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บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
และการรับรู้ของผู้รับสาร
Mass Media Role of Siamnews Local Newspaper
(Chanthaburi) and Perception of the Receivers
วลัยลักษณ์ สมจินดา*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพควบคูก่ บั การวิจยั เชิงปริมาณ (Qualitative Research and Quantitative
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาบทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน และสำ�รวจการรับรู้ของ
ผู้รับสาร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
หนังสือพิมพ์ 14 ฉบับ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าของและบรรณาธิการ และ การวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ่านทั้งหมด 246 คน สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
1) หนังสือพิมพ์มบี ทบาทเป็นสือ่ มวลชนผูร้ บั ใช้ทอ้ งถิน่ ภายใต้อดุ มการณ์เพือ่ ความถูกต้องและชอบธรรม ตลอด
ระยะเวลา 33 ปีได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายนอกและภายในแบ่งเป็น 3 ยุค คือยุคสร้างชื่อ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ยุคปรับ
ตัว และยุคเชือ่ มโยงสือ่ โซเชียลและสิง่ พิมพ์ รูปแบบธุรกิจเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ปัจจุบนั อยูใ่ นสภาวะไม่ท�ำ กำ�ไรต้องใช้
ธุรกิจส่วนตัวพยุงกิจการ ยอดพิมพ์เคยสูงสุดประมาณ 5,000 ฉบับ เหลือ 1,000 ฉบับต่อครัง้ ลดพืน้ ทีว่ างจำ�หน่าย สัดส่วน
โฆษณาอยู่ในปริมาณเดิมแต่ใช้วิธีให้พื้นที่โฆษณาแก่นักเขียนแทนค่าจ้าง แต่ยังไม่มีแผนที่จะหยุดกิจการ
2) การศึกษาบทบาทและจริยธรรมพบว่าสอดคล้องกับบทบาทและจริยธรรมตามแนวคิด ทฤษฎีซึ่งได้อ้างอิงไว้
รวมถึงบทบาทการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำ�ต่อเนื่องมา 23 ปี
3) การรับรู้บทบาทของผู้รับสารเป็นไปตามบทบาทที่แท้จริงของหนังสือพิมพ์ โดยได้รับความมั่นใจในบทบาท
การยกย่องผูก้ ระทำ�ความดีมากทีส่ ดุ ตามด้วยบทบาทการยกย่องคุณงามความดีของคนทีป่ ระกอบกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์
ท้องถิ่น และให้ความรู้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
หนังสือพิมพ์มบี ทบาทหน้าทีแ่ ละจริยธรรมทีโ่ ดดเด่น และผูร้ บั สารรับรู้ แต่ผรู้ บั สารทีอ่ า่ นเป็นประจำ�กลับมีเพียง
ร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น เป็นการอ่านนาน ๆ ครั้ง และเคยอ่านแค่ 1-2 ครั้ง บทบาททางสังคมตอนนี้จึงไม่ได้เป็น
สื่อที่ได้รับความนิยม แต่รักษาบทบาทของสื่อมวลชนที่ดีไว้ได้
คำ�สำ�คัญ: 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 righteousness 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
ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในประเทศไทยนัน้ มีประวัติ
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
ชือ่ ว่าหนังสือพิมพ์ไทยใต้ จากนัน้ จึงเว้นช่วงไป 15 ปี ด้วย
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เหตุผลทางการเมือง ความยาวนานของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
จึงน่าสนใจไม่แพ้สื่อสิ่งพิมพ์อื่น งานวิจัยของ บรรยงค์
สุวรรณผ่อง, อังธิดา ลิมป์ปทั มปาณี และคณะ, (2552) เสนอ
ปัญหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ (1)
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ในกรุ ง เทพฯ เป็ น ที่ พึ่ ง ต่ อ การรั บ รู้
ข่าวสารของชนบทมากกว่าหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ (2) ช่องว่าง
จากการทีส่ งั คมชนบทรับรูข้ า่ วสารได้เพียงระดับหนึง่ เพราะ
พื้นที่สื่อสารจำ�กัด (3) การตั้งคำ�ถามถึงความพร้อมของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการทำ�หน้าที่สื่อมวลชนเพื่อตอบ
สนองชุมชนทั้งการเป็นสื่อพลเมือง (Civic Journalism)
และการตรวจสอบท้องถิน่ และ (4) ข้อสงสัยการอยูร่ อด
ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและยังมีงานวิจัยหลายชิ้นยัง
แสดงให้เห็นโครงสร้างองค์กรสื่อท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาทิ
ธุรกิจครอบครัว เจ้าของเพียงคนเดียว และเจ้าของส่วน
ใหญ่ยงั ประกอบอาชีพอืน่ ด้วย เมือ่ ในปัจจุบนั บทบาทนัก
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ทีเ่ คยถูกพูดถึงและตัง้ คำ�ถามถูกมอง
ข้าม การมีอยูข่ องหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในวันนีจ้ งึ เป็นทีน่ า่
สนใจว่ามีอยู่อย่างไร และเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะ
ขับเคลื่อนบทบาทสื่อมวลชนไปในทิศทางใด โดยที่ผู้รับ
สารรับรู้บทบาทและให้ความเชื่อมั่นหรือไม่
ผู้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาบทบาทสื่ อ มวลชนของ
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยามนิวส์ (จันทบุร)ี และการรับรูข้ อง
ผู้รับสารด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) จังหวัดจันทบุรี
มี พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งขนาดเล็ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่อยู่รอดในภูมิ
ทัศน์ดงั กล่าวจึงเป็นเรือ่ งน่าศึกษา (2) สยามนิวส์(จันทบุร)ี
เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอายุยาวนานกว่า 33 ปี (ถือ
กำ�เนิดในปี พ.ศ. 2527) ดำ�รงกิจการในรูปแบบธุรกิจเดียว
ไม่มกี ารขยายตัวทัง้ ในแนวดิง่ และแนวนอน อาจทำ�ให้งา่ ย
ต่อการศึกษาเพือ่ เข้าใจถึงรูปแบบ “หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ”
ได้อย่างชัดเจน
คำ�ถามนำ�การวิจัย
(1) เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี) มีลักษณะเป็นอย่างไร
(2) เจ้ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์
(จันทบุรี) มีบทบาทสื่อมวลชนอย่างไร
(3) ผู้รับสารหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี) รับรู้บทบาทหน้าที่ และจริยธรรมเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) อย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
(1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ แ ละจริ ย ธรรม
สื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
(3) เพื่ อ สำ � รวจการรั บ รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละ
จริยธรรมของสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี) ในผู้รับสาร
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาบทบาทการเป็ น
เจ้าของและสื่อมวลชนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
และการรับรู้ของผู้รับสาร โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ
(1) การสัมภาษณ์ โดย สัมภาษณ์เชิงลึกนางสาว
บุณยวีร์ ศรีประเสิรฐ บรรณาธิการและเจ้าของในประเด็น
ด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สยามนิวส์ (จันทบุรี)
(2) การวิเคราะห์เอกสาร โดย สำ�รวจเนื้อหา
หนังสือพิมพ์จำ�นวน 14 ฉบับจาก 33 ปีของการตีพิมพ์
(เลือกแบบสุ่ม เป็นตัวแทนปี ปีละฉบับ ในปีที่มีการจัด
เก็บหนังสือพิมพ์ไว้) และเฟซบุก๊ ของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
สยามนิวส์ จำ�นวน 2 บัญชีผู้ใช้
(3) การใช้แบบสอบถาม กำ�หนดขนาดประชากร
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
• หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี หมายถึ ง
หนังสือพิมพ์ทมี่ อี งค์กรขนาดเล็ก มีแหล่งผลิตและขอบเขต
การจำ�หน่าย ในพื้นที่จังหวัดหรือใกล้เคียง มีข่าวสารส่วน
ใหญ่ และฐานการบริหารงานที่จังหวัดจันทบุรี
• บทบาทหน้ า ที่ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
บทบาทที่ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในมุมมองขององค์กร หน่วยงาน นักวิชาการ และผู้ทรง
