แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 5
หนังสือพิมพ์
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของหนังสือพิมพ์
2. ความสาคัญของหนังสือพิมพ์
3. ลักษณะของหนังสือพิมพ์
4. วัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์
5. ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์
6. จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
7. ประเภทของหนังสือพิมพ์
8. บทบาทของหนังสือพิมพ์
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบความหมายและความสาคัญของหนังสือพิมพ์
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถบอกลักษณะและประเภทของหนังสือพิมพ์ได้
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทต่างๆ ตามตนที่สนใจได้
4. เพื่อให้ นกั ศึกษาบอกประเภทของคอลัมน์ตา่ ง ๆ ในหนังสือพิมพ์ได้
5. เพื่อให้ นกั ศึกษาอธิบายบทบาทของหนังสือพิมพ์ได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื ้อหาหนังสือพิมพ์
2. นักศึกษารายงานหน้ าห้ องเรี ยน
สื่อการเรียนการสอน
1. แผ่นใส
2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน
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การวัดผล
1. สังเกตจากการเรี ยนการสอน
2. ตรวจการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
3. ทดสอบกลางภาค
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บทที่ 5
หนังสือพิมพ์
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวสารเป็ นสิ่งจาเป็ นในชีวติ ประจาวันอย่างมากและ
ประกอบกับความต้ องการสารสนเทศของมนุษย์ด้านต่าง ๆ เช่น ด้ านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาสารสนเทศที่ ผ้ ใู ช้ ต้องการควรมีความทันสมัย ละเอียดครบถ้ วนโดย
ประชาชนสามารถหาข่าวได้ จากหนังสือพิมพ์ เนื่องจากเป็ นสิ่งพิมพ์ที่มีกาหนดออกแน่นอนและ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ความหมายของหนังสือพิมพ์
ตามพระราชบัญญัตกิ ารพิมพ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 ให้ คาจากัดความหนังสือพิมพ์
หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อจ่าหน้ าเช่นเดียวกัน และออกหรื อเจตนา จะออกตามลาดับเรื่ อยไป
มีกาหนดระยะเวลาหรื อไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรื อไม่ก็ตามอาจพิมพ์ออกเป็ นรายวัน
รายสองวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ รายปั กษ์ และรายเดือน (พิศษิ ฐ์ ชวาลาธวัช, 2528, 22)
อาดัมส์ (Adams, 1959, 29) ให้ ความหมาย หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มี กาหนด
ออกสม่าเสมอเป็ นประจาทุกวัน มักลงข่าวทุกชนิด เช่น ข่าวในประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวกีฬา
ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง เป็ นต้ น
กูด (Good, 1973, 29) ให้ ความหมาย หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกาหนดออก
ติดต่อกันไปเป็ นลาดับมีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นใหญ่จานวนหลายแผ่น พับได้ จุดมุง่ หมาย
เพื่อเสนอข่าวสารและเรื่ องน่าสนใจจะออกเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ ถ้ าเป็ นข่าวเพื่อการศึกษา
จะมีกาหนดออกเป็ นรายปั กษ์ หรื อรายเดือน
รัญจวน อินทรกาแหง (2515, 29) ให้ ความหมาย หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่ออกตาม
ระยะเวลาที่กาหนดติดต่อกันไป จะเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายปั กษ์ หรื อรายเดือนก็ได้
มีลกั ษณะเป็ นกระดาษขนาดใหญ่จานวนหลายแผ่น พับได้ เสนอข่าวทุกชนิดที่เป็ นข่าวสด และ
น่าสนใจ เช่น ข่าวภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจการค้ า ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง
ข่าวสังคม เป็ นต้ น
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เบคคอฟ (Beckoff, 1965, 5) กล่าวถึง หนังสือพิมพ์เป็ นอุปกรณ์การสื่อมวลชนประเภท
