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This research aims to study the role of Channel 5 in creating military images, 

based on the evolving political and social context between 1958 and 2010. Moreover, 
this study focused on the operations of Channel 5, together with the role of the military in 
Thai politics. The research results are divided into three timelines, as follows: (1) from 
1958 to 1973, the role of Channel 5 evolved and followed the political context as the 
government under military dictatorship needed Thai people to only acknowledge the 
information intentionally presented by the government, including forming values and 
attitudes for people to help them support the King and also to be aware of and against 
Communist threats; (2) from 1973 to 1992, the role of Channel 5 during this time was to 
support the Thai military in promoting their image as “domestic security operations 
command” in terms of the from Communist threat, and as an organization who provided 
Thai people with assistance in developing rural areas according to government policy; 
and (3) from 1992 to 2010, the role of Channel 5 was to support the idea of the Thai 
military needed people to recognize their image as a “professional military”, as well as 
acknowledging their role in supporting Thai government, and as a leader of innovation, 
especially in terms of technology. 
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บทที ่1  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
กองทัพบกด าเนินกิจการเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2491  

โดยเริ่มจากการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองอยู่ในสังกัดกรมการทหารสื่อสารของ
กองทพับก เพื่อใชใ้นการแถลงข่าวของกองทพับกและเป็นช่องทางในการอบรมศีลธรรมใหแ้ก่ทหาร  
ต่อมา พ.ศ. 2494 กิจการโทรทัศน์เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสมัยรัฐบาลจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2494 – 2500) และไดอ้นุมัติใหก้รมประชาสมัพนัธด์  าเนินการ จดัตัง้สถานี
วิทยุโทรทัศน์ขึน้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ดังนั้น กองทัพบกจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารและเห็นว่าโทรทัศนเ์ป็นสื่อที่สามารถเขา้ถึงประชาชนได้
ง่าย พ.ศ. 2495 กองทพับกจึงไดอ้อกขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการก าหนดก าลงัเจา้หนา้ที่
กองทัพบกในเวลาปกติ ก าหนดใหม้ีการจัดตัง้ แผนกวิทยุโทรทัศนใ์นกรมการทหารสื่อสาร สงักัด
อยู่ในกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์และพ.ศ. 2497 ไดก้ าหนดอตัราการจดัและก าลงัพล
แผนกวิทยุโทรทัศนไ์วใ้นอัตราเฉพาะกิจของกรมการทหารสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจในการด าเนินการ
เก่ียวกับวิทยุโทรทัศน์ การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ การถ่ายทอดโทรทัศน ์และบนัทึกรายงานสถิติ
ผลงานตามหนา้ที่ภายในหน่วยขึน้ตรงของกองทพับก1 

ต่อมา พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ผูบ้ญัชาการกองทพับกในขณะนัน้ไดต้ระหนกั
ถึงความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดา้นการสื่อสารและระบบโทรคมนาคม และเห็นว่าทหารและ
กองทพัจ าเป็นที่จะตอ้งเรียนรูเ้ทคนิคและวิทยาการใหม่ ๆ และฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญการและ
น ามาใช้ได้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม เพราะโทรทัศน์เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ส  าคัญ
สามารถน าข่าวสารต่าง ๆ มาใหผู้บ้งัคบับญัชาการรบเห็นภาพการรบตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้จริง
ผ่านภาพ ไม่ใช่เพียงแค่รายงานที่เป็นวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้  นอกเหนือจากนีย้งัมีการ
สงครามแบบใหม่ซึ่งเป็นสงครามนอกเครื่องแบบภายใตส้ถานการณข์องสงครามเย็น ซึ่งมิไดใ้ชก้าร
ต่อสูด้ว้ยก าลงัทหารเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นสงครามจิตวิทยา การโฆษณาชวนเชื่อ และการ
แทรกซมึเพื่อบ่อนท าลายประชาชนพลเรือน สื่อโทรทศันจ์ึงเป็นเครื่องมือส าคญัที่จะช่วยต่อตา้นภยั

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2535).  ประวตัสิถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก กรมการทหารสือ่สาร.   
หนา้ 21-22. 
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จากฝ่ายตรงขา้ม เผยแพร่นโยบายในการท างานของรฐับาลและกองทัพ และเพื่อเสริมสรา้งความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างรฐับาลกบัประชาชน และประชาชนกบัทหาร1  

ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์จึงไดอ้อกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนิน
กิจการ    วิทยุโทรทัศนข์องกองทัพบก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2500 โดยมี พลเอกไสว ไสว
ยากร เป็นประธานกรรมการ และ พนัเอกการุณ เก่งระดมยิง เป็นเลขานกุาร ท าหนา้ที่วางโครงการ
จัดตั้งวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกกับวางแผนอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานทั้งปวงที่
เก่ียวกบักิจการดา้นวิทยุโทรทศันก์องทพับก เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
ทางราชการ โดยไดท้ าการวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีโทรทัศน์ ณ บริเวณกองพลทหารมา้ ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และกระทรวงกลาโหมไดอ้นุมัติใหก้องทัพบก
ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องส่งและเครื่องรับเพื่อจัดตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  (ชื่อใน
ขณะนัน้) นบัเป็นสถานีโทรทศันแ์ห่งที่ 2 ของประเทศไทย และเริ่มออกอากาศครัง้แรกเมื่อวนัที่  25 
มกราคม พ.ศ. 2501 (วนักองทพับกไทย และถือเป็นวนัครบรอบของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก
ในปัจจุบนั) ดว้ยระบบ F.C.C (Federal Communication Committee) โดยมีชื่อสากลว่า HSATV 
และใชช้ื่อย่อว่า ททบ.2 

วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งยังคงยึดถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมี 3 ประการ ได้แก่ 1.เพื่อใช้ในการฝึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความรูค้วามช านาญสามารถติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรด้านโทรทัศน์  
2.เพื่อส่งเสริมในดา้นการบ ารุงความรูค้วามบนัเทิงใหแ้ก่ประชาชนและทหาร 3.เพื่อใหเ้ป็นสื่อสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการทหารของชาติกบัประชาชนชาวไทยทุกคน3 และเพื่อใหก้ารด าเนิน
กิจการวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสม ผู้
บญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ขณะนัน้จึงไดอ้อกค าสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมกิจการวิทยุ
โทรทศันก์องทพับก โดยมี พลเอก กฤษณ ์สีวะรา รองผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นประธานกรรมการ 
โดยมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของกิจการวิทยุโทรทศันก์องทพับก ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายและความมุ่งหมายของรฐับาลและกองทัพบกพรอ้มทั้งอ านวยความสะดวกในการ

 
1 สถานีโทรทศันก์องทพับก.  (2512).  ก่อนจะเป็นช่อง 7 ซึ่งมีอายคุรบปีที ่11 ในปัจจุบนั.  หนา้ 23. 
2 ไพฑรูย ์นิมิปาล.  (2541).  ววิฒันาการในรอบ 40 ปี.  หนา้ 7.  
3 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2525).  ความเป็นมาของ ททบ.  หนา้ 19-20. 
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บริหารงานทุกด้านให้ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย และควบคุมดูแลกิจการ การจัดรายการ 
งบประมาณ รวมถึงการออกระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ที่เก่ียวกบักิจการวิทยโุทรทศันก์องทพับก1 

แมว้่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะเป็นกิจการหนึ่งของกองทัพบก แต่การด าเนิน
กิจการเป็นไปตามหน้าที่หลักของสื่อมวลชน ได้แก่ การน าเสนอข่าวสาร ให้ความรู ้และความ
บันเทิงแก่ประชาชน2 และในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของกองทัพบก ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อกลาง
ระหว่างทหารกบัประชาชน ยิ่งจ าเป็นตอ้งน าเสนอข่าวสารความรูแ้ละความบนัเทิง รวมถึงรายการ
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัรูแ้ละเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นว่าจะไดร้บัข่าวสารที่ครบถว้นและ
ถูกตอ้งโดยเฉพาะเหตกุารณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนควรใหค้วามส าคญัและตระหนัก
ถึงบทบาทและหนา้ที่ของตนในการน าเสนอข่าวสารและความรูแ้ก่ประชาชน เพราะสื่อมวลชนเป็น
เสมือนสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรฐับาล ที่จะช่วยให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่
แทจ้รงิในแต่ละเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในสงัคมไทย 

นอกจากหนา้ที่หลกัของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกที่ตอ้งน าเสนอข่าวสาร ใหค้วามรู ้
และความบนัเทิงแก่ประชาชน ในฐานะที่เป็นสื่อของกองทพับกที่มุ่งเนน้ในการน าเสนอข่าวสารให้
สอดคลอ้งกบันโยบายในการบริหารงานของกองทัพบกแลว้ยงัตอ้งท าหนา้ที่ในการเป็นสื่อกลางที่
สรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างทหารกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเหตกุารณ์
ทางการเมืองในสงัคมไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2500  เป็นตน้มา จะเห็นว่าทหารเขา้มาบรหิารประเทศและมี
บทบาททางการเมืองและสงัคมไทยอย่างมาก ในช่วงปีแรกของการด าเนินงาน กองทัพบกไดน้ า
กิจการโทรทัศนไ์ปใชถ้่ายทอดการฝึกปฏิบติังานของทหาร คือ การฝึกธนะรชัต ์เป็นการฝึกปฏิบติั
ร่วมกันของทหารชาติภาคี สปอ. (องคก์ารสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต)้ 
โดยจัดรายการสาธิตเก่ียวกับการเรียกทหารที่อยู่ระหว่างลาพักและทหารกองหนุน เขา้มาเตรียม
ความพรอ้ม เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน และท าใหป้ระชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบติังานของกองทพัที่สามารถรบัมือกบัปัญหาที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว3 นอกจากนี ้ยงัสนบัสนุน
ภารกิจของกองบญัชาการปราบปรามคอมมิวนิสต ์โดยการจดัท ารายการ ภาพยนตร ์ค าขวญั เพื่อ
ต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครดั4 ดังนั้น ในช่วงแรกที่ด  าเนินงานในฐานะสื่อมวลชนของ
กองทพับก สถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกไดพ้ยายามสร้างความเขา้ใจอนัดีใหป้ระชาชนไดร้บัรูถ้ึง

 
1 สถานีโทรทศันก์องทพับก.  (2512).  การบริหาร.  หนา้ 35. 
2 กรมประชาสมัพนัธ.์  (2530).  เพือ่ประชาธิปไตย.  หนา้ 127. 
3 สถานีโทรทศันก์องทพับก.  (2512).  เล่มเดมิ.  หนา้ 37. 
4 สถานีโทรทศันก์องทพับก.  (2515).  โทรทศันก์บัการบริหารสาธารณะ.  หนา้ 58. 
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การบริหารบ้านเมืองโดยทหารผ่านรูปแบบรายการต่าง ๆ ที่ทางสถานีได้ออกอากาศ ทั้งนี ้  เพื่อ
มุ่งหวงัใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของทหารที่สามารถควบคมุสถานการณท์ี่
เกิดขึน้ในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

เมื่อสถานการณท์างการเมืองและสงัคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตกุารณ์ที่
ทหารเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการปราบปรามผูชุ้มนุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 
เหตุการณ์เหล่านีส้่งผลใหภ้าพลักษณ์ของทหารตกต ่ามากที่สุดในประวัติศาสตรข์องไทย ผูท้ี่รบั
ราชการทหารไม่สามารถใส่เครื่องแบบของทหารไปท างานได้ เนื่องจากเกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนทั่วไป เมื่อประชาชนเกิดความรูส้ึกที่ไม่ดีกบัทหารเนื่องจากเหตการณด์งักลา่ว ในฐานะที่
เป็นสื่อมวลชนของกองทัพบกจึงมีหน้าที่ ในการน าเสนอสิ่งที่ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู ้
ภาพลักษณ์ของทหารในทิศทางที่ดีขึน้ผ่านการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวที่เก่ียวกับภารกิจของ
กองทัพ เช่น สารคดีกองทัพเพื่อประชาชน ภารกิจช่วยเหลือประชาชน และรายการที่น าเสนอ
เรื่องราวภารกิจหน้าที่ของ 4 เหล่าทัพ ซึ่งไดแ้ก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรม
ต ารวจ ประกอบกบัเมื่อทหารถูกลดบทบาททางการเมือง กลุ่มนกัธุรกิจเอกชนและชนชัน้น าไดเ้ขา้
มาแทนที่และมีบทบาทในระบบการเมืองการปกครอง ทหารจึงตอ้งแสวงหาบทบาทใหม่ ๆ เพื่อให้
สามารถรกัษาสถานภาพทหารเอาไว้ไม่ให้ถดถอยลงไปอีก โดยมีการอ้างถึงความส าคัญของ
กองทพัที่จ  าเป็นตอ้งปกปอ้งผลประโยชนท์างเศรษฐกิจของชาติ และเสนอใหท้หารมีบทบาทในการ
พฒันาเศรษฐกิจมากขึน้ เช่น การเปิดค่ายจัดกิจกรรมใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมและร่วมกิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมการท่องเที่ยวเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นตน้1 โดยสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกเป็นสื่อหลกัที่ช่วย
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่า พ.ศ. 2540 ท าใหเ้กิดความหลากหลายทางการเมืองการ
ปกครอง ทกัษิณ ชินวตัร มีความสนใจและเขา้มามีบทบาททางการเมือง โดยเริ่มจดัตัง้พรรคไทยรกั
ไทยในเดือนกรกฎาคม 25412 และด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจในสังคมไทย ใชน้โยบายที่
เขา้ถึงประชาชนโดยเฉพาะพืน้ที่เขตชนบท การเสนอโครงการ 30 บาท รกัษาทุกโรค โครงการปลด
หนีใ้หเ้กษตรกร ซึ่งเขา้ถึงประชาชนตัง้แต่ชนชัน้กลางลงไป และต่อมาประชาชนกลุ่มนีไ้ดก้ลายมา
เป็นฐานเสียงใหก้บัพรรคไทยรกัไทยจนชนะการเลือกตัง้ทั่วไป พ.ศ. 2544 ความนิยมของประชาชน
ที่มีต่อรฐับาลทักษิณเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะชาวบ้านต่างจังหวัด แต่ในขณะเดียวกันชนชั้นน าใน

 
1 ครสิ เบเกอร;์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2562).  ประวตัศิาสตร์ไทยร่วมสมยั.  หนา้ 348-350.  
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 363-364. 
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กรุงเทพฯ และสังคมเมืองกลับลดความนิยมลง เนื่ องจากทักษิณ ใช้อ านาจในการเป็น
นายกรัฐมนตรีส่งเสริมธุรกิจส่วนตัวและเอือ้ประโยชน์ให้กับธุรกิจครอบครัว1 รัฐบาลทักษิณ 
สมยัที่ 2 พ.ศ. 2548 ยงัคงถูกวิพากษ์วิจารณม์ากขึน้และถกูกล่าวหาว่าเป็นภยัต่อพระมหากษัตริย ์
ซึ่งท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของฝ่ายนิยมเจา้ ทหาร และขา้ราชการในการต่อตา้นทักษิณจนน าไปสู่
การรฐัประหารในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรตักลิน ที่ท าการยดึอ านาจจาก
รฐับาลเพื่อปรบัดุลอ านาจทางการเมืองใหม่ดว้ยการจ ากัดอ านาจของทกัษิณ 2 อย่างไรก็ตาม การ
รฐัประหารในครัง้นีไ้ม่ไดล้ดอ านาจของทักษิณอย่างแทจ้ริง ท าใหก้ลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่พอใจออกมา
ต่อตา้นจนน าไปสู่การชุมนุมและประทว้งที่ส  าคัญในประวัติศาสตรไ์ทยช่วง พ.ศ. 2550 – 2553 
การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และการชุมนุมของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งผูชุ้มนุมทั้ง 2 ฝ่ายไดใ้ชส้ื่อโทรทัศนป์ระเภท
เคเบิลทีวีที่ใหบ้ริการประชาชนในรูปแบบโทรทัศนแ์บบบอกรบัสมาชิก  ซึ่งสามารถแพร่ภาพและ
เสียงไดเ้หมือนสื่อโทรทัศนห์ลักในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงถึงอุดมการณแ์ละเป้าหมายใน
การชุมนุม รวมถึงการใชส้ื่อในการตอบโตแ้ละโจมตีฝ่ายตรงขา้มท าใหก้ลายเป็นปัญหาต่อองคก์ร
สื่อมวลชนเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และการ
ชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ไดน้ าไปสู่การเหตุการณ์การ
สลายการชุมนุม ซึ่งมีผู ้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการ
ปรบัเปลี่ยนบทบาทและภาพลกัษณข์องทหารในสงัคมไทย 