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การรับรูข้ องผูร้ บั สาร หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความ
เชื่อมั่น ต่อบทบาทของสื่อท้องถิ่น
ของผู้ที่อ่านและเคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี)
• ปณิธาน/อุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยามนิวส์
(จันทบุรี) หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้/แนวคิดที่เป็นรากฐาน หรือจุดยืนขององค์กร
ลักษณะภายนอกของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิง่ ทีส่ ามารถ
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 พื้นที่ในหน้ากระดาษ หรือในสื่อ
โซเชียล ทีม่ ขี นาดจำ�กัด ถูกกำ�หนดให้เป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะของ
เนื้อหาประเภทใดประเภทหนึ่ง
• โฆษณา หมายถึง พื้นที่คอลัมน์ที่มอบให้แก่ผู้สนับสนุน
มักใช้เพื่อผลทางการตลาด
• หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มี
เนื้อหาสาระเชิงคิดวิเคราะห์มากกว่าการรายงานข่าว
สถานการณ์ทั่วไป
• หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มี
เนื้อหาสาระทั่วไป มุ่งเน้นการรายงานข่าวสารที่เป็นที่
นิยม หรือเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มคนอ่าน มีความหลาก
หลาย มุ่งให้ความบันเทิง
• ข่ า วร้ อ น หมายถึ ง ข่ า วที่ มี ค วามรวดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์ มีเนื้อหากระทบอารมณ์ ความรู้สึก มักเป็น
ข่าวรายงานสถานการณ์ทั่วไป
• ข่าวเย็น หมายถึง ข่าวที่ไม่มีอายุแน่นอนตายตัว อาจ
เป็นข้อมูล ความรู้ หรือข่าวเชิงวิเคราะห์ ที่สามารถอ่าน
เมื่อไรก็ได้ มักเป็นข้อมูล ความรู้ หรือข่าวเชิงวิเคราะห์
• เนื้อหาคอลัมน์สถานการณ์ท้องถิ่น หมายถึง พื้นที่ที่ใช้
เพือ่ รายงานสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ หรือกำ�ลังจะเกิดขึน้ ใน
พื้นที่ท้องถิ่น มุ่งให้ผู้รับสารได้รับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้น
• เนือ้ หาคอลัมน์การเมือง หมายถึง พืน้ ทีท่ ใี่ ช้เพือ่ รายงาน
สถานการณ์ หรือบทความ บทวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองท้องถิ่น
• เนื้อหาคอลัมน์สังคมหมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงาน
สถานการณ์ หรือบทความบทวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วข้องกับสังคม
ชุมชน กลุม่ คน หรือบุคคลสำ�คัญในด้านต่าง ๆ ของท้องถิน่
• เนื้อหาคอลัมน์ความรู้ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อให้ข้อมูล
ความรู้ทางวิชาการ
• เนื้อหาคอลัมน์บันเทิง (ขำ�ขัน) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ
สร้างความบันเทิง ตลก ขบขัน
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• เนื้อหาคอลัมน์ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม หมายถึง พื้นที่ที่
ใช้เพื่อรายงานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ประเพณีของท้องถิ่น
• เนื้อหาคอลัมน์เศรษฐกิจ/ธุรกิจ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ
รายงานสถานการณ์ ประกาศห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด บทความ
บทวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ หรือเศรษฐกิจในท้องถิน่
• เนือ้ หาคอลัมน์สมั ภาษณ์/บุคคล หมายถึง พืน้ ทีท่ ใี่ ช้เพือ่
รายงานการสัมภาษณ์/ข้อมูล ของบุคคล โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ให้ผู้อ่านทำ�ความรู้จักบุคคลในพื้นที่คอลัมน์
• เนื้อหาคอลัมน์กีฬา หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานการ
สัมภาษณ์/ข้อมูล ของบุคคล โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้อ่าน
ทำ�ความรู้จักบุคคลในพื้นที่คอลัมน์
• เนื้อหาคอลัมน์ ธรรมะ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงาน
เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ
• เนื้อหาคอลัมน์ข่าวระดับชาติ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อ
รายงานข่าวสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความ
สนใจในระดับประเทศ เป็นเนือ้ หาข่าวเดียวกับทีส่ อื่ ระดับ
ประเทศเลือกนำ�เสนอ
• เจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของเงิน
ทุน มีอำ�นาจการบริหารงานสูงสุด มีความรับผิดชอบ
โดยตรงในภาระหนีส้ นิ และกำ�ไรทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนิน
กิจการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(1) บันทึกประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิ่นที่มีอายุยาวนานถึง 33 ปี จากยุครุ่งเรืองสู่ยุคปัจจุบัน
ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(2) เป็นกรณีศกึ ษาต่อการพัฒนา วิเคราะห์ หรือ
วิจารณ์สื่อท้องถิ่นในวงการนิเทศศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์ (จั น ทบุ รี )
สามารถแบ่งเนือ้ หาทัง้ ภายนอกและภายในออกเป็น 3 ยุค
คือยุคสร้างชือ่ หรือยุคปลูกฝังอุดมการณ์ เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2527–พ.ศ. 2548 ยุคปรับตัว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527–
พ.ศ. 2555 และยุคเชือ่ มโยงสือ่ โซเชียลและสิง่ พิมพ์ตงั้ แต่
ปี พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี) โดยภาพรวมของเนื้อหาในหนังสือตลอด 3 ยุค
มีความเชื่อมโยงคือ การมุ่งนำ�เสนอข่าวท้องถิ่นภายใน
จังหวัดจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมตามเหตุการณ์
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ทีเ่ กิดขึน้ และความรูร้ อบตัว รวมถึงเรือ่ งบันเทิงขำ�ขันตาม
สถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะยุ ค เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และความ
นิ ย มของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค มีลักษณะดังนี้
(1) ยุคสร้างชื่อ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2527–พ.ศ. 2548
นายภูวเดช ขาวเหลือง (ชื่อเดิม นิวัติ) เจ้าของ/
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนแรกเริ่มทำ�หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยเห็น
ว่าเส้นทางการเป็นสือ่ มวลชนน่าจะเหมาะสมกับตน และ
หวังช่วยเหลือสังคมโดยใช้สอื่ ของตนเป็นช่องทาง กำ�หนด
อุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์เป็นสโลแกนว่า “หนังสือพิมพ์
เพือ่ ความถูกต้องและชอบธรรม” จากนัน้ หนังสือพิมพ์จงึ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักข่าว นักคิด นักเขียน
และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ร่วมนำ�เสนอเรื่องราว
ข่าวสารออกสูส่ ายตาสาธารณชน ในจุดมุง่ หมายเดียวกัน
คือ การสร้างสรรค์สังคม รักษาความถูกต้องและชอบ
ธรรม พัฒนาชาติบ้านเมือง และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
ในด้านต่าง ๆ ให้สังคมได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา ใน
ปี 2537 ได้จัดตั้ง “กองทุนข้าวสารเพื่อชีวิต” เพื่อรับ
บริจาคข้าวสารและสิ่งของต่าง ๆ และส่งต่อไปยังเด็ก ๆ
ผู้ขาดแคลน ซึ่งคนในท้องถิ่นตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้
บริจาคหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำ�นวนมากในทุกปี แม้ใน
ปัจจุบันจะลดบทบาทของการเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ด้วย
การเปลี่ ย นรู ป แบบเป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ กึ่ ง นิ ต ยสาร แต่
โครงการนีก้ ย็ งั คงดำ�เนินอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั (บุญ
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
จำ�หน่าย ทุก ๆ วันที่ 1 และ 15 โดยวางคู่กับใบตรวจ
สลากลอตเตอรี่ มีจำ�หน่ายจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด
ราคา ฉบับละ 10 บาท

