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บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) 

และการรับรู้ของผู้รับสาร

Mass Media Role of Siamnews Local Newspaper 

(Chanthaburi) and Perception of the Receivers

วลัยลักษณ์ สมจินดา*

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคุณภาพควบคูก่บัการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research and Quantitative 

Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาบทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน และสำารวจการรับรู้ของ

ผู้รับสาร หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จันทบุรี) โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

หนังสือพิมพ์ 14 ฉบับ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  เจ้าของและบรรณาธิการ และ การวิจัยเชิงสำารวจ (sur-

vey research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ่านทั้งหมด 246 คน สรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้

 1) หนงัสอืพมิพม์บีทบาทเปน็สือ่มวลชนผูร้บัใชท้อ้งถิน่ภายใตอ้ดุมการณเ์พือ่ความถูกตอ้งและชอบธรรม ตลอด

ระยะเวลา 33 ปีได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายนอกและภายในแบ่งเป็น 3 ยุค คือยุคสร้างชื่อ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ยุคปรับ

ตวั และยคุเชือ่มโยงสือ่โซเชยีลและสิง่พมิพ ์รปูแบบธุรกจิเปน็แบบเจา้ของคนเดยีว ปจัจบุนัอยูใ่นสภาวะไมท่ำากำาไรตอ้งใช้

ธรุกจิสว่นตวัพยงุกจิการ ยอดพมิพเ์คยสงูสดุประมาณ 5,000 ฉบับ เหลอื 1,000 ฉบับตอ่ครัง้ ลดพืน้ทีว่างจำาหนา่ย สดัสว่น

โฆษณาอยู่ในปริมาณเดิมแต่ใช้วิธีให้พื้นที่โฆษณาแก่นักเขียนแทนค่าจ้าง แต่ยังไม่มีแผนที่จะหยุดกิจการ

 2) การศึกษาบทบาทและจริยธรรมพบว่าสอดคล้องกับบทบาทและจริยธรรมตามแนวคิด ทฤษฎีซึ่งได้อ้างอิงไว้ 

รวมถึงบทบาทการทำากิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำาต่อเนื่องมา 23 ปี 

 3) การรับรู้บทบาทของผู้รับสารเป็นไปตามบทบาทที่แท้จริงของหนังสือพิมพ์ โดยได้รับความมั่นใจในบทบาท

การยกยอ่งผูก้ระทำาความดีมากทีสุ่ด ตามด้วยบทบาทการยกยอ่งคณุงามความดีของคนทีป่ระกอบกิจกรรมเพือ่ประโยชน์

ท้องถิ่น และให้ความรู้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร

 หนงัสอืพมิพ์มบีทบาทหน้าทีแ่ละจรยิธรรมทีโ่ดดเดน่ และผู้รบัสารรบัรู ้แต่ผูร้บัสารทีอ่า่นเป็นประจำากลบัมีเพยีง

ร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น เป็นการอ่านนาน ๆ ครั้ง และเคยอ่านแค่ 1-2 ครั้ง บทบาททางสังคมตอนนี้จึงไม่ได้เป็น

สื่อที่ได้รับความนิยม แต่รักษาบทบาทของสื่อมวลชนที่ดีไว้ได้

คำาสำาคัญ: บทบาทสื่อมวลชน, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, สยามนิวส์, การรับรู้

Abstract

 This study is both qualitative and quantitative research. It has objective for analyzing contents, 

studying in mass media role and ethics, and explore perception of the receivers in role and ethics of 

local mass media, Siamnews newspaper (Chanthaburi). The study conducted by content analysis from 

14 issues, in-depth interview with newspaper owner and editor, and survey research by using question

* นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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as data collection tool from 246 readers. This 

study could be concluded that; (1) Siamnews 

local newspaper (Chanthaburi) plays the role of 

local mass media to serve public by adhering 

to its ideology of being newspaper for righteous-

ness and justice. For 33 years, there was change 

of contents which could be divided into 3 eras; 

Build up era (nurturing of ideology), Adapt era, 

and Convergence of social and printed media 

era. Business structure is a single-owned without 

profit. The owner must allocate other sources 

of income to support but has no plan to cease 

operation soon. (2) Study in role and ethics of 

Siamnews local newspaper found that are in 

accordance with role and ethics from referenced 

theories. Additionally, it has other role as social 

responsibility project for almost 33 years. and 

(3) Perception of the receivers is in accordance 

with formal role of newspaper. It gains the most 

trust from role of glorification for good Samaritan, 

follow by compliment of local activists and 

entertainment and information

 This newspaper has distinguished role and 

ethics which the receivers have recognized but 

has regular readers only 7.7%, besides that are 

seldom readers and have read only 1-2 times. 

Current social role of this newspaper is unpopular 

media but firmly adhere in role of good media

Keywords: Mass Media Role, Local Newspaper, 

Siamnews, Perception 

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 หนงัสอืพมิพ์ทอ้งถิน่ในประเทศไทยน้ัน มปีระวติั

และวิวัฒนาการที่ยาวนานไม่แพ้สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ  สุ

รัตน์ นุ่มนนท์, (2530) กล่าวว่า จากหนังสือรายชื่อ

วารสารและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทยออกในต่างจังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2470 ออกเป็นราย 10 วัน 

ชื่อ ศรีเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2471 ถึง ปี พ.ศ. 2475 

และมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ในจังหวัดสงขลา 

ชือ่วา่หนังสือพิมพ์ไทยใต้ จากนัน้จงึเว้นชว่งไป 15 ปี ดว้ย

เหตผุลทางการเมอืง ความยาวนานของหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่

จึงน่าสนใจไม่แพ้สื่อส่ิงพิมพ์อื่น งานวิจัยของ บรรยงค์ 

สวุรรณผอ่ง, องัธดิา ลมิป์ปทัมปาณ ีและคณะ, (2552) เสนอ

ปัญหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ (1) 

หนังสือพิมพ์รายวันในกรุงเทพฯ เป็นที่พึ่งต่อการรับรู้

ขา่วสารของชนบทมากกวา่หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ (2) ชอ่งวา่ง

จากการทีส่งัคมชนบทรบัรูข้า่วสารไดเ้พยีงระดบัหนึง่ เพราะ

พื้นที่สื่อสารจำากัด (3) การตั้งคำาถามถึงความพร้อมของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการทำาหน้าท่ีส่ือมวลชนเพื่อตอบ

สนองชุมชนทั้งการเป็นสื่อพลเมือง (Civic Journalism)  

และการตรวจสอบทอ้งถิน่  และ (4) ขอ้สงสยัการอยูร่อด

ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินและยังมีงานวิจัยหลายชิ้นยัง

แสดงให้เห็นโครงสร้างองค์กรสื่อท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาทิ 

