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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ส่ือข่าว 
ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและนักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2559 การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาปฐมภูมิ (Primary Source) 
และทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยเก็บข้อมูลจากนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จ านวน 7 คน และ
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนจ านวน 3 คน  

ผลการศึกษาพบว่า 1. การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว และ 2. ผลกระทบจากการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การควบคุมทางตรง คือการควบคุม
โดยใช้ประกาศหรือค าสั่งต่างๆ ของ คสช.  และ (2) การควบคุมทางอ้อม คือการเรียกปรับทัศนคติ การ
เชิญพูดคุยท าความเข้าใจ โดยท่าทีและการตอบโต้ผู้สื่อข่าวของหัวหน้าคณะ คสช. ล้วนเป็น “การ
ควบคุม” และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว   
 
ค าส าคัญ : คสช. การควบคุม ผลกระทบ ค าสั่ง ปรับทัศนคติ ผู้สื่อข่าว 
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the views of professionals in the 
media about the operational control under NCPO (The National Council for Peace and 
order) government during 22 May 2014 to 31 May 2016. This research is based on 
qualitative analysis, using both primary and secondary sources, collecting information 
from Mass media 7 people and Mass media academic 3 people.  
  The research results show that 1. The control of mass media separates into 2 
forms 1. Direct control 2. Indirect control and the Impacts of the control of the news 
reporter also separate into 2 form i.e. first, the direct control via the notices or orders 
from NCPO. Second, the indirect control includes calls to adjust attitudes, calls to 
discuss and debate for “better understanding”.  
 
Keyword : NCPO, Control, Effect, Orders, Attitudes adjusting, Mass media 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

สื่อมวลชนคือกระจกสะท้อนความจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะอยู่ในสังคมที่ปกครองในรูปแบบใด ไม่ว่าจะปกครองโดยทหาร สังคม
เผด็จการ หรือสังคมแบบประชาธิปไตย ล้วนมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน หรือ (Watch Dog) 
ที่คอยตรวจสอบการท างานของรัฐบาลพร้อมทั้งเสนอข้อมูลข่าวสารการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐไปสู่
สาธารณชนอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ท า
หน้าที่เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ของตัวเอง หรือเป็นเครื่องมือรับใช้กลุ่มของผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสื่อมวลชนยังนับเป็นสิ่งที่ผู้มีอ านาจรัฐหรือรัฐบาล
พยายามเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ความรู้สึกและทัศนคติของประชาชน ฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องการใช้สื่อเป็นเครื่องมือหรือกระบอกเสียงในการ
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ประสัมพันธ์นโยบาย รวมถึงผลการด าเนินการต่างๆ และต้องการใช้สื่อเป็นช่องทางในการโน้มน้าวให้
ประชาชนเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลต้องการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก รวมถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้สื่อมวลชน
กระท าการที่รัฐบาลมองว่าเป็นการท้าทายอ านาจรัฐ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล 

สถานการณ์ของสื่อมวลชนไทยในรอบปี 2557 ถือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งส าคัญ หลังคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ท าการยึดอ านาจรัฐบาล
รักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เข้าควบคุมอ านาจการบริหารราชการ
แผ่นดิน และได้มีประกาศและค าสั่งระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และขอให้หนังสือพิมพ์
งดแสดงความคิดเห็นที่จะท าให้เกิดการต่อต้านคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 21 ฉบับ 
(22 พ.ค. 57 – 26 ก.ค. 57) ที่ออกตามกฎอัยการศึก ปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศทุกประเภท
และทุกระบบ รวมฟรีทีวี วิทยุชุมชน วิทยุท้องถิ่น ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี รวมทั้งทีวีดิจิตอลและไทยพีบี
เอส เพ่ือควบคุมเนื้อหาการรายงานข้อมูลข่าวสาร และแม้ภายหลัง คสช. ได้เปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่
สั่งปิดไป แต่ก็ยังมีประกาศที่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97 เรื่อง การให้ความร่วมต่อการปฏิบัติงานของ คสช และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งยังคงเป็นการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ 
คสช. 

สภาวการณ์นี้ท าให้การปฏิบัติงานและการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนมีข้อจ ากัดอย่างยิ่ง ส่งผลให้
เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการแลกเปลี่ยนความเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์และดัชนีชี้วัดสถานภาพเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยได้ตกต่ าลง
ในสายตาประชาคมโลกจนปัจจุบัน (ผลการส ารวจโดย Freedom House ดัชนีเสรีภาพสื่อของประเทศ
ไทยปี 2557 ติดลบ 64 คะแนน และปี 2558 ติดลบ 75 คะแนน) เนื่องจาก คสช.ยังจ ากัดเสรีภาพการ
น าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนโดยใช้อ านาจตามประกาศ คสช.และอ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 จึง
เป็นที่มาของความสนใจเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่มีต่อการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาล คสช. และความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่มีต่อการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาล คสช. 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่มีต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาล คสช. 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่มีต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาล คสช. 

