
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
 

วิวัฒนาการของหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย 
 
หัวข้อเนือ้หา 

1. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 3  
2. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 4  
3. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 5  
4. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 6  
5. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 7  
6. หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 8 ถึงปัจจบุนั 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    1. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบและเลา่ความเป็นมาของหนงัสือพิมพ์ในประเทศไทย  

   2. เพ่ือให้นกัศกึษาอธิบายวิวฒันาการของหนงัสือพิมพ์ในประเทศไทยสมยัรัชกาลท่ี 3  
ถึงสมยัรัชกาลปัจจบุนัได้ 

   3. เพ่ือให้นกัศกึษาบอกช่ือหนงัสือพิมพ์ท่ีสําคญัของไทยได้  
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
          1. บรรยายวิวฒันาการของหนงัสือพิมพ์ 
          2. ให้นกัศกึษารายงานหน้าห้องเรียนถึงความแตกตา่งของหนงัสือพิมพ์ในประเทศไทย  
แตล่ะสมยั 
          3. ให้นกัศกึษาสํารวจและศกึษาการผลิตหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในจงัหวดับรีุรัมย์  
          4. พานกัศกึษาไปดสํูานกัพิมพ์ของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
          1. แผน่ใส 
          2. เอกสารประกอบการสอนการจดัการสิ่งพิมพ์ตอ่เน่ืองและหนงัสืออ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก 
ห้องสมดุ 
          3. สํานกัพิมพ์ของหนงัสือพิมพ์ “อีสานวนันี”้ 
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การวัดผล 
         1. สงัเกตจากความสนใจและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
         2. สงัเกตการรายงานหน้าชัน้เรียน 
         3. สงัเกตจากการอภิปราย 
         4. ทดสอบกลางภาคเรียน 
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บทที่ 6 
 

วิวัฒนาการของหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยสมยัก่อนรัชกาลท่ี 3 การส่ือสารระหวา่งประชาชนกบัทางรัฐบาลนัน้ใช้  
"ใบบอก"   ในการประกาศพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์  เพ่ือให้ประชาชนรับไปถือปฏิบตัิ  
          "ใบบอก"  มีลกัษณะเป็นคําสัง่หรือกฎหมายจงึเป็นการส่ือสารทางเดียว คือ จากเบือ้งบน
ไปสูเ่บือ้งลา่งประชาชนและข้าราชการจะมีโอกาสส่ือสารความคดิเห็นหรือแจ้งเร่ืองเดือดร้อนของ
ตนสูเ่บือ้งบนโดยการถวายฎีกาหรือการสง่บตัรสนเทห์่ เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมในทางปฏิบตัผิู้
ท่ีกล้าถวายฎีกามีน้อยมากไมม่ัน่ใจวา่ข้อมลูของตนจะได้รับการพิจารณาหรือไม ่ (พรภิรมณ์  เอ่ียม
ธรรม, 2520, 1)    ตอ่มากิจการหนงัสือพิมพ์ในประเทศไทยมีวิวฒันาการตามยคุสมยัโดยเร่ิมตัง้แต่
สมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงสมยัรัชกาลปัจจบุนัดงันี  ้
 
หนังสือพมิพ์สมัยรัชกาลที่ 3 
 กิจการหนงัสือพิมพ์เร่ิมจาก ดร.แดน  บีช  บรัดเล (Dr. Dan  Beach  Bradley) หรือ            
"หมอบรัดเล"  เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยและนําเคร่ืองพิมพ์ท่ีพิมพ์ภาษาไทยจากประเทศสิงคโปร์
ของพวกมิชชนันารีท่ีใช้พิมพ์หนงัสือสอนศาสนา  โดยหมอบรัดเลทําหน้าท่ีควบคมุการก่อตัง้  
โรงพิมพ์ในประเทศไทย  ตอ่มาปี พ.ศ.2482  หมอบรัดเลได้พิมพ์ "ประกาศห้ามสบูฝ่ิน" จํานวน 
9,000 ฉบบั  (สกุญัญา  ตีรวนิช, 2528,16)  ซึง่เป็นเอกสารทางราชการฉบบัแรกท่ีใช้วิธีการพิมพ์   
จากการตัง้โรงพิมพ์ของหมดบรัดเลนัน้  จดุประสงค์ในการพิมพ์ คือ เผยแพร่ศาสนาให้เร่ืองราว
เก่ียวกบัเมืองไทยและให้ขา่วเก่ียวกบัสินค้า  ซึง่นบัเป็นการเร่ิมต้นของรากฐานกิจการหนงัสือพิมพ์        
หนงัสือพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีดงันี ้

1. บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok  Recorder)  เป็นหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรกของประเทศไทย  
กําหนดออกเป็นรายปักษ์ จดัพิมพ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2387  โดยหมอบรัดเล  พิมพ์ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  มีอายเุพียง 15 เดือน  ก็ล้มเลิก (ขจร  สขุพานิช, 2526, 44) 