แมว้่าจะมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 
2551 ที่ใชใ้นการควบคมุการประกอบกิจการของสื่อต่าง ๆ แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระท าของกลุ่ม
ผูชุ้มนุมแต่ละฝ่ายที่ใชส้ื่อในการเอือ้ผลประโยชนแ์ก่ตนเองและโจมตีฝ่ายตรงขา้ม จึงจ าเป็นตอ้งมี
องค์กรที่ เข้ามาควบคุมดูแลการประกอบกิจการของสื่อมวลชน ดังนั้น พ.ศ. 2553 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความ ถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นองคก์รของ
รฐัที่เป็นอิสระ มีอ านาจหน้าที่ด  าเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชนและ

 
1 ครสิ เบเกอร;์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2562).  เล่มเดมิ.  หนา้ 364-367. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 369-373. 
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ควบคุมการประกอบกิจการของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 แมว้่าสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกจะเป็นสื่อมวลชน
ของทหาร แต่ตอ้งด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 ซึ่งสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่  2  
มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อความมั่นคงของรฐัหรือความปลอดภยัสาธารณะ เมื่อพิจารณาจากรายการ
โทรทศันต่์าง ๆ ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา รายการส่วนใหญ่ที่น าเสนอสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
หลักตามใบอนุญาตและเป็นไปตามหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนของกองทัพบก  โดยก าหนดให้มี
รายการที่มีเนือ้หาสาระที่เป็นประโยชนต่์อสาธารณะชนในสดัส่วนรอ้ยละ 70 และรายการบนัเทิง
รอ้ยละ 301 

ดังนั้น ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์จึงเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนให้
ความส าคญัเพราะองคก์รที่มีภาพลกัษณท์ี่ดี ภาพที่เกิดขึน้ในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองคก์รนัน้
ก็เป็นภาพที่สวยสดงดงามมีความน่าเชื่อถือ ศรทัธา สมควรแก่การไวว้างใจ แต่ในทางกลบักนัหาก
องคก์รใดก็ตามที่มีภาพลกัษณท์ี่เป็นไปในทางที่เสื่อมแลว้ องคก์รนัน้ย่อมไม่ไดร้บัความเชื่อถือหรือ
ไวว้างใจจากประชาชน ประชาชนอาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชังต่อองคก์ร รวมทั้งอาจ
ไม่ใหค้วามร่วมมือสนับสนุน ภาพลกัษณ์สามารถสรา้งขึน้ไดด้ว้ยวิธีการประชาสมัพันธ์ที่ถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ แมจ้ะตอ้งอาศัยระยะเวลาในการด าเนินงานที่ยาวนานและมีความต่อเนื่อง
โดยตลอดแต่ก็ใหผ้ลที่คุม้ค่า2 

ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของกองทัพบก บทบาทในการน าเสนอและสรา้งภาพลักษณ์
ใหก้บัทหารเป็นสิ่งที่สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกใหค้วามส าคญัพรอ้มกบัการน าเสนอข่าวสารให้
สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ปัจจุบันหน้าที่และความรบัผิดชอบในส่วนงานด้านการ
น าเสนอและสรา้งภาพลกัษณอ์ยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของ แผนกกิจกรรมเพื่อสงัคม ฝ่ายสื่อสาร
องคก์ร ซึ่งมีหนา้ที่ในการน าเสนอและสรา้งภาพลกัษณ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจาก
งานดา้นการจัดกิจกรรมเหล่านี ้ภาพลักษณ์ยังถูกน าเสนอผ่านทางภาพถ่าย รายการโทรทัศน ์
หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ สิ่งเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชน
เกิดการรบัรูภ้าพลักษณ์ของทหาร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับกในการเป็นสื่อที่สรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการทหารกบัประชาชน ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึง

 
1 พระราชบญัญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน.์  (2551, 26 กมุภาพนัธ)์.   
ราชกจิจานเุบกษา.  เล่ม 125 ตอนท่ี 42.  หนา้ 26. 
2 ปิยะภทัร คงแสนค า.  (2556).  การใชส้ือ่ใหมเ่พือ่สรา้งภาพลกัษณข์องกองทพับกไทย.  หนา้ 27. 
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ตอ้งการศึกษาบทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก (ช่อง 5) ในการสรา้งภาพลักษณ์ทหาร 
และศึกษาการปรบัตวัของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง
และสงัคม 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาบทบาทของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก (ช่อง 5) ในการสรา้งภาพลกัษณ์

ทหาร พ.ศ. 2501 – 2553  
2. เพื่อศึกษาการปรบัตัวของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก (ช่อง 5) ที่ เก่ียวขอ้งกับการ

สรา้งภาพลกัษณท์หาร พ.ศ. 2501 – 2553 

ขอบเขตในการศึกษา 
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครัง้นี ้มุ่งเนน้การศึกษาถึงบทบาทของสถานีวิทยโุทรทศัน์

กองทพับก (ช่อง 5) ในการสรา้งภาพลกัษณข์องทหาร ตัง้แต่ พ.ศ. 2501 – 2553 สาเหตทุี่ใช ้พ.ศ. 
2501 เป็นปีแรกที่ เริ่มศึกษาเนื่องจากเป็นปีที่ช่อง 5 เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก และสิ ้นสุด
การศึกษา พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นปีที่ เกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มีผู ้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งเหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลต่อการปรบัเปลี่ยนและสรา้งภาพลกัษณข์องทหารอีกครัง้หนึ่ง       

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้นี ้เน้นศึกษาถึงบทบาทของช่อง 5 ในการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทหาร โดยพิจารณาจากสิ่งที่ช่อง 5 ด าเนินการ ตัง้แต่นโยบายและแผนงานของคณะ
ผูบ้ริหาร รูปแบบรายการที่น าเสนอ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัท าขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2501 – 2553 
และพิจารณาควบคู่ ไปกับบริบททางการเมืองและสังคมไทยเพื่ อดูการปรับตัวของช่อง 5  
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบรบิททางการเมืองและสงัคม 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงบทบาทของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก (ช่อง 5) พ.ศ. 2501 – 2553  
2. ไดท้ราบถึงการปรบัตัวของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก (ช่อง 5) ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามบรบิททางการเมืองและสงัคม 

วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง บทบาทของช่อง 5 ในการสรา้งภาพลกัษณ์ทหาร พ.ศ. 2501 – 2553 ใช้

วิธีการศึกษาตามวิธีการทางประวัติศาสตร ์(Historical Approach) โดยการส ารวจและรวบรวม
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เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทของช่อง 5 ในการน าเสนอและสรา้งภาพลกัษณท์หาร จากเอกสาร
ชัน้ตน้และเอกสารชัน้รอง วิเคราะหร์ว่มกบับรบิททางการเมืองและสงัคมที่มีส่วนในการปรบัตวัของ
ช่อง 5 และน าเสนอรายงานตามรูปแบบวิธีการพรรณนาวิเคราะห ์(Analytical Description) 

นิยามศัพท ์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึน้ในจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง เช่น องคก์ร 

สถาบนั หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งภาพในจิตใจดังกล่าว อาจมาจากประสบการณ์โดยตรง  (พบเจอดว้ย
ตวัเอง) หรือประสบการณท์างออ้ม (การรบัฟังหรือบอกเลา่จากผูอ่ื้น) 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง บทบาทของช่อง 5 ในการสรา้งภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 2501 – 2553 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร ์และวิทยานิพนธ์ที่ เก่ียวข้อง โดยศึกษาถึง
แนวทางและบทบาทของช่อง 5 เพื่อให้เห็นนโยบายของผู้บริหารที่จะน ามาสู่แนวทางในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ของทหารและพิจารณาบริบททางการเมืองและสงัคมที่
เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ศึกษา (พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2553) เพื่อให้เห็นถึงการปรับตัวของช่อง 5 ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถจดักลุม่ตามขอบเขตในการศกึษาไดด้งันี ้

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีศ่ึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานของช่อง 5 
ณชญาดา จนัทรง์าม ศึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารประชาสัมพันธแ์ละภาพลักษณ์

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) (ณชญาดา จันทรง์าม.  2552) เป็นการศึกษา
นโยบายและกลยุทธ์ในงานดา้นการประชาสมัพันธ์ของช่อง 5 โดยวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารที่
จดัท าโดยช่อง 5 เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางในการประชาสมัพนัธแ์ละวิเคราะหร์่วมกบัขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ผูท้ี่ท  างานดา้นการประชาสัมพันธ์ของช่อง 5 ซึ่งผลการศึกษาท าใหท้ราบถึง
แนวทางในการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ของช่อง 5 ที่มาจากนโยบายของกองทพับกและ
พิจารณาบรบิททางสงัคมที่เกิดขึน้ในแต่ละยคุสมยัเพื่อก าหนดแนวทางในการประชาสมัพนัธ ์  

ปียช์นน สุคนธเคหา ศึกษาการด าเนินงานด้านการสื่อสารมวลชน 4 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ สื่อวิทยุโทรทศัน ์สื่อโทรทศันด์าวเทียม สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่ออินเตอรเ์น็ต ในรายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง กลยุทธ์การด าเนินงานด้านการส่ือสารมวลชนของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ปีย์ชนน สุคนธเคหา.  2552) โดยศึกษานโยบายและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานและใชก้ารเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนการปฏิบัติงานดา้น
สื่อสารมวลชนทัง้ 4 ช่องทาง และส ารวจเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือที่ระลึกประจ าปีของช่อง 5 
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ผังรายการโทรทัศน ์เป็นตน้ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายดา้นการสื่อสารมวลชนของช่อง 5 ถูก
ก าหนดโดยกองทพับกและรบันโยบายจาการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทศัน์
กองทพับกโดยมีผูบ้ญัชาการทหารบกเป็นประธาน จากนัน้ผูบ้รหิารระดบัสงูของช่อง 5 และหวัหนา้
สว่นการปฏิบติัการต่าง ๆ จะด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อหาปนวทางและกลยทุธใ์นการด าเนินงาน 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีศ่ึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ ์
ปิยะภทัร คงแสนค า ไดศ้ึกษาเอกสารเนือ้หาข่าวที่น าเสนอบนเว็บไซต ์และใช้ใช้

การสัมภาษณ์บุคลากรที่ท างานด้านการสรา้งภาพลักษณ์ของกองทัพบกไทยผ่านสื่อออนไลน์
เว็บไซต์ Facebook ในงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้ ส่ือใหม่เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของ

กองทัพบกไทย (ปิยะภทัร คงแสนค า.  2556)  โดยใชก้รอบแนวคิดดา้นการสรา้งภาพลกัษณแ์ละ
การประชาสมัพนัธเ์พื่ออธิบายแนวทางในการสรา้งภาพลกัษณ ์ซึ่งผลการศึกษา พบว่า แนวทางใน
การน าเสนอและสรา้งภาพลกัษณข์องกองทพับกไทยเป็นไปตามนโยบายของกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก หน่วยงานที่ท าหนา้ที่ในดา้นการประชาสมัพนัธข์องกองทพับก 

ชนิกานต์ แสงดี  ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ จอมพล ป . พิบูลสงคราม  

ในประวัติศาสตรก์ารเมืองไทย พ.ศ. 2476 – 2540 (ชนิกานต ์แสงดี.  2552) เป็นการศกึษาเชิง
เอกสารผ่านการวิเคราะหข์อ้เท็จจริงตามแนวทางการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์ใชแ้นวคิดการสรา้ง
ภาพแทนความจริง เพื่อวิเคราะหก์ระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณข์องจอมพล ป.  
ในแต่ละยุคสมัย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของจอมพล ป. ที่
แตกต่างกัน ซึ่งภาพลักษณ์แต่ละยุคสมัยเกิดจากการผลิตภาพลักษณ์ของจอมพล ป. จาก
ครอบครวั สื่อมวลชน และบรบิททางการเมือง จากงานวิทยานิพนธด์งักลา่ว ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางใน
การวิเคราะหห์ลกัฐานตามแนวทางประวัติศาสตรม์าใชใ้นงานศึกษาเรื่อง บทบาทของช่อง 5 ใน
การสรา้งภาพลกัษณ์ของทหาร และใชก้ารแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเพื่อใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ของ
ทหารและการปรบัตวัของช่อง 5 ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบรบิททางการเมืองและสงัคมชดัเจนมากขึน้ 

ดวงพร ค านูญวัฒน์  และวาสนา จันทร์สว่าง  อธิบายเก่ียวกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ไวใ้นหนังสือเรื่อง ส่ือสาร...การประชาสัมพันธ์ (ปิยะภัทร คงแสนค า.  2556: 30-31; 
อา้งอิงจาก ดวงพร ค านูญวัฒน์; และวาสนา จันทรส์ว่าง.  2536.  สื่อสาร...การประชาสัมพันธ์.)  
การสรา้งภาพลักษณ์ที่สรา้งสรรคป์ระกอบไปดว้ย  1.การสรา้งภาพลักษณ์โดยวางแผนก าหนด
ขอบเขตภาพลกัษณท์ี่สรา้งขึน้แลว้ใชว้ิธีการประชาสมัพนัธใ์นการสรา้งภาพลกัษณผ์สมผสานกับ
วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (การโฆษณาองค์กรหรือสถาบัน) เพราะการโฆษณาและการ
ประชาสมัพันธถ์า้น ามารวมกนัจะมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันท าใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 2.
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การส่งเสริม ป้องกัน และรกัษาภาพลกัษณ์ใหค้งทนถาวร เพราะภาพลักษณ์นัน้เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสภาพของเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถด าเนินการด้วยวิธีการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกหรือวิธีการประชาสมัพันธ์เพื่อการป้องกัน 3.การแกไ้ขภาพลกัษณ์ หรือการ
แก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ ซึ่งจะตอ้งด าเนินการแก้ไขดว้ยการบริหารและการประชาสัมพันธ์ยาม
วิกฤติ โดยการวางแผนป้องกันและเตรียมพรอ้มเสมอ การแก้ไขปัญหาองคก์รในกรณีวิกฤติควร
ด าเนินการโดยเรง่ด่วนฉบัพลนัและรว่มมือกนัทัง้จากบคุคลภายใน ภายนอก และการใชส้ื่อต่าง ๆ 