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
โฆษณา
หน้า คอลัมน์ 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

ฉบับปี

ภาพที่ 1 ภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สยามนิวส์ (จันทบุรี)
ฉบับปี พ.ศ. 2540 นี้ คือเล่มที่เก่าแก่สุดที่ได้รับการรักษาไว้
โดยหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

ภายใน - ภาพรวมเนื้อหา ยกข่าวสถานการณ์ท้องถิ่น
เป็นข่าวเด่น อาชญากรรม หรือ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่ น
หน้าหนึ่ง เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการ
วิเคราะห์ ความโดดเด่น ข่าวสารหลากหลาย ครบทุก
ประเด็น ทุกประเภท จำ�นวนหน้ามาก เน้นกลุ่มคนเมือง
ผู้อ่านที่สนใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบโฆษณา
มีทั้งโฆษณาหน้าคู่ เต็มหน้า ครึ่งหน้า 1 ส่วน 4 และล้อม
กรอบ และรายละเอี ย ดเนื้ อ หา เนื้ อ หาทั้ ง เล่ ม ของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ในยุคนี้ จากการสำ�รวจจำ�นวน 8 ฉบับ ประกอบ
ด้วย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2548 พบว่า ตาราง
ที่ 1 จำ�นวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 1
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 (ขำ�ขัน)

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

ประเภท

ฉบับปี

ตารางที่ 1 จำ�นวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 1
(หมายเหตุ : นับรวมโฆษณาทีห่ นังสือพิมพ์โฆษณาตนเอง
เป็นโฆษณาด้วย)
จากตารางที่ 1 จะเห็นความเปลีย่ นแปลงจากปี
พ.ศ. 2540 สู่ปี พ.ศ. 2542 อย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจาก
40 หน้า เหลือ 28 หน้า ในขณะที่รูปแบบการนำ�เสนอยัง
อยู่ ใ นรู ป แบบเดิ ม ขณะที่ สั ด ส่ ว นร้ อ ยละของจำ � นวน
โฆษณาไม่เปลีย่ นแปลงมาก คืออยูใ่ นระดับร้อยละ 45 ขึน้
ไป ยกเว้นในปี พ.ศ. 2543 ที่โฆษณามีจำ�นวนน้อยกว่าปี
อื่นๆ นั่นคือ ร้อยละ 41.44