2. บางกอกคาร์เลนดาร์ (Bangkok  Calendar)  หนงัสือขา่วรายปีจดัพิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษฉบบัแรก  ออกเผยแพร่เม่ือปี พ .ศ. 2402  จนถึงปี พ.ศ. 2415  รวมเป็นเวลาท่ี
ดําเนินการอยู ่14 ปี  โดยหมอบรัดเลเป็นบรรณาธิการและเจ้าของหนงัสือพิมพ์ท่ีบนัทกึเหตกุารณ์
สําคญัหลายอยา่งในอดีตและ บนัทกึความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ในยคุนัน้ (ดรุณี  หิรัญรักษ์, 
2529, 23)  นอกจากนีห้นงัสือพิมพ์บางกอกคาร์เลนดาร์จะมีปฏิทินรายเดือน  มีประกาศแจ้งเวลา
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เรือเข้าออกประกาศแจ้งความและโฆษณา  มีบทความเก่ียวกบัพทุธศาสนา คริส์ตศาสนา 
ขนบธรรมเนียมจารีตของคนไทย มีการจารึกเหตกุารณ์ในรอบปี (สกุญัญา ตีรวนิช, 2528, 41-43) 

3. สยาม ไทม์ วิคล่ี (Siam  Times  Weekly)  จดัพิมพ์โดยภาษาองักฤษและเป็น 
หนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ฉบบัแรกของประเทศไทย พิมพ์เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2407   
โดยหมอบรัดเลเป็นเจ้าของ 

4. บางกอกเพรส (Bangkok  Press)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ จดัพิมพ์ในปี  พ.ศ. 
2407  ไมท่ราบนามเจ้าของพิมพ์ 

5. บองกอกรีคอร์เดอร์ ฉบบัภาษาองักฤษจดัพิมพ์ในรัชกาลท่ี 4  บรรณาธิการในการ
จดัทํา  คือ หมอ เอ็น เอ แมคโดนาลด์  พิมพ์ปี พ.ศ.2408-2410  ทําอยูปี่เดียวก็เลิก  ตอ่มา 
หมอบรัดเลจงึเป็นบรรณาธิการจดัพิมพ์เป็นหนงัสือขนาดใหญ่สองใบ คือ กว้าง 12 นิว้ ยาว 18 นิว้  
ในวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2510  ก็หยดุกิจการเน่ืองจากขาดทนุ (สกุญัญา  ตีรวนิช, 2528, 42-46) 

6. บางกอกรีคอร์เดอร์ ฉบบัภาษาไทย  จดัพิมพ์ในรัชกาลท่ี 4 หมอบรัดเลเป็นเจ้าของและ
บรรณาธิการเรียกช่ือหนงัสือจดหมายเหต ุ(The  Bangkok  Recorder)  จดัพิมพ์ในปี พ.ศ.2407  
และเลิกกิจการในปี พ.ศ. 25410  กําหนดออกเป็นรายเดือน  ตอ่มาเปล่ียนเป็นหนงัสือพิมพ์  
รายปักษ์เสนอขา่วหลายประเภท  ได้แก่   ขา่วการเมือง  ขา่วราชการ  ศลิปวฒันธรรม  บนัเทิงและ
โฆษณา (สกุญัญา  ตีรวนิช, 2528, 15) 

7. สยาม วิคลี  มอนิเตอร์ (Siam  Weekly  Monitor)  จดัทําโดยหมอบรัดเลเป็นฉบบั
ภาษาองักฤษมีกําหนดออกเป็นรายสปัดาห์  

8. บางกอก  ซมัมารี (Bangkok  Summary)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ 
9. สยาม เดลล่ี  แอดเวอร์ไทเซอร์ (Siam  Daily  Advertiser)  จดัทําโดย ดร.แซมมวล   

จอห์น สมิธ   และโธมสั  แอนดรู  จดัพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2411  เสนอขา่วเป็นกระดาษแผน่เดียวเสนอ
เร่ืองเก่ียวกบัเรือและสินค้าเข้าออก  โฆษณาสินค้า  และขา่วการตาย  ตอ่มาขยายกระดาษเป็น  
4 แผน่  แตเ่ดมิจดัเป็นภาษาองักฤษ  ตอ่มาพิมพ์ภาษไทยและภาษาองักฤษรวมอยูก่นั (อทุยั   
สินธุสาร, 2522,  หน้า 486)         

10. จดหมายเหตสุยามไสมย  จดัพิมพ์โดย หมอสมิธ (ดร.แซมมวล  จอห์น  สมิธ)   
ในปี พ.ศ.2425-2429)  หมอสมิธเป็นผู้ ท่ีสนใจปัญหาสงัคมและความเจริญของบ้านเมือง          
หนงัสือพิมพ์ของหมอสมิธ  จงึเป็นเสมือนกระจกเงาฉายให้เห็นภาวะของสงัคมไทย ในระหวา่ง 
พ.ศ.2429  ได้ดีกวา่หนงัสือพิมพ์ของหมอบรัดเล (ขจร  สขุพานิช, 2526, 138-140) 
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สรุปกิจการหนังสือพมิพ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 
ในสมยัรัชกาลท่ี 3  ถึงแม้วา่กิจการหนงัสือพิมพ์เพิ่งเร่ิมต้นดําเนินการก็ตามหนงัสือพิมพ์

