทันที โดยข่าวภัยแล้งถือเป็นข่าวที่มีความสําคัญ (ดรณุี หิรัญรักษ์, 
2529) จะเห็นได้จากจํานวนคําที่ใช้ และการเลือกใช้แหล่งข่าวและการจัดวางข่าวไว้ที่หน้า 1 โดยมี
รายละเอียดอยู่ในหน้าอ่ืน ๆ ซึ่งตําแหน่งหน้า 1 น้ันประกอบไปด้วยประเภทของของที่หลากหลาย  
ทั้งข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสังคม ภายในข่าวเดียวก็ได้ 
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2) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ขา่วสดนําเสนอประเภทของข่าวภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทขา่วภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์

ข่าวสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.926 ( (2, N = 143) = .154 
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ให้ความสําคญัในการนําเสนอประเภทข่าว
การเมืองมากที่สุดเช่นเดียวกัน มีความถี่ในการนําเสนอรายเรื่องที่ 30 และ 24 เร่ืองตามลําดับ คิดเป็น
จํานวน 44,877 คํา และ 48,313 คํา ตามลําดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจํานวนคาํในการเสนอที ่1,496 และ 
2,013 คํา ตามลําดับ รองลงมา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีความถี่รายเรื่องการนําเสนอประเภทข่าวสังคม
เท่ากับประเภทข่าวเศรษฐกิจ ที่ 24 ครั้ง แต่ประเภทข่าวสังคมมีการใช้จํานวนคําถึง 43,888 คํา  
มีค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 1,829 คํา มากกว่าประเภทข่าวเศรษฐกิจทีม่ีการใช้จํานวนคําเพียง 13,848 
คํา มีค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 577 คํา สอดคล้องกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่มีความถี่ในการนําเสนอ
ประเภทข่าวสังคม โดยมีความถี่รายเรื่อง 22 ครั้ง มีการใช้จํานวนคําถึง 35,231 คํา มคี่าเฉลี่ยใช้
จํานวนคําที่ 1,532 คํา สูงกว่าประเภทข่าวเศรษฐกิจที่ 19 ครั้ง มีการใช้จาํนวนคํา 13,692 คํา และมี
ค่าเฉลี่ยใช้จํานวนคําที่ 761คาํ 
 จากการเก็บตัวอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดจะเน้นไปที่การนําเสนอข่าว 
ประเภทข่าวการเมือง มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับบทบาทของภาครัฐ หน่วยงานราชการ และรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกัน ขณะที่การนําเสนอประเภทข่าวสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้
ความสําคัญในการนําเสนอข่าวประเภทนี้ไม่น้อยไปกว่าประเภทข่าวการเมือง เน่ืองจากบทบาท
สื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวน้ัน จะต้องรายงานเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นภายในสังคม ในกรณีน้ีจากปัญหา
ภัยแล้งได้สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมเป็นอย่างมาก ส่วนการนําเสนอข่าว
ประเภทเศรษฐกิจ เป็นการนําเสนอข่าวที่เก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐ ในด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การสร้างความเช่ือมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและประเมินผลกระทบปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการขยายตัวทางธุรกิจ 
 การนําเสนอข่าวภัยแล้งในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องแนวความคิดการจําแนกประเภทข่าว 
(ดรุณี หิรญัรักษ์, 2529) ที่ช้ีให้เห็นว่า ประเภทข่าวการเมืองมีความสําคัญต่อการนําเสนอ เน่ืองจาก
เป็นข่าวที่ครอบคลุมเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือส่วนราชการ เช่น การออกนโยบาย 
ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องโดยตรงในการแก้ไขจัดการปัญหาภัยแล้ง มากกว่า
ประเภทข่าวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในสังคม และข่าวเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ การตลาด  
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3) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ขา่วสดนําเสนอประเภทของการสื่อขา่วภัยแล้ง
แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทการสื่อขา่วภัยแล้งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับ
หนังสือพิมพข์า่วสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.319 ( (2, N = 111)  
= 2.285 
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอข่าวภัยแล้งประเภทการสื่อข่าวไม่แตกต่าง
กัน โดยประเภทการรายงานข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด พบความถ่ีในการนําเสนอ
มากที่สุด คือฉบับละ 40 ครั้ง (ร้อยละ 66.7 และ 78.4 ตามลําดับ) และมจีํานวนคําเฉลี่ยที่ใช้ในการ
นําเสนอใกล้เคียงกันที่ 1,307 และ 1,337 คาํตามลําดับ รองลงมาเป็นการนําเสนอประเภทบทความ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30 มคี่าเฉลี่ยการใช้จํานวนคําที่ 722 คํา และ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด นําเสนอ 9 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 17.6 มีค่าเฉลี่ยการใช้จํานวนคําที่ 660 คํา ขณะที่ 
มีการเสนอประเภทบทบรรณาธิการน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสดนําเสนอ
ฉบับละ 2 ครั้ง  