ธุรกิจครอบครัว เจ้าของเพียงคนเดียว และเจ้าของส่วน

ใหญย่งัประกอบอาชพีอืน่ดว้ย เมือ่ในปจัจบุนับทบาทนกั

หนงัสอืพิมพท์อ้งถิน่ทีเ่คยถกูพูดถงึและตัง้คำาถามถกูมอง

ข้าม การมอียูข่องหนงัสอืพิมพ์ทอ้งถ่ินในวนันีจ้งึเป็นทีน่า่

สนใจว่ามีอยู่อย่างไร และเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะ

ขับเคลื่อนบทบาทสื่อมวลชนไปในทิศทางใด โดยที่ผู้รับ

สารรับรู้บทบาทและให้ความเชื่อมั่นหรือไม่

 ผู้ วิจัยเลือกศึกษาบทบาทสื่อมวลชนของ

หนงัสอืพมิพท้์องถ่ินสยามนวิส์ (จนัทบุร)ีและการรบัรู้ของ

ผู้รับสารด้วยเหตุผล 2 ประการ  คือ (1) จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม บทบาทของหนังสือพิมพ์ท่ีอยู่รอดในภูมิ

ทัศนด์งักลา่วจงึเป็นเร่ืองนา่ศกึษา (2) สยามนวิส(์จนัทบุรี)

เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอายุยาวนานกว่า 33 ปี (ถือ

กำาเนดิในปี พ.ศ. 2527) ดำารงกจิการในรปูแบบธรุกจิเดยีว

ไมม่กีารขยายตวัทัง้ในแนวด่ิงและแนวนอน อาจทำาใหง้า่ย

ตอ่การศกึษาเพือ่เข้าใจถึงรปูแบบ “หนงัสอืพิมพท้์องถ่ิน” 

ได้อย่างชัดเจน

คำาถามนำาการวิจัย

 (1) เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

(จันทบุรี) มีลักษณะเป็นอย่างไร 

 (2) เจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ 

(จันทบุรี) มีบทบาทสื่อมวลชนอย่างไร

 (3) ผู้รับสารหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

(จันทบุรี) รับรู้บทบาทหน้าท่ี และจริยธรรมเจ้าของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) อย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 (1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้อง

ถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)

 (2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และจริยธรรม

สื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)

 (3) เพื่อสำารวจการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและ

จริยธรรมของสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ 

(จันทบุรี) ในผู้รับสาร 

ขอบเขตการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มุ่ งศึกษาบทบาทการเป็น

เจ้าของและสื่อมวลชนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ 

และการรับรู้ของผู้รับสาร โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ

 (1) การสมัภาษณ ์โดย สมัภาษณเ์ชงิลกึนางสาว

บณุยวีร ์ศรปีระเสริฐ บรรณาธิการและเจ้าของในประเดน็

ด้านบทบาทหน้าที่ส่ือมวลชนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

สยามนิวส์ (จันทบุรี)

 (2) การวิเคราะห์เอกสาร โดย สำารวจเนื้อหา

หนังสือพิมพ์จำานวน 14 ฉบับจาก 33 ปีของการตีพิมพ์ 

(เลือกแบบสุ่ม เป็นตัวแทนปี ปีละฉบับ ในปีท่ีมีการจัด

เกบ็หนงัสอืพมิพไ์ว)้ และเฟซบุก๊ของหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่

สยามนิวส์ จำานวน 2 บัญชีผู้ใช้

 (3) การใชแ้บบสอบถาม กำาหนดขนาดประชากร

ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran

 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

•  หนั งสือพิมพ์ท้อง ถ่ินจังหวัด จันทบุรี  หมายถึง 

หนงัสอืพมิพท์ีม่อีงคก์รขนาดเลก็ มแีหลง่ผลติและขอบเขต

การจำาหน่าย ในพื้นที่จังหวัดหรือใกล้เคียง มีข่าวสารส่วน

ใหญ่ และฐานการบริหารงานที่จังหวัดจันทบุรี

• บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หมายถึง 

บทบาทที่ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ในมุมมองขององค์กร หน่วยงาน นักวิชาการ และผู้ทรง

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

การรบัรูข้องผูร้บัสาร หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความ

เชื่อมั่น ต่อบทบาทของสื่อท้องถิ่น

ของผู้ที่อ่านและเคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ 

(จันทบุรี)

• ปณธิาน/อดุมการณข์องหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่สยามนวิส ์

(จันทบุรี) หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้/แนวคิดที่เป็นรากฐาน หรือจุดยืนขององค์กร  

ลกัษณะภายนอกของหนงัสอืพิมพ ์หมายถึง สิง่ท่ีสามารถ

สัมผัส หยิบ จับ มองเห็น กระบวนการที่สามารถรับรู้ได้

ของหนังสือพิมพ์ โดยไม่ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ และ

ตีความ

• ลักษณะภายในของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งที่ไม่

สามารถสัมผัส หยิบ จับ มองเห็น กระบวนการต้องผ่าน

การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ จึงจะสามารถ

รับรู้ได้

• คอลัมน์ หมายถึง พื้นท่ีในหน้ากระดาษ หรือในส่ือ              

โซเชียล ท่ีมขีนาดจำากดั ถูกกำาหนดใหเ้ป็นพืน้ท่ีเฉพาะของ

เนื้อหาประเภทใดประเภทหนึ่ง

• โฆษณา หมายถึง พื้นที่คอลัมน์ที่มอบให้แก่ผู้สนับสนุน 

มักใช้เพื่อผลทางการตลาด

• หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มี

เนื้อหาสาระเชิงคิดวิเคราะห์มากกว่าการรายงานข่าว

สถานการณ์ทั่วไป

• หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มี

เนื้อหาสาระทั่วไป มุ่งเน้นการรายงานข่าวสารท่ีเป็นท่ี

นิยม หรือเป็นท่ีช่ืนชอบในกลุ่มคนอ่าน มีความหลาก

หลาย มุ่งให้ความบันเทิง

• ข่าวร้อน หมายถึง ข่าวที่มีความรวดเร็ว ทันต่อ

สถานการณ์ มีเนื้อหากระทบอารมณ์ ความรู้สึก มักเป็น

ข่าวรายงานสถานการณ์ทั่วไป 

• ข่าวเย็น หมายถึง ข่าวที่ไม่มีอายุแน่นอนตายตัว อาจ

เป็นข้อมูล ความรู้ หรือข่าวเชิงวิเคราะห์ ที่สามารถอ่าน

เมื่อไรก็ได้ มักเป็นข้อมูล ความรู้ หรือข่าวเชิงวิเคราะห์

• เนื้อหาคอลัมน์สถานการณ์ท้องถิ่น หมายถึง พื้นที่ที่ใช้

เพือ่รายงานสถานการณท์ีเ่กดิข้ึน หรอืกำาลงัจะเกิดขึน้ ใน

พื้นที่ท้องถิ่น มุ่งให้ผู้รับสารได้รับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้น

• เนือ้หาคอลมันก์ารเมอืง หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ชเ้พือ่รายงาน