ในยคุนีมี้ถึง 10  ช่ือเร่ือง  คือ 
1. บางกอกรีคอร์เดอร์ (2387)  เป็นหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรกของประเทศไทยกําหนดออก  

รายปักษ์ 
2. บางกอกคาร์เลนดาร์ (2402-2415)  พิมพ์เป็นภาษาองักฤษฉบบัแรก 
3. สยาม ไทม์ วิคล่ี (2407)  พิมพ์เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย 
4. บางกอกเพรส (2407)  กําหนดออกรายสปัดาห์ 
5. บางกอกรีคอร์เดอร์ (2408-2410)  ฉบบัภาษาองักฤษ 
6. บางกอกรีคอร์เดอร์ (2407-2410)  ฉบบัภาษาไทย 
7. สยาม วิคลี มอนิเตอร์ ฉบบัภาษาองักฤษออกเป็นรายปักษ์  
8. บางกอก  ซมัมารี  เป็นรายสปัดาห์ 
9. สยาม เดลล่ี  แอดเวอร์ไทเซอร์ (2411) 
10. จดหมายเหตสุยามไสมย (2425-2429) 

 
หนังสือพมิพ์สมัยรัชกาลที่ 4 
         หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 4  เร่ิมตีพิมพ์โดยชาวตา่งประเทศ  ผู้อา่นหนงัสือพิมพ์ คือ 
เจ้านายและข้าราชการชัน้สงู  กลุม่ประชาชนยงัไมแ่พร่หลายมากนกั  สว่นใหญ่กลุม่ผู้ เขียนเป็น
ชาวฝร่ัง  ดงันัน้  บทวิจารณ์หลายชัน้ไมล่กึซึง้และหลายเร่ืองอาจไมเ่หมาะสมกบัรสนิยมของ 
คนไทย (สกุญัญา ตีรวนิช, 2520, 5) 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงเป็นคนไทยคนแรกท่ีริเร่ิมการพิมพ์        
หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยตัง้แตค่รัง้ทรงผนวชอยู ่…  ได้โปรดให้สัง่เคร่ืองพิมพ์มาตัง้ท่ีวดับวรนิเวศ
วิหาร 1 เคร่ือง  นบัเป็นเคร่ืองพิมพ์ภาษาไทยเคร่ืองแรกของไทย (Coedes, 1924, 33)  ตอ่มา 
พ.ศ.2394  จงึโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพิมพ์ในพระบรมมหาราชวงัช่ือวา่  "โรงอกัษรทศันการ"   
เรียกโดยทัว่ไปวา่  "โรงพิมพ์หลวง" 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงมีพระราชดําริให้ออกหนงัสือพิมพ์ของ  
ทางราชการขึน้  ถือวา่เป็นหนงัสือพิมพ์ของทางการไทยฉบบัแรก  คือ  "ราชกิจจานเุบกษา"   
ออกเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2401  เพ่ือแจ้งขา่วราชการ ประกาศหมายกําหนดออก  พระราชพิธี
พระราชบญัญตัแิละกฎหมายทัง้มวล  พิมพ์แจกแก่บคุคลทัว่ไปจดัทําจนครบ 1 ปี ก็หยดุชะงกัลง
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เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชภาระกิจมากขึน้ (ชลชั  ลียะวณิช,  
2513, 102 - 110) 

ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าให้พิมพ์ราชกิจจานเุบกษาขึน้ใหม ่  
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2417  โดยมีกําหนดออกแนน่อนเดือนละ 4 ฉบบั  ในปี พ.ศ.2421      
มีอปุสรรคชะงกัไปอีกครัง้เป็นเวลาหลายปี จนกระทัง้โปรดเกล้าให้พิมพ์อีกเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
พ.ศ.2432   จนมาถึงปัจจบุนั (นวลจนัทร์ รัตนากร, ชตุมิา สจัจานนัท์  และมารศรี  ศวิรักษ์, 2524, 
68 - 70) 
 
หนังสือพมิพ์สมัยรัชกาลที่ 5 

หนงัสือพิมพ์สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นยคุเร่ิมสูย่คุใหม ่   การผลิตหนงัสือพิมพ์เปล่ียนจาก            
ชาวตา่งประเทศไปสูเ่จ้านายสูส่ามญัชนและเกิดหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกโดยมีคนไทยเป็น   
เจ้าของและจดัพิมพ์แพร่หลายดงันี ้

1. ดรุโณวาท  เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ฉบบัแรกของคนไทย ท่ีพิมพ์เผยแพร่สู่
ประชาชน  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2417  บรรณาธิการและเจ้าของ คือ พระองค์เจ้าเกษมสนัต์  
โสภาคย์  หนงัสือพิมพ์มีขนาดกว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม.  มี 2 คอลมัน์  ไมมี่ภาพประกอบ  
หน้าแรกพาด  ช่ือ  ดรุโณวาท  ถดัลงมาเป็นอนัท่ีออกและขา่วเนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวกบันิทาน  สาร
คดี  ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ขา่วราชการและขา่วตา่งประเทศ  โฆษณา  ขา่วศาสนา  ศีลธรรม  และ
จริยธรรม (สกุญัญา  ตีรวนิช, 2520, 36) 