วิทยา เทียนจวง ไดอ้ธิบายถึงการน าภาพถ่ายงานกิจกรรมต่าง ๆ ใชเ้ป็นหลกัฐาน
ในการศึกษาเรื่องภาพลกัษณไ์ด ้จากบทความเรื่อง ภาพถ่าย (วาสนา จนัทรส์ว่าง; และคนอ่ืน ๆ.  
2541: 68-70) โดยผูเ้ขียนไดก้ลา่วถึงกิจกรรมของงานประชาสมัพนัธส์ว่นใหญ่นิยมใชภ้าพถ่ายเป็น
หลกัในการเผยแพร่งานเพื่อสง่เสริมภาพลกัษณแ์ละความรูส้ึกที่ดีต่อหน่วยงาน ขอ้มลูรายละเอียด
จากภาพที่น าเสนอต่อสาธารณะอย่างสม ่าเสมอจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัองคก์รเพิ่มมากขึน้ 
ซึ่งงานศึกษาเรื่องบทบาทของช่อง 5 สามารถน าภาพถ่ายจากกิจกรรมต่าง ๆที่ปรากฏในหนังสือที่
ระลึกประจ าปี หนังสือพิมพ์ และในรายการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์แนวทางในการสราง
ภาพลกัษณท์หารของช่อง 5 



 

บทที ่2 
บทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบก 

ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2501-2516 

บทบาทของสถานีโทรทศันก์องทพับกในการสรา้งภาพลกัษณท์หาร เป็นการศกึษาถึงการ
ด าเนินกิจการของสถานีโทรทศันก์องทพับกในฐานะสื่อของทหาร เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของ
กองทัพใหป้ระชาชนรบัรู ้โดยกองทัพไดน้ าเอากิจการโทรทัศนม์าใชป้ระโยชนท์างดา้นการสื่อสาร
ของทหารและใหค้วามบันเทิงแก่ประชาชน โดยช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2501 – 2516 เป็นช่วงที่ทหาร
เขา้มามีบทบาททางการเมือง และได้ใชก้ิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของรฐับาล
ทหาร และน าเสนอภาพลกัษณข์องทหารใหก้บัประชาชนไดร้บัรู ้อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนเริ่มมี
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความออกทางการเมือง ประกอบกับการด าเนินงานของรฐับาลที่ไม่
สามารถแกปั้ญหาใหก้บัประชาชนในประเทศได ้จึงน าไปสู่การออกมาเรียกรอ้งของนิสิตนกัศึกษา
ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลใหบ้ทบาทและภาพลกัษณ์ของ
กองทพัเปลี่ยนแปลงไปในดา้นลบ 

2.1 บทบาททางการเมืองและภาพลักษณข์องทหารระหว่าง พ.ศ. 2501 – 2516 
ทหารมีบทบาททางการเมืองอย่างชัดเจน นับตั้งแต่เหตุการณ์ การปฏิวัติสยาม 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะนายทหารจ านวนหนึ่งไดร้ว่มกบักลุม่ขา้ราชการพลเรือนหวักา้วหนา้ 
ท าการปฏิวติัเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ภายหลังการปฏิวัติ 2475 ทหารได้กลายมาเป็นผูค้วบคุมการทางการเมืองและ
แสดงบทบาทในการแทรกแซงทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ของฝ่ายทหาร การรฐัประหารเพื่อล้มรฐับาลที่ฝ่ายทหารไม่ได้ตั้งขึน้หรือรฐับาลพลเรือนที่มา  
จากการเลือกตั้งเกิดขึน้หลายครัง้ในช่วง พ.ศ. 2476 – 2500 เช่น การรัฐประหาร พ.ศ. 2476  
การรฐัประหาร พ.ศ. 2490 การรฐัประหาร พ.ศ. 25001 

การเป็นผู้น าทางการเมืองแบบเผด็จการ ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น
นายกรฐัมนตรีสมัยแรก ระหว่าง พ.ศ. 2481 – 2487 ไดใ้ชล้ัทธิทหารซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากระบบ

 
1 สจุิต บญุบงการ.  (2542).  การพฒันาทางการเมืองของไทย : ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างทหาร สถาบนัทางการเมอืง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.  หนา้ 216–217. 
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เผด็จการทหารนาซี-ฟาสซิสมใ์นประเทศเยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุ่ น มาใชใ้นการบริหารประเทศ1 
ควบคู่ไปกับลทัธิชาตินิยม ท าใหจ้อมพล ป. พิบูลสงคราม มุ่งเนน้การสรา้งรฐับาลทหารที่เขม้แข็ง
ภายใตผู้น้  าที่มีสติปัญญาและมีความสามารถในการท างาน ใหป้ระชาชนปฏิบติัตามนโยบายของ
รฐับาลเพื่อใหช้าติเจรญิกา้วหนา้ โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม       มีการใชโ้ฆษณาชวนเชื่อในการ
น าเสนอภาพลกัษณ์ของ “ผูน้  า”2 ที่มีสติปัญญาและความสามารถในการท างาน รวมทัง้น าเสนอ
นโยบายของรฐับาลใหป้ระชาชนรบัรูผ้่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์รายการวิทย ุเพลง3 

ทหารยังคงแสดงบทบาทในการแทรกแซงทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงรฐับาล โดยในช่วง พ.ศ. 2501 – 2516 ไดเ้กิดการปฏิวติัรฐัประหารขึน้ 2 ครัง้ คือ การ
รัฐประหารโดยคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เมื่อวันท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ. 2501  
และการรฐัประหารโดยคณะปฏิวัติของจอมพล ถนอมกิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2514 การรัฐประหารทั้ง 2 ครั้งนี ้ ผู ้น าทหารซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและขึน้ด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี หลงัรบัประหารส าเร็จไดบ้รหิารประเทศในลกัษณะของเผด็จการทหาร โดยในสมัย
รฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์(พ.ศ. 2501 – 2506) บริหารประเทศในรูปแบบของ “ระบบพ่อขุน
อุปถัมภ์แบบเผด็จการ” ซึ่งเป็นการปกครองที่ประยุกตแ์นวความคิดประชาธิปไตยเขา้กับจารีต
ประเพณีแบบดัง้เดิมของไทย เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย” ที่รฐับาลหรือฝ่ายบริหารมีอ านาจ
เหนือ     ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกรัฐมนตรีมีอ  านาจที่เด็ดขาดในการบริหารประเทศ โดยการใช้
อ านาจของนายกรฐัมนตรีตั้งอยู่บนหลักของความเป็นธรรม นายกรฐัมนตรีท าหน้าที่ดูแลความ
เป็นอยู่ของประชาชนใหอ้ยู่ดีมีสุขในลกัษณะเดียวกับที่พ่อคอยดแูลลูก4 ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความชอบ
ธรรมใหแ้ก่รฐับาลและตัวผูน้  ารฐับาลท่ีมาจากการรฐัประหาร จอมพล สฤษดิ์ ธนะรชัต ์จึงพึ่งพา
พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยใ์นการเสริมสรา้งความชอบธรรมของรฐับาล ดว้ยการ
แสดงให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความจงรกัภักดีของทหารและกองทัพต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวด้วยการสนับสนุนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

 
1 ชนิกานต ์แสงดี.  (2552).  ภาพลกัษณจ์อมพล ป. พบูิลสงครามในประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย พ.ศ. 2476-2540.   
หนา้ 35-45. 
2 แถมสขุ นุ่มนนท.์  (2519, มิถุนายน-กันยายน).  "เมืองไทยยุคเชื่อผูน้  า".  วารสารธรรมศาสตร์.  6 (1): 120-
127. 
3 สวุิมล พลจนัทร.  (2531).  กรมโฆษณาการกบัการโฆษณาอดุมการณ์ทางการเมืองของรฐั (พ.ศ. 2476-2487).  
หนา้ 102-134. 
4 ทกัษ์ เฉลิมเตยีรณ.  (2548).  การเมืองระบบพอ่ขนุอปุถมัภ์แบบเผดจ็การ.  บทที่ 3-4; ลิขิต ธีรเวคิน.  (2550).  
ววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย.  หนา้ 164-171. 
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พระบรมราชินีนาถ (ในรชักาลที่ 9) เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวดั เสด็จประพาส
ต่างประเทศเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัต่างชาติ ตลอดจนการที่รฐับาลไดร้ือ้
ฟ้ืนการจดัพระราชพิธี ต่าง ๆ เช่น พิธีแรกนาขวญั พิธีทอดพระกฐิน1 

นอกจากนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต์ ยังส่งเสริมความมั่นคงให้แก่รัฐบาลของ พลเอก
ถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2501 และรฐับาลของตัวเองภายหลังพลเอกถนอม กิตติขจร ลาออกจากต าแหน่ง
เมื่อวันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ด้วยการเป็นพันธมิตรกับประเทศสหรฐัอเมริกาและดึงความ
ช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีจากสหรฐัอเมริกาเขา้มาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ง
น าไปสู่การด าเนินนโยบายต่อตา้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่
สหรฐัอเมรกิาใหค้วามส าคญัอย่างมาก2 

ต่อมา จอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506 – 2514) ไดก้ลบัเขา้มาเป็นนายกรฐัมนตรีอีก
ครั้งหน่ึง หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อนิจกรรม โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2506 ถึงวนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 รฐับาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดด้  าเนินการ
บริหารประเทศตามนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ในดา้นบทบาททางการเมืองรฐับาลจอม
พลถนอม กิตติขจร ใหค้วามส าคญัในเรื่องการปราบปรามคอมมิวนิสต ์การรกัษาความสมัพนัธอ์นั
ดีกับสหรฐัอเมริกา รวมไปถึงการแทรกแซงทางการเมืองด้วยการท ารฐัประหารเพื่อยึดอ านาจ
รฐับาลของตนเอง เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เพื่อยุติการเมืองในระบบรฐัสภาตาม
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 แลว้น าการปกครองแบบเผด็จการทหาร     มาใช ้
โดยรูปแบบการรฐัประหารของจอมพลถนอม กิตติขจรในครัง้นี ้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิวัติ
ของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 25013 

2.2 บทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบกในการสร้างภาพลักษณท์หาร ระหว่าง พ.ศ. 
2501 – 2516 

2.2.1 การก่อตั้งสถานีโทรทัศนก์องทัพบก 
กิจการโทรทัศนใ์นประเทศไทย เกิดขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2494 จากด าริของจอมพล  

ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2494 - 2500 ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีในขณะนัน้) ที่ไดอ้นุมัติใหก้รม
ประชาสมัพนัธด์  าเนินการจดัตัง้สถานีวิทยุโทรทศันข์ึน้ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธข์อง

 
1 ทกัษ์ เฉลิมเตยีรณ.  (2548).  เล่มเดมิ.  หนา้ 352-367. 
2 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้.  (2550).  การเมืองไทยในยคุสฤษดิ ์ถนอม ภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจโลก.  บทที่ 2-3.  
3 ธ ารงศกัดิ์ เพชรเลิศอนนัต.์  (2550).  บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กติตขิจรพ.ศ. 2506-2616. 
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รฐับาล ในเวลาต่อมา กิจการโทรทศันจ์ึงไดก้ าเนิดขึน้และแพรภ่าพออกอากาศสูส่ายตาประชาชนใน
ประเทศไทยครัง้แรก เมื่อวันที่   24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในนามของ บริษัท ไทยโทรทศัน์ จ ากัด 
โดยมีรูปแบบการประกอบกิจการเป็นบรษิัทเอกชนที่มีรฐับาลเป็นเจา้ของ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใ้ชก้ิจการโทรทัศนเ์พื่อประโยชนท์างดา้นการเมือง ดงันี ้
1. การใชส้ื่อโทรทศันเ์พื่อสรา้งสญัลกัษณข์องความเป็นผูน้  าและภาพพจนข์องรฐับาล 2. การใชส้ื่อ
โทรทัศนใ์นการถ่ายทอดงานรฐัพิธี 3. การใชส้ื่อโทรทัศนเ์พื่อสืบทอดภารกิจทางวัฒนธรรม เช่น 
การรณรงคส์่งเสรมิวฒันธรรมแห่งชาติในดา้นการแต่งกาย การพดู หรือการแสดงความเคารพ เป็น
ตน้ และ 4. การใชส้ื่อโทรทศันเ์พื่อรณรงคท์างการเมือง อย่างไรก็ตาม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
ใชส้ื่อโทรทศันใ์นการหาเสียงเพื่อการเลือกตัง้ทั่วไป พ.ศ. 2550 ใหก้บัพรรคเสรีมนงัคศิลา ซึ่งการหา
เสียงทางโทรทัศน์ในครัง้นี ้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีการตีพิมพบ์ทวิพากษ์วิจารณถ์ึงการกระท าของพรรคเสรีมนงัคศิลาของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ว่าเป็นการผกูขาดกบัสถานีโทรทศันใ์นการใชส้ื่อโทรทศันเ์พื่อหาเสียงเลือกตัง้ เนื่องจากได้
ขอเช่าท าสญัญาเพื่อออกอากาศแต่เพียงผูเ้ดียว ตัง้แต่วนัที่ 1 - 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็น
วนัสดุทา้ยของการหาเสียงเลือกตัง้1 เราจะเห็นไดว้่าการเกิดขึน้ของกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 
ถกูน ามาใชป้ระโยชนใ์นการสื่อสารทางการเมืองของฝ่ายรฐับาลต่อประชาชน 

ในขณะที่ฝ่ายรฐับาลน ากิจการโทรทศันม์าใชป้ระโยชนใ์นช่วงการเลือกตัง้ทั่วไป ดา้น
ฝ่ายกองทัพบกน าโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต์ เริ่มให้ความสนใจในกิจการโทรทัศนต์ั้งแต่ พ.ศ. 
2495 เห็นไดจ้ากการออกขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการก าหนดก าลงัเจา้หนา้ที่กองทพับก 
ฉบบัที่ 95 (ฉบบัพิเศษ) ว่าดว้ยการก าหนดหนา้ที่ของกรมการทหารสื่อสาร และพ.ศ. 2497 ไดอ้อก
ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)  ที่ 85/6987 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ว่าดว้ยการจัด
ใหม้ีแผนกวิทยุโทรทศันส์งักดัภายในกองการกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน ์กรมการทหารสื่อสาร2 
ในทางปฏิบติั พบว่า แผนกวิทยุโทรทศันข์องกรมการทหารสื่อสารไม่ไดม้ีการด าเนินกิจการใด ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการสรา้งสถานีโทรทัศน์ จนกระทั่ ง พ.ศ. 2500 การสรา้งสถานีโทรทัศน์ในเครือ
กองทพับกจึงเป็นรูปเป็นรา่งขึน้ 

ดังนั้น สถานีโทรทัศน์กองทัพบก จึงได้ถือก าเนิดขึน้จากด าริของจอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรชัต ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ต าแหน่งในขณะนั้น) ที่ไดอ้อกค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 107 ลงวนัที่ 25 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2500 เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก โดยมี พล

 
1 สินิทธ ์สิทธิรกัษ์.  (2535).  ก าเนดิโทรทศันไ์ทย (2493-2500).  หนา้ 136-142. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2529).  สถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก กรมการทหารสือ่สาร.  หนา้ 18. 
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เอกไสว ไสวยากร เป็นประธานกรรมการ และพันเอกการุณ เก่งระดมยิง เป็นเลขานุการ ซึ่งท า
หนา้ที่ในการวางโครงการจดัตัง้วิทยุโทรทศัน์ของกองทพับกพรอ้มกบัวางแผนอ านวยการและควบคมุ
การด าเนินงานเก่ียวกับกิจการดา้นวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก นอกจากนี ้ ยังมีอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อมาปฏิบัติงานดา้นการพัฒนาทางการทหารและจัดหาอุปกรณ์การส่งวิทยุ
โทรทัศน์ โดยใช้งบประมาณจากกองทัพบกในการจัดตั้งและจัดหาอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 
10,101,212 บาท1 