การนําเสนอข่าวภัยแล้งในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องแนวความคิด บทบาทหน้าที่ของ
หนังสือพิมพ์ในการนําเสนอข่าว ดรุณี หิรญัรักษ์ (2529) โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ 
ข่าวสดจะเน้นประเภทของการสื่อข่าวภัยแล้งในด้านการรายงานข่าว ซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน 
ในบทบาทการให้ข่าวสาร (Information Function) รายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบ และ
ประเภทของข่าว (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2549) ทีจ่ะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น มีการพาดหัวข่าว พาดหัว
ข่าวรอง มีโปรยข่าว ระบุช่ือแหล่งข่าวชัดเจน จะเห็นได้จากการเก็บตัวอย่างเน้ือหาการนําเสนอข่าว 
ขณะที่การนําเสนอประเภทบทความ จะคละอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ มีวัตถุประสงค์ของการนําเสนอ
เพ่ือแสดงทัศนะต่อสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรอบด้าน โดยใช้ข้อมูล ข่าวขอ้เท็จจริง ประกอบการ
พิจารณาในการนําเสนอ โดยแต่ละบทความจะช่ือคอลัมน์ตายตัว และมีคอลัมนิสต์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในงานเขียน และการนําเสนอประเภทบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นบทความที่แสดงถึง
จุดยืนของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อสถานการณ์ภัยแล้ง บทบรรณาธิการจะมีตําแหน่ง
การวางในหน้าหนังสือพิมพ์ตายตัวเช่นเดียวกัน 

4) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ขา่วสดนําเสนอระยะการเกิดภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอระยะการเกิดภัยแล้งของหนังสือพิมพไ์ทยรัฐกับ

หนังสือพิมพข์า่วสดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P=.953 ( (2, N = 149)  
= .096 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอข่าวภัยแล้งประเภทระยะการเกิดภัยแล้งไม่
แตกต่างกัน โดยมีความถี่ในการนําเสนอข่าวในระยะระหว่างการเกิดภัยแล้งมากที่สุดที่ 40 และ 47 
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เร่ือง (ร้อยละ 59.7 และ 57.3 ตามลําดับ) สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับให้ความสําคัญต่อ
การนําเสนอข่าวสารในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุด และมี
การออกนโยบายจากหน่วยงานกับกับดูแล ซึ่งการนําเสนอข่าวสารในช่วงเวลาน้ี จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทีดี่ต่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รองลงมาคือการนําเสนอระยะก่อน
เกิดภัยแล้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 19 ครั้ง (ร้อยละ 23.2) มคี่าเฉลีย่ในการใช้จํานวนคําที่ 1,273 
คํา และหนังสอืพิมพ์ข่าวสด นําเสนอ 15 ครั้ง (ร้อยละ 15) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,083 คาํ 
โดยการนําเสนอข่าวในระยะหลังเกิดภัยแล้งพบว่ามีความถี่น้อยที่สุด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 16 
ครั้ง (ร้อยละ 19.5) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 1,450 คํา และหนังสอืพิมพ์ข่าวสดนําเสนอ 12 ครั้ง 
(ร้อยละ 17.9) มีค่าเฉลี่ยในการใช้จํานวนคําที่ 2,175 คํา 