2. ค๊อต-ขา่วราชการ  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกของคนไทย  บรรณาธิการและ       
เจ้าของ คือ  สมเดจ็เจ้าฟ้าภานรัุงสีสวา่งวงษ์  กรมพระยาภานพุนัธ์วงศ์วรเดช  ออกครัง้แรกเม่ือ     
26  กนัยายน 2418  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ "Court"   ภายหลงั
เปล่ียนช่ือเป็นขา่วราชการ  ตอ่มาจงึเรียกผสมกนัวา่  ค๊อตขา่วราชการ  มีขนาด 8 หน้ายก    
ฉบบัละ 4 หน้าบ้างน้อยกวา่นัน้บ้าง  จดัพิมพ์ได้เพียง 1 ปี จงึเลิกกิจการ (สกุญัญา  ตีรวนิช,  
2520, 36) 

3. สยามประเภทสนุทโรวาทพิเศษ  เจ้าของหนงัสือพิมพ์  คือ  ก.ศ.ร.กหุลาบ  (ตรุษ  
ตฤษณานนท์)  จดัพิมพ์ปี พ.ศ. 2440 - 2441  การจดัพิมพ์ครัง้แรกกําหนดออกเป็นรายเดือน         
ตอ่มาออกเป็นรายปักษ์เนือ้หาเก่ียวกบัโบราณคดี  ขนบธรรมเนียมราชการ ประวตัศิาสตร์      
โบราณคดี  กระบวนวิธีค้าขายและแบบแผนวิชาชา่งซึง่บรรณาธิการได้ศกึษาค้นคว้ามาจาก   
หนงัสือเก่าท่ีมีอยูใ่นหอหลวง  ประชาชนไมส่ามารถอา่นได้เอง (สงบ  สริุเยนทร์, 2508, 35) 
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4. ตลุวิภาคพจนกิจ  เป็นหนงัสือพิมพ์รายปักษ์ฉบบัแรกจดัทําโดยเทียนวรรณ หรือ ต .ว.ส.
วณัณาโภ  ฉบบัแรกผลิตเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2443  จนถึงปี พ.ศ. 2449  เนือ้หาประกอบด้วย      
บทความ  บทวิจารณ์ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม มีข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาแหลง่ชมุชน  
(สงบ  สริุเยนทร์, 2508, 55) 

5. ศริิพจนภาค  เป็นหนงัสือพิมพ์รายเดือน  ออกเม่ือ 14  พฤศจิกายน 2450  และเลิก
กิจการในปี พ.ศ. 2451  พิมพ์ครัง้แรก 1,200 เลม่  จดัพิมพ์โดยเทียนวรรณ  ซึง่มีปรัชญาวา่ 
"หนงัสือพิมพ์ท่ีดีควรจะเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีบํารุงปัญญากล้าพดูความจริง  โดยไมเ่กรงกลวัอิทธิพล
ใด ๆ " (สงบ  สริุเยนทร์, 2508, 57)  หนงัสือพิมพ์ไทยเร่ิมออกเม่ือ พ.ศ. 2451  โดยหลวงฤทธิศกัดิ์

เขตเป็นเจ้าของและมีขนุบญัญตัวิรวาสเป็นบรรณาธิการ  ในปี พ .ศ.2453  หยดุกิจการเน่ืองจาก
ขาดทนุ  ตอ่มา พ.ศ. 2454  ออกตีพิมพ์ใหมอี่กครัง้  ในนาม  "หนงัสือพิมพ์ไทย"   เป็นของพระคลงั
ข้างท่ีมีหลวงสนัทดัอกัษรเป็นบรรณาธิการ  เสนอขา่วและนโยบายบ้านเมืองแก่ประชาชน  
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัพระราชนิพนธ์บทความทางการเมืองลงพิมพ์ใน 
หนงัสือพิมพ์ฉบบันีอ้ยูเ่ป็นประจําทรงใช้นามแฝงวา่  "อศัวพาห"ุ  และ  "รามจิตติ"  หนงัสือพิมพ์ไทย
เลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2475  (นฤมล  พฒันา, 2542, 263) 

6. จีนโนสยามวารศพัท์  จดัพิมพ์ พ.ศ.2450 เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีแสดงความคดิเห็นอีก     
ฉบบัหนึง่  ผู้ อํานวยการคือ นายเซียวฮดุเส็ง  สีบญุเรือง  หนงัสือพิมพ์ฉบบันีมี้ทัง้ภาษาไทย  
และภาษาจีน  ฉบบัภาษาไทยออกระหวา่ง พ.ศ.  2450 - 2466  ฉบบัภาษาจีนออกระหวา่ง 
พ.ศ.2450 - 2473  จดุมุง่หมายของการออกหนงัสือพิมพ์จีนโนสยามวารศพัท์  คือ  ต้องการเชิดชู
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนไทย และคนจีน  พยายามชกัจงูให้ประชาชนเห็นความสําคญัและ
เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตย (พรภิรมณ์  เอ่ียมธรรม, 2520, 19)  นายเซียวฮตุเส็ง   สีบญุเรือง  
เขียนบทความการเมืองลงในหนงัสือพิมพ์  โดยใช้นามปากกา  "บาทกญุชร"             