รวมคอลัมน์ทั้งหมด

522
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ตารางที่ 2 จำ � นวนของคอลั ม น์ แ ต่ ล ะประเภทใน
หนังสือพิมพ์ยุคที่ 1
จากตารางที่ 2 จะเห็นสัดส่วนของเนือ้ หาทีม่ าก
ทีส่ ดุ ของสยามนิวส์ในยุคที่ 1 คือ ข่าวสังคม ซึง่ มีพนื้ ทีร่ อ้ ย
ละ 27.20 ลำ�ดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ท้อง
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
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ ร้อยละ 2.30 และประเภททีไ่ ด้พนื้ ทีน่ อ้ ย
ที่สุด คือธรรมะ มีพื้นที่ร้อยละ 0.96
ภาพที่ 2
สัดส่วนของข่าวของทัง้ 8 ฉบับ จะเห็นได้วา่ การ
รายงานสถานการณ์ท้องถิ่น ค่อยๆ ลดจำ�นวน สวนทาง
จากภาพที่ 2 เห็ น รู ป เล่ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้
กับข่าวสังคมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จำ�นวนคอลัมน์ทั้งหมดลด
ชัดเจน ทั้งขนาด กระดาษ และลักษณะการพาดหัวข่าว
ลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปี พ.ศ. 2544 ที่มีจำ�นวน 83
บนปก ที่น้อยลง และเน้นข่าวเย็น มีลักษณะเดียวกับ
คอลัมน์ เท่ากับหนังสือพิมพ์ของปี พ.ศ. 2540 ความ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ระดับชาติ โดยหนังสือพิมพ์ทอ้ ง
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจต่อเนือ่ งมาจากสถานการณ์ของ
ถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ในยุคนี้ มีลักษณะดังนี้
หนังสือพิมพ์ทเี่ ปลีย่ นไป และเริม่ ปรับตัวจากภายใน ก่อน
ภายนอก - ขนาด แทบลอยด์ ตัดตกขนาดกว้าง 10 1/4
เข้าสูก่ ารปรับเต็มรูปแบบ และเปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ ทีส่ อง
นิ้ว X 13 1/4 นิ้ว มีกรอบ 9 1/8 X 12นิ้ว โดยขนาดเท่า
ของหนังสือพิมพ์ นั่นคือ
หนังสือพิมพ์มติชน สุดสัปดาห์ และเนชัน่ สุดสัปดาห์ การ
(2) ยุคปรับตัว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555
วางจำ�หน่ายเป็นรายเดือน ในพื้นที่ จันทบุรี คือ ชลบุรี
ยุคทีก่ ารสือ่ สารออนไลน์เริม่ มีอทิ ธิพล แม้จะยัง
ระยอง ตราด ราคาเล่มละ 20 บาท
ไม่ปรากฏลักษณะของนักข่าวพลเมืองที่เด่นชัด แต่การ
ภายใน - ภาพรวมเนื้อหา ยกบุคคลสำ�คัญในท้องถิ่นเป็น
สื่ อ สารที่ เ ป็ น ไปได้ ง่ า ยทั้ ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สื่ อ สั ง คม
ข่าวเด่น อาชญากรรม หรือ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่ นหน้าหลัง
ออนไลน์ (อีเมล MSN ไฮไฟว์) และเคเบิลทีวี ทำ�ให้
เป็นข่าวสั้นๆ เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการ
บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนของสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยม
วิเคราะห์ ความโดดเด่น ข่าวสารด้านสังคม ท้องถิ่น
ลดน้อยลง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับปิดตัว ขณะที่
การเมือง รูปแบบโฆษณา มีสองโฆษณาบนปก(ตายตัว)
สยามนิวส์ (จันทบุรี) เปลี่ยนรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
และโฆษณาด้านในมีทุกรูปแบบ และรายละเอียดเนื้อหา
สยามนิวส์ จันทบุรี ที่เป็นกึ่งปริมาณกึ่งคุณภาพ (เนื้อหา
ทัง้ เล่มของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยามนิวส์ในยุคนี้ จากการ
ประกอบด้วยข่าวร้อนและข่าวเย็น) เป็นหนังสือพิมพ์เชิง
สำ�รวจจำ�นวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 2549 – 2552) พบว่า
คุณภาพ ลักษณะเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชน สุดสัปดาห์
และเนชั่น สุดสัปดาห์ โดยลดบทบาทของ
จำ�นวน
จำ�นวน
โฆษณา
ข่าวร้อน หรือข่าวสั้นเชิงอาชญากรรมลง ฉบับปี จำ�นวนหน้า
คอลัมน์
โฆษณา คิดเป็นร้อยละ
(โดยปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วน
2549
48
131
61
46.56
ใน แทนทีก่ ารพาดหัวขึน้ ปก) และให้ความ
2550
50
115
58
50.43
สำ�คัญกับเนื้อหาเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้
จากช่องทาง อืน่ ๆโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์
2551
52
120
59
49.16
บุคคลสำ�คัญในจันทบุรีซึ่งได้รับการตอบ
2552
52
90
46
51.11
รับอย่างดี
รวม
456
224
49.12
140
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ตารางที่ 3 จำ�นวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ จันทบุรี ยุคที่ 2 (หมายเหตุ : นับรวม
โฆษณาที่หนังสือพิมพ์โฆษณาตนเองเป็นโฆษณาด้วย)
จากตารางที่ 3 จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.
2549 สู่ปีพ.ศ. 2552 อย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจำ�นวน 131
คอลัมน์ เหลือ 90 คอลัมน์ ในรูปแบบการนำ�เสนอที่
เหมือนเดิม ขณะที่สัดส่วนร้อยละของจำ�นวนโฆษณาไม่
เปลี่ยนแปลงมาก คืออยู่ในระดับร้อยละ 45 ขึ้นไป ใน
ส่วนของเนื้อหาคอลัมน์นั้นประกอบด้วย
ฉบับปี
ประเภท