การนําเสนอข่าวภัยแล้งในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องแนวความคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยแล้ง (Drought Risk Management) (ประพันธ์ อัศวอารี, 2555 และสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2557) โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ให้นํ้าหนักในการนําเสนอ
ข่าวภัยแล้งในขั้นตอนระยะเกิดภัยแล้งมากที่สุดเช่นเดียวกัน สาเหตุมาจากในระยะดังกล่าว จําเป็น 
ต้องให้ข้อมูลขา่วสารกับประชาชน ถึงกระบวนการจัดการในระยะเผชิญเหตุของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือลดความสับสนวุ่นวายและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ขยายวงน้อยที่สุด ถักมาคือระยะก่อนเกิดภัยแล้ง 
เพ่ือทําให้เกิดการป้องกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมต่อปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และระยะหลังเกิดภัยแล้ง โดยให้ข้อมูลกับประชาชน ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย สร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
กระบวนการฟ้ืนฟู (Recovery) ต่อพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยมีการ
นําเสนอในลักษณะเช่นเดียวกัน 

5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ขา่วสดมีการเรียกภัยแล้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการนําเสนอประเภทการเรียกภัยแล้งของหนังสือพมิพ์ไทยรัฐกับ

หนังสือพิมพข์า่วสดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=.008 ( (2, N = 617) = 9.685 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดนําเสนอข่าวภัยแล้งในด้านการเรียกภัยแล้ง

แตกต่างกัน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมคีวามถ่ีในการใช้คําว่าภัยแล้งที่ 346 คํา (ร้อยละ 95.8) สูงกว่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสดที่มีการใช้คําเรียกภัยแล้งที่ 229 คํา (ร้อยละ 89.5) สอดคล้องกับการนําเสนอ
จํานวนคําทั้งหมดที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมกีารนําเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวที่ 66,231 คํา และ 
60,164 คํา ตามลําดับ ถัดมาคือคําว่าฝนทิ้งช่วงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความถี่ในการใช้รวม 11 คํา 
(ร้อยละ 3) น้อยกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่มกีารนําเสนอ 19 คํา (ร้อยละ 7.4) และคําว่าฝนแล้ง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอ 4 คํา น้อยกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นําเสนอ 8 คํา เช่นเดียวกัน 

 