7. นอกจากจดัทําจีนโนสยามวารศพัท์แล้ว  นายเซียวฮตุเส็ง ได้จดัทําหนงัสือพิมพ์ผดงุ
วิทยาระหวา่งปี พ.ศ.2455-2458  มีจดุมุง่หมายเพ่ือเสนอความบนัเทิงเป็นหลกั 

8. กรุงเทพฯ เดลิเมล์  เร่ิมออกฉบบัแรกเม่ือ พ.ศ.2451  โดยมีนายฮอฟแมน  ซึง่เป็น
เจ้าของบริษัทสยามฟรีเปรส  เป็นเจ้าของหนงัสือพิมพ์ฉบบันี ้ เร่ิมออกฉบบัแรกเม่ือ พ .ศ.2451  
เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมและเช่ือถือจากประชาชนมากท่ีสดุฉบบัหนึง่   เพราะคณะ 
ผู้ ดําเนินงานมีการศกึษาและประสบการณ์มาก  เชน่  พระยาวินยัสนุทร  พระยาอดุมพงศ์สวสัดิ ์      
หลยุ   คีรีวตั  และหลวงสารานปุระพนัธ์  หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1  ฐานะทางเศรษฐกิจของบริษัท
ทรุดลง  นายฮอฟแมนจงึยอมขายกิจการให้พระคลงัข้างท่ีและเดนิทางกลบัประเทศของตน    
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นายหลยุ  คีรีวตั  ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตอ่มา (นฤมล  พฒันา, 2542, 264) 
สรุปกิจการหนังสือพมิพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  กิจการหนงัสือพิมพ์ 

ต่ืนตวัอยา่งมาก  มีหนงัสือพิมพ์รายวนัและรายปักษ์ รายสปัดาห์  รายเดือน  ซึง่ดําเนินการโดย  
พระราชวงศ์และสามญัชน  สรุปดงันี  ้

1. ดรุโณวาท (พ.ศ.2417)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ฉบบัแรกของไทย  
2. ค๊อต-ขา่วราชการ (พ.ศ.2418)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัแรกของไทย 
3. สยามประเภทสนุทโรวาทพิเศษ (พ.ศ.2440 - 2441)  ครัง้แรกออกเป็นรายเดือน          

ตอ่มาออกเป็นรายปักษ์ 
4. ตลุวิภาคพจนกิจ (พ.ศ.2443-2449)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายปักษ์ฉบบัแรก 
5. ศริิพจนภาค (พ.ศ.2450-2451)  เป็นหนงัสือพิมพ์รายเดือน 
6. หนงัสือพิมพ์ไทย (พ.ศ.2451-2452) (พ.ศ.2454-2475) 
7. จีนโนสยามวารศพัท์ ฉบบัภาษาไทย (พ.ศ.2450-2466)  และฉบบัภาษาจีน 

(พ.ศ.2450 -2473) 
8. กรุงเทพฯ เดลิเมล์ (พ.ศ.2451-2476) 

 
หนังสือพมิพ์สมัยรัชกาลที่ 6 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  งานหนงัสือพิมพ์เจริญก้าวหน้า  
อยา่งมาก  เน่ืองมาจากการเจริญเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยูแ่ละสถานะทางการเงิน
ของประเทศดีขึน้  มีการปรับปรุงการศกึษาหลายด้านและจดัการศกึษาออกไปอยา่งกว้างขวาง
ประชาชนจงึมีการศกึษาดีขึน้และมีการแสดงความรู้ความคดิผา่นหนงัสือพิมพ์  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงโปรดปรานงานหนงัสือพิมพ์และ  
ทรงพระราชนิพนธ์ "โคลนตดิล้อ" ลงในหนงัสือพิมพ์เป็นการอภิปรายเก่ียวกบัสงัคมความเป็นอยู่
และการเมืองไทยในยคุนัน้   

กิจการหนงัสือพิมพ์มีความเจริญก้าวหน้าและมีเสรีภาพมาก  มีกฎหมายฉบบัแรกควบคมุ
การพิมพ์ คือ พระราชบญัญตัวิา่ด้วยเอกสารและหนงัสือพิมพ์ พ .ศ. 2465  โดยกําหนดให้ผู้ มี     
เคร่ืองพิมพ์ต้องขออนญุาตจากสมหุเทศาภิบาลแหง่มณฑลก่อนทําการพิมพ์ (ดรุณี  หิรัญรักษ์, 
2529, 26 - 28)  ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ทรงออกหนงัสือพิมพ์ 3 ฉบบั (นวลจนัทร์, 2525, 18 -19)  คือ 

1. ดสุิตสมยั  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนั  มีกําหนดออกทกุวนัเว้นวนัอาทิตย์ และวนัหยดุ 
ราชการ และบางชว่งเวลาท่ีพระเจ้าอยูห่วัเสดจ็แปรพระราชฐาน  ฉบบัแรกเร่ิมออกเม่ือ 1
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พฤศจิกายน 2461  และเลิกกิจการเม่ือ พ.ศ. 2462  คา่บํารุงเดือนละ 3 บาท บรรณาธิการ คือ  
นายขนั หุ้มแพร  (ต๋ี  ภทัรเสวี) 