ตีพิมพ์ ออกจาหน่ายเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสือพิมพ์เช่าในสหรัฐอเมริกาบรรจุคาเฉลี่ยฉบับละ
ประมาณ 60,000 คา เนื ้อที่ประมาณร้ อยละ 20 ของหนังสือพิมพ์เป็ นโฆษณา ร้ อยละ 10
เป็ นบทความและเรื่ องตลกขบขัน ร้ อยละ5 เป็ นบทบรรณาธิการ ส่วนเนื ้อหาที่เหลือนอกนันเป็
้ นข่าว

ภาพที่ 5.1 หนังสือพิมพ์
ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , 2554)
ความสาคัญของหนังสือพิมพ์
จุดมุง่ หวังของการจัดทาหนังสือพิมพ์เพื่อเป็ นจุดเสนอข่าว ความคิดและสร้ างความบันเทิง
ให้ แก่ปวงชน สรุปได้ ดงั นี ้
1. หนังสือพิมพ์ให้ ขา่ วสารและความรู้แก่ประชาชนทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการอาชีพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การกีฬา และวัฒนธรรม ความรู้ที่ให้ จะอยูใ่ นรูปบทความ และ
คอลัมน์ตา่ ง ๆ ทาให้ เกิดความสนใจและติดตามต่อไป
2. ให้ ความบันเทิงกับผู้อา่ นเพื่อเป็ นการผ่อนคลาย และดึงดูดความสนใจให้ คนมาอ่าน
หนังสือพิมพ์
3. ให้ ข้อคิดและประสบการณ์ ซึง่ ข้ อคิดบางอย่างสามารถนาไปใช้ แก้ ไขปั ญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และแก้ ไขปั ญหาบางอย่างได้
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4. เป็ นสื่อการสอนของครู การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครูต้อง
หากิจกรรมให้ นกั เรี ยน หรื อนักศึกษาเพื่อเสริมและสอดแทรกความรู้ ความคิด ตลอดจน
ประสบการณ์ โดยผู้สอนให้ อา่ นข่าว บทความ และรายการอื่น ๆ เพื่อแสดงกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนทาให้ การเรี ยนการสอนสนุก ตื่นเต้ น มีชีวิตชีวายิ่งขึ ้น
5. เป็ นสื่อกลางสร้ างความเข้ าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ประชาชนกับหน่วยงาน
ของรัฐบาล และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้ วยกัน
หนังสือพิมพ์เป็ นรากฐานสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการเมืองให้ กบั ประชาชน และใน
ขณะเดียวกันความคิดของปวงชนอาจถ่ายทอดให้ รัฐบาลได้ และรัฐบาลที่ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ต้ องอาศัยความคิดของประชาชนส่วนใหญ่มาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาประเทศ
แต่ละด้ าน (ดรุณี หิรัญรักษ์ , 2527,14)
6. เป็ นสื่อบริการคลายทุกข์แก่ผ้ อู า่ น และเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
สังคมหนังสือพิมพ์ยงั เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับอาชีพเป็ นบทความ หรื อบทสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่ประสบ
ความสาเร็จในอาชีพต่าง ๆ เสมือนหนึง่ ได้ ชว่ ยบริการคลายทุกข์แก่ผ้ อู า่ นอีกทางหนึง่ (นฤมล
พัฒนา, 2542, 142)
ลักษณะของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นใหญ่มีจานวนหลายแผ่น พับได้ กระดาษจัดทา
เป็ นมาตรฐานและมีจานวนแผ่นที่แน่นอน หน้ าที่หลักของหนังสือพิมพ์อยูท่ ี่การนาเสนอข่าวสาร
และความคิดเห็นต่าง ๆ ไปสูส่ าธารณชน จึงมีลกั ษณะเป็ นสื่อข่าวสารโดยตรง (มาลี บุญศิริพนั ธ์
และพงษ์ ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร, 2532, 622)
บิทเนอร์ (Bittner, 1980,19) กล่าวถึงลักษณะของหนังสือพิมพ์ ดังนี ้
1. หนังสือพิมพ์จดั พิมพ์ออกประจาสม่าเสมอ โดยมีกาหนดห่างกันไม่น้อยกว่าสัปดาห์
ละครัง้
2. หนังสือพิมพ์ต้องผลิตด้ วยเครื่ องจักร
3. หนังสือพิมพ์เป็ นสิ่งพิมพ์ที่ทกุ คนซื ้ออ่านได้
4. หนังสือพิมพ์ต้องมีเนื ้อหาหลากหลายและน่าสนใจ
5. หนังสือพิมพ์ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แซนด์แมน ( Sandman and others, 1972, 237) กล่าวถึง หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่
ไม่ได้ เย็บเล่ม ออกเป็ นรายประจาสม่าเสมอ เสนอข่าวสารในรูปตัวหนังสือและภาพประกอบ