 
กรอบและระยะเวลาการศึกษา 
 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 22 พ.ค. 2557 – 31 เมษายน 2559 
 
นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

นักวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีองค์ความรู้และความช านาญมากกว่าประชาชนโดยทั่วไป และความรู้ที่
มีมากกว่าประชาชน หรือ ผู้สื่อข่าว หัวหน้า หรือกองบรรณาธิการ ประจ าอยู่ตามสถานที่ต่างๆ 
 นักวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา ท าหน้าที่การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชน หรือการสื่อสารการเมือง   
  การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง การออกค าสั่งการบังคับใช้ ทั้งที่เป็นค าสั่งของ คสช.และ
ประกาศค าสั่งของรัฐบาลประยุทธ จันโอชา เพ่ือที่มีประเด็น ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
สื่อมวลชนในทุกรูปแบบ 
 ผู้สื่อข่าวการเมือง หมายถึง บุคคลในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีบทบาทในการรับใช้
สังคมหลากหลายประการ เช่น การเป็นผู้ควบคุมการหลั่งไหลของข่าวสาร และการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร เป็น
ต้น ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวก็มีหน้าที่ในการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และน ามาเขียนเป็นข่าว 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้อ่าน หรือผู้รับสารต่อไป   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบความคิดเห็นของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่มีต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว
ในยุครัฐบาล คสช. 

2. ได้ทราบความคิดเห็นของนักวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชนที่มีต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาล คสช. 

3. ได้ทราบว่าการควบคุมในรูปแบบประกาศหรือค าสั่งของ คสช.มีผลอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ
ผู้สื่อข่าว 

4. ได้ทราบว่าการควบคุมในรูปการปฏิบัติของ คสช. มีผลอย่างไรกับการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อข่าวการเมือง ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาท
ของสื่อมวลชน ว่ามีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการท างานของรัฐบาลกรภาครัฐทุกระดับ เพ่ือให้
โครงสร้างส่วนต่างๆ ของสังคมขับเคลื่อนไปได้โดยสุจริตและชอบธรรม ช่วยสร้างบรรทัดฐานทางการเมือง
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือปูพ้ืนฐานความ
เข้าใจเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน จ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิในการรู้ของประชาชน (the public’s 
right to know) และการเข้าถึงข่าวสารของประชาชน (the public access) 

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน (Structural Functionalist Approaches) เพ่ือเน้น
ความส าคัญของสื่อมวลชนในฐานะตัวเชื่อมเพ่ือท าให้เกิดการรวมตัวของทุกส่วนในสังคมเพ่ือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นสื่อมวลชนจึงไม่ได้เป็นผู้ชี้น าทางอุดมการณ์ที่ถูกก าหนดมาจากสถาบันอ่ืน แต่
สื่อมวลชนได้เป็นทั้งผู้ชี้น าและผู้แก้ไขด้วยตัวของสื่อมวลชนเอง ภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่ก าหนดมา
จากสถาบันที่ควบคุมตัวสื่อมวลชนอยู่  

4. แนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functional Theory) เป็นที่ทฤษฎีที่มาช่วยอธิบายสมดุลของ
ระบบ ว่าแต่ละระบบต่างมีกลไกการท างานและหน้าที่ของตนเอง เช่นเดียวกับกับสื่อมวลชน ที่มีหน้าที่
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ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรักษาสมดุลกลไก
ของสังคมให้มีเสถียรภาพ 
 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ผู้สื่อข่าวการเมืองในรัฐบาลยุค คสช. (22 
พ.ค. 2557-31 ธ.ค. 2558) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยให้ความส าคัญกับ
การศึกษาปฐมภูมิ (Primary Source) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) โดย
ก าหนดประเด็นล่วงหน้า เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของผู้สื่อข่าว
การเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ และการศึกษาทุติยภูมิ 
(Secondary Source) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ 
และเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการศึกษาการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวการเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้สื่อข่าวสายการเมือง ประจ าท าเนียบ
รัฐบาลและประจ ารัฐสภา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวการเมือง ซึ่งอยู่ด ารงต าแหน่งในตั้งแต่เริ่มมีการยึดอ านาจโดย คสช. และถูก
เชิญเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการท างาน  และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน ผู้สื่อข่าววิทยุ
โทรทัศน์ ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง ผู้สื่อข่าวออนไลน์ ซึ่งประจ าท าข่าวอยู่สถานที่ต่างๆ  โดยเลือก
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่มีอายุงานในการท าข่าวมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และ 2. กลุ่มนักวิชาการด้าน
สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาราชภัฎ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด จ านวน 5 คน  
 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ พบว่า การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ กล่าวคือ (1) 
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การควบคุมทางตรง คือการใช้ประกาศหรือค าสั่งของ คสช. นับตั้งแต่ประกาศยึดอ านาจการปกครอง 22 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ในระยะแรก ประกาศและค าสั่งต่างๆ ได้สร้างความสับสนให้กับตัวผู้สื่อข่าว
บรรณาธิการข่าว และหัวหน้าข่าวค่อนข้างมาก ว่าในประกาศต่างๆ ที่ประกาศออกมานั้น สามารถท าอะไร 
เขียนอะไร หรือเสนออะไร ได้มากน้อยเพียงใด และเกิดความกังวลอย่างยิ่งว่า ถ้าเสนอเนื้อใดออกไปแล้ว 
จะมีความผิดหรือขัดต่อประกาศใดๆ ของ คสช. หรือไม่อย่างไร จนในระยะต่อมา คสช. มีการผ่อนคลาย
มากขึ้น ค าสั่งและประกาศต่างๆ ที่ คสช. ออกมา จึงถูกมองว่าประกาศออกมาเพียงเพ่ือป้องปรามการ
ท างาน หรือใช้เป็นรูปแบบการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวเท่านั้น คสช. ไม่สามารถใช้ค าสั่งอย่าง
เข้มข้นได้ตลอดเวลา เพราะจะส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาทางสังคมต่อตัว คสช. เอง 