2. ดสุิตลกัขี เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีไมมี่กําหนดออกแนน่อน  หนงัสือพิมพ์จะออกก็เม่ือมีขา่ว        
ถ้าไมมี่ขา่วก็ไมอ่อก  บรรณาธิการ  คือ นายจํานง  ราชกิจ (เกือ้  สาลกัษณ์) 

3. ดสุิตสมิต    เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ไมป่รากฏบรรณาธิการ  แตมี่คณะผู้ ร่วม
ดําเนินงาน  ได้แก่ นายกวด หุ้มแพร  (ปาณี  ไกรฤกษ์) นายรอง  สจุินดา (เน่ือง  สาคริก)  ตอ่มา 
ผู้ ร่วมดําเนินงานเป็นพระมหาเทพกษัตริย์สมทุ ม.จ.ดลุภากร วรวรรณ และ ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ  
หนงัสือพิมพ์ฉบบันีล้งพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 เป็นประจํา  ราคาเลม่ละ 1 บาท 

4. บางกอกการเมือง  เร่ิมออกเม่ือ พ.ศ. 2465  เป็นรายสปัดาห์  ตอ่มามีกําหนด
ออกเป็นรายวนัเม่ือ พ.ศ. 2466  มีนายเสม  สมุานนท์  เป็นบรรณาธิการเม่ือนายเสม  สมุานนท์
ลาออกผู้ ท่ีดําเนินการตอ่ คือ  พระสนัทดัอกัษรสาร  หนงัสือพิมพ์บางกอกการเมืองเป็น
หนงัสือพิมพ์  แนวการเมือง  เลิกกิจการเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 

5. เกราะเหล็ก  เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีกําหนดออก 2 ชว่ง  ออกครัง้แรกในปี พ.ศ. 2467-
2468  มีกําหนดออกเป็นรายสปัดาห์  โดยมีนายหอม  นิลรัตน์ ณ อยธุยา  เป็นบรรณาธิการ   
ชว่งท่ี 2  มีกําหนดออกเป็นรายวนัในปี พ.ศ. 2468-2472  มีนายศลิป์  สมุานนท์ เป็นเจ้าของและ
บรรณาธิการ  นายเสม  สมุานนท์  เป็นท่ีปรึกษา  สํานกัขา่วอยูท่ี่เวิง้โรงละครปราโมทยั  

6. วายาโม  เป็นหนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์  นายเออีซูฟอูาลี  ชาวอินเดียในบงัคบัของ
องักฤษเป็นเจ้าของ  ออกเม่ือ พ.ศ. 2464  โดยมีขนุพิรัชพิสดารเป็นบรรณาธิการ  ตอ่มามีการ
เปล่ียนแปลงบรรณาธิการเป็นหลวงอปุาทานนิตเิหตแุละนายสดุใจ  จารุจินดา   สํานกังานตัง้อยูท่ี่
โรงพิมพ์บางกอกอินดเิพนเดนต์  หลงัวดัเทพธิดาราม  
 
หนังสือพมิพ์สมัยรัชกาลที่ 7 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  เป็นสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ .ศ. 2475  ทําให้ประชาชนมี
ความสนใจในเหตกุารณ์บ้านเมืองมากขึน้  หนงัสือพิมพ์จงึมีบทบาทสําคญัในการเผยแพร่ขา่วสาร 
และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จงึมีหนงัสือพิมพ์ออกมาถึง 60 ฉบบั  (นวลจนัทร์  รัตนากร, 2525, 19) 
 หนงัสือพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 7  มีลกัษณะรูปเลม่เล็กกวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 6  ลกัษณะ
รูปเลม่ของหนงัสือพิมพ์เป็นขนาดมาตรฐานของหนงัสือพิมพ์ตา่งประเทศมีการพาดหวัขา่วท่ีสําคญั
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ในหน้าแรกของหนงัสือพิมพ์เป็นครัง้แรก  เร่ิมมีการเขียนขา่วแบบสมัภาษณ์เป็นครัง้แรก 
หนงัสือพิมพ์สมยันีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้(นวลจนัทร์  รัตนากร, 2525, 20-21) 

1. หนังสือพมิพ์ก่อนปี พ.ศ.2475 
1.1 ศรีกรุง  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัของบริษัท The Srikrung  Press  ผลิตออกเม่ือ   

ปี พ.ศ.2469  บรรณาธิการ คือ พระพินิจพจนาตถ์  เป็นหนงัสือพิมพ์แนวทางการเมือง                  
เนือ้หาประกอบด้วยขา่ว  การโฆษณา  สารคดี และบนัเทิง  ในหน้าแรกพาดหวัขา่ว  แบบสรุป
เนือ้หามากกวา่การพาดหวัขา่วตวัโต  เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้อา่น  

1.2 ราษฎร  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัมี 16 หน้า ฉบบัท่ี 4  จงึเร่ิมมี 20 หน้า 
เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีเน้นหนกัทางด้านโฆษณา  รองลงมา คือ   ขา่วท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารงาน 
ทางราชการ และมีนวนิยาย 