ต่อมาในปีเดียวกัน สถานีโทรทัศนก์องทัพบก ไดท้ าการวางศิลาฤกษ์อาคารสถานที่ 
ณ บริเวณกองพลทหารมา้ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วนัที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2500 และไดด้ าเนินการก่อสรา้งจนกระทั่งไดเ้ริ่มออกอากาศเป็นครัง้แรก 
เมื่อวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2501 ด้วยระบบ F.C.C (Federal Communication Committee) 
สญัญาณ 525 เสน้ ภาพขาว-ด า ช่องสญัญาณที่ 7 ชื่อเรียกสถานีในขณะนัน้คือ สถานีโทรทศัน์
กองทพับก ช่อง 7 มีชื่อสากลว่า HSATV และใชช้ื่อย่อว่า ททบ. นบัเป็นสถานีโทรทศันแ์ห่งที่ 2 ของ
ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี ปรากฏในค าปราศรยับางตอนของ จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรชัต ์เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 ดงันี ้
  

        กองทพับกไดจ้ัดตัง้สถานีโทรทศันก์องทัพบกขึน้ เพื่อประโยชนใ์นการฝึกการศึกษาของ
ทหารและเพื่อช่วยส่งเสริมในดา้นการบ ารุงความรูค้วามบนัเทิงใหแ้ก่ประชาชนและทหารเป็น
ส าคญั กิจการโทรทศันม์ีประโยชนต์่อกิจการทหารและต่อส่วนราชการอื่น ๆ ของชาติอยู่เป็น
อนัมาก และสามารถจะใชไ้ดไ้ม่ว่าจะในเวลาสงครามหรือในยามปกติ ในกองทัพของบรรดา
อารยะประเทศไดม้ีการน าเอาโทรทศันม์าใชเ้ป็นประโยชนก์นัอย่างแพรห่ลาย เช่น ใชถ้่ายทอด
ภาพยุทธบริเวณต่าง ๆ ส่งเขา้มาเพื่อบัญชาการรบใชป้ระโยชนใ์นการฝึกและการศึกษาของ
ทหาร และใชใ้นการบ ารุงความรูแ้ละประชาสมัพนัธเ์หล่านี ้เป็นตน้ 
        ส าหรับกองทัพไทยเรา เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดอยู่มาก ไม่อาจน าเอากิจการ
โทรทัศน์มาใช้ให้เป็นที่แพร่พลายได้ จึงได้วางจุดมุ่งหมายขั้นต้นไว้เพียงแค่จัดตั้งขึน้เพื่อ
ประโยชนเ์ฉพาะในการฝึกและการศึกษาในเขตจ ากัด และเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการฝึกหัด
เจา้หนา้ที่ใหม้ีความรูค้วามช านาญ ใหส้ามารถติดตามความกา้วหนา้ของวิชาการดา้นนีใ้ห้
เป็นส าคญั 
        ความมุ่งหมายอีกประการหน่ึงก็คือ มุ่งหวงัที่จะใหโ้ทรทศันข์องกองทพับกนี ้เป็นส่ือสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการทหารของชาติกับประชาชนชาวไทยทกุคน เพราะกิจการทหาร

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  ววิฒันาการในรอบ 40 ปี.  หนา้ 17. 
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นัน้จะแยกออกจากประชาชนไม่ได ้การเสริมสรา้งใหป้ระชาชนชาวไทยไดรู้ห้นา้ที่และมีความรู ้
ในกิจการหอ้งกันชาติ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง การเพิ่มพูนความรูแ้ละความเขา้ใจ
อนัดีเช่นนี ้กิจการโทรทศันย์่อมท าไดด้ีที่สดุ จึงไดอ้นมุตัิใหจ้ดัตัง้สถานีโทรทศันก์องทพับกขึน้”1 

 

จากค าปราศรยัของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์สามารถสรุปเป็นวัตถุประสงคห์ลักใน
การจดัตัง้สถานีโทรทศันก์องทพับก ได ้3 ประการ ดงันี2้ 

1. เพื่อประโยชนใ์นการฝึกใหเ้จา้หนา้ที่มีความรู ้ความช านาญ สามารถติดตาม
ความกา้วหนา้ของวิชาการในทกุดา้นของทหาร 

2. เพื่อสง่เสรมิในดา้นบ ารุงความรู ้ความบนัเทิง ใหแ้ก่ประชาชนและทหาร 
3. เพื่ อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกิจการทหารของชาติกับ

ประชาชนชาวไทย 
โครงสรา้งในการบริหารงานมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทศัน์

กองทพับก ตามค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 63 ลงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2502 โดยมี พลเอกไสว ไสว
แสนยากร ผูช้่วย ผูบ้ัญชาการทหารบก ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ พนัเอกการุณ 
เก่งระดมยิง เป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี ้มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานของกิจการวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ให้สอดคลอ้งกับนโยบายและความมุ่งหมายของ
รฐับาลและกองทัพบก ในด้านการบริหารงานท าหน้าที่ในการอ านวยการและปรบัปรุงกิจการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีความทันสมัย รวมถึงควบคุมทางด้านการเงิน 
งบประมาณของของสถานีโทรทัศนก์องทัพบก โดยยึดระเบียบของทางราชการในการด าเนินงาน
ทางดา้นการเงินต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมการจัดรายการข่าว รายการโทรทัศนใ์หเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ยและสอดคลอ้งกบันโยบายของกองทพับกและรฐับาลเป็นหลกั 

การคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกอยู่ภายใตอ้ านาจ
การตัดสินใจจากผูบ้ญัชาการทหารบก ในปีแรกของการจดัตัง้สถานีฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ได้
วางแนวทางในการบริหารงานเพื่อรองรบัการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ของกองทัพบกให้
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โดยคดัเลือกจากนายทหารที่ปฏิบติังานในสว่นงานดา้นกิจการโทรทศัน์
ที่เก่ียวขอ้งของกองทัพบก ไดแ้ก่ กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์กรมการทหารสื่อสาร 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถานีโทรทศันก์องทพับกในช่วงปีแรกที่ก่อตัง้เป็นไปอย่างราบรื่น 

 
1 การส่ือสารแห่งประเทศไทย.  (2533).   ยอ้นอดตีการสือ่สารไทย.  หนา้ 305-306. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 17. 
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ในการด าเนินกิจการของสถานีโทรทศันก์องทัพบกยุคแรก เป็นการบริหารงานในเชิง
พาณิชย ์กล่าวคือ นอกเหนือจากการออกอากาศรายการข่าวหรือรายการโทรทศันท์ี่เป็นผูผ้ลิตเอง
แลว้ ยังสามารถใหส้่วนแบ่งในการเช่าเวลารายการแก่ผูจ้ดัหรือผูผ้ลิตรายการภายนอกที่ตอ้งการ
น ารายการของตนเองมาออกอากาศที่สถานีโทรทัศนก์องทัพบกได ้นอกจากนีย้งัมีรายไดจ้ากการ
รบัค่าโฆษณาที่น ามาออกอากาศ คั่นเวลาของรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทพับกได ้แมว้่าจะเป็นสถานีโทรทศันท์ี่สงักดั  ในกระทรวงกลาโหมของกองทพับก แต่สามารถ
ด าเนินกิจการไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ละมีรายไดจ้ากการโฆษณาและการเช่าเวลาจากผูผ้ลิตภายนอก 
ซึ่งรายไดเ้หล่านีไ้ดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาสถานีฯ ให้มีความทันสมยัและรองรบัความ
ตอ้งการของผูผ้ลิตและผูช้มรายการไดเ้ป็นอย่างดี1 

คณะผู้บริหารชุดแรกของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ได้แก่ พลโทเผชิญ นิมิบุตร 
เจา้กรมการทหารสื่อสาร ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานีโทรทศันก์องทพับกคนแรก ในยุคแรกมี
การแบ่งส่วนงานออกเป็น  2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายรายการ ส าหรบัผูท้ี่มีบทบาทส าคัญ
ของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในสมยันัน้ ไดแ้ก่ พนัเอกการุณ เก่งระดมยิง ต าแหน่งทางทหาร
เป็นหัวหน้ากองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์กรมการทหารสื่อสาร และเป็นเลขานุการใน
คณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หน้าที่หลักในการ
ด าเนินงานที่สถานีโทรทัศนก์องทัพบก คือ การดแูลการปฏิบติังานทางดา้นเทคนิคโทรทศัน ์ตัง้แต่
เริ่มติดตัง้เครื่องสง่และอปุกรณถ์่ายทอดต่าง ๆ ตลอดจนดแูลกระบวนการออกอากาศทัง้หมด ส่วน
อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ ไดแ้ก่ พนัเอกถาวร ช่วยประสิทธิ์ ต าแหน่งทางทหารเป็นผูช้่วยผู้
บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร ศูนยก์ารทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่
ต  าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายรายการของสถานีโทรทศันก์องทัพบก เริ่มปฏิบติังานตัง้แต่การปรบัปรุงหอ้ง
สง่ แสง เสียง ฉาก และไดเ้รียนเชิญผูท้ี่มีความรูค้วามช านาญดา้นการภาพยนตรแ์ละละคร รวมถึง
ศิลปินที่มีชื่อเสียง มารว่มมือในการจดัรายการสาระความรูแ้ละความบนัเทิงเพื่อสรา้งสรรคร์ายการ
ที่เป็นประโยชนอ์อกฉายทางสถานีโทรทศันก์องทพับก2 

ดา้นเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานในสมัยแรกที่ก่อตั้งสถานีฯ ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที่ทหาร
จากกรมการทหารสื่อสารกองทัพบก และจากหน่วยงานอ่ืนในสงักัดกองทัพบกตามความจ าเป็น
เหมาะสม ในเวลาต่อมา    ไดม้ีการเปิดรบัสมัครเจา้หนา้ที่พลเรือนเพื่อเขา้มาปฏิบติังานเพิ่มมาก
ขึน้ แต่ยังคงสัดส่วนให้มีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือนในอัตราที่เท่า ๆ กั น หรือให้มี

 
1 สภุาพร โพธ์ิแกว้.  (2558).  จดหมายเหต ุ60 ปี โทรทศันไ์ทย.  หนา้ 29. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 18. 
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เจา้หนา้ที่ทหารจ านวนมากกว่า โดยเจา้หนา้ที่พลเรือน ส่วนใหญ่จะปฏิบติังานในส่วนอ านวยการ 
เช่น เลขานุการ เจา้หนา้ที่ธุรการ เจา้หนา้ที่การเงิน เจา้หนา้ที่ฉาก เจา้หนา้ที่ประจ ากลอ้งถ่ายภาพ 
เป็นตน้ 

การออกอากาศครัง้แรกของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2501 ด้วยระบบ F.C.C (Federal Communication Committee) สัญญาณ 525 
เสน้ ภาพขาว-ด า ช่องสญัญาณที่ 7 และเมื่อสถานีหลกัที่สนามเป้าไดก้่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
ได้ด าเนินการออกอากาศ เฉพาะวันพุธและในปีถัดมา พ.ศ. 2502 ได้เพิ่มจ านวนวันได้การ
ออกอากาศเป็น สปัดาหล์ะ 5 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์ในระยะแรกเริ่มออกอากาศไม่ถึงชั่วโมง
ต่อวัน ซึ่งรายการที่ออกอากาศในช่วงแรก ไดแ้ก่ รายการข่าว สารคดีความรู ้และความบนัเทิง
จากภาพยนตรต่์างประเทศ 

2.2.2 บทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบกกับการเมืองไทย พ.ศ. 2501 – 2506 
เมื่อพิจารณาการจดัตัง้สถานีโทรทศันก์องทพับก จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัที่

กิจการโทรทัศนใ์นไทยไดถื้อก าเนิดขึน้ รฐับาลจอมพล ป. ไดใ้ชก้ิจการโทรทัศนใ์นการสรา้งความ
นิยมเผยแพร่ความคิดรฐันิยมและเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่รฐับาลของตนเอง รวมถึงการน ากิจการ
โทรทัศนไ์ปใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้งใหก้ับพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น
หัวหน้าพรรค และพลต ารวจเอกเผ่า  ศรียานนท ์เป็นเลขาธิการพรรค การที่พรรคเสรีมนังคศิลา
สามารถใชส้ื่อโทรทศันใ์นการหาเสียงเลือกตัง้ได ้อาจเป็นผลมาจากการที่จอมพล ป. พิบลูสงคราม
และพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนทเ์ป็นผูค้วบคมุบริษัทไทยโทรทศัน ์จ ากดั นอกจากนี ้พลต ารวจเอก
เผ่า ศรียานนท ์ยังด ารงต าแหน่งเป็นประธานบริษัทไทยโทรทัศนอี์กดว้ย จึงท าใหพ้รรคเสรีมนังค
ศิลาจึงเป็นเพียงพรรคเดียวที่สามารถใชส้ื่อโทรทัศนใ์นการสื่อสารกับประชาชนรวมถึงรณรงคห์า
เสียงเลือกตัง้ไดเ้พียงพรรคเดียวในยคุสมยันัน้ 

จากบริบทดังกล่าวท าให้กิจการโทรทัศน์ไดก้ลายเป็น สื่อ ชนิดใหม่ที่ถูกพูดถึงกัน
อย่างกว้างขวาง ประชาชนทั่ วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาต่างพากันติดต่อ เพื่อขอเขา้เยี่ยมชมบริษัท ไทยโทรทัศน ์จ ากัด ถือเป็นกิจการที่อยู่ใน
ความสนใจในขณะนัน้เป็นอย่างมาก1 อย่างไรก็ตาม การเกิดขึน้ของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก
ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ อาจเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เห็นรัฐบาล 
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชส้ื่อโทรทศันใ์นการสรา้งความนิยมและเป็นกระบอกเสียงที่เขา้ถึง

 
1 สินิทธ ์สิทธิรกัษ์.  (2535).  ก าเนดิโทรทศันไ์ทย (2493-2500).  หนา้ 135. 
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ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากฝ่ังกองทัพบกสามารถมีกิจการโทรทัศน์เป็นของตนเอง ก็จะ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากกิจการโทรทศันไ์ดเ้ช่นกนั  

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจเก่ียวกับการเกิดขึน้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก อาจเกิดจากความขัดแยง้ภายในรฐับาลคณะรฐัประหาร ที่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่าง
ชดัเจนระหว่าง กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ น าโดยผูบ้ญัชาการทหารบก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์และ กลุ่ม
ซอยราชครู น าโดยอธิบดีกรมต ารวจพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เห็นได้จาก เมื่อ พ.ศ. 2498  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใ้ชส้ื่อโทรทัศนใ์นการสรา้งสัญลกัษณ์ผูน้  าและภาพพจนข์องรฐับาล 
เผยแพร่งานรฐัพิธีและถ่ายทอดวัฒนธรรม ตลอดจนรณรงคท์างการเมืองให้กับรฐับาลของตน 
ในขณะท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ผูบ้ญัชาการทหารบก ไม่มีสถานีโทรทัศนเ์ป็นของตนเองจึงไม่มี
โอกาสในการใชส้ื่อโทรทัศนเ์พื่อสื่อสารกับประชาชน ซึ่งจากค าสมัภาษณ์ของ นายรกัศักดิ์ วัฒน
พานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสมัพันธ์ ที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง ก าเนิดโทรทัศนไ์ทย (2493-2500)           
ของสินิทธิ์ สิทธิรกัษ์ ไดก้ล่าวไวว่้า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เคยมาขอเวลาออกอากาศทางช่อง 4 
ของพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทยโทรทัศนใ์นขณะนัน้ แต่พล
ต ารวจเอกเผ่าฯ ไดบ้อกใหจ้อมพลสฤษดิ์ฯ ไปคุยกบักรรมการผูจ้ดัการบริษัทแทน ซึ่งโดยต าแหน่ง
แล้ว จอมพลสฤษดิ์ฯ เป็นผู้บัญชาการทหารบก และมีต าแหน่งเทียบเท่ากับพลต ารวจเอกเผ่าฯ 
อธิบดีกรมต ารวจและประธานบริษัท ซึ่งสามารถคุยกันในฐานะผูใ้หญ่ได ้แต่พลต ารวจเอกเผ่าฯ 
กลบับอกใหจ้อมพลสฤษดิ์ฯ ไปคยุกับลกูนอ้งของตนเองแทน เหตกุารณน์ัน้ท าใหจ้อมพลสฤษดิ์ฯ 
ไดพ้ดูเปรยขึน้มาว่าจะตัง้สถานีโทรทศันข์องตนเองขึน้มาบา้ง1 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหว้งเวลาที่เกิดขึน้ จะเห็นว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์มี
ความสนใจในกิจการโทรทัศนต์ัง้แต่ พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กิจการโทรทัศนเ์ริ่มเขา้
มามีบทบาทในประเทศในยุคสมัยของรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาจมีความเป็นไปไดว้่า
ผูน้  าประเทศในขณะนั้นทั้งจากฝ่ายรฐับาลและฝ่ายกองทัพต่างมีความสนใจในกิจการโทรทัศน์
เหมือนกัน และได้เริ่มวางแผนเพื่อท าให้กิจการโทรทัศน์เป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ ฝ่ายรฐับาลได้
มอบหมายใหก้รมประชาสมัพันธ์ด าเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศนข์ึน้ แมใ้นช่วงแรกจะติดขัด
ปัญหาดา้นงบประมาณและได้รบัการคัดค้านจากรฐัสภาเนื่องจากงบประมาณในการจัดตั้งมี
จ านวนที่สูงมาก จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงไดแ้สวงหาวิธีการเพื่อใหม้าซึ่งการจัดตัง้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ โดยการระดมทุนจากหน่ วยงานต่าง ๆ  รวมถึ งการตราร่างพระราชบัญญั ติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์เพื่อใหส้ามารถจดัตัง้หน่วยงานที่สามารถด าเนินงานดา้นวิทยุ