และ (2) การควบคุมทางอ้อม คือ การควบคุมโดยการเรียกเข้าไปพูดคุย การเชิญปรับทัศนคติ ทั้ง
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ อย่างเป็นทางการคือ มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไม่เป็น
ทางการคือ การติดต่อไปที่กองบรรณาธิการ ให้ลดการเสนอข่าว การส่งเจ้าหน้าที่ติดตามตักเตือน 
นับตั้งแต่ คสช. เข้ายึดอ านาจการปกครอง ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมคัดกรอง เซ็นเซอร์ เนื้อหา
ของข่าวสารที่จะน าเสนอ และยังรวมไปถึงการจ ากัดพ้ืนในการเข้าถึงแหล่งข่าว การจ ากัดค าถามที่
สื่อมวลชนจะถามได้ หรือแม้กระทั่งการสร้างความหวาดกลัว ตอบโต้ หรือข่มขู่สื่อมวลชนทั้งต่อหน้าและ
ผ่านช่องทางต่างๆ  

ในด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการ
ควบคุมทางตรง และผลกระทบจากากรควบคุมทางอ้อม เป็นความพยายามแทรกแซงสื่อ และลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของสื่ออย่างชัดเจน มีผลต่อการท างานของสื่อมวลชน คือ 

(1) สร้างความกังวลต่อการส าเสนอข่าว และสร้างความไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม หาก
น าเสนอข่าวขัดกับประกาศและค าสั่งของ คสช. 

(2) ท าให้สื่อต้องระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการน าเสนอข่าวยิ่งขึ้น จนบางครั้งต้อง
หลีกเลี่ยงน าเสนอเรื่องอ่อนไหวหรือก่ ากึ่ง ทั้งๆ ที่บางเรื่องควรถูกน าเสนอเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สาธารณะชน ซึ่งข้อนี้กระทบต่อประชาชนในด้านสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยตรง เกิดภาวะ “สื่อ
เซ็นเซอร์ตัวเอง” 

(3) สื่อไม่มีอิสระในการน าเสนอหรือสะท้อนความจริงอย่างเต็มที่ ผู้สื่อข่าวบางคนถูกจับจ้อง
พฤติกรรม ถูกก าหนดหัวข้อ พ้ืนที่ และบริเวณการซักถาม ท าให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการเข้าหาแหล่งข่าว
ยากข้ึน ข้อมูลต่างๆ ถูกปกปิดมากข้ึน 
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(4) สถาบันสื่อมวลชนก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยสมบูรณ์ เพราะค าสั่งและประกาศ 
คสช. สามารถควบคุมการสื่อให้ปฏิบัติตามค าสั่งได้เกือบทั้งหมด และหาก คสช. จะใช้อ านาจเต็มตาม
ค าสั่งและประกาศที่ออกมา ก็นับได้ว่าสื่อถูกล้างบาง 