1.3 หลกัเมือง  เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนั  มีจํานวน 28 หน้า สว่นใหญ่เป็นโฆษณา         
รองลงมาเป็นบนัเทิงคดี  สารคดี  ขา่วมีน้อย  ใช้ภาพวาดประกอบทกุหน้า  

2. หนังสือพมิพ์หลังปี พ.ศ. 2475 
หลงัจากเปล่ียนการปกครอง  มีหนงัสือพิมพ์เกิดขึน้หลายฉบบั ดงันี  ้
2.1  24  มิถนุา  เป็นหนงัสือพิมพ์ของนายสงวน ตลุารักษ์  ออกเม่ือปี พ .ศ. 2475         

รัฐบาลในขณะนัน้ให้การสนบัสนนุ  เพราะนายสงวน  ตลุารักษ์  เป็นสมาชิกฝ่ายพลเรือนของ  
คณะราษฎร์ 

2.2  ประชาชาต ิ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศ์-ประพนัธ์)  และหมอ่มสร้อยสภิุณ  วรวรรณ  เป็นเจ้าของพิมพ์ออกเม่ือ พ .ศ. 2475   
เป็นหนงัสือพิมพ์ ท่ีได้รับความเช่ือถือจากประชาชนมาก  มีคอลมัน์ประจําโดย "วรรณไว"  เป็นท่ี
รู้จกักนัในนามแฝงของ  "ทา่นวรรณ" หนงัสือพิมพ์ประชาชาตพิิมพ์ท่ีโรงพิมพ์บํารุงนกุลุกิจ 
เลิกกิจการเม่ือเกิดสงครามมหาเอเซียบรูพา 

2.3  ประมวณวนั   เป็นหนงัสือพิมพ์รายวนัของพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืน - 
พิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)  ออกเม่ือ พ.ศ. 2477  บรรณาธิการ คือ ม.จ. พรพิมลพรรณ  รัชนี  ซึง่มี
ช่ือเสียงมากในยคุนัน้  เน่ืองจากดําเนินงาน โดยผู้ทรงครุวฒุิ ได้แก่  พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์ และพระยาสารศาสตร์ศริลกัษณ์  เป็นต้น  หนงัสือพิมพ์ฉบบันีเ้ลิกกิจการเม่ือ พ .ศ. 
2486    เพราะโรงพิมพ์ถกูระเบดิเสียหายในสงครามมหาเอเซียบรูพา 
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หนังสือพมิพ์ในสมัยรัชกาลที่ 8 จนถงึสมัยปัจจุบัน 
 ดรุณี  หิรัญรักษ์ (2529, 35-37)  กลา่วถึงวิวฒันาการหนงัสือพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 8      
จนถึงปัจจบุนั  ไว้ดงันี ้
 หนงัสือพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 8 จนถึงปัจจบุนั  วิวฒันาการแตกตา่งไปจากเดมิมากทัง้
รูปเลม่ เนือ้หาและการดําเนินกิจการหนงัสือพิมพ์อยูภ่ายใต้การควบคมุของรัฐบาล  รัฐบาลกระทํา
โดยการออกพระราชบญัญตัแิละประกาศตา่ง ๆ ได้แก่ พระราชบญัญตักิารพิมพ์พทุธศกัราช 2484     
เป็นพระราชบญัญตักิารพิมพ์ท่ีให้เสรีภาพแก่ผู้ ทําหนงัสือพิมพ์ และผู้ เป็นเจ้าของโรงพิมพ์มากขึน้  
โดยให้โอกาสผู้ มีความประสงค์จะเปิดโรงพิมพ์แจ้งให้พนกังานการพิมพ์รับทราบก็จะสามารถเปิด  
โรงพิมพ์ได้   สว่นการจดัทําหนงัสือพิมพ์ให้ผู้จดัทําแจ้งขออนญุาตการเป็นเจ้าของ  บรรณาธิการ     
ผู้พิมพ์โฆษณาตอ่เจ้าพนกังานการพิมพ์จงึออกหนงัสือพิมพ์ได้ 
 สาระสําคญัของประกาศฉบบันีส้รุปได้ 2 ประเดน็ คือ 

1. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการหนงัสือพิมพ์  ได้แก่ ผู้พิมพ์  ผู้ โฆษณา  บรรณาธิการ  
และผู้ เป็นเจ้าของย่ืนหนงัสือขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานการพิมพ์   เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะ
ดําเนินการพิมพ์ได้  ยกเว้นในกรณีดําเนินการอยูก่่อนประกาศฉบบันี  ้

2. ให้อํานาจแก่เจ้าพนกังานการพิมพ์ในการตกัเตือนยดึหนงัสือพิมพ์หรือสัง่ถอน
ใบอนญุาตผู้ ดําเนินการได้  หากเห็นวา่ข้อความหรือโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ขดัตอ่นโยบาย  
ของรัฐบาล 
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หนังสือพมิพ์รายวนัทีจ่ดัพมิพ์ และเผยแพร่ในสมยัรัชกาลที ่8 จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดงันี ้
 