สถานการณ์ หรือบทความ บทวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเมืองท้องถิ่น 

• เนื้อหาคอลัมน์สังคมหมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงาน

สถานการณ์ หรอืบทความบทวเิคราะห์ท่ีเกีย่วขอ้งกับสังคม 

ชมุชน กลุม่คน หรอืบคุคลสำาคญัในดา้นต่าง ๆ  ของท้องถิน่

• เนื้อหาคอลัมน์ความรู้ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อให้ข้อมูล

ความรู้ทางวิชาการ

• เนื้อหาคอลัมน์บันเทิง (ขำาขัน) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ

สร้างความบันเทิง ตลก ขบขัน
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• เนื้อหาคอลัมน์ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม หมายถึง พื้นที่ที่

ใช้เพ่ือรายงานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ และ

ประเพณีของท้องถิ่น 

• เนื้อหาคอลัมน์เศรษฐกิจ/ธุรกิจ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ

รายงานสถานการณ์ ประกาศห้างหุน้ส่วนจำากดั บทความ 

บทวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ หรือเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

• เน้ือหาคอลัมน์สมัภาษณ/์บคุคล หมายถงึ พืน้ท่ีทีใ่ชเ้พือ่

รายงานการสัมภาษณ์/ข้อมูล ของบุคคล โดยมุ่งเน้นเพื่อ

ให้ผู้อ่านทำาความรู้จักบุคคลในพื้นที่คอลัมน์

• เนื้อหาคอลัมน์กีฬา หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานการ

สัมภาษณ์/ข้อมูล ของบุคคล โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้อ่าน

ทำาความรู้จักบุคคลในพื้นที่คอลัมน์

• เนื้อหาคอลัมน์ ธรรมะ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงาน

เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ 

• เนื้อหาคอลัมน์ข่าวระดับชาติ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ

รายงานข่าวสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความ

สนใจในระดบัประเทศ เปน็เน้ือหาขา่วเดียวกบัทีส่ือ่ระดบั

ประเทศเลือกนำาเสนอ 

• เจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของเงิน

ทุน มีอำานาจการบริหารงานสูงสุด มีความรับผิดชอบ

โดยตรงในภาระหนีส้นิ และกำาไรทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิ

กิจการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 (1) บันทึกประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ท้อง

ถิ่นที่มีอายุยาวนานถึง 33 ปี จากยุครุ่งเรืองสู่ยุคปัจจุบัน

ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 (2) เปน็กรณีศึกษาต่อการพฒันา วเิคราะห ์หรอื

วิจารณ์สื่อท้องถิ่นในวงการนิเทศศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี ) 

สามารถแบง่เนือ้หาทัง้ภายนอกและภายในออกเปน็ 3 ยคุ 

คอืยคุสรา้งชือ่ หรอืยคุปลกูฝงัอดุมการณ์ เร่ิมต้ังแต่ป ีพ.ศ. 

2527–พ.ศ. 2548 ยุคปรับตัว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527–

พ.ศ. 2555 และยุคเช่ือมโยงสือ่โซเชียลและสิง่พมิพต์ัง้แต่

ปี พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

(จันทบุรี) โดยภาพรวมของเนื้อหาในหนังสือตลอด 3 ยุค 

มีความเชื่อมโยงคือ การมุ่งนำาเสนอข่าวท้องถิ่นภายใน

จังหวัดจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมตามเหตุการณ์

ทีเ่กดิขึน้ และความรูร้อบตัว รวมถงึเรือ่งบนัเทงิขำาขนัตาม

สถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคเ กิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และความ

นิยมของหนังสือพิมพ์ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค มีลักษณะดังนี้

 (1) ยุคสร้างช่ือ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2527–พ.ศ.  2548  

    นายภูวเดช ขาวเหลือง (ช่ือเดิม นิวัติ) เจ้าของ/

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนแรกเริ่มทำาหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในปี พ.ศ. 2527  ด้วยเห็น

วา่เสน้ทางการเปน็สือ่มวลชนนา่จะเหมาะสมกบัตน และ

หวงัช่วยเหลือสงัคมโดยใช้สือ่ของตนเป็นช่องทาง กำาหนด

อดุมการณข์องหนงัสอืพมิพเ์ปน็สโลแกนวา่ “หนงัสอืพมิพ์

เพือ่ความถกูตอ้งและชอบธรรม” จากนัน้หนงัสอืพมิพจ์งึ

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักข่าว นักคิด นักเขียน 

และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ร่วมนำาเสนอเรื่องราว

ขา่วสารออกสูส่ายตาสาธารณชน ในจดุมุง่หมายเดยีวกนั 

คือ การสร้างสรรค์สังคม รักษาความถูกต้องและชอบ

ธรรม พัฒนาชาติบ้านเมือง และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น

ในด้านต่าง ๆ  ให้สังคมได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา ใน

ปี 2537 ได้จัดตั้ง “กองทุนข้าวสารเพื่อชีวิต” เพื่อรับ

บริจาคข้าวสารและสิ่งของต่าง ๆ และส่งต่อไปยังเด็ก ๆ 

ผู้ขาดแคลน ซึ่งคนในท้องถิ่นตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้

บริจาคหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำานวนมากในทุกปี แม้ใน

ปัจจุบันจะลดบทบาทของการเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ด้วย

การเปลี่ยนรูปแบบเป็นหนังสือพิมพ์ก่ึงนิตยสาร แต่

โครงการนีก็้ยงัคงดำาเนนิอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจุบัน (บญุ

ยวีร์ ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2559) โดย

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ มี

ลักษณะดังนี้

ภายนอก - ขนาดบรอดชีท หรือ (Broad Sheet) หรือ 

“Full Size” ความกว้างยาวประมาณ 14 นิ้ว คูณ 23 นิ้ว 

ขนาดมาตรฐานเท่ากับหนังสือพิมพ์แห่งชาติ การวาง

จำาหน่าย ทุก ๆ วันที่ 1 และ 15 โดยวางคู่กับใบตรวจ

สลากลอตเตอรี่ มีจำาหน่ายจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด 

ราคา ฉบับละ 10 บาท
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ภาพที่ 1 ภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สยามนิวส์ (จันทบุรี) 

ฉบับปี พ.ศ. 2540 นี้ คือเล่มที่เก่าแก่สุดที่ได้รับการรักษาไว้

โดยหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

ภายใน - ภาพรวมเนื้อหา ยกข่าวสถานการณ์ท้องถิ่น

เป็นขา่วเดน่ อาชญากรรม หรอื ขา่วเรา้อารมณอ์ยูใ่น

ฉบับปี
จำานวน

หน้า

จำานวน

คอลัมน์

จำานวน

โฆษณา

โฆษณา

คิดเป็นร้อยละ

2540 40 193 110 56.99

2542 28 151 77 50.99

2543 28 111 46 41.44

2544 28 176 93 52.84

2545 28 139 86 61.87

2546 28 114 72 63.16

2547 28 129 62 48.06

2548 28 106 51 48.11

รวม 1,119 597 53.35

ตารางที่ 1 จำานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 1

(หมายเหต ุ: นบัรวมโฆษณาทีห่นงัสอืพมิพโ์ฆษณาตนเอง

เป็นโฆษณาด้วย)