อย่างไรก็ตาม น้ าหนักความเห็นผลกระทบจากการควบคุมทางอ้อมสร้างภาระการปฏิบัติงาน
สื่อมวลชนมากกว่าผลกระทบจากการควบคุมทางตรง ทั้งนี้เนื่องจากทางตรงยังสามารถอ่านค าสั่ง /
ประกาศต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจและหลีกเลี่ยง แต่การควบคุมทางอ้อม ไม่มีลายลักษณ์อักษรใดๆ ให้ท า
ความเข้าใจ เป็น “การคาดคะเน” จากสภาวะสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งการตามตักเตือน
จากผู้คุมอ านาจ ไม่เพียงควบคุมการท างาน แต่ยังอาจรุกถึงชีวิตส่วนตัวประจ าวันของตนเอง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อครอบตัวและคนรอบข้างอีกด้วย 
 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักวิชาชีพและนักวิชาการสื่อสารมวลชนต่อการควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวยุครัฐบาล คสช. เป็นไปในทางเดียวกันคือ มีผลกระทบต่อการท างานของ
ผู้สื่อข่าว แต่นับว่าอยู่ในระดับ “ยังพอรับได้” เพราะความเข้มงวดมีเพียงในระยะแรก ส่วนในระยะหลัง 
นับว่า คสช. ผ่อนคลายความเคร่งครัดมากขึ้น  
 กลุ่มผู้สื่อข่าวการเมือง เชื่อว่าการรายงานข่าวการเมืองที่มีความส าคัญ เพราะจะช่วยสร้างบรรทัด
ฐานทางการเมืองที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม และ
ความสามารถรายงานข่าวไปสู่การรับรู้ของประชาชน คือการน าไปสู่การก าหนดความเป็นไปของสังคม
ต่อไป และแม้ความสามารถด้านการน าเสนอและหาข่าวจะถูกก าหนดผ่านค าสั่งและประกาศ คสช. ในทาง
ตรง หรือการคุกคามควบคุม ในทางอ้อม ผู้สื่อข่าวก็ยังคงขอยึดมั่นที่จะท าหน้าที่อย่างดีที่สุด หากเรื่องใด
เป็นข้อเท็จจริงและจ าเป็นต้องเสนอ ก็จะใช้ “เทคนิค” ความแยบยล หรือวิธีการต่างๆ ในการน า
ข้อเท็จจริงนั้นสู่ประชาชน  
 กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน มองว่าการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในทางตรง 
ผ่านการใช้ค าสั่งและประกาศต่างๆ เป็นเพียง “กรอบ” เครื่องมือที่จะน ามาใช้บังคับและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในทางอ้อม ซึ่งการท าเช่นนั้นนับว่าได้ผลเชิงรูปธรรมต่อ คสช. ค่อนข้างมาก เพราะ
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สามารถ “สร้างความกลัว” “ความไม่แน่ใจ” “ความกังวลใจ” ต่อเรื่องที่ผู้สื่อข่าวจะน าเสนอ จนบางครั้ง
เลือกที่จะไม่น าเสนอเลยเพื่อเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เกิดเป็น “การเซนเซอร์ตัวเอง” ของสื่อมวลชน 
  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

1. จากผลการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในยุค
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ผู้วิจัยเห็นว่าการท างานของผู้สื่อข่าวการเมืองในยุคปัจจุบัน หรือ
ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ อยู่ภายใต้การปฎิวัติ รัฐประหาร ภายใต้รัฎฐาธิปัตย์ สื่อมวลชนเอง 
ต้องมีการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สามารถท างานอยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงานจาก
ฝ่ายผู้มีอ านาจรัฐ 

2. สื่อมวลชน ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสื่อมวลชน และต้อง
ท าให้ได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบให้ได้มากท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ โดยใช้วิธีต่างๆ ในการน าเสนอ 

3. ภายใต้ข้อจ ากัดในการท างาน สื่อมวลชนต้องยืนยัน ว่ายังเป็นปากเป็นเสียงในเรื่องการ
ตรวจสอบแทนประชาชน เพราะสื่อมวลชนเป็นตัวแทนของประชาชนเพ่ือมาตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล ถึงแม้การท าหน้าที่ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติก็ตาม 

4. สื่อมวลชน ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไป ตรงมา ไม่เอนเอียง หรือเข้าข้างฝ่ายใด ฝ่าย
หนึ่ง ท าหน้าที่ภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อมวลชนเป็นอย่างดี   

5. แม้จะมีกฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ออกมาไม่ว่าจะกี่ฉบับ หรือถูกเชิญ ถูกเรียก ไปพูดคุย ปรับ
ทัศนะกี่ครั้ง ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของสื่อมวลชนอย่างแน่นอน เพราะหากสื่อมวลชน
ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นธรรม ถูกต้องแล้ว ประชาชนเองจะเป็นผู้ตัดสินและเป็นเหมือนก าแพงให้กับ
สื่อมวลชน      
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  
     1. ผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในค าสั่งหรือประกาศต่างๆ สามารถเจาะลึกลงได้ว่า สื่อ
แต่ละประเภทถูกควบคุมอย่างไรบ้าง  
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 2. ศึกษากระบวนการท าข่าวของผู้สื่อข่าวในยุครัฐบาลทหารแต่ละยุคมีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันหรือไม่  
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