ช่ือหนังสือพมิพ์ เจ้าของ ปีที่ 
เร่ิมพมิพ์ 

ปีที่ 
เลิกพมิพ์ 

1. สยามนิกร 
2. ประมวญวัน 
3. พิมพ์ไทย 
4. ปิยมิตร 
5. ธิปัตย์ 
6. อุเทน 
7. เดลิเมล์ 
8. เมืองหลวง 
9. เกียรติศักดิ์ 
10. สารเสรี 

บริษัทไทยพาณิชยการจ ากัด 
ม.จ.พรพิมลพรรณ รัชนี 
บริษัทไทยพาณิชยการจ ากัด 
นายประยูร  หอมวิไล 
บริษัทไทยบริการ 
นายโสธร  พูลโภคา 
บริษัทแพร่ข่าวจ ากัด 
นายละเอียด  พิบูลสวัสดิ์ 
นายอนันต์  ขันธะชวนะ 
บริษัทธนะการพิมพ์จ ากัด 

2481 
2486 
2489 
2490 
2491 
2491 
2493 
2493 
2495 
2497 

2512 
* 
2514 
2492 
2497 
* 
2501 
* 
2513 
2508 

11. หรรษา 
12. แนวไทย 
13. กรุงเทพฯ 
14. เสรีไทย 
15. อาณาจักรไทย 
16. ไทยเดลี่ 
17. ประชาธิปไตย 
18. แนวหน้า 
19. สยามรัฐ 
20. ไทยรัฐ 
21. เดลินิวส์ 
22. หลักเมือง 
23. ข่าวสยาม 
24. บ้านเมือง 
25. สยามกีฬา 
26. กรุงเทพธุรกิจ 
27. ผู้จัดการ 
28. ไทยโพสต์ 
29. คมชัดลึก 
30. Bangkok  Post 
31. Bangkok World 
32. Student  Weekly 
33. The Nation 

รวมมิตรการพิมพ์ 
นายบุญชู  ถนัดภาษา 
นางจันทร์เครือ  จุลกรังคะ 
นางวียนนี  บ ารุงรัฐ 
จักรเพชรการพิมพ์ 
นายรุ่งโรจน์  นรเชษฐวุฒิชัย 
บริษัทสหอุปกรณ์การพิมพ์จ ากัด 
โรงพิมพ์แนวหน้า 
บริษัทสยามรัฐจ ากัด 
บริษัทวัชรพลจ ากัด 
บริษัทส่ีพระยาการพิมพ์ 
บริษัทหลักชัยการค้าและการพิมพ์จ ากัด 
บริษัทสยามกิจพัฒนา 
บริษัทบ้านเมืองการพิมพ์ 
บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท (มหาชน) 
บริษัทเนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยเจอร์นัล กรุ๊ปจ ากัด 
บริษัทเนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
The Post  Publishing  Public. Co.Ltd.  

- 
The Pos Publishing  Public. Co.Ltd. 
Nation Multimedia  Group  Public Co.Ltd 

2497 
2498 
2500 
2500 
2501 
2512 
2502 
2495 
2492 
2504 
2507 
2507 
2509 
2515 
2527 
2529 
2532 
2543 
2489 
2489 
2500 
2512 
2514 

2498 
2498 
2505 
2504 
2504 
2504 
* 
2506 
- 
- 
- 
2512 
2513 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ท่ีมา (สารภี  ภมูิประเทศ, 2543, 209-210)  เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึงหนงัสือพิมพ์ท่ี 
เลิกพิมพ์  แตไ่มท่ราบปีท่ีเลิกพิมพ์  สว่นหนงัสือพิมพ์ท่ีเว้นชอ่งวา่งในปีท่ีเลิกพิมพ์  หมายถึง  
หนงัสือพิมพ์ท่ียงัจดัพิมพ์เผยแพร่ในปัจจบุนั 
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บทสรุป 
 หนงัสือพิมพ์ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางและเป็นกระบอกเสียงจากประชาชนถึงรัฐบาลมาตัง้แต่
สมยัรัชกาลท่ี 3 จนถึงสมยัปัจจบุนั ทําให้ประชาชนได้รับรู้ขา่ว และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ๆ  
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 จนถึงรัชกาลท่ี 8 มีหนงัสือพิมพ์เกิดขึน้หลายช่ือเร่ืองทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึง่จดัทําโดยชาวตา่งชาตท่ีิมาอยูใ่นเมืองไทย และจดัทําโดยคนไทยเอง   ในปัจจบุนั
หนงัสือพิมพ์หลายช่ือเรืองก็ยงัคงอยูเ่พ่ือประชาชน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 
1. จงเขียนวิวฒันาการของหนงัสือพิมพ์ในประเทศไทยสมยัเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสดุ  
2. จงบอกช่ือหนงัสือพิมพ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

3. จงบอกช่ือหนงัสือพิมพใ์นสมยัรัชกาลท่ี 5 
4. หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินของทา่นมีความเป็นมาอยา่งไร 

5. จงวเิคราะห์การเสนอข่าวของหนงัสือพิมพส์มยัปัจจุบนั 
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