2549 2550 2551 2552

รวม

สถานการณ์ท้องถิ่น

21

10

12

7

50

การเมือง

5

7

7

9

28

สังคม

24

17

16

14

71

ความรู้

9

7

8

4

28

บันเทิง (ขำ�ขัน)

1

7

4

6

18

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

-

-

2

1

3

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

1

-

1

2

4

สัมภาษณ์/บุคคล

5

4

4

-

13

กีฬา

2

3

1

1

7

ธรรมะ

1

2

6

-

9

ข่าวระดับชาติ

1

-

-

-

1

รวมคอลัมน์

70

57

61

44

-

รวมคอลัมน์ทั้งหมด

232

ตารางที่ 4 จำ�นวนของคอลัมน์แต่ละประเภทในหนังสือพิมพ์
ยุคที่ 2
จากตารางที่ 4 จะเห็นสัดส่วนของเนือ้ หาทีม่ าก
ที่สุดของสยามนิวส์ในยุค 2 คือ ข่าวสังคม ซึ่งมีพื้นที่ร้อย
ละ 30.60 ลำ�ดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ท้อง
ถิน่ มีพนื้ ทีร่ อ้ ยละ 21.55 การเมืองเท่ากับความรู้ คือ ร้อย
ละ 12.07 บันเทิง ร้อยละ 7.76 สัมภาษณ์/บุคคล ร้อย
ละ 5.60 ธรรมะ ร้อยละ 3.88 กีฬา ร้อยละ 3.02
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ ร้อยละ 1.72 ท่องเทีย่ ว/วัฒนธรรม ร้อย
ละ 1.29 และประเภทที่ได้พื้นที่น้อยที่สุด คือข่าวระดับ
ชาติ มีพื้นที่ร้อยละ 0.43
แม้โฆษณา และยอดจำ�หน่ายลดลงต่อเนือ่ ง แต่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยังคงมีปณิธาน

ที่ จ ะดำ � เนิ น บทบาทสื่ อ ท้ อ งถิ่ น ต่ อ ไป จนกระทั่ ง
บรรณาธิการผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงในวันที่ 1 ธันวาคม 2555
ที่ประชุมคณะกองบรรณาธิการฯ ลงมติเห็นชอบให้ นาย
สมพล พะเนียงทอง ดำ�รงตำ�แหน่งบรรณาธิการบริหารฯ
โดยมอบหมายให้ นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ/บรรณาธิการผู้
พิมพ์ผู้โฆษณาแทน สยามนิวส์จึงเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง
(3) ยุคเชื่อมโยงโซเชียลและสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน นางสาวบุญยวีร์ ดำ�เนินงานใน
นโยบายหลักและทีมงานชุดเดิม เพิ่มนัก
คิดเป็นร้อยละ
คิดนักเขียนรุน่ ใหม่ทมี่ เี จตนารมณ์สบื ทอด
ของเนื้อหา
อุดมการณ์ และได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ
21.55
หนั ง สื อ พิ ม พ์ (บุ ญ ยวี ร์ ศรี ป ระเสริ ฐ ,
12.07
สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2559) โดยเพิม่
30.60
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ใช้เฟซบุ๊ก
12.07
ส่วนบุคคล และแบบแฟนเพจ ทำ�หน้าที่
7.76
สือ่ มวลชนในชือ่ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยาม
1.29
นิวส์ (จันทุบรี) อีกช่องทางหนึ่ง โดยใน
1.72
ส่วนของรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์มลี กั ษณะดังนี้
5.60
ภายนอก - ขนาด A4 (21.0 x 29.7
3.02
เซนติเมตร) โดย การวางจำ�หน่าย ทุก
3.88
45 วันทีร่ า้ นหนังสือดอกหญ้าและบางร้าน
0.43
หนังสือ เฉพาะพื้นที่จันทบุรี ก่อนเปลี่ยน
99.99
เป็นวางในสถานทีร่ าชการและมอบให้กบั
ผูส้ นับสนุน (ซื้อพื้นที่โฆษณา) จำ�หน่ายใน
ราคา 30 บาท