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พีระ จิรโสภณ (2531, 88 -189) กล่าวถึงลักษณะของหนังสือพิมพ์โดยมีหลายด้ านดังนี ้
1. ด้ านการผลิต หนังสือพิมพ์ต้องผลิตโดยกรรมวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่ องจักรกล
2. ด้ านการเสนอเนื ้อหา ข่าวสาร เสนอเป็ นข่าวสดมีหลากหลายบทความ
มีคอลัมน์ประจา รวมทังโฆษณา
้
และประกาศแจ้ งความต่าง ๆ
3. ด้ านรูปแบบ หมายถึง หนังสือพิมพ์มีหน้ าขนาด 15 นิ ้ว คูณ 22 นิ ้ว หรื อขนาดเล็ก
ขนาดของหน้ า 11 นิ ้ว คูณ 13 นิ ้ว มีจานวนหน้ า ตังแต่
้ 16-24 หน้ า
4. ด้ านการจาหน่าย หนังสือพิมพ์ต้องมีกาหนดระยะเวลาออกจาหน่ายแน่นอน เช่น
รายวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ เป็ นต้ น
5. ผู้จดั ทา ส่วนใหญ่ผ้ จู ดั ทาเป็ นบริษัทเอกชน จัดทาเพื่อธุรกิจการค้ าอย่างหนึง่
6. ผู้อา่ นหนังสือพิมพ์ทกุ เพศทุกวัยหรื อ เฉพาะกลุม่ เช่น สตรี เด็ก แม่บ้าน เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ ของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ที่ผลิตออกมาสูท่ ้ องตลาดมีวตั ถุประสงค์กว้ าง ๆ เพื่อเสนอเรื่ องที่นา่ สนใจและ
สนองความต้ องการของประชาชนทัว่ ไป ดังนี ้
1. เพื่อให้ ขา่ วสาร (Information) หนังสือพิมพ์มีวตั ถุประสงค์เสนอข่าวที่รวดเร็วที่สดุ
ใหม่สดุ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และสิ่งสาคัญเหนือสื่ออื่น ๆ คือ ต้ องเสนอข่าวด้ วย
ความถูกต้ องตลอดเวลา
2. เพื่อให้ ความบันเทิง (Entertainment) วัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์เสนอความบันเทิง
และความเพลิดเพลินแก่ผ้ อู า่ น เพื่อต้ องการให้ ผอ่ นคลายความเคร่งเครี ยดจากการอ่านข่าวหรื อ
เปลี่ยนเรื่ องที่มีเนื ้อหาสาระหนักสมองมาเป็ นเบา ๆ ได้ แก่ เรื่ องประเภทการ์ ตนู ตลกขบขัน ปั ญหา
อักษรไขว้ เกม แฟชัน่ ภาพยนตร์ ละคร ตลอดจนความเคลื่อนไหวของกลุม่ บุคคลในวงบันเทิง
4. เพื่อให้ ข้อคิดเห็น (Give Opinion) วัตถุประสงค์อีกประการหนึง่ ของหนังสือพิมพ์ คือ
การให้ ข้อคิดเห็น เนื่องจากหนังสือพิมพ์ เสนอข่าวที่นา่ สนใจหลาย ๆ เรื่ อง ผู้อา่ นจานวนมาก
ต้ องการข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่ องที่ตนสนใจ ดังนันผู
้ ้ อา่ นจึงสนใจที่จะอ่านข้ อคิดเห็นหรื อบท
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อยูใ่ กล้ ชิดกับข่าวมาก ๆ คือ บรรณาธิการและนักข่าวที่
เขียนบทวิจารณ์ หรื อความเห็นในคอลัมน์อื่น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์จะต้ องมีการ
วิจารณ์ ข้ อเสนอแนะในทางที่ถกู ต้ อง เพื่อข้ อมูลบางอย่างสามารถนาไปเป็ นแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
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5. เพื่อการศึกษา (Education) หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อที่ให้ ความรู้ ให้ การศึกษาตลอดเวลา
เก็บไว้ ได้ นาน พกพาและหาซื ้อได้ ง่าย พร้ อมทังยั
้ งมีราคาถูก มีคอลัมน์ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
การแพทย์ การเกษตร การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ เป็ นต้ น
6. เพื่อดาเนินการค้ า หรื อธุรกิจ (Business) หนังสือพิมพ์จานวนมากมีวตั ถุประสงค์รอง
อย่างหนึง่ คือ เพื่อดาเนินการค้ าเป็ นไปตามนโยบาย เนื่องจากหนังสือพิมพ์เผยแพร่การโฆษณา
สินค้ าได้ อย่างรวดเร็ว มีกาหนดออกทุกวัน ราคาถูก และเห็นสินค้ าบ่อย
ส่ วนประกอบของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ให้ ขา่ วสาร ข้ อคิดเห็น ความบันเทิงและโฆษณา เนื ้อหาดังกล่าวของ
หนังสือพิมพ์สง่ ผลให้ หนังสือพิมพ์ได้ รับความนิยมจากผู้อา่ นซึง่ มีหลายรูปแบบ เช่น
1. ข่าว คือ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และได้ รับความสนใจจากประชาชนหรื อ
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน เนื ้อหาที่นาเสนอต้ องถูกต้ อง ครบด้ วย ชัดเจน