 
1 สินิทธ ์สิทธิรกัษ์.  (2535).  เล่มเดมิ.  หนา้ 145. 
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โทรทัศน์ได้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2498 สถานีโทรทัศน์ของฝ่ายรฐับาลจึงเกิดขึน้ในนาม บริษัท ไทย
โทรทศัน ์จ ากดั  โดยมีสว่นราชการและองคก์รรฐัวิสาหกิจของรฐับาลเป็นผูถื้อหุน้ และรฐับาลไดใ้ช้
กิจการโทรทศันใ์นการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารกบัประชาชนดงัที่ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน 

ฝ่ายกองทัพบกริเริ่มแนวคิดด้านกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จากการออก
ขอ้บังคับกระทรวงกลาโหมในการก าหนดหน้าที่ของกรมการทหารสื่อสารในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
กิจการโทรทัศน ์ต่อมา พ.ศ. 2497 ไดด้ าเนินการออกค าสั่งกระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการจัดใหม้ี
แผนกวิทยุโทรทัศนข์ึน้ และสังกัดภายในกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์กรมการทหาร
สื่อสาร1 จนกระทั่ง พ.ศ. 2500 ไดอ้อกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทศันข์อง
กองทัพบก เพื่อวางโครงการก่อตัง้สถานีโทรทัศนข์องกองทัพบกขึน้ และไดม้อบหมายใหก้รมการ
ทหารสื่อสาร เป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการด าเนินงานจัดหาอุปกรณ์รวมถึงการด าเนินงานทัง้ปวง 
จนกระทั่งการจดัตัง้สถานีโทรทัศนข์องฝ่ายกองทัพบกเป็นรูปเป็นร่างขึน้ พ.ศ. 2501 โดยใชช้ื่อว่า 
สถานโีทรทศันก์องทพับก ช่อง 7 

2.2.3 บทบาทของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกกับการสร้างภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 
2501 – 2506 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเริ่มออกอากาศครัง้แรกเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 
มกราคม  พ.ศ. 2501 ดว้ยระบบ F.C.C (Federal Communication Committee) สญัญาณ 525 
เสน้ ภาพขาวด า ช่องสญัญาณที่ 7 จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสถานีฯ ในขณะนัน้ว่า สถานีโทรทศัน์
กองทพับก ช่อง 7 (ขาวด า)    โดยมีพืน้ที่กระจายสญัญาณออกอากาศครอบคลุมบริเวณในเขต
พระนคร (พืน้ที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั) และปริมณฑลหรือจงัหวดัใกลเ้คียงเท่านัน้ เมื่อสถานีหลกัที่
สนามเป้าก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว มีเวลาในการออกอากาศอาทิตย์ละ 1 วัน คือทุกวันพุธ 
ภายในปีเดียวกันเพิ่มการออกอากาศเป็นสปัดาหล์ะ 3 วัน โดยมีระยะเวลาที่ออกอากาศเพียงแค่
ไม่ก่ีชั่วโมงในหนึ่งวัน2 ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้เพิ่มการออกอากาศเป็นสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วัน
จนัทรถ์ึงวนัศกุร ์คณะผูบ้ริหารของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ส่วนใหญ่เป็นนายทหารระดบัสูง
จากกรมการทหารสื่อสาร โดยด ารงต าแหน่งควบคู่กนัทัง้ต าแหน่งทางทหารและต าแหน่งในสถานี
วิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ส าหรบัผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในหว้งเวลานี ้ไดแ้ก่  
พลโทเผชิญ  นิมิบุตร (พ.ศ. 2501 - 2502) พลตรีสุภชัย สุรวรรธนะ (พ.ศ. 2502 - 2504)  
และพลโทเฉลิม สุทธิรกัษ์ (พ.ศ. 2504 - 2507) ด้านคณะกรรมการด าเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2529).  สถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก กรมการทหารสือ่สาร.  หนา้ 18. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 42. 
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กองทพับก ที่ท าหนา้ที่ควบคมุและดูแลการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบก ไดม้ีการ
ปรบัเปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2505 เป็น คณะกรรมการควบคุมวิทยุโทรทศัน์กองทพับก  แต่ยังคงท า
หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการท างานของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกตามเดิม1 

เมื่อพิจารณาการจัดตัง้สถานีและวัตถุประสงคเ์พื่อใชป้ระโยชนใ์นการฝึกศึกษาของ
ทหารและ เพื่อช่วยส่งเสริมความรูค้วามบนัเทิงใหแ้ก่ประชาชนทหาร กล่าวไดว้่า สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกมีบทบาทในการน าเสนอภาพลกัษณ์ของทหารตามท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ตอ้งการ
น าเสนอใหป้ระชาชนรบัรูโ้ดยภาพลกัษณข์องทหารประการแรกที่เห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณข์อง
ตวัจอมพลสฤษดิ์ ในฐานะ “พ่อขุนอุปถัมภ”์ ท่ีดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนใหอ้ยู่ดีมีสขุ ดังจะ
เห็นไดจ้ากรายการโทรทศันท์ี่ออกอากาศทางสถานีโทรทศันก์องทัพบกในช่วง พ.ศ. 2501 – 2506 
โดยรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลานีเ้ป็นรายข่าวเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการออกอากาศของ
รายการบันเทิงหรือละครโทรทัศน ์ทั้งนี ้รายการข่าวที่ออกอากาศ ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นรายการข่าวที่สนับสนุนการด าเนินงานของรฐับาลและกองทัพที่อยู่ภายใต้การน าของจอม
พลสสฤษดิ์ ธนะรชัต ์การน าเสนอข่าวในลักษณะนี ้จึงเป็นการน าเสนอภาพของจอมพลสฤษดิ ์     
ในฐานะ “พ่อขุนอุปถัมภ”์ รวมทั้งภาพของกองทัพในฐานะหน่วยงานราชการที่ดูแลทุกขส์ุขของ
ประชาชน 

ภาพลกัษณป์ระการท่ีสองท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณข์องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์
ในฐานะผูน้  าทหารและภาพลกัษณข์องทหารที่มีความจงรกัภักดีต่อพระมหากษัตริยแ์ละพระบรม
วงศานุวงศ ์ดังพิจารณาไดจ้ากแนวคิดในการบริหารประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ท่ีเน้น
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริยด์ว้ยการฟ้ืนฟูโบราณประเพณี เช่น พิธีแรกน่าขวัญ พิธีแห่กฐิน 
เป็นต้น เมื่อจอมพลสฤษดิ์  ธนะรชัต์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2501 – 2506) จอม
พลสฤษดิ์ ได้เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของชาติ จากเดิม “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รฐัธรรมนูญ” มาเป็น “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ และไดก้ าหนดวันชาติใหม่ ใหเ้ป็นวันที่ 5 
ธันวาคม ซึ่งตรงกบัวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 9)2 จะเห็นไดว้่า 
ในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ไดเ้ปลี่ยนแปลงสถาบนัพระมหากษัตริยใ์หก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์
ของชาติแทนรฐัธรรมนญู นอกจากนีย้งัสง่เสริมใหพ้ระมหากษัตรยิเ์ขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้ง
ความชอบธรรมใหก้บัระบอบอ านาจนิยมทหาร  

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 18 - 19. 
2 ธิกานต ์ศรีนารา.  (2563).  การส่งเสริมอดุมการณ์ ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์.  (Online). 
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เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดในการบริหารประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีให้
ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย ์เน่ืองจากการท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เป็นขา้ราชการ
ทหาร ซึ่งหนึ่งในภารกิจและหนา้ที่หลกัของทหารไทยทุกยคุทุกสมยัคือการพิทกัษ์และรกัษาเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย ์ตลอดจนการแสดงออกถึงจิตส านักในการตระรูถ้ึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์โดยการนอ้มน าพระราชด าริและหลกัธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระราชกรณียกิจ
มาเป็นแบบอย่างเพื่อด าเนินชีวิต1 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เขา้มามีบทบาทในการเป็นผูน้  า
ประเทศในฐานะนายกรฐัมนตรี ไดส้่งเสริมแนวคิดพรอ้มทั้งปลูกฝังอุดมการณ์เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้แก่ประชาชนภายในประเทศ ผ่านการน าเสนอข่าวที่เก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และสง่ผลใหเ้กิดการน าเสนอข่าวในพระราชส านกั และไดก้ าหนดใหเ้สนอข่าวใน
พระราชส านักเป็นอันดับแรกของข่าวประจ าวันในเวลา 20.00 น. โดยเนือ้หาข่าวจะเก่ียวกับพระ
ราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์และไดม้ีการน าเสนอพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานในวาระต่าง ๆ ซึ่งมี เนื ้อหา
ครอบคลมุไปตัง้แต่การกระท าความดี การธ ารงวฒันธรรม การบริหารบา้นเมือง เป็นตน้ ซึ่งสิ่งต่าง 
ๆ เหล่านีก้ลายเป็นสิ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจประชาชนชาวไทยมาตลอด เราจะเห็นว่าจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์ เป็นหนึ่ งในบุคคลส าคัญที่ ได้ปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตรยิใ์หก้บัสงัคมไทย 

2.2.4 บทบาทของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกกับการสร้างภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 
2506 – 2516 

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ถึงแก่อสญักรรมเมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2506 สภาพ
สงัคมไทยยังคงอยู่ภายใตก้ารปกครองในรูปแบบเผด็จการทหารที่น าโดย จอมพลถนอม กิติขจร 
จอมพลประพาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค ์กิตติขจร ในส่วนของนโยบายที่เก่ียวกับกิจการ
โทรทัศน์ของกองทัพบก ยังคงด าเนินกิจการโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกเป็นส าคัญ และได้มีการเพิ่มการโฆษณาชวนเชื่อเก่ียวกับภัยของ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับสถานการณ์ภายในประเทศที่ต้องต่อสู้กับสงครามจิตวิทยาจากภัย
คอมมิวนิสต ์โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเติมขึน้ ดงันี2้ 

 
1 กองบญัชาการกองทพัไทย.  (ม.ป.ป.).  คู่มือการปลูกฝังอดุมการณ์ทางทหารของกองบญัชาการกองทพัไทย.  
หนา้ 23. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2515).  ประวตัขิองสถานโีทรทศันก์องทพับก.  หนา้ 12. 
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1. เป็นเคร่ืองมือในการแจง้ข่าว ค าสั่ง ใหท้หารและประชาชนที่เก่ียวขอ้งทราบ 
2. เผยแพร่กิจการของกองทัพบก และส่วนราชการอ่ืน ๆ นอกกองทัพบกตามที่

เห็นสมควร 
3. ต่อตา้นการโฆษณาของฝ่ายตรงขา้ม 
4. ด าเนินการทางจิตวิทยาโดยการใหค้วามรว่มมือกบักองทพับก 
5. เผยแพรน่โยบายของรฐับาล 
6. บ ารุงความรูแ้ละใหค้วามบนัเทิงแก่ทหารและประชาชน 
7. สนบัสนนุการอบรมศีลธรรมและวฒันธรรมของชาติแก่ทหารและประชาชน 
8. กระจายข่าวสารทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
9 สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดีระหว่างทหารกบัประชาชน 
10. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความรู ้ความช านาญในวิชาการวิทยุและ

โทรทศัน ์
คณะผู้บริหารในห้วงเวลานี ้ ได้แก่ พลตรีประสิทธิ์  ชื่นบุญ ด ารงต าแหน่งเป็น

ผูอ้  านวยการการสถานีโทรทัศนก์องทัพบก ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 - 2519 นับเป็นผูอ้  านวยการสถานี
วิทยุโทรทศันก์องทัพบกที่ด  ารงต าแหน่งยาวนานที่สดุถึง 12 ปี ในดา้นการบริหารงานยงัคงด าเนิน
กิจการภายใต้คณะกรรมการควบคุมวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ
กองทพับกเป็นประธานคณะกรรมการ รายชื่อประธานคณะกรรมการในหว้งเวลา พ.ศ. 2506 - 2616 
มีรายละเอียด ดังนี ้ พลเอกจิตติ นาวีเสถียร (พ.ศ. 2505 - 2507) พลเอกประพันธ์ กุลพิจิตร  
(พ.ศ. 2507 - 2508) พลเอกบริบูรณ์ จุละจาริตต์ (พ.ศ. 2508 - 2509) พลเอกกฤษณ์ ศรีวะรา 
(พ.ศ. 2509 - 2516) ตามล าดบั 

วัตถุประสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากตอนแรกที่มีการจัดตั้งสถานีฯ ในระยะแรกจะเห็นได้ว่า 
เป็นผลมาจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบา้นที่ตอ้งเผชิญกับภัยของสงครามเย็นที่รุนแรงขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสต ์บทบาทของช่อง 5 ในช่วงเวลานีใ้นดา้น
งานข่าว ยังคงด าเนินการน าเสนอเนื ้อหาที่เป็นสาระความรูอ้ย่างต่อเนื่องและได้มีการน าเข้า
ภาพยนตรจ์ากต่างประเทศเพื่อให้ความบันเทิงแก่ประชาชน 1 และสืบเนื่องจากสถานการณ์
ภายในประเทศที่ต้องต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจึงได้มีนโยบาย
เพิ่มเติมด้านการปราบปรามศัตรูที่มองไม่เห็นหรือการต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ด้วยสงคราม

 
1 สภุาพร โพธ์ิแกว้.  (2558).  เล่มเดมิ.  หนา้ 27. 
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จิตวิทยา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกไดข้อความร่วมมือและใหค้ าแนะน าแก่ประชาชนใน
การต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในช่วงเวลานี ้ทางสถานีฯ  ได้จัดรายการ
สมัภาษณผ์ูก้่อการรา้ยกลบัใจโดยน ามาเผยแพรอ่อกอากาศเพื่อผลทางดา้นจิตวิทยา ใหป้ระชาชน
ไดร้บัรูถ้ึงความเลวรา้ยของภัยคอมมิวนิสต ์ส าหรบัการด าเนินการของสถานีโทรทัศนก์องทัพบก
เพื่อสนบัสนุนภารกิจในการตา้นภยัคอมมิวนิสตข์องกองบญัชาการปราบปรามคอมมิวนิสต ์ได้แก่ 
การแพร่ภาพและค าโฆษณาในการต่อตา้นโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสตใ์นละครโทรทัศนท์ี่
ออกอากาศทางสถานี การจัดท าภาพนิ่งเพื่อเป็นภาพประกอบในรายการข่าว การจัดท าภาพค า
ขวัญ ค ากลอนปลุกใจเพื่อคั่นรายการต่าง ๆ รวมถึงการฉายภาพยนตรเ์รื่องสั้นเพื่อปลุกใจ และ
ต่อตา้นการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัไดด้  าเนินการตามนโยบายสง่เสรมิความรกัชาติ 
ดว้ยการจัดประกวดวงดนตรี การประกวดเพลง เพื่อชักจูงเยาวชนที่มีความสนใจทางดา้นดนตรี 
เช่น รายการโลกดนตรี เป็นตน้ 