ภาพที่ 3 เป็ น รู ป แบบ
ปัจจุบันของหนังสือพิมพ์
ท้ อ ง ถิ่ น ส ย า ม นิ ว ส์
(จันทบุรี)
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ภายใน ภาพรวมเนื้อหาเป็นหนังสือพิมพ์กึ่งนิตยสาร เน้นนำ�
จากตารางที่ 6 สัดส่วนของเนือ้ หาทีม่ ากทีส่ ดุ คือ ข่าวสังคม
เสนอข่าวสังคม ความโดดเด่นการรายงานข่าวกิจกรรมสังคม
ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 25.51 ลำ � ดั บ ต่ อ มาคื อ การรายงาน
ที่กว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในวงราชการ การเมือง ตำ�รวจ
สถานการณ์ท้องถิ่น มีพื้นที่ร้อยละ 21.43 ความรู้ ร้อยละ
กี ฬ า การท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบโฆษณา มี ทุ ก ขนาด
16.33 บันเทิง ร้อยละ 11.22 การเมืองและธรรมะเท่ากัน
ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาชิ้นเล็ก หน้าหลังสุดจะเป็นโฆษณา
คือ ร้อยละ 7.14 ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ร้อยละ 4.08 ข่าว
หลายตัวในหน้าเดียว และรายละเอียดเนือ้ หาทัง้ เล่มของ
ระดับชาติ ร้อยละ 3.06 สัมภาษณ์/
บุคคล และ กีฬา เท่ากัน คือ 2.04 และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ในยุคนี้ จากการสำ�รวจจำ�นวน 2 ฉบับ
ไม่มีข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจเลย
ประกอบด้วย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 พบว่า หลาย ทั้งในวงราชการ
การเมือง ตำ�รวจ กีฬา การท่องเที่ยว รูปแบบโฆษณา มี ทุ ก ขนาด ส่ ว น
รูปแบบออนไลน์
ใหญ่เป็นโฆษณาชิ้นเล็ก หน้าหลังสุดจะเป็นโฆษณาหลายตัวในหน้าเดียว
ในยุ ค นี้ ไ ด้ เ พิ่ ม ช่ อ งทางการ
และรายละเอียดเนื้อหาทั้งเล่มของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ในยุคนี้
สื่อสาร จากสิ่งพิมพ์ สู่การใช้สื่อโซเชีย
จากการสำ�รวจจำ�นวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 พบ
ลอย่าง “เฟซบุ๊ก” เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ว่า
ของบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน โดยเริ่ม
จำ�นวน
จำ�นวน
โฆษณา
ฉบับปี จำ�นวนหน้า
จากการตั้งเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเป็นช่อง
คอลัมน์
โฆษณา คิดเป็นร้อยละ
ทางการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ทั้งการเผย
2558
64
86
36
41.86
แพร่ข่าวสาร และการรับข่าวสารจาก
2559
64
84
36
41.86
ภาคสังคมส่วนต่าง ๆ ในปี 2553 มีชื่อ
รวม
170
72
42.35
ว่า https://www.facebook.com/siaตารางที่ 5 จำ�นวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
จันทบุรี ยุค 3 (หมายเหตุ : นับรวมโฆษณาที่หนังสือพิมพ์โฆษณาตนเองเป็น mnews.chanthaburi/
ลักษณะการสือ่ สารของทัง้ สอง
โฆษณาด้วย)
บัญชี คือ โพสต์ข่าวสารและกิจกรรม
จากตารางที่ 5 เห็นได้วา่ จำ�นวนคอลัมน์จากปีพ.ศ. 2559 ลดลงจาก
ต่าง ๆ ลงในบัญชีส่วนตัวและแชร์ใน
ปีพ.ศ. 2558 จำ�นวน 2 คอลัมน์ ในส่วนของเนื้อหาคอลัมน์นั้นประกอบด้วย
บัญชีแฟนเพจ ลักษณะข่าว คือความ
เคลื่ อ นไหวในท้ อ งถิ่ น เช่ น การจั ด
ฉบับปี
คิดเป็นร้อยละ
2551
2552
รวม
กิจกรรม งานการกุศล การท่องเที่ยว
ประเภท
ของเนื้อหา
และอืน่ ๆ ซึง่ จะลงในรูปเล่มด้วยด้วยเช่น
สถานการณ์ท้องถิ่น
15
6
21
21.43
กัน ทั้งสองรูปแบบยังไม่มีการขายพื้นที่
การเมือง
5
2
7
7.14
โฆษณา แต่มีเนื้อหาเชิงธุรกิจที่อาจเป็น
สังคม
4
21
25
25.51
ประโยชน์ต่อผู้รับสาร เช่น เมื่อห้างร้าน
ความรู้
8
8
16
16.33
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
บันเทิง (ขำ�ขัน)
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

รวมทั้งหมด

99.99
98

ตารางที่ 6 จำ�นวนของคอลัมน์แต่ละประเภทในหนังสือพิมพ์ จันทบุรี ยุค 3
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ภาพที่ 4 โดยนางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ เป็นเจ้าของบัญชี ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้จัดทำ�เพจ https://www.facebook.com/pg/
Siamnewstha

ภาพที่ 7 เป็นการแชร์เพื่อลงแฟนเพจ

ภาพที่ 5

ตัวอย่างการทำ�งานของเฟซบุ๊กทั้งสองบัญชี

ปัจจุบันแฟนเพจสยามนิวส์ มีผู้กดไลค์ 14 คน
ขณะทีบ่ ญ
ั ชีสว่ นตัวมีเพือ่ นจำ�นวน 1,390 คน นางสาวบุญ
ยวีร์ ศรีประเสริฐ อธิบายว่า (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม
2559) การโพสต์จากบัญชีส่วนตัวสะดวกกว่า ส่วนแฟน
เพจทำ�ไว้เผือ่ การเปลีย่ นแปลงในอนาคต เนือ่ งจากภารกิจ
การทำ�หน้าทีส่ อื่ และธุรกิจส่วนตัว ทำ�ให้ไม่สามารถพัฒนา
ทางด้านนี้ได้อย่างจริงจัง แต่ก็จะไม่ทิ้งบทบาทหน้าที่นี้ไป
เปรียบเทียบเนือ้ หาของหนังสือพิมพ์จากอดีตถึง
ปัจจุบนั จากการวิเคราะห์เนือ้ หาทัง้ 3 ยุค ของหนังสือพิมพ์
ท้องถิน่ สยามนิวส์ จันทบุรี พบว่า เนือ้ หาของหนังสือพิมพ์
ได้เปลี่ยนไปดังนี้

ภาพที่ 6 เป็นการโพสต์จากบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ยุค

1

2

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 (ขำ�ขัน)