เที่ยงตรง และเป็ นธรรม เช่น ข่าวน ้ามันขึ ้นราคา แก๊ สหุงต้ มขึ ้นราคา และข่าวค่ารักษาพยาบาล
ราคา 30 บาทต่อ 1 โรค
2. คอลัมน์ (Column) ในหนังสือพิมพ์มีคอลัมน์แสดงความคิดเห็นของบรรณาธิการเสนอ
ข่าวและเสนอทัศนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นประกอบด้ วย ชื่อเรื่ องที่นาเสนอ บทนา เรื่ อง เนื ้อเรื่ อง
หรื อการแสดงความคิดเห็น และส่วนสรุป เช่น คอลัมน์วิเคราะห์ขา่ วด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
ศาสนา การศึกษา คอลัมน์ตลกขบขัน ซุบซิบ ตอบจดหมายผู้อา่ น และบทความวิชาการ
เป็ นต้ น อาจมีคอลัมน์อื่น ๆ แล้ วแต่ประเภทของหนังสือพิมพ์
3. ภาพข่าว หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อที่ผลิตและเผยแพร่ทกุ วัน ข่าวที่เสนออยูใ่ นความสนใจ
ของประชาชน ภาษาที่เสนอต้ องสามารถเข้ าใจได้ ง่าย อาจมีภาพประกอบ เพื่อเสริมความสมบูรณ์
ของข่าว ช่วยเรี ยกความสนใจของผู้อา่ นข่าว ตลอดจนเพิ่มสีสนั ให้ กบั หนังสือพิมพ์มากยิ่งขึ ้น
4. โฆษณา เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของหนังสือพิมพ์ มีการโฆษณาหลากหลาย เพื่อทา
ให้ ผ้ ผู ลิตหนังสือพิมพ์มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ลดต้ นทุนการผลิต หนังสือพิมพ์จงึ มีราคาถูก ผู้บริโภคข่าว
สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากโฆษณาเป็ นข้ อมูลตัดสินใจในการเลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่างดี
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ตัวอย่ างที่ 1

ข่ าว

ภาพที่ 5.2 ข่าวหน้ า 1
ที่มา (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 1)

ตัวอย่ างที่ 2 สังคม

ภาพที่ 5.3 ข่าวสังคม
ที่มา (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 3)
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ตัวอย่ างที่ 3

โฆษณา

ภาพที่ 5.4 ภาพโฆษณาขายรถยนต์
ที่มา (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544,13)
ตัวอย่ างที่ 4 โฆษณา

ภาพที่ 5.5 โฆษณาขายสินค้ า
ที่มา (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 20)
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ตัวอย่ างที่ 5 คอลัมน์

ภาพที่ 5.6 ภาพคอลัมน์ ชักธงรบ ของ กิเลน ประลองเชิง
ที่มา ( หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 3)
จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ ประกาศจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2519 เพื่อให้ สถาบันหนังสือพิมพ์เป็ นที่เชื่อถือของประชาชน จึงเห็นสมควร
กาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ดังนี ้ (รัญจวน อินทรกาแหง และ
นวลจันทร์ รัตนากร, 2524, 84)
1. การส่งเสริมและรักษาไว้ ซงึ่ เสรี ภาพของหนังสือพิมพ์เป็ นภารกิจอันมีความสาคัญ
เหนืออื่นใด สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
2. การเสนอข่าว ภาพ หรื อการแสดงความคิดเห็นต้ องเป็ นไปด้ วยความสุภาพสุจริต
ปราศจากความมุง่ หวังในประโยชน์สว่ นตน หรื ออามิสสินจ้ างใด ๆ
3. การเสนอข่าวต้ องเสนอแต่ความจริง พึงละเว้ นการต่อเติมเสริมแต่ง
หากปรากฏข่าวใด ๆ ไม่ตรงต่อความจริงต้ องรี บแก้ ไขโดยเร็ว
4. การที่จะได้ ขา่ ว ภาพ หรื อข้ อมูลอย่างใดอย่างหนึง่ มาเป็ นของตน ต้ องใช้ วิธีการที่
สุภาพและซื่อสัตย์
5. ต้ องเคารพต่อความไว้ วางใจที่ได้ รับมอบหมายจากการปฎิบตั หิ น้ าที่ในวิชาชีพของตน
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6. ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็ นสาคัญไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรื อหมูค่ ณะโดยมิชอบ
7. ต้ องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการบัน่ ทอนเกียรติคณ
ุ ของวิชาชีพ หรื อความสามัคคี
ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ประเภทของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ในปั จจุบนั มีจานวนมากทังที