 จากตารางที ่1 จะเหน็ความเปลีย่นแปลงจากป ี

พ.ศ. 2540 สู่ปี พ.ศ. 2542 อย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจาก 

40 หน้า เหลือ 28 หน้า ในขณะที่รูปแบบการนำาเสนอยัง

อยู่ในรูปแบบเดิม ขณะท่ีสัดส่วนร้อยละของจำานวน

โฆษณาไมเ่ปลีย่นแปลงมาก คอือยูใ่นระดบัรอ้ยละ 45 ข้ึน

ไป ยกเว้นในปี พ.ศ. 2543 ที่โฆษณามีจำานวนน้อยกว่าปี

อื่นๆ นั่นคือ ร้อยละ 41.44 

หน้าหนึ่ง เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการ

วิเคราะห์ ความโดดเด่น ข่าวสารหลากหลาย ครบทุก

ประเด็น ทุกประเภท จำานวนหน้ามาก เน้นกลุ่มคนเมือง 

ผู้อ่านที่สนใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบโฆษณา 

มีทั้งโฆษณาหน้าคู่ เต็มหน้า ครึ่งหน้า 1 ส่วน 4 และล้อม

กรอบ และรายละเอียดเนื้อหา เนื้อหาทั้งเล่มของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) 

 ในยคุนี ้จากการสำารวจจำานวน 8 ฉบบั ประกอบ

ด้วย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2548 พบว่า ตาราง

ที่ 1 จำานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

สยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 1 

ฉบับปี

ประเภท

2540 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 รวม คิดเป็นร้อยละ

ของเนื้อหา

สถานการณ์ท้องถิ่น 26 19 17 14 15 17 17 16 141 27.01

การเมือง 22 14 10 7 4 6 11 6 80 15.33

สังคม 13 21 26 33 14 7 16 12 142 27.20

ความรู้ 5 5 2 5 9 4 5 5 40 7.66

บันเทิง (ขำาขัน) 5 4 1 1 3 1 4 1 20 3.83

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม 6 4 2 2 2 2 2 1 21 4.02

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 1 3 1 1 3 - 2 1 12 2.30

สัมภาษณ์/บุคคล 1 1 2 4 2 3 4 3 20 3.83

กีฬา 1 1 3 11 1 2 3 6 28 5.36

ธรรมะ 1 1 1 - - - 1 1 5 0.96

ข่าวระดับชาติ 2 1 - 5 - - 2 3 13 2.49

รวมคอลัมน์ 83 74 65 83 53 42 67 55 - 99.99

รวมคอลัมน์ทั้งหมด 522
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ตารางที่  2 จำานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทใน

หนังสือพิมพ์ยุคที่ 1

 จากตารางที ่2 จะเหน็สัดสว่นของเนือ้หาทีม่าก

ทีสุ่ดของสยามนิวส์ในยคุที ่1 คือ ข่าวสังคม ซึง่มีพืน้ท่ีรอ้ย

ละ 27.20 ลำาดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ท้อง

ถิ่น มีพื้นที่ร้อยละ 27.01 การเมือง ร้อยละ 15.33 ความ

รู้ทั่วไป ร้อยละ 7.66 กีฬา ร้อยละ 5.36  ท่องเที่ยว/

วัฒนธรรม ร้อยละ 4.02  บันเทิงและสัมภาษณ์/บุคคล 

เท่ากัน คือร้อยละ 3.83  ข่าวระดับชาติ ร้อยละ 2.49  

เศรษฐกจิ/ธรุกจิ รอ้ยละ 2.30 และประเภททีไ่ด้พืน้ทีน้่อย

ที่สุด คือธรรมะ มีพื้นที่ร้อยละ 0.96 

 สดัส่วนของขา่วของทัง้ 8 ฉบบั จะเห็นได้วา่ การ

รายงานสถานการณ์ท้องถิ่น ค่อยๆ ลดจำานวน สวนทาง

กับข่าวสังคมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จำานวนคอลัมน์ทั้งหมดลด

ลงอย่างต่อเน่ือง ยกเว้นปี พ.ศ. 2544 ที่มีจำานวน 83 

คอลัมน์ เท่ากับหนังสือพิมพ์ของปี พ.ศ. 2540 ความ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจต่อเนือ่งมาจากสถานการณ์ของ

หนังสอืพิมพ์ทีเ่ปล่ียนไป และเริม่ปรบัตัวจากภายใน กอ่น

เขา้สูก่ารปรบัเตม็รปูแบบ และเปลีย่นแปลงเข้าสูย่คุทีส่อง

ของหนังสือพิมพ์ นั่นคือ

 (2) ยคุปรบัตัว ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2549 – พ.ศ.  2555 

 ยคุท่ีการสือ่สารออนไลนเ์ริม่มอีทิธพิล แมจ้ะยงั

ไม่ปรากฏลักษณะของนักข่าวพลเมืองที่เด่นชัด แต่การ

สื่อสารที่ เป็นไปได้ง่ายทั้งโทรศัพท์มือถือ สื่อสังคม

ออนไลน์ (อีเมล MSN ไฮไฟว์) และเคเบิลทีวี ทำาให้

บทบาทหน้าท่ีสื่อมวลชนของสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยม

ลดน้อยลง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับปิดตัว ขณะที่

สยามนิวส์ (จันทบุรี) เปลี่ยนรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

สยามนิวส์ จันทบุรี ที่เป็นกึ่งปริมาณกึ่งคุณภาพ (เนื้อหา

ประกอบด้วยข่าวร้อนและข่าวเย็น) เป็นหนังสือพิมพ์เชิง

คุณภาพ ลักษณะเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชน สุดสัปดาห์ 

ภาพที่ 2 

 

 จากภาพท่ี 2 เห็นรูปเล่มท่ีเปลี่ยนแปลงได้

ชัดเจน ทั้งขนาด กระดาษ และลักษณะการพาดหัวข่าว

บนปก ที่น้อยลง และเน้นข่าวเย็น มีลักษณะเดียวกับ

หนงัสอืพมิพร์ายสปัดาหร์ะดบัชาต ิโดยหนงัสอืพมิพท์อ้ง

ถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ในยุคนี้ มีลักษณะดังนี้

ภายนอก - ขนาด แทบลอยด์ ตัดตกขนาดกว้าง 10 1/4 

นิ้ว X 13 1/4 นิ้ว มีกรอบ 9 1/8 X 12นิ้ว โดยขนาดเท่า

หนงัสือพมิพม์ตชิน สดุสปัดาห ์และเนช่ัน สดุสปัดาห ์การ

วางจำาหน่ายเป็นรายเดือน ในพ้ืนท่ี จันทบุรี คือ ชลบุรี 

ระยอง ตราด ราคาเล่มละ 20 บาท 

ภายใน - ภาพรวมเนื้อหา ยกบุคคลสำาคัญในท้องถิ่นเป็น

ขา่วเดน่ อาชญากรรม หรอื ขา่วเร้าอารมณอ์ยูใ่นหนา้หลงั 

เป็นข่าวสั้นๆ เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการ

วิเคราะห์ ความโดดเด่น ข่าวสารด้านสังคม ท้องถิ่น 

การเมือง รูปแบบโฆษณา มสีองโฆษณาบนปก(ตายตวั) 