3.83

7.76

11.22

ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

4.02

1.29

4.08

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

2.30

1.72

0

ประเภท

3
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ประเภท

ยุค

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 จะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบการนำ�
เสนอจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ข่าวสังคม เป็นข่าวที่มีเนื้อหา
มากที่ สุ ด ในทุ ก ยุ ค ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ตามด้ ว ยข่ า ว
สถานการณ์ทอ้ งถิน่ ซึง่ ทัง้ 2 ข่าวมีความสอดคล้องกัน คือ
เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น
ขณะที่ข่าวการเมือง ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์
วิจารณ์ และรายงานสถานการณ์ถูกลดจำ�นวนอย่างมาก
ในยุคปัจจุบนั เนือ่ งจากความเปราะบางของการเมือง โดย
เนื้อหาที่ถูกนำ�เสนอขึ้นมาแทนคือ “ความรู้”
ตัวเลขที่น่าสนใจต่อมาคือ บันเทิงคดี หรือ ขำ�
ขัน จากจำ�นวนร้อยละ 3.86 ในยุคแรก กลับขึ้นมาเป็น
ร้อยละ 11.22 ทั้งที่จำ�นวนหน้าถูกลดลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับบทความเรื่องธรรมะ ที่เนื้อหาในปัจจุบันมี
สัดส่วนพุ่งขึ้นมาที่ 7.14 ขณะที่สัมภาษณ์/ บุคคล ซึ่งได้
รับการชูเป็นจุดเด่น กลับมีพื้นที่ลดน้อยลงอยู่ท่ีร้อยละ
2.04 กล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สยามนิวส์
(จันทบุรี) มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นนำ�เสนอเหตุการณ์ในท้องถิ่น
เป็นหลัก และจะนำ�เสนอข่าวระดับชาติในวาระแห่งชาติ
เท่านั้น โดยเนื้อหาที่มุ่งนำ�เสนอเป็นหลัก คือสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจันทบุรี แม้ว่าในยุคแรกจะเคยวาง
จำ�หน่ายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด ด้วย
อภิปรายผลการวิเคราะห์เนื้อหา
การเปลีย่ นแปลงของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยาม
นิวส์ (จันทบุรี) ที่แบ่งได้เป็น 3 ยุค มีข้ออภิปรายที่น่า
สนใจ คือการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนยุคสมัย ทั้งบทบาท
ภายนอกและภายใน โดยในยุคที่ 1 ยุคสร้างชื่อ หรือยุค
ปลูกฝังอุดมการณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2548
เป็ น ยุ ค รุ่ ง เรื อ งของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ มี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ รวมถึ ง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกิดขึ้นจำ�นวนมาก โดยเป็นสื่อที่มี
อิทธิพลและได้รับความสนใจจากสังคม (สุรัตน์ นุ่มนนท์,
2530) เนื้ อ หาของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์
(จันทบุร)ี ในยุคนี้ จะมีความคล้ายคลึงกับหนังสือพิมพ์เชิง
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ปริมาณระดับชาติ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ นำ�เสนอพาดหัว
ข่าว และข่าวหน้าหนึ่ง ด้วยข่าวที่มีความตื่นเต้น เร้าใจ
เร้ า อารมณ์ โดยที่ เ นื้ อ หาด้ า นในจะหลากหลายตาม
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในท้ อ งถิ่ น เป็ น ยุ ค ที่ มี ย อด
จำ�หน่ายสูง และผู้รับสารเลือกซื้อพร้อมใบตรวจสลาก
ลอตเตอรี่ ตามกำ�หนดการวางขายทีต่ รงกัน จนเป็นทีร่ จู้ กั
ในชื่อหนังสือพิมพ์หวยออก
ในยุคที่ 2 ยุคปรับตัวของหนังสือพิมพ์ เป็นยุค
การมาถึงของอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวางและเข้าถึงผู้คน
มากขึ้น การเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เห็นได้ชัด คือ ปรากฏการณ์เฟื่องฟูของร้าน
อินเทอร์เน็ตซึ่งให้บริการรายชั่วโมง สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนของหนังสือพิมพ์ ซึ่งภายนอกปรับขนาดให้เป็น
แบบแทบลอยด์ ภายในปรับเนื้อให้เป็นรูปแบบข่าวเชิง
วิเคราะห์ และสัมภาษณ์ซึ่งไม่สามารถค้นอ่านได้จาก
อินเทอร์เน็ต ยุคนี้อินเทอร์เน็ตถูกใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร
และใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่ ที่มีการส่งต่อข้อมูลมหาศาล สื่อสิ่งพิมพ์จึงยังคง
สร้างความแตกต่างและเป็นที่นิยมอยู่
แต่เมื่อมาถึงยุคที่ 3 ของหนังสือพิมพ์ คือยุค
เชื่อมโยงสื่อโซเชียลและสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 –
ปัจจุบัน พบว่าเป็นยุคที่การสื่อสารออนไลน์เฟื่องฟูอย่าง
ที่สุด คำ�ว่า “โลกไร้พรมแดน” เกิดขึ้นจริงผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มา
จากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ และกระจายได้อย่าง
รวดเร็ว ที่สำ�คัญคือผู้รับสารสามารถทำ�หน้าที่เป็นสื่อได้
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความ
สามารถดั ง กล่ า ว รู ป แบบสื่ อ มวลชนที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ประชาชน เรารูจ้ กั กันในชือ่ สือ่ พลเมือง (citizen media)
ข้ อ มู ล ความรู้ หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลายเป็ น สิ่ ง ที่
สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย สื่อสิ่ง
พิมพ์ลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำ�ให้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้เพื่อ
รักษาสถานะของสื่อ และสถานะทางธุรกิจ แต่ยังต้อง
“ยอมรับ” ความเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมสำ�หรับ
ทาง “ลง” สยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ จึงเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ทั้งเนื้อหาที่ปริมาณของข่าวแต่ละประเภท
เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นนำ�เสนอข่าวสังคม และ
สถานการณ์ทอ้ งถิน่ แต่ขา่ วการเมืองทีเ่ คยมีพนื้ ทีม่ ากเป็น