้ ่เป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สามารถแบ่งออกได้ หลายลักษณะ เช่น แบ่งตามลักษณะเนื ้อหาของข่าว แบ่งตามขอบเขตเนื ้อหา
ตามเวลาที่พิมพ์ออกจาหน่าย ตามระยะเวลา ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ตามขนาดรูปเล่ม และ
แบ่งตามเกณฑ์อื่น ๆ (พีระ จิรโสภณ, 2531, หน้ า 193-203)
มีรายละเอียดดังนี ้
1. แบ่ งตามลักษณะเนือ้ หาของข่ าว
หนังสือพิมพ์ที่แบ่งตามเนื ้อหาของข่าว คื อ
1.1 หนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality Newspapers) คือ หนังสือพิมพ์ที่เสนอ
ข่าวประเภทหนักๆ (hard news) เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา โดยข่าว
เหล่านี ้มุง่ ให้ ความรู้และความคิดเป็ นหลัก ทาให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจและสามารถนาไปใช้ ตามจุดประสงค์
ต่าง ๆ ได้ เช่น เป็ นข้ อมูลตัดสินใจ วิพากย์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รูปแบบการเขียน
หนังสือพิมพ์ประเภทนี ้ มีลกั ษณะค่อนข้ างจริงจัง แสดงความคิดเห็นโดยใช้ เหตุผลมากกว่าเล่น
สานวนโวหาร ซึง่ มียอดจาหน่ายไม่สงู นัก ผู้นิยมอ่านมักเป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีการศึกษาพอสมควร
ได้ แก่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
มติชน เป็ นต้ น
1.2 หนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณหรื อหนังสือพิมพ์ประชานิยม (popular newspapers
or quantity newspapers) เนื่องจากเป็ นหนังสือพิมพ์ที่คนทัว่ ไปนิยมอ่านมาก เนื ้อหาและวิธีการ
เสนอเนื ้อหาเร้ าอารมณ์ผ้ อู า่ น (sensational) ให้ สนใจ และติดตาม เรี ยกข่าวประเภทนี ้ว่าข่าวเบา
(soft news) มักเขียนพาดหัวข่าวตัวโต ๆ มีรูปภาพประกอบข่าวมากมาย ทาให้ ยอดจาหน่ายสูง
ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ดาวสยาม ข่าวสด เป็ นต้ น
2. แบ่ งตามขอบเขตเนือ้ หา
หนังสือพิมพ์ที่แบ่งตามขอบเขตเนื ้อหา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.1 หนังสือพิมพ์ทวั่ ไป (general newspapers) เป็ นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื ้อหา
หลากหลายตังแต่
้ ขา่ วชาวบ้ านไปจนถึงข่าวสาหรับบุคคลระดับสูงในสังคมมีทงข่
ั ้ าว บทวิจารณ์
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ต่างๆ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องในประเทศและต่างประเทศ ด้ านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สตรี ศิลปวัฒนธรรมเป็ นต้ นได้ แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน
สยามรัฐ ฯลฯ
2.2 หนังสือพิมพ์เฉพาะเรื่ อง (specialized newspapers) เป็ นหนังสือพิมพ์ที่มี
เนื ้อหาเฉพาะเรื่ อง อ่านเฉพาะกลุม่ เช่น หนังสือประชาชาติธุรกิจ (เหมาะสาหรับวงการธุรกิจ)
ฐานเศรษฐกิจ ข่าวพาณิชย์ เข็มทิศ เป็ นต้ น
3. แบ่ งตามเวลาที่พมิ พ์ ออกจาหน่ าย
หนังสือพิมพ์แบ่งตามเวลาที่พิมพ์ออกจาหน่าย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 หนังสือพิมพ์เช้ า (morning newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์
จาหน่ายเป็ นประจาในเวลาเช้ าตรู่ของแต่ละวัน
3.2 หนังสือพิมพ์บา่ ย (afternoon newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่
ออกในตอนบ่าย หรื อ ตอนเย็น เพื่อต้ องการเสนอข่าวสดหรื อข่าวคืบหน้ าล่าสุดในวันนันและ
้
หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับหนังสือพิมพ์เช้ า คือ สยามรัฐ
4. แบ่ งตามระยะเวลา
หนังสือพิมพ์ที่แบ่งตามระยะเวลา (frequency) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
4.1 หนังสือพิมพ์รายวัน (daily newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็ นราย
ประจาทุกวัน จะเสนอข่าวสดประจาวันในหน้ าแรกพร้ อมกับพาดหัวหน้ าในลักษณะต่าง ๆ กัน