นอกจากนี ้สถานีโทรทัศนก์องทัพบกไดด้ าเนินการขยายรศัมีการส่งสญัญาณไปยัง
พืน้ที่ต่างจงัหวดัดว้ยเครื่องทรานสเลเตอร ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้บริเวณภาคเหนือ ติดตัง้ที่เขาวง
พระจันทร ์จังหวัดลพบุรี บริเวณเขากบ จังหวัดนครสวรรค ์และต าบลทับคลอ้ ที่จังหวดัพิจิตร ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ที่จังหวัด ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค ์พิจิตร และพิษณุโลก ถัดมาที่ภาคตะวันออก 
ติดตั้งที่เขาหมอน อ าเภอสัตหีบ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตั้งที่บริเวณเขาพริก คอลงไผ่ 
จังหวัดนครราชสีมา การขยายพืน้ที่การส่งสัญญาณโทรทัศนอ์อกไปยังบริเวณต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ขา้งตน้ เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจต่อประชาชนไม่ใหห้ลงเชื่อภยัคอมมิวนิสต ์ซึ่ งถือเป็นหนึ่งใน
กลยทุธด์า้นการข่าวที่ส  าคญั 

สืบเนื่องจากนโยบายการขยายเครือข่ายสถานีโทรทศันใ์หค้รอบคลมุทั่วประเทศของ            
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์รฐับาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506 - 2514) ได้เปิดโอกาสให้
เอกชนเขา้มาด าเนินกิจการโทรทัศนโ์ดยกองทัพบกได้ใหส้มัปทานแก่บริษัท กรุงเทพโทรทัศนแ์ละ
วิทยุ จ ากัด ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ด้วยระบบ PAL (Phase Alternation 
Line) สัญญาณ 625 เสน้ ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศนส์ีแห่งแรกของประเทศไทย 1 เราจะเห็นไดว้่าใน
ช่วงเวลานี ้มีสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยจ านวน 3 สถานี  ได้ แก่  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี 
ช่องสญัญาณที่ 4 (ช่อง 9 ในปัจจุบนั) สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ช่องสญัญาณที่ 7 ภาพขาวด า (ช่อง 
5 ในปัจจบุนั) และสถานีโทรทศันส์ีกองทพับก ช่องสญัญาณที่ 7 ภาพสี  (ช่อง 7 ในปัจจบุนั) 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 11. 
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สถานีโทรทศันก์องทพับก ไดม้ีการจดัตัง้สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. ที่คลื่นความถ่ี 
94 MHz. พ.ศ. 2508 เพื่ อถ่ายทอดเสียงภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ฉายทางโทรทัศน์ของ
สถานีโทรทศันก์องทพับกใหป้ระชาชนและชาวต่างชาติหรือกลุ่มทหารอเมรกินั ที่เขา้มาตัง้ฐานทัพ
เพื่อปฏิบัติการต้านภัยคอมมิวนิสต์  ได้รับฟังความบันเทิงจากทางวิทยุได้ อีกช่องทางหนึ่ง 
นอกจากนีใ้นปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (รชักาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจา้พระ
บรมราชินีนารถในรชักาลที่ 9 พรอ้มดว้ยสมเด็จพระเจา้ลกูเธอทุกพระองค ์ไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
เยือนสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกเป็นการส่วนพระองค ์เพื่อทอดพระเนตรกิจการโทรทัศนข์อง
สถานีฯ1 

บทบาทของช่อง 5 ในการสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างทหารกบัประชาชน ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งวตัถุประสงคห์ลกัที่สถานีโทรทัศนก์องทัพบกยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบของ
รายการบันเทิง ที่ถูกสรา้งและน ามาออกอากาศในช่วงเวลานี ้พ.ศ. 2508 ไดม้ีการน าภาพยนตร์
จากต่างประเทศมาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก โดยมีบริษัท รชัฟิลม์ทีวี เป็น
ผูด้  าเนินการน าเขา้ภาพยนตรช์ุดจากต่างประเทศเขา้มาฉาย ส าหรบัภาพยนตรท์ี่เป็นที่นิยม ไดแ้ก่ 
พยคัฆ์รา้ย 707 Man from U.N.C.L.E และภาพยนตรเ์รื่อง โลมา เพือ่นแกว้ FLIPPER นอกจากนี ้
พันเอกถาวร ช่วยประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายรายการ ยังไดส้่งเสริมใหผู้ผ้ลิตภาพยนตรห์รือรายการใน
ประเทศไทย ผลิตผลงานเพื่อน ามาออกอากาศทางสถานีโทรทัศนก์องทัพบกมากขึน้ นอกจากนี ้
บริษัท รชัฟิลม์ทีวี  ผู ้น าเข้าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศเล็งเห็นว่าสามารถผลิตภาพยนตรด์้วย
ตนเองได้ จึงได้ตัดสินใจสร้างภาพยนตรช์ุดที่ผลิตโดยบริษัทเป็นเรื่องแรกและน าฉายทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง พิภพมัจจุราช ออกอากาศ เมื่อวันที่  21 มกราคม พ.ศ. 2511  
และเรื่อง ชุมทางชีวิต ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511 ภาพยนตรอี์กหนึ่งเรื่องที่
ประสบความส าเร็จในห้วงเวลานี ้และสรา้งโดยบริษัท รชัฟิลม์ทีวี เช่นกัน ได้แก่เรื่อง หุ่นไล่กา 
ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 25122 จะเห็นไดว้่าในช่วงเวลานีส้ถานีโทรทศันก์องทพับกไดน้ าเสนอรายการ
ต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทัง้ความรูแ้ละความบนัเทิงควบคู่ไปพรอ้มกนั นอกเหนือจากรายการ
ข่าวที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารภายในประเทศและต่างประเทศและการด าเนินงานของรฐับาล ยังมี
ภาพยนตรท์ั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศเพื่อใหผู้ร้บัชมโทรทัศนไ์ดร้บัความบันเทิง
และเพลิดเพลินไปกับรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางสถานีฯ อีกดว้ย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความ

 
1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 11.  
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 60. 
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พยายามของสถานีฯ ที่ไม่เนน้การน าเสนอกิจกรรมของทหารเพียงอย่างเดียว เพื่อใหป้ระชาชนรูส้ึก
ถึงความผ่อนคลายจากการรบัสื่อความบนัเทิงต่าง ๆ ที่สถานีไดน้ าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 โปสเตอรภ์าพยนตรเ์รื่อง พยคัฆร์า้ย 707 Man from U.N.C.L.E (ซา้ย)  
และภาพยนตรเ์รื่อง โลมาเพื่อนแกว้ FLIPPER (ขวา) 

ที่มา: สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  ยอ้นรายการดงัในอดีต.  หนา้ 61. 

ดา้นรายการเชิงวาไรตีท้ี่เกิดขึน้ในหว้งเวลานี ้ผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการสรา้งรายการ
เชิงวาไรตีใ้หก้บัสถานีโทรทศันก์องทพับกไดแ้ก่ พนัเอกการุณ เก่งระดมยิง นอกเหนือจากงานดา้น
เทคนิคที่ท่านเคยไดร้บัมอบหมายในช่วงก่อตัง้สถานีฯ ปีแรก พนัการุณ เก่งระดมยิง ยงัเป็นผูคิ้ดคน้
และอ านวยการผลิตรายการโทรทศันเ์ชิงวาไรตีท้ี่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนก์องทพับกในหว้ง
เวลานี ้รวมถึงเป็นพิธีกรรายการดว้ยตนเอง รายการเชิงวาไรตีท้ี่มีชื่อเสียงของสถานีฯ ไดแ้ก่ ราย
การพอ็บ-ทอ็บ ออกอากาศรัง้แรก พ.ศ. 2509   โดยไดแ้นวคิดมาจากค าภาษาองักฤษ Pop To The 
Top เป็นรายการที่เนน้สง่เสรมิความสามารถของผูม้าออกรายการในดา้นต่าง ๆ ทัง้ทางดนตรี กีฬา 
ความสวยงาม เป็นตน้ รายการบนัไดดารา ออกอากาศ พ.ศ. 2509 เป็นรายการที่เนน้ใหผู้ช้มเขา้
มาแสดงความสามารถในทุกสาขา ทัง้ดา้นการรอ้งเพลง การบรรเลงดนตรี การพูด มายากล หรือ
กายกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน และ รายการ 20 ค าถาม 
ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2511 รายการที่ฝึกทักษะของผู้ชมและผู้เข้าร่วมรายการให้ใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณในการตอบค าถามและทายค าถาม1 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 56. 
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ภาพประกอบ 2 รายการพ็อบ-ท็อบ (ซา้ย) และรายการ 20 ค าถาม (ขวา) 

ที่มา: สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  ยอ้นรายการดงัในอดีต.  หนา้ 55. 

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกยังได้มีการร่วมมือกันท างานกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี  
ช่อง 4 ในการถ่ายทอดเหตกุารณส์ าคญัที่ประชาชนควรไดม้ีสว่นร่วมทางสงัคม เช่น การถ่ายทอดการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ์พ.ศ. 2509 และการถ่ายทอดการแข่งขนักีฬาแหลมทอง (กีฬาซีเกมส ์ใน
ปัจจุบนั) ซึ่งการร่วมกันในการถ่ายทอดออกอากาศของทั้ง 2 สถานีโทรทัศนใ์นประเทศไทยนี ้ได้
น าไปสู่การเกิดขึน้ของ “โทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย” เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2511 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อ  านวยการในการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานีโทรทัศนใ์นประเทศไทย 
โดยใชช้ื่อย่อว่า ทรท. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า TV POOL OF THAILAND สถานีโทรทัศนท์ี่เขา้
ร่วมสมาชิกประกอบไปดว้ย 3 สถานี ไดแ้ก่ สถานีโทรทัศนไ์ทยทีวี ช่อง 4 สถานีโทรทัศนก์องทัพบก 
ช่อง 5 และสถานีโทรทศันส์ีกองทพับก ช่อง 71  ในดา้นการบริหารงาน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
จากผูอ้  านวยการของสถานีโทรทัศนท์ี่เป็นสมาชิก และไดม้ีการแต่งตัง้ประธานกรรมการ ซึ่งในปี
แรกไดม้อบหมายให ้พลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญ ผูอ้  านวยการสถานีโทรทัศนก์องทัพบก เป็นประธาน 
ทรท. คนแรก ซึ่งต่อมาผู้อ  านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกจะต้องด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยควบคู่มาจนถึงปัจจบุนั2 

วตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้โทรทัศนร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 1. เพื่อ
ร่วมกันถ่ายทอดและรบัการถ่ายทอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะรายการส าคัญ

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2529).  โทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย.  หนา้ 22-23. 
2 สภุาพร โพธ์ิแกว้.  (2558).  เล่มเดมิ.  หนา้ 28. 
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ระดับชาติหรือระหว่างประเทศ 2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการตกลง
ค่าลิขสิท ธิ์ ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดออกอากาศ 3. เพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่าง
สถานีโทรทัศนใ์นประเทศไทยทุกช่อง โดยมีหลักการที่จะไม่แย่งชิงผลประโยชนซ์ึ่งกันและกัน 4. 
เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย      ทุกช่อง ส าหรบัรายการ
ส าคัญที่ร่วมกันถ่ายทอดโดยโทรทัศนร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ การ
ถ่ายทอดการสง่มนษุยไ์ปลงบนดวงจนัทรเ์ป็นครัง้แรกดว้ยยานอะพอลโลของประเทศสหรฐัอเมรกิา          
โดยการรบัสญัญาณถ่ายทอดขา้มทวีปผ่านดาวเทียมเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 25121 และการ
ถ่ายทอดโทรทศันเ์อเชี่ยนเกมส ์ครัง้ที่ 6 ระหว่างวนัที่ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 25132  

จะเห็นไดว้่ารายการบนัเทิงที่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้ไม่ว่าจะเป็น รายการพ็อบ-ท็
อบ รายการ 20 ค าถาม รายการบันไดดารา ลว้นแต่เป็นรายการที่ส่งเสริมความสามารถของเด็ก
และเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการบริหารงานของรฐับาล     ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์เพื่อไม่ใหถ้กูชกัจูงหรือเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัภยัคอมมิวนิสต ์การด าเนินกิจการ
ของสถานีโทรทศันก์องทพับกยงัคงเป็นไปตามทิศทางของรฐับาลและเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของรฐับาลผ่านรายการสาระความรูแ้ละความบนัเทิงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศันก์องทพับก 

ประเด็นส าคญัที่ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงในหว้งเวลานี ้คือ สถานีโทรทศันก์องทพับกในสมยั
รฐับาล จอมพลถนอม กิตติขจร มีบทบาทในการน าเสนอภาพลักษณ์ของทหารที่สอดคลอ้งกับ
บทบาททางการเมือง ที่กองทพัแสดงออกใหป้ระชาชนรบัรู ้โดยพิจารณาจากการที่สถานีโทรทศัน์
กองทัพบกมีวัตถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการเพิ่มเติมขึน้จากในสมัยรฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รชัต ์โดยระบุว่าสถานีโทรทศันก์องทพับกในช่วงเวลานี ้(พ.ศ. 2506 - 2516) มีวตัถุประสงคใ์นการ
ต่อสูก้ับสงครามจิตวิทยาจากภัยคอมมิวนิสต ์การต่อตา้นการโฆษณาของฝ่ายคอมมิวนิสต ์การ
แจง้ข่าวสาร ค าสั่งของรฐับาลและกองทพัให้ทหารและประชาชนรบัทราบ นอกจากนี ้ดา้นรายการ
โทรทศันท์ี่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้พบว่า มีการแพร่ภาพและค าโฆษณาที่ต่อตา้นโฆษณาชวนเชื่อ
ของคอมมิวนิสต์แทรกในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีฯ มีการจัดท าภาพค าขวัญ ค า
กลอนปลุกใจต่อตา้นคอมมิวนิสตเ์พื่อออกอากาศในช่วงคั่นรายการต่าง ๆ รวมถึงการท าจัดท า
ภาพนิ่งการต่อสูข้องทหารกบัฝ่ายคอมมิวนิสต ์ตลอดจนมีรายการสมัภาษณผ์ูร้า้ยกลบัใจที่น ามา

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2529).  เล่มเดมิ.  หนา้ 28. 
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 31. 
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ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนก์องทัพบกเพื่อหวังผลทางดา้นจิตวิทยาใหป้ระชาชนรบัรูถ้ึงความ
เลวรา้ยของภยัคอมมิวนิสต1์  

2.3 สรุปท้ายบท 
อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า บทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบกในการสรา้งภาพลกัษณ์

ทหาร พ.ศ. 2501 - 2516 เป็นไปในการสนับสนุนนโยบายของรฐับาลทหาร เนื่องจากช่วงเวลานี ้
เป็นการปกครองในรูปแบบเผด็จการทหาร โดยทหารมีอ านาจสูงสดุในการควบคุมสื่อโทรทัศน ์ซึ่ง
สถานีโทรทศันก์องทัพบก ไดท้ าหนา้ที่ในการใชส้ื่อเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการทหาร
กับประชาชน และสนับสนุนโยบายการด าเนินงานของรฐับาล ทั้งการให้ความส าคัญกับชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศา
นุวงศ์ผ่านการน าเสนอข่าวในพระราชส านัก รวมถึงการสนับสนุนนโยบายการต่อต้านภัย
คอมมิวนิสต ์ในการน าเสนอรายการสมัภาษณ์ผูร้า้ยกลับใจ โดยการน าผูท้ี่เคยเขา้ร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมาสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นถึงภัยรา้ยของคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีการส่งสัญญาณการออกอากาศเพื่อสนับสนุนนโยบายในการต้านภัย
คอมมิวนิสตไ์ปยังเขตพืน้ที่ชนบทในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขต
พืน้ที่ที่ภัยคอมมิวนิสตส์ามารถแทรกซึมเขา้มาในสงัคมไทยได ้ดังนั้นอาจสรุปไดว้่า บทบาทของ
สถานีโทรทัศนก์องทัพบกในการสรา้งภาพลกัษณ์ทหาร พ.ศ. 2501-2516 เป็นไปตามบริบททาง
การเมืองที่รฐับาลเผด็จการทหารตอ้งการใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลข่าวสารที่ฝ่ายรฐับาลน าเสนอ
เพียงอย่างเดียว รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมและแนวคิดให้ประชาชนปฏิบัติตามทั้งการส่งเสริม
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และการต่อตา้นภยัรา้ยจากคอมมิวนิสต ์

เมื่อบริบททางการเมืองและสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึน้ของ
เหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516  ที่ประชาชนนิสิตนกัศึกษาออกมาชมุนุมปราศรยัอภิปรายโจมตี
รฐับาล จนกระทั่งน าไปสู่เหตุการณ์นองเลือดจากการเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มทหารและ
ต ารวจ ซึ่งไดก้ลายเป็นจุดเปลี่ยนบทบาทและภาพลกัษณข์องกองทพัในสงัคมไทย ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภาพลกัษณข์องทหารอนัจะกลา่วถึงในบทถดัไป 

 

 
1 สถานีโทรทศันก์องทพับก.  (2515).  ททบ.ด าเนนิงานอะไรบา้ง.  หนา้ 58-60. 