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ลำ�ดับที่ 3 มาทั้ง 2 ยุค กลับอยู่ในอันดับ 5 ร่วมกับข่าว
ธรรมะ (ซึง่ ข่าวธรรมะกลับมีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 2 ยุคทีผ่ า่ น
มา) โดยเนื้อที่ได้พื้นที่มากขึ้น คือเนื้อหาที่ให้ความรู้ และ
บันเทิง (ขำ�ขัน) สะท้อนให้เห็น “ความต้องการของผู้
บริโภค” ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง
ในสังคม และเป็นสถานการณ์เดียวกันกับหนังสือพิมพ์
และสือ่ มวลชนระดับชาติอนื่ ๆ ต้องเผชิญ ซึง่ อาจมีสาเหตุ
มาจากสถานการณ์ทางการเมืองซึง่ ไม่อาจวิพากษ์วจิ ารณ์
ได้ อ ย่ า งเสรี ดั ง อดี ต และการที่ ผู้ รั บ สาร เบื่ อ หน่ า ย
การเมือง
อภิปรายผลบทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน
ท้องถิ่น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์ จั น ทบุ รี มี
บทบาทหน้าที่และจริยธรรมสื่อมวลชน ที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีต่าง ๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีขององค์กรต่าง ๆ ที่
ได้รบั การยอมรับในระดับชาติ อาทิ ประกาศจรรยาบรรณ
หนังสือพิมพ์ โดยบรรณาธิการทั่วราชอาณาจักร 2519
(2519, อ้างถึงใน ยุพา สุภากุล, 2540: 58-59) ข้อบังคับ
ว่าด้วยจริยธรรมแห่งหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 (2541, อ้าง
ถึงใน ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548:277-280) (ข้อ 1-3
อธิบายลักษณะของข้อบังคับ) จริยธรรมวิชาชีพของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สมาคม
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552) ซึ่ง
บทบาทดังกล่าวก็เป็นที่รับรู้ในผู้รับสาร แต่มีข้อควร
อภิปรายเกิดขึ้นคือกรณีของการนำ�เสนอข่าวผู้ประสบ
เหตุเสียชีวิตโดยไม่เบลอหน้า ซึ่งไม่สามารถสืบค้นว่าเกิด
จากเหตุใด และได้รับการอนุญาต หรือมีการแก้ไขให้ถูก
ต้องหลังจากนั้นหรือไม่
บทบาทต่อมาที่เกิดกรณีศึกษาขึ้น คือการถูก
แทรกแซงโดยผูม้ อี ทิ ธิพล โดยหนังสือพิมพ์สามารถดำ�เนิน
กิจการโดยรักษาชือ่ เสียงต่อไปได้โดยใช้กลวิธกี ารยอมให้
ตรวจสอบความโปร่งใส ข้อเท็จจริงที่น่าศึกษาถึงสาเหตุ
การไม่ถูกแทรกแซงต่อมา คือการนำ�เสนอทางการเมือง
ที่ใช้วิธีนำ�เสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย และให้ความสำ�คัญต่อ
บทบาทการเมืองของสองขั้วอำ�นาจที่แตกต่างอย่างเท่า
เทียม นอกจากนั้นยังพบว่ามีสถานะส่วนตัวที่เอื้อต่อการ
ปกป้องสถานภาพและศักดิ์ศรีของหนังสือพิมพ์ นั่นคือ
การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง
จึงอาจเป็นปราการสำ�คัญที่ทำ�ให้ไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือ

แทรกแซง ดังทีผ่ ลวิจยั ของสุกญ
ั ญา บูรณเดชาชัย (2553)
ระบุไว้ ว่าพบว่าหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออกมีปัจจัยด้าน
รายได้และถูกแทรกแซง ข่มขูจ่ ากผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่ ที่
ขัดขวางการพัฒนาสถานภาพของหนังสือพิมพ์
อภิปรายผลผลการวิจัยเชิง สำ�รวจการรับรู้บ ทบาท
หน้าที่และจริยธรรมในผู้รับสาร
ผลการรับรู้บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของ
สื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสือพิมพ์สยามนิวส์ (จันทบุรี) ใน
ผู้รับสาร พบว่าบทบาทที่ผู้รับสารเชื่อถือ ไว้วางใจและ
มัน่ ใจว่าเป็นบทบาทหน้าทีแ่ ละจริยธรรมของหนังสือพิมพ์
ท้องถิน่ สยามนิวส์ (จันทบุร)ี มากทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับคือ (ลำ�ดับ
ที่ 1) บทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้อง
ถิน่ (ลำ�ดับที่ 2 ) ยกย่องคุณงามความดีของคนทีป่ ระกอบ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ท้องถิ่น และ (ลำ�ดับที่ 3) ให้ความ
รู้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร			
เป็นบทบาทที่หนังสือพิมพ์นำ�เสนออย่างต่อ
เนื่องมาตลอดระยะเวลา 33 ปีของการดำ�เนินกิจการ มี
ความต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ และเป็นบทบาทที่ถูกถ่ายทอด
ลงในสื่ อ โซเชี ย ล ช่ อ งทางการสื่ อ สารล่ า สุ ด ของ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งเลือกจะนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารแค่เพียง
บางส่วน ทั้งสามลำ�ดับของบทบาทที่ผู้รับสารรับรู้ คือ
บทบาทที่อยู่ในทุกยุคสมัยและทุกสื่ออย่างแท้จริง จึง
อภิปรายผลได้ว่า แม้หนังสือพิมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบถึง 2 ครั้ง มีความแตกต่างของเนื้อหาภายใน
และภายนอกทั้ง 3 ยุค ได้รับความนิยมลดน้อยลง แต่
บทบาทที่มุ่งนำ�เสนอได้รับการรับรู้จากผู้รับสารเสมอมา
สมดั ง เจตนาและความตั้ ง ใจแรกของการก่ อ ตั้ ง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
จากผลการวิจยั ทัง้ หมดทีส่ อดคล้องกันแสดงให้
เห็นว่าหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สยามนิวส์ (จันทบุร)ี มีบทบาท
หน้าที่และจริยธรรมที่โดดเด่น โดยนำ�เสนอผ่านทาง
เนือ้ หาของการรายงานข่าวตามบทบาทหน้าทีส่ อื่ มวลชน
ท้องถิ่น และผู้รับสารรับรู้บทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดี
หนังสือพิมพ์บรรลุเป้าหมายของการจัดทำ� แต่ผรู้ บั สารที่
อ่านเป็นประจำ�มีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น
เป็นการอ่านนานๆ ครัง้ และเคยอ่านแค่ 1-2 ครัง้ บทบาท
ทางสังคมตอนนี้จึงไม่ได้เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม แต่ได้
รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้รับสาร และสามารถรักษา
บทบาทของสื่อมวลชนที่ดีไว้
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