4.2 หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (weekly newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่
ออกจาหน่ายเป็ นประจาในวันใดวันหนึง่ สัปดาห์ละครัง้ เช่น ออกทุกวันพุธ หรื อ ออกทุกวัน
อาทิตย์ของสัปดาห์ เป็ นต้ น หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในเมืองไทยส่วนมากเป็ นหนังสือพิมพ์เฉพาะ
เรื่ อง และหนังสือพิมพ์สว่ นท้ องถิ่น
5. แบ่ งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
หนังสือพิมพ์แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
5.1 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ (national newspaper) หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์
แพร่หลายทัว่ ไปทุกส่วนของประเทศ เนื ้อหาข่าวสารที่เสนอเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนให้ ความสนใจอ่าน
เช่น เรื่ องในระดับประเทศ ระดับรัฐบาล เรื่ องเศรษฐกิจการเมือง ตลอดจนเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น
ไทยรัฐ เดลินิวส์ บ้ านเมือง มติชน สยามรัฐ เป็ นต้ น
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5.2 หนังสือพิมพ์ระดับท้ องถิ่น (local newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์
จาหน่ายเผยแพร่ในท้ องถิ่นนัน้ ๆ อาจเป็ นระดับชุมชน ระดับจังหวัด หรื อระดับภูมิภาคก็ได้
เนื ้อหาสาระเน้ นหนักข่าว เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวในท้ องถิ่นนัน้ ๆ ทังนี
้ ้แล้ วแต่จะยึดลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ เรี ยกชื่ออย่างไรก็ ได้
6. แบ่ งตามขนาดรู ปเล่ ม
หนังสือพิมพ์แบ่งตามขนาดรูปเล่ม สามารถแยกเป็ น 2 ประเภท
6.1 หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (standard newspapers) บางทีเรี ยกขนาดใหญ่
ซึง่ มีขนาดกว้ างประมาณ 14-17 นิ ้ว ยาวประมาณ 23 นิ ้ว หรื อยาวประมาณ 11-14 ½ นิ ้ว
บางครัง้ เรี ยกขนาดพับครึ่ง
6.2 หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก (compact newspapers) มีขนาดกว้ างประมาณ 8–11
นิ ้ว ยาวประมาณ 11-15 นิ ้ว
7. แบ่ งตามเกณฑ์ อ่ ืน ๆ
หนังสือพิมพ์สามารถแยกประเภทต่าง ๆ ได้ อีก เช่น ตามกลุม่ ผู้อา่ น ตามวัตถุประสงค์
ตามแนวปรัชญา หรื อตามหลักที่แตกต่างกันออกไป ได้ แก่
7.1 หนังสือพิมพ์ในสถานศึกษา (school newspapers) เป็ นหนังสือพิมพ์ที่นกั เรี ยน
นักศึกษาในสถานศึกษานัน้ ๆ จัดทาขึ ้นจานวนไม่มากนัก ส่วนมากแจกฟรี หรื อขายราคาถูก
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีหนังสือพิมพ์ที่จดั ทาโดยนิสิตนักศึกษาที่เรี ยนวิชาวารสารศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดทาเป็ นการฝึ กภาคปฏิบตั ิ เช่น หนังสือพิมพ์ “นิสิตนักศึกษา” ของคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์อา่ งแก้ วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นต้ น
7.2 หนังสือพิมพ์แจก (free newspapers) เป็ นหนังสือพิมพ์ประเภทให้ เปล่า
มีโฆษณามากกว่าเนื ้อหา เนื่องจากค่าใช้ จา่ ยในการพิมพ์และการจัดทามาจากการลงโฆษณา
เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเฉพาะด้ าน เช่น เรื่ องการท่องเที่ยว แหล่งอาหารการกิน แหล่งสาราญ
กลางคืน หนังสือพิมพ์เหล่านี ้ ส่วนใหญ่วางแจกตามโรงแรมหรื อสถานที่ทอ่ งเที่ยวทัว่ ไป
7.3 หนังสือพิมพ์กาแพง (wall newspapers) หรื อหนังสือพิมพ์ฝาผนัง หมายถึง
หนังสือพิมพ์เหมือนโปสเตอร์ หรื อใบประกาศที่ตดิ ตามกาแพงให้ ประชาชนอ่าน เนื ้อหามีทงข่
ั ้ าว
การพาดหัวข่าว รูปภาพและคอลัมน์ประจา มีการจัดหน้ าในลักษณะคล้ าย ๆ กับหนังสือพิมพ์
กาแพงของจีนที่มีชื่อเสียง คือ ต้ าจือเป้า (Tatzepao) หมายถึง “กระดาษที่มีหนังสือตัวโต ๆ หรื อ
ตัวหนา ๆ“ ติดไว้ ในสถานที่ที่ประชาชนอ่านได้ ง่าย
7.4 หนังสือพิมพ์ใต้ ดนิ (underground newspapers) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่