และโฆษณาด้านในมีทุกรูปแบบ และรายละเอียดเนื้อหา

ทัง้เลม่ของหนงัสอืพมิพท์อ้งถ่ินสยามนวิสใ์นยคุนี ้จากการ

สำารวจจำานวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 2549 – 2552)  พบว่า

ฉบับปี จำานวนหน้า
จำานวน

คอลัมน์

จำานวน

โฆษณา

โฆษณา

คิดเป็นร้อยละ

2549 48 131 61 46.56

2550 50 115 58 50.43

2551 52 120 59 49.16

2552 52 90 46 51.11

รวม 456 224 49.12

และเนชั่น สุดสัปดาห์ โดยลดบทบาทของ

ข่าวร้อน หรือข่าวสั้นเชิงอาชญากรรมลง 

(โดยปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วน

ใน แทนทีก่ารพาดหัวขึน้ปก) และใหค้วาม

สำาคัญกับเน้ือหาเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้

จากชอ่งทาง อืน่ๆโดยเฉพาะบทสมัภาษณ์

บุคคลสำาคัญในจันทบุรีซึ่งได้รับการตอบ

รับอย่างดี
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ตารางที่ 3 จำานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 2 (หมายเหตุ : นับรวม

โฆษณาที่หนังสือพิมพ์โฆษณาตนเองเป็นโฆษณาด้วย)

จากตารางที่ 3 จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 

2549 สู่ปีพ.ศ. 2552 อย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจำานวน 131 

คอลัมน์ เหลือ 90 คอลัมน์ ในรูปแบบการนำาเสนอที่

เหมือนเดิม ขณะที่สัดส่วนร้อยละของจำานวนโฆษณาไม่

เปลี่ยนแปลงมาก คืออยู่ในระดับร้อยละ 45 ข้ึนไป ใน

ส่วนของเนื้อหาคอลัมน์นั้นประกอบด้วย

ฉบับปี

ประเภท

2549 2550 2551 2552 รวม
คิดเป็นร้อยละ

ของเนื้อหา

สถานการณ์ท้องถิ่น 21 10 12 7 50 21.55

การเมือง 5 7 7 9 28 12.07

สังคม 24 17 16 14 71 30.60

ความรู้ 9 7 8 4 28 12.07

บันเทิง (ขำาขัน) 1 7 4 6 18 7.76

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม - - 2 1 3 1.29

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 1 - 1 2 4 1.72

สัมภาษณ์/บุคคล 5 4 4 - 13 5.60

กีฬา 2 3 1 1 7 3.02

ธรรมะ 1 2 6 - 9 3.88

ข่าวระดับชาติ 1 - - - 1 0.43

รวมคอลัมน์ 70 57 61 44 - 99.99

รวมคอลัมน์ทั้งหมด 232 -

ตารางที ่4 จำานวนของคอลมันแ์ต่ละประเภทในหนงัสอืพมิพ ์

ยุคที่ 2

 จากตารางที ่4 จะเหน็สัดสว่นของเนือ้หาทีม่าก

ที่สุดของสยามนิวส์ในยุค 2 คือ ข่าวสังคม ซึ่งมีพื้นที่ร้อย

ละ 30.60 ลำาดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ท้อง

ถิน่ มพ้ืีนทีร่อ้ยละ 21.55 การเมอืงเทา่กบัความรู ้คอื รอ้ย

ละ 12.07 บันเทิง ร้อยละ 7.76 สัมภาษณ์/บุคคล ร้อย

ละ 5.60 ธรรมะ ร้อยละ 3.88 กีฬา ร้อยละ 3.02   

เศรษฐกจิ/ธรุกจิ รอ้ยละ 1.72 ทอ่งเทีย่ว/วฒันธรรม รอ้ย

ละ 1.29 และประเภทที่ได้พื้นที่น้อยที่สุด คือข่าวระดับ

ชาติ มีพื้นที่ร้อยละ 0.43

 แม้โฆษณา และยอดจำาหนา่ยลดลงตอ่เนือ่ง แต่

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยังคงมีปณิธาน

ที่ จะดำา เนินบทบาทสื่อท้องถิ่นต่อไป จนกระทั่ ง

บรรณาธิการผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงในวันที่ 1 ธันวาคม 2555  

ที่ประชุมคณะกองบรรณาธิการฯ ลงมติเห็นชอบให้ นาย

สมพล พะเนียงทอง ดำารงตำาแหน่งบรรณาธิการบริหารฯ 

โดยมอบหมายให้ นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ จด

ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ/บรรณาธิการผู้

พิมพ์ผู้โฆษณาแทน สยามนิวส์จึงเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

อีกครั้ง

 (3) ยุคเชื่อมโยงโซเชียลและสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน นางสาวบุญยวีร์ ดำาเนินงานใน

นโยบายหลักและทีมงานชุดเดิม เพิ่มนัก

คดินกัเขยีนรุน่ใหมท่ีม่เีจตนารมณสื์บทอด

อุดมการณ์ และได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ

หนังสือพิมพ์ (บุญยวีร์ ศรีประเสริฐ, 

สมัภาษณ,์ 29 กมุภาพนัธ ์2559) โดยเพิม่

ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ใช้เฟซบุ๊ก

ส่วนบุคคล และแบบแฟนเพจ ทำาหน้าที่

สือ่มวลชนในชือ่หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่สยาม

นิวส์ (จันทุบรี) อีกช่องทางหนึ่ง โดยใน

สว่นของรปูแบบสือ่สิง่พมิพม์ลีกัษณะดงันี้

ภายนอก  - ขนาด A4 (21.0 x 29.7 

เซนติเมตร) โดย การวางจำาหน่าย ทกุ 

45 วนัท่ีรา้นหนงัสอืดอกหญา้และบางรา้น 

หนังสือ เฉพาะพื้นที่จันทบุรี ก่อนเปลี่ยน

เปน็วางในสถานทีร่าชการและมอบใหกั้บ

ผูส้นบัสนุน (ซื้อพื้นที่โฆษณา) จำาหน่ายใน

ราคา 30 บาท 

         