 

บทที ่3 
บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2516 - 2535 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงบทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบกในการสรา้งภาพลกัษณ์ทหาร 
ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง คือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ประชาชนนับแสนคนไดอ้อกมาเดินขบวนขับไล่รฐับาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม 
กิตติขจร ท าใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค ์กิตติขจร 
ตอ้งออกนอกประเทศ ท าใหป้ระเทศไทยกลบัสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย1 โดยเหตุการณ ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ส่งผลให้ทหารต้องลดบทบาททางการเมืองลง ก่อนที่จะกลับมาแสดง
บทบาททางการเมืองดว้ยการท ารฐัประหาร ยึดอ านาจรฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้ของประชาชน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งน าไปสู่การที่ประชาชนออกมาชมุนมุต่อตา้นรฐับาลที่มีผูน้  าทหารในคณะรฐัประหาร
เป็นนายกรฐัมนตรี และมีการใชก้ าลงัทหารปราบปรามประชาชนที่ชมุนมุต่อตา้นรฐับาลจนเกิดการ
จลาจลและนองเลือด ระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกว่า “เหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ” หรือ “พฤษภาเลือด” ส่งผลใหภ้าพลกัษณข์องทหารในช่วงเวลานีต้กต ่าลงอย่างมาก 
เห็นไดจ้ากการที่ทหารไม่สามารถใส่เครื่องแบบออกมาปฏิบัติหนา้ที่ได ้ซึ่งท าใหท้หารจ าเป็นตอ้ง
ลดบทบาททางการเมืองลงอีกครัง้หนึ่งหลงัเหตกุารณย์ุติลง 

3.1 บทบาททางการเมืองและภาพลักษณข์องทหารระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2535 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในโครงสรา้งภายใน

กองทัพ ซึ่งภายในกองทพัขาดผูน้  าทหารทหารระดบัสงูที่จะสามารถผูกขาดอ านาจในการควบคุม
ก าลงัทหารไวอ้ย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผูน้  าทหารหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ส่วน
ใหญ่เป็นนายทหารที่ไม่มีประสบการณท์างการเมืองมากนกั และผูน้  าทหารระดบักลางสว่นหนึ่งได้
เริ่มสรา้งฐานอ านาจของตนเองภายในกองทพั โดยฐานอ านาจของทหารระดบักลางกลุม่นีไ้ม่ไดถู้ก
สรา้งขึน้เพื่อรองรบัการมีอ านาจของผู้น าทหารดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่เป็นการสรา้งความ
เข้มแข็งทางการเมืองของกลุ่มผู้น าทหารระดับกลางภายในกลุ่มของตนเอง ซึ่ง แสดงใหเ้ห็นถึง

 
1 วนัมหาปิต ิ14 ตลุาคม 2516.  (2541).  หนา้ 16; เสน่ห ์จามรกิ.  (2556).  “การเมืองไทยกบัปฏิวตัติลุาคม".  
ใน. ชาญวิทย ์เกษตรศิร ิและ ธ ารงศกัดิ์ เพชรเลิศอนนุต ์(บรรณาธิการ).  ตลุา-ตลุา สงัคม-รฐัไทยกบัความรุนแรง
ทางการเมอืง.  หนา้ 15-60. 
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บรรยากาศภายในกองทัพที่ไม่มีการรวมศูนย์อ านาจได้อย่างเข้มแข็งเหมือนในอดีต ซึ่งท าให้
นายทหารระดบักลางสามารถสรา้งพลงัการต่อรองทางการเมืองภายในกองทพัได1้ 

นอกจากนี ้ดว้ยกระแสที่สงัคมต่อตา้นคณะทหารที่ผูกขาดอ านาจทางการเมืองและใช้
อ านาจทางการทหารและการเมืองในการส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกิจสว่นตวัและพรรคพวก
มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2516 ท าให้พลังชัยชนะของประชาชนต่อรฐับาล
ทหารจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดกระแสการต่อต้านการเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองของทหาร ซึ่งส่งผลใหจ้ านวนทหารที่เป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ มีเพียง 53 คน
จากจ านวนทัง้หมด 299 คน หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่ถึง 1 ใน 4 ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ และใน
ขณะเดียวกัน นักการเมืองฝ่ายพลเรือนและกลุ่มพลงัทางการเมืองอย่างนิสิตนักศึกษาและกลุ่ม
อิทธิพลอ่ืน ๆ ไดพ้ยามยามลดทอนอ านาจของคณะทหารโดยรวมในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
นโยบายภายในประเทศและนโยบายจากต่างประเทศดว้ยการตัดทอนหรือควบคุมงบประมาณ
ทางการทหาร อาจกล่าวไดว้่า บทบาททางการเมืองของคณะทหารไดต้กต ่าลงอย่างมาก ตั้งแต่
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา จนถึงก่อนวนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 25192 

ในสภาพการณ์ที่กองทัพถูกลดบทบาททางการเมืองลงนี ้พบว่า ผูบ้ัญชาการทหารบก
ในช่วงเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถึงก่อนวนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 คือ พลเอกกฤษณ ์ศรี
วะรา (1 ตุลาคม2516 – 30 กันยายน 2518) ไดมุ้่งที่การแกปั้ญหาดา้นการปกครองทหารภายใน
กองทัพ เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของทหารให้เป็นที่ศรทัธาของประชาชน รวมไปถึงการแสดง
บทบาทดา้นการรกัษาความมั่นคงภายในประเทศดว้ยการปราบปรามคอมมิวนิสต ์โดยมีการดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ด้วยการอบรมประชาชนในพื ้นที่
รบัผิดชอบของแต่ละกองทัพภาค เพื่อจดัตัง้ “กลุ่มไทยบา้นอาสา” เป็นแนวร่วมของกองทัพในการ
ต่อสูก้ับภัยคอมมิวนิสต์3 ส่วนพลเอกบุญชัย บ ารุงพงศ ์(1 ตุลาคม 2518 –    30 กนัยายน 2519) 
ไดส้านต่องานของพลเอกกฤษณ์ สีวะรา ในการแกปั้ญหาความแตกแยกภายในกองทัพบก และ
การฝึกอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ใหป้ระชาชนมีความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 
1 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2558).  เสนาธิปไตย:รบัประหารกบัการเมืองไทย.  หนา้ 39. 
2 ชยัอนนัต ์สมทุวณิช.  (2525).  ยงัเตริ์กกบัทหารประชาธิปไตย การวเิคราะห์บทบาทmทหารในการเมืองไทย.  
หนา้ 44-49. 
3 สรุพนัธ ์พุ่มแกว้.  (2550).  การตดัสนิใจของผูบ้ญัชาการทหารบก.  หนา้ 23-27. 
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ตลอดจนสิ่งที่เพิ่มขึน้มา คือ พลเอกบัญชัย บ ารุงพงศ์ ได้ก าหนดนโยบายให้กองทัพบกในการ
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลในการพฒันาทอ้งถิ่น1 

จากแนวปฏิบติัของกองทัพบกในสมัยที่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา และพลเอกบุญชัย บ ารุง
พงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ที่กองทัพบกภายใต้การ
บริหารงานของผูบ้ญัชาการทหารบกทัง้ 2 ท่านนี ้ตอ้งการน าเสนอ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณข์องทหารบก
ในฐานะผูร้กัษาความมั่นคงภายในประเทศจากการคุกคามของภัยคอมมิวนิสต ์และภาพลกัษณ์
ของทหารบกในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของ
รฐับาล อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ภายในประเทศหลังเหตุการณ์ 14 ตุล าคม พ.ศ. 2516  
ที่กระแสความคิดแนวสังคมนิยมได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหมู่ปัญญาชน กรรมกร ชาวนา 
รวมถึงพระสงฆ์บางกลุ่ม ประกอบกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้      
ที่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อีกทั้ง
กองทัพสหรฐัอเมริกายังไดถ้อนทัพออกจากอินโดจีน พ.ศ. 2518 ท าใหก้องทัพซึ่งผูกตนเองไวก้ับ
บทบาทในการรกัษาความมั่นคงของประเทศใหพ้น้จากการคกุคามของฝ่ายคอมมิวนิสต ์เนื่องจาก
ประเทศเพื่อนบา้นของไทยมีแนวโนม้เป็นคอมมิวนิสต ์และการยึดมั่นในอุดมการณ์จงรกัภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ไดร้่วมกับกลุ่มพลงัฝ่ายขวาท าการกวาดลา้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่
ชมุนมุกนัในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์โดยการกวาดลา้งกลุม่นกัศกึษาซึ่งน าไปสู่การสงัหารหมู่ครัง้
ใหญ่ เมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งสาเหตขุองการสงัหารหมู่นกัศกึษาในครัง้นีน้ัน้ สว่นหนึ่งมา
จากการที่กองทัพและกลุ่มพลงัฝ่ายขวามองว่า นักศึกษาที่ชุมนุมที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็น
คอมมิวนิสต ์ดังนัน้ การกลบัมาแสดงบทบาททางการเมืองของทหารในเหตกุารณ ์6 ตลุาคม พ.ศ. 
2519 กองทพัไม่ไดจ้ดัตัง้รฐับาลทหารท่ีมีการรวมศนูยอ์  านาจดงัเช่นรฐับาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รชัต์ หรือรฐับาลของจอมพลถนอม กิตติขจร แต่เป็นการให้จัดตั้งรฐับาลพลเรือนอ านาจนิยม 
(รฐับาลนายธานินทร ์กรยัวิเชียร) โดยมีทหารเป็นผูใ้หค้วามคุม้ครองรฐับาล อย่างไรก็ตามจากการ
ที่รฐับาลพลเรือนอ านาจนิยมได้ใช้นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่ง ประกอบกับมี
ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลกบัฝ่ายทหารในเรื่องการโยกยา้ยต่อรองต าแหน่งรฐัมนตรีบางต าแหน่ง 
ซึ่งท าผูน้  าทหารในช่วงเวลานั้นไดต้ัดสินใจยึดอ านาจรฐับาลพลเรือน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 

 
1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 31-33. 
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2520 และเปิดระบบการเมืองใหม้ีความเป็นเสรีนิยมมากขึน้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีกครัง้หนึ่ง1 

ช่วง พ.ศ. 2520 - 2533 คณะทหารที่กลบัเขา้มามีบทบาทในการแทรกแซงทางการเมือง
ดว้ยการท ารฐัประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนนโยบายจากการปกครองด้วยระบอบ
เผด็จการทหาร มาเป็นการเปิดระบอบการเมืองสูก่ารเป็นประชาธิปไตย โดยในระยะแรกกองทัพยงั
มีบทบาททางการเมืองอยู่ค่อนขา้งมาก แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านสูร่ะบอบประชาธิปไตยด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง กองทัพไดล้ดบทบาททางการเมือง โดยปัจจัยที่ทหารท าใหก้ารเมืองกลับสู่การ
เลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตยนัน้ มาจากการที่ทหารมองว่า   ภยัคอมมิวนิสตท์ี่เป็นภยัคุกคาม
ขั้นรา้ยแรงต่อประเทศไทยได้ลดระดับลง เนื่องจากความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยเอง ท าใหพ้รรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยอ่อนก าลงัลง2 อีกทัง้ ผลจากการเปิดการ
ทูตระหว่างสหรฐัอเมริกากับจีน ท าใหจ้ีนลดความช่วยเหลือแก่พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศลง 
เหตผุลอีกประการหนึ่งมาจากการที่ผูน้  าทหารไดเ้ห็นบทเรียนจากรฐับาลนายธานินทร ์กรยัวิเชียร 
ที่น าเอานโยบายทางการเมืองแบบอ านาจนิยมสุดโต่งมาใชส้่งผลใหเ้กิดผลเสียมากกว่าผลดี ซึ่ง
การน านโยบายทางการเมืองแบบเสรีนิยมมาใชจ้ะช่วยใหท้หารรกัษาผลประโยชนแ์ละสิทธิพิเศษ
ของสถาบนักองทัพไวไ้ด3้ ประกอบกับการที่คณะนายทหารหนุ่มยศพนัเอก ซึ่งมีต าแหน่งคุมก าลงั
ส าคัญในกองทัพบกและมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ์ 
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดเ้ป็นนายกรฐัมนตรี (11 พฤศจิกายน 2520 – 30 มีนาคม 2523) ต่อมา
คณะนายทหารหนุ่มหรือ “ยงัเติรก์” ไดก้ดดนัใหพ้ลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน ์ลาออกจากต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี แลว้สนับสนุนใหพ้ลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ขึน้เป็นนายกรฐัมนตรีแทน4 โดยคณะ
นายทหารหนุ่มมีแนวคิดทางการเมืองที่สนับสนุนการปกครองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” 
กล่าวคือการปกครองที่มีรฐัธรรมนูญ มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยประชาชน แต่มี
สมาชิกวฒุิสภาที่มาจากการแต่งตัง้คอยถ่วงดลุสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตลอดจนมีบทบญัญัติใน
รฐัธรรมนญูที่ควบคมุอ านาจและบทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่มาจากการเลือกตัง้5 แมว้่า