จัดพิมพ์ขึ ้นโดยกลุม่ บุคคลจานวนหนึง่ เพื่อสนับสนุนหรื อต่อต้ านในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ มักแสดง
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ความคิดเห็นในลักษณะคัดค้ านสภาพปั จจุบนั บางอย่าง เช่น คัดค้ านสงคราม คัดค้ านระบบการ
ปกครอง คัดค้ านนโยบายรัฐบาล เป็ นต้ น หนังสือพิมพ์ใต้ ดนิ ของสหรัฐอเมริกา มีหลายร้ อยฉบับ
เช่น เดอะวิลเลจวอยซ์ (The Village Voice)
7.5 หนังสือพิมพ์แนวใหม่ (new journalism) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มีวิธีการเขียน
ข่าวแตกต่างไปจากแนวเดิมที่เคยยึดหลักวิชาวารสารศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่
7.5.1 หนังสือพิมพ์ที่ไม่ถือหลักความเป็ นกลาง หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่
คัดค้ านหลักการของความเป็ นกลางในการเสนอข่าว ซึง่ เป็ นหลักการดังเดิ
้ มที่ยอมรับกันมาในวิชา
วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ตามแนวคิดใหม่นี ้เชื่อว่าความเป็ นกลางโดยแท้ จริง ไม่อาจเกิดขึ ้นจาก
ตัวนักข่าว เพราะภูมิหลังและประสบการณ์ของนักข่าวแต่ละคนมักจะมีอิทธิพลต่อการ
ตีความหมายในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ แต่ความคิดใหม่เชื่อว่าการตีความหมาย การอธิบาย และ
การแสดงความคิดเห็นในรายงานข่าวเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจปรากฏการณ์ ตา่ ง ๆ ได้ ดีขึ ้น
ความเห็นของนักข่าวอย่างน้ อยมีความเป็ นกลางมากกว่าความเห็นของเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล เพราะ
นักข่าวไม่มีผลประโยชน์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ตา่ ง ๆ
7.5.2 หนังสือพิมพ์เชิงวรรณกรรม (literary journalism) เป็ นการเขียนรายงาน
ข้ อเท็จจริงแบบใหม่ มีการสร้ างฉากของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ มีการพรรณนาและสร้ างภาพพจน์ให้
ผู้อา่ นเห็นจริงไปกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น การเขียนแบบนี ้เชื่อกันว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ไม่น้อยไป
กว่าวิธีการรายงานข้ อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาตามวิธีเก่า
7.5.3 หนังสือพิมพ์ที่เสนอตัวเป็ นทางเลือกใหม่ (alternative journalism)
เป็ นหนังสือพิมพ์ที่มงุ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงจัง เสนอข่าว บทวิพากษ์ วิจารณ์
ในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนาผลดีมาสูส่ งั คม ในสหรัฐอเมริกามีหลายฉบับ
เช่น เดอะเท็กซัส ออบเซิฟเวอร์ และพอยท์ ออฟ วิว เป็ นต้ น
7.5.4 หนังสือพิมพ์เพื่อการพัฒนา (development journalism) กาเนิดขึ ้นใน
เอเชีย และประเทศกาลังพัฒนา มีจดุ มุง่ หมายเสนอแนวคิดของนักวิชาการ และนักหนังสือพิมพ์
เพื่อมุง่ ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม เช่น
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี การศึกษาดี มีงานทา และมีความเสมอภาคกัน เป็ นต้ น
7.5.5 หนังสือพิมพ์ยดึ แนวความถูกต้ องแม่นยา (precision journalism)
เป็ นหนังสือพิมพ์ที่ใช้ วิธีการใหม่ในการรวบรวมข้ อเท็จจริงมาเสนอกับผู้อา่ น เช่น เสนอผลการวิจยั
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สรุป หนังสือพิมพ์เป็ นสิ่งพิมพ์ที่มีกาหนดออกสม่าเสมอ ออกเป็ นรายวัน รายสามวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือน มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นใหญ่จานวนหลายแผ่น พับได้ มี 2 ขนาด
คือ ขนาดประมาณ 15x22 นิ ้ว และขนาดประมาณ 16x24 นิ ้ว ให้ ขา่ วสาร ข้ อมูล ความรู้ที่
ทันสมัย ให้ การศึกษาแก่ประชาชน สะท้ อนสังคม เป็ นสื่อกลางบริการแก่ผ้ อู า่ นใช้ ประกอบการเรี ยน
การสอน ตลอดจนให้ ความเพลิดเพลินแก่ผ้ อู า่ น
บทบาทของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์มีนโยบายหลัก คือ รับใช้ และมีประโยชน์ตอ่ ประชาชนอย่างมากในทุก ๆ ด้ าน