ภาพท่ี 3 เป็นรูปแบบ

ปัจจุบันของหนังสือพิมพ์

ท้ อ ง ถิ่ น ส ย า ม นิ ว ส์  

(จันทบุรี)
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ภายใน ภาพรวมเนื้อหาเป็นหนังสือพิมพ์กึ่งนิตยสาร เน้นนำา

เสนอขา่วสงัคม ความโดดเดน่การรายงานขา่วกจิกรรมสงัคม

ที่กว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในวงราชการ การเมือง ตำารวจ 

กีฬา การท่อง เที่ ยว   รูปแบบโฆษณา มีทุกขนาด 

ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาชิ้นเล็ก หน้าหลังสุดจะเป็นโฆษณา

หลายตวัในหน้าเดยีว และรายละเอยีดเนือ้หาทัง้เลม่ของ

จากตารางท่ี 6 สดัสว่นของเน้ือหาท่ีมากท่ีสุด คอื ข่าวสงัคม 

ซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ 25.51 ลำาดับต่อมาคือการรายงาน

สถานการณ์ท้องถิ่น มีพื้นที่ร้อยละ 21.43 ความรู้  ร้อยละ 

16.33  บนัเทงิ รอ้ยละ 11.22 การเมอืงและธรรมะเทา่กนั 

คือ ร้อยละ 7.14 ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ร้อยละ 4.08  ข่าว

ระดับชาติ ร้อยละ 3.06 สัมภาษณ์/

บุคคล และ กีฬา เท่ากัน คือ 2.04 และ

ไม่มีข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจเลย 

 

 รูปแบบออนไลน์

 ในยุคนี้ ได้เพิ่มช่องทางการ

สื่อสาร จากสิ่งพิมพ์ สู่การใช้สื่อโซเชีย

ลอย่าง “เฟซบุ๊ก” เป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ของบทบาทหน้าท่ีส่ือมวลชน โดยเริ่ม

จากการตั้งเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเป็นช่อง

ทางการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ท้ังการเผย

แพร่ข่าวสาร และการรับข่าวสารจาก

ภาคสังคมส่วนต่าง ๆ ในปี 2553 มีชื่อ

วา่ https://www.facebook.com/sia-

mnews.chanthaburi/ 

 ลกัษณะการสือ่สารของท้ังสอง

บัญชี คือ โพสต์ข่าวสารและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ลงในบัญชีส่วนตัวและแชร์ใน

บัญชีแฟนเพจ ลักษณะข่าว คือความ

เคล่ือนไหวในท้องถ่ิน เช่น การจัด

กิจกรรม งานการกุศล การท่องเที่ยว 

และอืน่ๆ ซึง่จะลงในรปูเลม่ดว้ยดว้ยเชน่

กัน ท้ังสองรูปแบบยังไม่มีการขายพ้ืนท่ี

โฆษณา แต่มีเน้ือหาเชิงธุรกิจท่ีอาจเป็น

ประโยชน์ต่อผู้รับสาร เช่น เมื่อห้างร้าน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ในยุคนี้ จากการสำารวจจำานวน 2 ฉบับ 

ประกอบด้วย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  พบว่า หลาย ทั้งในวงราชการ 

การเมือง ตำารวจ กีฬา การท่องเที่ยว  รูปแบบโฆษณา มีทุกขนาด ส่วน

ใหญ่เป็นโฆษณาชิ้นเล็ก หน้าหลังสุดจะเป็นโฆษณาหลายตัวในหน้าเดียว 

และรายละเอียดเนื้อหาทั้งเล่มของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ในยุคนี้ 

จากการสำารวจจำานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  พบ

ว่า 

ฉบับปี จำานวนหน้า
จำานวน

คอลัมน์

จำานวน

โฆษณา

โฆษณา

คิดเป็นร้อยละ

2558 64 86 36 41.86

2559 64 84 36 41.86

รวม 170 72 42.35

ตารางที่ 5 จำานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

จันทบุรี ยุค 3 (หมายเหตุ : นับรวมโฆษณาที่หนังสือพิมพ์โฆษณาตนเองเป็น

โฆษณาด้วย)

 จากตารางที ่5 เหน็ไดว้า่จำานวนคอลมันจ์ากปพี.ศ. 2559 ลดลงจาก

ปีพ.ศ. 2558 จำานวน 2 คอลัมน์ ในส่วนของเนื้อหาคอลัมน์นั้นประกอบด้วย

ฉบับปี

ประเภท
2551 2552 รวม

คิดเป็นร้อยละ

ของเนื้อหา

สถานการณ์ท้องถิ่น 15 6 21 21.43

การเมือง 5 2 7 7.14

สังคม 4 21 25 25.51

ความรู้ 8 8 16 16.33

บันเทิง (ขำาขัน) 6 5 11 11.22

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม 2 2 4 4.08

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ - - 0 0

สัมภาษณ์/บุคคล 2 - 2 2.04

กีฬา 1 1 2 2.04

ธรรมะ 5 2 7 7.14

ข่าวระดับชาติ 2 1 3 3.06

รวมคอลัมน์ 50 48 99.99

รวมทั้งหมด 98

ตารางที่ 6 จำานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทในหนังสือพิมพ์ จันทบุรี ยุค 3
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ภาพที่ 4  โดยนางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ เป็นเจ้าของบัญชี  ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้จัดทำาเพจ https://www.facebook.com/pg/

Siamnewstha

ภาพที่ 5

ตัวอย่างการทำางานของเฟซบุ๊กทั้งสองบัญชี

ภาพที่ 6 เป็นการโพสต์จากบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ภาพที่ 7  เป็นการแชร์เพื่อลงแฟนเพจ

 ปัจจุบันแฟนเพจสยามนิวส์ มีผู้กดไลค์ 14 คน 

ขณะทีบ่ญัชสีว่นตวัมเีพือ่นจำานวน 1,390 คน นางสาวบญุ

ยวีร์ ศรีประเสริฐ อธิบายว่า (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 

2559) การโพสต์จากบัญชีส่วนตัวสะดวกกว่า ส่วนแฟน

เพจทำาไวเ้ผือ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต เนือ่งจากภารกจิ

การทำาหน้าท่ีสือ่ และธรุกจิสว่นตัว ทำาใหไ้มส่ามารถพฒันา

ทางด้านนี้ได้อย่างจริงจัง แต่ก็จะไม่ทิ้งบทบาทหน้าที่นี้ไป

 เปรยีบเทียบเนือ้หาของหนงัสอืพมิพจ์ากอดตีถงึ

ปจัจบุนั จากการวเิคราะหเ์นือ้หาทัง้ 3 ยคุ ของหนงัสอืพิมพ์

ทอ้งถิน่ สยามนวิส ์จนัทบุร ีพบวา่ เนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ 

ได้เปลี่ยนไปดังนี้

ยุค

ประเภท 
1 2 3

สถานการณ์ท้องถิ่น 27.01 (2) 21.55 (2) 21.43 (2)