63 

จากการนําเสนอการเรียกภัยแล้งดังกล่าว สอดคล้องกับความหมายของภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง 
หรือฝนทิ้งช่วง (ปราณี ว่องวิทวัส และนงค์นาถ อู่ประสิทธ์วงศ์, 2535) ที่ระบุว่า ลักษณะดังกล่าวคือ
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าปกติ  หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําใหเ้กิดการขาด
แคลนนํ้าใช้ แต่การเลือกใช้คําใดนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญในการเสนอของสื่อสารมวลชน  
โดยการนําเสนอประเภทข่าวน้ัน ความแตกต่างของจํานวนการนําเสนอคําว่าภัยแล้งจะสอดคล้องกับ
จํานวนคําที่นําเสนอทั้งหมด ขณะที่คําว่า ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงจะถูกเลือกนํามาใช้น้อยกว่า และ 
ส่วนใหญ่จะปรากฏในบทความและบทบรรณาธิการมากกว่าในเน้ือหาข่าว เน่ืองจากบทความและบท
บรรณาธิการ จะมีคอลัมนิสต์เป็นผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดเน้ือหา ซึ่งจะต้องมีการใช้คําที่หลากหลาย 
เพ่ือให้การนําเสนอมีความน่าสนใจ (สุกญัญา บูรณเดชาชัย, 2549) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 การนําเสนอข่าวภัยแล้ง ไม่ควรให้ความสําคัญกับประเภทข่าวการเมืองมากเกินไป 
สื่อมวลชนควรให้นํ้าหนักการนําเสนอข่าวภัยแล้งในประเภทข่าวเศรษฐกิจและสังคมด้วยเช่นกัน 
เน่ืองจากการนําเสนอข่าวประเภทการเมือง เป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ  
ถึงผู้ได้รับผลกระทบเพียงทางเดียว (One-Way Communication) อาจทําให้การกําหนดนโยบาย
แก้ไขปัญหายังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาที่ย่ังยืนควรเป็นการนําเสนอข่าวสารประเภท
สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลภาครัฐแบบสองทาง (Two-Ways Communication) 
ในทางกลับกันด้วย 
 5.2.2 บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการนําเสนอระยะก่อนเกิดภัยแล้งพบว่ามีน้อยเกินไป 
จะเห็นได้ปัญหาเกิดภัยแล้งเป็นปัญหาต่อเน่ืองยาวนานทุกปี แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นเป็นวง
กว้าง และเสียหายมากข้ึนต่อเน่ือง หากสื่อมวลชนใช้บทบาทในการนําเสนอข่าวสาร ระยะก่อนเกิดภัย
แล้งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถี่ในการสื่อสารระยะก่อนเกิดภัยแล้งที่มากพอ จะเป็นการสร้าง
การเฝ้าระวังให้กับภาคสังคม และให้ข้อมลูกับภาคการเมืองในการกําหนดนโยบาย ซึ่งจะทําให้การ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีความคล่องตัวและลดข้อจํากัดในการแก้ไขปัญหาลงได้ 
 5.2.3 การนําเสนอข่าวภัยแล้งโดยใช้แหล่งข่าวที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา ยังไม่มีความ
หลากหลาย ซึง่หากสื่อมวลชน เลือกการนําเสนอข่าวภัยแล้ง โดยอาศัยมุมมองจากหลายภาคส่วน  
เช่น กลุ่มประชาชน เกษตรกร นักวิชาการ องค์กงอิสระ มากกว่าการใช้แหล่งข่าวซ้ํา จะทําให้เกิดการ
ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการมากขึ้น ซึ่งสื่อมวลชนสามารถนําองค์ความรู้น้ันไป
ถ่ายทอดให้กับสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแลง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจัยในครั้งต่อไป 
5.3.1 ศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวภัยแล้ง หรืออุบัติภัยอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผล

กระทบกับประชาชนในสังคมกับหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน หรือศึกษาจากหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ  
ที่สามารถวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Data Analysis) ได้เจาะลึกมากขึ้น 
 5.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบโดยเลือกเวลาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ระยะก่อนเกิดภัยแล้ง  
ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีกระบวนการเตรียมการรับมือต่อปัญหาอย่างไร และสื่อมวลชนมีการนําเสนอ
ข่าวสาร โดยมีความถี่ และประเภทเนื้อหาท่ีแตกต่างกันอย่างไร 
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ตารางบันทึกขอมลู (Coding Sheet) จําแนกเน้ือหาการนําเสนอขาวภัยแลงของหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพขาวสด 
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ประเภทขาว ประเภทการส่ือขาว ระยะของภัยแลง 

จํา
นว

นค
ํา 

การเรียกภัยแลง 

แห
ลง

ขา
วท

ี่ใช
 

กา
รเ

มือ
ง 

เศ
รษ

ฐกิ
จ 

สัง
คม

 

ขา
ว 

บท
คว

าม
 

บท
บก

. 

กอ
นเ

กิด
 

ระ
หว

าง
เกิ

ด 

หลั
งเ

กิด
 

ภัย
แล

ง 

ฝน
แล

ง 

ฝน
ทิ้ง

ชว
ง 

1. ทร. 15/5/58 1,16 ขวา /   /    /  1,486 21  3 นายกรัฐมนตรี 

2. ขส. 17/5/58 8 บน  /  /    /  485 3   รมว.คลัง 
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