จึงทาให้ หนังสือพิมพ์มีบทบาทเป็ นเงาตามตัวหลาย ๆ ด้ าน เช่น ด้ านการศึกษา ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านสังคม ด้ านการเมืองและด้ านวัฒนธรรม เป็ นต้ น
บทบาทของหนังสือพิมพ์ สรุปได้ 4 ประการ (นภดล ริว้ เจริญ, 2524, 47) ดังนี ้
1. บทบาทของหนังสือพิมพ์ เป็ นสื่อกลางการ
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อกลางติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
มาตังแต่
้ สมัยการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เพื่อติดต่อและสัง่ การทางการเมือง
การปกครองเท่านัน้ เช่น การบริหารบ้ านเมือง การเก็บภาษี ในสมัยนันยั
้ งไม่สลับซับซ้ อน
แต่มาปั จจุบนั ประเทศไทยปกครองบ้ านเมืองด้ วยระบอบประชาธิปไตย
ทุกคนมีเสรี ภาพ มีสิทธิ์ มีเสียง ในการบริ หารประเทศ รัฐบาลจึงเห็นความจาเป็ นในการสื่อสาร
กับประชาชนมากขึ ้น ดังนัน้ หนังสือพิมพ์จงึ ช่วยให้ รัฐบาลสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจกั บ
ประชาชนได้ มากยิ่งขึ ้น
2. บทบาทของหนังสือพิมพ์ ต่อการเมือง
หนังสือพิมพ์มีบทบาทสาคัญต่อการเมือง ดังนี ้
2.1 บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลในการปกครองประเทศ เป็ น
แรงผลักดันในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนต้ องรับรู้ขา่ วสาร ข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานและปั ญหาการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของรัฐบาล
2.2 บทบาทในการให้ ความรู้ทางการเมือง เป็ นบทบาทที่สาคัญยิ่งเนื่องจากประชาชน
ในประเทศกาลังพัฒนา ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
บางคนยังมีความคิดเก่า ๆ ทาให้ ปรับตัวเข้ ากับการปกครองสมัยใหม่ได้ ช้า ดังนันหนั
้ งสือพิมพ์
สามารถเป็ นสื่อในการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และข่าวความเคลื่อนไหวของสังคม รวมทังเสนอ
้
บทความให้ ประชาชนได้ รับทราบความรู้ ข้ อมูลต่าง ๆ จะได้ ทาให้ ประเทศเกิดการพัฒนาได้ เร็วขึ ้น
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3. บทบาทของหนังสือพิมพ์ ต่อการพัฒนาการศึกษา
หนังสือพิมพ์มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและให้ ความรู้แก่บคุ คลและสังคมทุก ๆ
ด้ าน เนื่องจากหนังสือพิมพ์เสนอข่าวที่ถกู ต้ องตรงกับข้ อเท็จจริงและส่งเสริมความก้ าวหน้ าทาง
การศึกษาและปลูกฝั งวัฒนธรรมอันดีแก่ประชาชน เสมือนสถานศึกษาของเด็กและผู้ใหญ่
(อุทธรณ์ พลกุล, 2517, 115 -116)
ในปั จจุบนั วิทยากรสาขาต่าง ๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว การแสวงหาความรู้จงึ จาเป็ น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะความรู้ที่ได้ จากหนังสือพิมพ์สามารถกระจายข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว
หนังสือพิมพ์จงึ มีสว่ นสาคัญในการให้ ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่มวลชน
บทสรุป
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประหยัดค่าใช้ จา่ ยของประชาชนในการรับข่าวสาร ข้ อมูล
และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน และเป็ นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
หนังสือพิมพ์มีสว่ นประกอบหลายอย่างที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นในด้ านการศึกษา ธุรกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และข้ อคิดเห็นอื่น ๆ ตังแต่
้ ในสมัยอดีตกาลและทุกวันนี ้

103

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 5
1. หนังสือพิมพ์มีความสาคัญอย่างไร
2. อธิบายลักษณะของหนังสือพิมพ์เป็ นอย่างไร
3. ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้ าง
4. หนังสือพิมพ์มีบทบาทต่อสังคมอย่างไร
5. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดที่ทา่ นอยู่ ควรมีลกั ษณะอย่างไร
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