การเมือง 15.33 (3) 12.07 (3) 7.14

สังคม 27.20 (1) 30.60 (1) 25.51(1)

ความรู้ 7.66 12.07 (3) 16.33 (3)

บันเทิง (ขำาขัน) 3.83 7.76 11.22

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม 4.02 1.29 4.08

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 2.30 1.72 0
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ยุค

ประเภท
1 2 3

สัมภาษณ์/บุคคล 3.83 5.60 2.04

กีฬา 5.36 3.02 2.04

ธรรมะ 0.96 3.88 7.14

ข่าวระดับชาติ 2.49 0.43 3.06

รวมทั้งหมด 98

 จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบการนำา

เสนอจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ข่าวสังคม เป็นข่าวที่มีเนื้อหา

มากที่สุดในทุกยุคของหนังสือพิมพ์ ตามด้วยข่าว

สถานการณท์อ้งถิน่ ซ่ึงทัง้ 2 ขา่วมีความสอดคล้องกัน คือ

เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น 

ขณะที่ข่าวการเมือง ซ่ึงมักอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ 

วิจารณ์ และรายงานสถานการณ์ถูกลดจำานวนอย่างมาก

ในยคุปจัจบุนั เนือ่งจากความเปราะบางของการเมือง โดย

เนื้อหาที่ถูกนำาเสนอขึ้นมาแทนคือ “ความรู้”

 ตัวเลขที่น่าสนใจต่อมาคือ บันเทิงคดี หรือ ขำา

ขัน จากจำานวนร้อยละ 3.86 ในยุคแรก กลับขึ้นมาเป็น

ร้อยละ 11.22  ทั้งที่จำานวนหน้าถูกลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับบทความเรื่องธรรมะ ที่เนื้อหาในปัจจุบันมี

สัดส่วนพุ่งขึ้นมาที่ 7.14 ขณะที่สัมภาษณ์/ บุคคล ซึ่งได้

รับการชูเป็นจุดเด่น กลับมีพื้นที่ลดน้อยลงอยู่ที่ร้อยละ 

2.04   กล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สยามนิวส์ 

(จันทบุรี) มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นนำาเสนอเหตุการณ์ในท้องถิ่น

เป็นหลัก และจะนำาเสนอข่าวระดับชาติในวาระแห่งชาติ

เท่านั้น โดยเนื้อหาที่มุ่งนำาเสนอเป็นหลัก คือสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจันทบุรี แม้ว่าในยุคแรกจะเคยวาง

จำาหน่ายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด ด้วย  

อภิปรายผลการวิเคราะห์เนื้อหา

 การเปลีย่นแปลงของหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่สยาม

นิวส์ (จันทบุรี) ที่แบ่งได้เป็น 3 ยุค มีข้ออภิปรายที่น่า

สนใจ คือการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนยุคสมัย ทั้งบทบาท

ภายนอกและภายใน โดยในยุคที่ 1 ยุคสร้างชื่อ หรือยุค

ปลูกฝังอุดมการณ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2548 

เป็นยุครุ่งเรืองของสื่อสิ่งพิมพ์ มีสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกิดขึ้นจำานวนมาก โดยเป็นสื่อที่มี

อิทธิพลและได้รับความสนใจจากสังคม (สุรัตน์ นุ่มนนท์, 

2530) เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ 

(จนัทบรุ)ี ในยคุนี ้จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัหนังสอืพมิพเ์ชงิ

ปริมาณระดับชาติ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ นำาเสนอพาดหัว

ข่าว และข่าวหน้าหนึ่ง ด้วยข่าวที่มีความตื่นเต้น เร้าใจ 

เร้าอารมณ์ โดยท่ีเนื้อหาด้านในจะหลากหลายตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในท้องถ่ิน เป็นยุคท่ีมียอด

จำาหน่ายสูง และผู้รับสารเลือกซื้อพร้อมใบตรวจสลาก

ลอตเตอร่ี ตามกำาหนดการวางขายท่ีตรงกนั จนเป็นท่ีรูจ้กั

ในชื่อหนังสือพิมพ์หวยออก

 ในยุคที่ 2 ยุคปรับตัวของหนังสือพิมพ์ เป็นยุค

การมาถึงของอินเทอร์เน็ตท่ีกว้างขวางและเข้าถึงผู้คน

มากข้ึน การเรียนการสอนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูง การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมท่ีเห็นได้ชัด คือ ปรากฏการณ์เฟื่องฟูของร้าน

อินเทอร์เน็ตซึ่งให้บริการรายชั่วโมง สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนของหนังสือพิมพ์ ซ่ึงภายนอกปรับขนาดให้เป็น

แบบแทบลอยด์ ภายในปรับเนื้อให้เป็นรูปแบบข่าวเชิง

วิเคราะห์ และสัมภาษณ์ซึ่งไม่สามารถค้นอ่านได้จาก

อินเทอร์เน็ต ยุคนี้อินเทอร์เน็ตถูกใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร 

และใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการเป็นเครือข่ายขนาด

ใหญ่ ที่มีการส่งต่อข้อมูลมหาศาล สื่อสิ่งพิมพ์จึงยังคง

สร้างความแตกต่างและเป็นที่นิยมอยู่

 แต่เมื่อมาถึงยุคที่ 3 ของหนังสือพิมพ์ คือยุค

เช่ือมโยงสื่อโซเชียลและสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556 – 

ปัจจุบัน พบว่าเป็นยุคที่การสื่อสารออนไลน์เฟื่องฟูอย่าง

ที่สุด คำาว่า “โลกไร้พรมแดน” เกิดขึ้นจริงผ่านระบบ

ออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มา

จากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ และกระจายได้อย่าง

รวดเร็ว ที่สำาคัญคือผู้รับสารสามารถทำาหน้าที่เป็นสื่อได้

ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความ

สามารถดังกล่าว รูปแบบสื่อมวลชนท่ีเกิดข้ึนจาก

ประชาชน เรารูจ้กักนัในชือ่สือ่พลเมอืง (citizen media) 

ข้อมูลความรู้ หรือข้อมูลส่วนบุคคล กลายเป็นสิ่งที่

สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย สื่อสิ่ง

พิมพ์ลดจำานวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำาให้การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้เพื่อ

รักษาสถานะของสื่อ และสถานะทางธุรกิจ แต่ยังต้อง 

“ยอมรับ” ความเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมสำาหรับ

ทาง “ลง” สยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ จึงเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ ท้ังเนื้อหาท่ีปริมาณของข่าวแต่ละประเภท

เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นนำาเสนอข่าวสังคม และ

สถานการณท้์องถ่ิน แตข่่าวการเมอืงท่ีเคยมพีืน้ท่ีมากเป็น
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ลำาดับที่ 3 มาทั้ง 2 ยุค กลับอยู่ในอันดับ 5 ร่วมกับข่าว

ธรรมะ (ซ่ึงข่าวธรรมะกลบัมพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้จาก 2 ยคุทีผ่า่น

มา) โดยเนื้อที่ได้พื้นที่มากขึ้น คือเนื้อหาที่ให้ความรู้ และ 

บันเทิง (ขำาขัน) สะท้อนให้เห็น “ความต้องการของผู้

บริโภค” ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตามสถานการณท์ีเ่กดิขึน้จริง

ในสังคม และเป็นสถานการณ์เดียวกันกับหนังสือพิมพ์

และสือ่มวลชนระดับชาตอิืน่ ๆ  ต้องเผชญิ ซึง่อาจมสีาเหตุ

มาจากสถานการณ์ทางการเมืองซึง่ไมอ่าจวพิากษ์วจิารณ์

ได้อย่างเสรีดังอดีต และการที่ผู้ รับสาร เบ่ือหน่าย

การเมือง

อภิปรายผลบทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน 

ท้องถิ่น

 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ จันทบุรี มี

บทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน ท่ีสอดคล้องกับ

ทฤษฎีต่าง ๆ  ตามแนวคิดและทฤษฎีขององค์กรต่าง ๆ  ที่

ไดร้บัการยอมรับในระดับชาติ อาท ิประกาศจรรยาบรรณ

หนังสือพิมพ์ โดยบรรณาธิการทั่วราชอาณาจักร 2519 

(2519, อ้างถึงใน ยุพา สุภากุล, 2540: 58-59) ข้อบังคับ

วา่ดว้ยจรยิธรรมแหง่หนังสอืพมิพ ์พ.ศ. 2541 (2541, อา้ง

ถึงใน ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548:277-280)  (ข้อ 1-3 

อธิบายลักษณะของข้อบังคับ) จริยธรรมวิชาชีพของ

สมาคมนักขา่วนักหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย (สมาคม

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552) ซ่ึง

บทบาทดังกล่าวก็เป็นที่รับรู้ในผู้รับสาร แต่มีข้อควร

อภิปรายเกิดขึ้นคือกรณีของการนำาเสนอข่าวผู้ประสบ

เหตุเสียชีวิตโดยไม่เบลอหน้า ซึ่งไม่สามารถสืบค้นว่าเกิด

จากเหตุใด และได้รับการอนุญาต หรือมีการแก้ไขให้ถูก

ต้องหลังจากนั้นหรือไม่  

 บทบาทต่อมาที่เกิดกรณีศึกษาขึ้น คือการถูก

แทรกแซงโดยผูม้อีทิธพิล โดยหนังสอืพมิพ์สามารถดำาเนิน

กจิการโดยรกัษาชือ่เสยีงตอ่ไปไดโ้ดยใชก้ลวธิกีารยอมให้

ตรวจสอบความโปร่งใส ข้อเท็จจริงที่น่าศึกษาถึงสาเหตุ

การไม่ถูกแทรกแซงต่อมา คือการนำาเสนอทางการเมือง

ที่ใช้วิธีนำาเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย และให้ความสำาคัญต่อ

บทบาทการเมืองของสองขั้วอำานาจท่ีแตกต่างอย่างเท่า

เทียม นอกจากนั้นยังพบว่ามีสถานะส่วนตัวที่เอื้อต่อการ

ปกป้องสถานภาพและศักดิ์ศรีของหนังสือพิมพ์ นั่นคือ 

การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 

จึงอาจเป็นปราการสำาคัญที่ทำาให้ไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือ

แทรกแซง ดงัทีผ่ลวจิยัของสกุญัญา บรูณเดชาชยั (2553) 

ระบุไว้ ว่าพบว่าหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออกมีปัจจัยด้าน

รายไดแ้ละถกูแทรกแซง ขม่ขูจ่ากผูม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่ที่

ขัดขวางการพัฒนาสถานภาพของหนังสือพิมพ์

อภิปรายผลผลการวิจัยเชิงสำารวจการรับรู้บทบาท

หน้าที่และจริยธรรมในผู้รับสาร

 ผลการรับรู้บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของ

สื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสือพิมพ์สยามนิวส์ (จันทบุรี) ใน

ผู้รับสาร พบว่าบทบาทท่ีผู้รับสารเช่ือถือ ไว้วางใจและ

มัน่ใจวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมของหนังสอืพมิพ์

ทอ้งถิน่สยามนวิส ์(จนัทบรุ)ี มากทีส่ดุ 3 ลำาดบัคอื (ลำาดบั

ที่ 1) บทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้อง

ถิน่ (ลำาดบัที ่2 ) ยกยอ่งคณุงามความดขีองคนทีป่ระกอบ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ท้องถิ่น และ (ลำาดับที่ 3) ให้ความ

รู้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร   

 เป็นบทบาทท่ีหนังสือพิมพ์นำาเสนออย่างต่อ

เนื่องมาตลอดระยะเวลา 33 ปีของการดำาเนินกิจการ มี

ความต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ และเป็นบทบาทที่ถูกถ่ายทอด

ลงในสื่ อ โซเชียล ช่องทางการสื่ อสารล่า สุดของ

หนังสือพิมพ์ ซึ่งเลือกจะนำาเสนอข้อมูลข่าวสารแค่เพียง

บางส่วน ท้ังสามลำาดับของบทบาทที่ผู้รับสารรับรู้ คือ

บทบาทท่ีอยู่ในทุกยุคสมัยและทุกสื่ออย่างแท้จริง จึง

อภิปรายผลได้ว่า แม้หนังสือพิมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบถึง  2 ครั้ง  มีความแตกต่างของเนื้อหาภายใน

และภายนอกท้ัง 3 ยุค ได้รับความนิยมลดน้อยลง แต่

บทบาทท่ีมุ่งนำาเสนอได้รับการรับรู้จากผู้รับสารเสมอมา 

สมดั ง เจตนาและความตั้ ง ใจแรกของการก่อตั้ ง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)

 จากผลการวจัิยทัง้หมดทีส่อดคล้องกนัแสดงให้

เหน็วา่หนงัสอืพมิพท้์องถ่ินสยามนวิส ์(จนัทบุรี) มบีทบาท

หน้าท่ีและจริยธรรมท่ีโดดเด่น โดยนำาเสนอผ่านทาง

เนือ้หาของการรายงานข่าวตามบทบาทหนา้ทีส่ือ่มวลชน

ท้องถิ่น และผู้รับสารรับรู้บทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดี 

หนงัสอืพมิพบ์รรลเุปา้หมายของการจดัทำา แตผู่ร้บัสารที่

อ่านเป็นประจำามีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น 

เปน็การอา่นนานๆ ครัง้ และเคยอ่านแค ่1-2 ครัง้ บทบาท

ทางสังคมตอนนี้จึงไม่ได้เป็นสื่อท่ีได้รับความนิยม แต่ได้

รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้รับสาร และสามารถรักษา

บทบาทของสื่อมวลชนที่ดีไว้
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