 
1 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2543).  ทหารกบัการเมืองไทยในศตวรรษหนา้:พฒันาการและความเปลีย่นแปลง.  หนา้ 
18-23; สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2558).  เสนาธิปไตย: รฐัประหารกบัการเมืองไทย.  หนา้ 32-44; บณัฑิต จนัทรโ์รจน
กิจ.  (2560).  การเมืองไทยรว่มสมยั.  หนา้ 117-122. 
2 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2543).  เล่มเดมิ.  หนา้ 28-31. 
3 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 50-52. 
4 สจุิต บญุบงการ.  (2562).  ทหารกบัการพฒันาการเมืองไทย.  หนา้ 118-119. 
5 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.  (2535).  ความคดิทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535.  หนา้ 73-75. 
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แนวคิดทางการเมืองของคณะนายทหารหนุ่มจะไม่ใช่แนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเต็ม
ตัว แต่ก็ไม่ใช่แนวคิดแบบเผด็จการทหาร จึงไม่ไดเ้กิดความขัดแยง้กับการที่ผูน้  าทหารจะน าเอา
นโยบายทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาใช ้

อีกทัง้คณะนายทหารหนุ่มอีกกลุม่หนึ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนายทหารซึ่งมีความคิด
แบบเดียวกนั กล่าวคือ การใชร้ะบอบประชาธิปไตยในการแกไ้ขปัญหาหลกัของชาติ โดยนายทหาร
หนุ่มกลุ่มนีเ้รียกว่า “กลุ่มทหารประชาธิปไตย” ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนใหพ้ลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ์ที่ด  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีควบคู่กับต าแหน่งผูบ้ัญชาการทหารบก ไดต่้ออายุราชการ
ต าแหน่งผูบ้ัญชาการทหารบกอีก 1 ปี รวมไปถึงการที่กลุ่มนายทหารประชาธิปไตยไดม้ีบทบาท
ส าคญัในการเสนอใหร้ฐับาลพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ใชน้โยบายสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์เพื่อต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมของค าสั่ ง
นายกรฐัมนตรีที่ 66/2523 อันเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าใหร้ฐับาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์
ประสบความส าเรจ็ในการต่อสูก้บัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย1 

เมื่อบทบาทดา้นการต่อสูก้บัพรรคคอมมิวนิสตส์ิน้สดุลงเนื่องจากการล่มสลายของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยอนัเกิดจากความขดัแยง้ภายในพรรคเอง ประกอบกบัการที่รฐับาลพล
เอกเปรม ติณสลูานนท ์ไดใ้ชน้โยบายเปิดการเมืองใหเ้ป็นประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) เพื่อต่อสูก้บัพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย กองทัพไดเ้ปลี่ยนบทบาทมาสรา้งความมั่นคงของประเทศดว้ยการ
พฒันาความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การสรา้งถนน การจดัสรรที่ดินท ากินใหแ้ก่ประชาชน การ
อนรุกัษป่์าไมเ้พื่อฟ้ืนฟธูรรมชาติที่เสื่อมโทรมเสรมิสรา้งความเป็นอยู่ของราษฎรใหดี้ขึน้2   

ภายใต้บริบทที่กล่าวมานี ้รฐับาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สามารถบริหารประเทศ
ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยครึง่ใบมาได ้8 ปี 5 เดือน (3 มีนาคม 2523 – 4 สิงหาคม 2531) เมื่อมี
การเลือกตั้งทั่ วไปใน เดือนกรกฎาคม  พ .ศ. 2531 โดยพรรคชาติไทยซึ่ งได้รับ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากที่สุด ไดด้  าเนินการรวบรวมพรรคการเมืองอีก 5 พรรค และจัดตั้ง
รฐับาลโดยพลตรีชาติชาย ชุณหะวณั (ยศในขณะนัน้) หวัหนา้พรรคชาติไทยเป็นนายกรฐัมนตรีคน
แรก หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายกองทัพไม่ได้ออกมาแสดง

 
1 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.  (2535).  ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535.  หน้า 80-92; ชัยอนันต์ สมุทวณิช.  (2525).  ยัง
เติร์กกับทหารประชาธิปไตย การวิเคราะห์บทบาทในการเมืองไทย.  บทที่ 7-9; อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ.  (2563). เปรมาธิปไตย: การ
เมืองไทยระบอบไฮบริด.  หน้า 98-132. 
2 ธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข)  .2563การอนุรักษ์ป่าไม้กับบทบาทใหม่ของกองทัพไทยภายหลังการทำสงคราม  .(ธันวาคม-มกราคม ,

ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  )พคท (.มโทรมกรณีโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อ  )คจก  .(.
วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.  หน้า 117-132. 
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บทบาททางการเมืองใด ๆ มากนกั และปฏิบติังานตามที่ไดด้  าเนินการมาตัง้แต่สมยัรฐับาลพลเอก
เปรม ติณสลูานนท ์จนถึงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2534 กองทพัไดแ้สดงบทบาทในการแทรกแซง
ทางการเมืองอีกครัง้หนึ่ง โดยคณะทหารซึ่งเรียกตนเองว่า “คณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ 
(รสช.)” ประกอบไปดว้ยผูน้  ากองทพั ไดแ้ก่ พลเอกสนุทร คงสมพงษ์ (ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ) พล
เอกสจุินดา คราประยูร (ผูบ้ญัชาการทหารบก) พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล (ผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ) พลเรือเอกประพฒัน ์กฤษณจนัทร ์(ผูบ้ญัชาการทหารเรือ) และพลต ารวจเอกสวสัดิ์ อมร
วิวัฒน์ (อธิบดีกรมต ารวจ) ได้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลเนื่องจากเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างนายกรฐัมนตรีกับฝ่ายทหาร จากการที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดน้ าพลเอกอาทิตย ์
ก าลงัเอก ซึ่งฝ่ายผูน้  ากองทพัมองว่าเป็นคู่แข่งทางอ านาจหรือศตัรูทางการเมืองของพวกตนเองมา
ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และที่ปรกึษาของนายกรฐัมนตรี ท าใหฝ่้าย
ผูน้  ากองทัพรูส้ึกไม่มั่นใจต่ออนาคตของตนเอง จึงตัดสินใจท ารฐัประหารโดยมีการอา้งถึงปัญหา
การคอรร์ปัชั่นของรฐัมนตรีในรฐับาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั1 

ในการรฐัประหารยึดอ านาจรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั พบว่า คณะรกัษาความ
สงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ ไดใ้หภ้าพลักษณ์ของทหารในลักษณะที่ต่างจากภาพของการเป็นทหาร
ประชาธิปไตยและทหารนักพัฒนา อันเป็นสิ่งที่ เกิดขึน้จากบทบาทที่ทหารได้แสดงออกในยุค
รฐับาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์โดยในแถลงการณข์องคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ไดช้ีแ้จงถึงสาเหตุที่คณะรกัษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติตอ้งยึดอ านาจในการปกครองประเทศ โดยเนือ้หาส่วนหนึ่งใหภ้าพว่าทหารเป็นสถาบัน
ขา้ราชการประจ าที่ไม่ยอมอยู่ใตอิ้ทธิพลทางการเมืองของนักการเมือง แมว้่ารฐับาลพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ จะพยายามท าลายเอกภาพภายในกองทัพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทหารมีความ
จงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์จึงไดท้ าการยึดอ านาจจากรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ เนื่องจากรฐับาลได้อุ้มชู พลตรีมนุญ รูปขจร และพรรคพวกซึ่งกระท าความผิดฐานคบคิด
วางแผนลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์เพื่อเปลี่ยนแผลงการปกครองประเทศ2 

แมว้่าผูน้  าทหารจะไม่แสดงใหเ้ห็นว่า ทหารท าการรฐัประหารเพื่อเป็นนายกรฐัมนตรี โดย 
รสช. ได้แต่งตั้งให้นายอานันท์ ปัญยารชุน อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ าสหประชาชาติ เป็น

 
1 บณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ.  (2560).  การเมืองไทยร่วมสมยั.  หนา้ 145-146; ลิขิต ธีรเวคิน.  ววิฒันาการการเมืองการ
ปกครองไทย.  หนา้ 221-222; สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2541).  ทหารกบัประชาธิปไตยไทย: จาก 14 ตลุา สู่ปัจจุบนั
และอนาคต.  หนา้ 97-99. 
2 ธ ารงศกัดิ์ เพชรเลิศอนนัต.์  (2561).  ขอ้อา้ง การปฏิวตั-ิรฐัประหารในการเมืองไทยสมยัใหม่.  หนา้ 174-177. 
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นายกรัฐมนตรี ภายใต้การก ากับของ รสช. ในขณะที่ก าลังจัดท ารัฐธรรมนูญและเตรียมการ
เลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม ซึ่งไดร้บั
เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากที่สดุ ไดร้วบรวมพรรคการเมืองอีก 4 พรรค เพื่อจดัตัง้รฐับาล 
โดยเชิญพลเอกสุจินดา คราประยูร หนึ่งในผูน้  าของคณะ รสช. ขึน้เป็นนายกรฐัมนตรี จึงเกิดการ
ชุมนุมของประชาชนที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการต่อตา้นนายกรฐัมนตรี
ที่มาจากการรฐัประหารและไม่ไดม้าจากการเลือกตัง้ จากการที่กลุ่มผูชุ้มนุมขยายตัวขึน้ รฐับาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร ไดต้ัดสินใจใชก้ าลงัทหารในการปราบปรามผูชุ้มนุมและเกิดการนอง
เลือดขึน้ จนในที่สุดเหตกุารณน์องเลือดก็ยุติลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 9) ได้
ทรงไกลเ่กลี่ยใหฝ่้ายรฐับาลและฝ่ายต่อตา้นรฐับาลยติุการปะทะกนัและหนัมาเจรจากนั ฝ่ายทหาร
ที่ออกมาปราบปรามผูชุ้มนุมกลบัเขา้กรมกองของตนเอง ส่วนฝ่ายกลุ่มผูชุ้มนุมต่อตา้นรฐับาลได้
สลายการชุมนุม พลเอกสุจินดา คราประยูร ลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ความรุนแรงและ
ความสูญเสียจากเหตุการณ ์“พฤษภาทมิฬ” ระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ท าให้
ทหารต้องลดบทบาททางการเมืองลงอีกครั้งหนึ่ง1 2 ซึ่งภาพลักษณ์ของทหารในมุมมองของ
ประชาชนกลายเป็นภาพลกัษณด์า้นลบ 

3.2 บทบาทของสถานีโทรทัศนก์องทัพบก (ช่อง 5) ในการสร้างภาพลักษณท์หาร ระหว่าง 
พ.ศ. 2516 – 2535 

3.2.1 บทบาทของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกในการสร้างภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 
2516 – 2519 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ประชาชนเริ่มมีสิทธิเสรีภาพในการแสดง
บทบาทหน้าที่ได้อย่างกว้างขวางและค่อนข้างเป็นอิสระจากการควบคุมของทหาร เนื่องจาก
บรรยากาศทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ เมื่อกองทพัถูกลดบทบาททางการเมือง
ลง สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในฐานะสื่อมวลชนของทหาร ตอ้งหาแนวทางและก าหนดบทบาท
ใหม่ใหก้บัทหารเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูบ้ทบาทของทหารในทิศทางที่ดีขึน้ 

ทศันคติของประชาชนที่มีต่อกองทพัในช่วงเวลานี ้ตอ้งการใหท้หารลดบทบาทในการ
เขา้ไปแทรกแซงทางการเมืองอนัเป็นผลสืบเนื่องจากเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ที่ประชาชน
ไม่พอใจในการอยู่ภายใตก้ารปกครองของทหาร สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกจึงตอ้งพยายาม
ก าหนดบทบาทของทหารใหม่ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูบ้ทบาทของทหารในทิศทางที่ดีขึน้ ดังนั้น 

 
1 โดม ไกรปกรณ.์  (2563).  เสน้ทางประชาธิปไตย.  หนา้ 186-206. 
2 ปวิน ชชัวาลพงศพ์นัธ ์ (2554, กรกฎาคม- ธันวาคม).  กองทพั:สตัวส์ีข่าของราชาหรือประชาชน?.  หนา้ 51-52. 
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การบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในช่วงเวลานี ้จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การด าเนิน
กิจการเพื่อเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของทหาร พลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญ ยังคงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถานี และอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการควบคมุวิทยุโทรทศันก์องทัพบก โดยมี พล
เอกโชติ หิรณัยัษฐิติ (พ.ศ. 2516 - 2519) เป็นประธานคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก เมื่อพิจารณาจากสถานการณภ์ายในประเทศ จะ
เห็นว่า ในช่วงเวลานีบ้รรยากาศภายในประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ สืบเนื่องจากผล
ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ส่งผลให้ทหารไม่สามารถด าเนินกิจการในการเข้า
แทรกแซงทางการเมืองได ้ประกอบกบัแนวคิดสงัคมนิยมจากประเภทเพื่อนบา้นไดข้ยายความนิยม
เข้ามาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแถบพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้กองทัพต้องปรับ
แนวทางในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสต ์ โดยหันมาใชม้าตรการทางการเมืองมากขึน้แทนการใช้
มาตรการที่รุนแรง ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะสื่อมวลชนของทหารมีส่ วนในการ
สนับสนุนมาตรการดังกล่าวนีผ้่านการก่อสรา้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศนไ์ปยังพืน้ที่ส่วน
ภมูิภาคโดยเฉพาะบรเิวณพืน้ที่เสี่ยงภยัคอมมิวนิสต ์

ในฐานะเป็นสื่อของกองทพัที่ช่วยป้องกนัภยัคอมมิวนิสต ์การใชส้ื่อถือเป็นกลวิธีหนึ่ง
ในการโฆษณาชวนเชื่อท าใหส้ถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกมีการพฒันาในดา้นการขยายพืน้ที่การ
ส่งสัญญาณเรื่อยมาจากเดิม พ.ศ. 2515 โครงการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีส่ง
สญัญาณที่สนามเป้าไปยังจังหวดันครสวรรคแ์ละจังหวดันครราชสีมาโดยระบบไมโครเวฟ ต่อมา 
พ.ศ. 2517 มีนโยบายต่อเนื่องในการขยายรัศมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากส่วนกลางให้
ครอบคลมุพืน้ที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะนโยบายการขยายพืน้ที่เพื่อปฏิบติัการจิตวิทยาที่เก่ียวขอ้ง
กบัความมั่นคงของชาติไปสูป่ระชาชน โดยเริ่มที่เขตพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคใต1้ การก่อสรา้งสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศันค์รัง้แรกเริ่มตน้ก่อสรา้งที่บริเวณเขากบ 
จังหวัดนครสวรรค ์ใชก้ารถ่ายทอดสัญญาณจากการเช่าสัญญาณระบบไมโครเวฟขององคก์าร
โทรคมนาคม เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ที่บริเวณภาคเหนือ ซึ่งแลว้เสร็จและเปิดท าการใน พ.ศ. 2518 
และในปี เดียวกัน ได้ด า เนิ นการก่ อสร้างสถานี ถ่ ายทอดโทรทัศน์แห่ งที่  2  ใน ภูมิ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่บริเวณ เขายายเที่ยง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา เนื่องจากพืน้ที่
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นทิวเขาเพชรบูรณ์ตั้งฉากกับแนวเขาพนมดงรกัจากจังหวัดสระบุรี ผ่าน

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2529).  การพฒันาสถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับก.  หนา้ 35-36. 
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จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี อรญัประเทศ กัน้เขตพรมแดนไทย-เขมร สิน้สดุที่จงัหวดัอบุลราชธานี 
และเปิดท าการครัง้แรกใน พ.ศ. 25191   

จากนโยบายการด าเนินกิจการในการขยายพื ้นที่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยัง
บริเวณแถบชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มตน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เป็น
หนึ่งในการด าเนินงานที่สนับสนุนกิจการของกองทัพบกในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสต ์โดยการ
เลือกพืน้ที่ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นเขตพืน้ที่
แทรกซึมของกลุ่มคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยตรงบริเวณเขตพรมแดนไทยเขมร บริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากพิจารณาจากเขตพืน้ที่แทรกซึมของคอมมิวนิสต ์เมื่อพิจารณาถึงในหว้ ง
เวลาเดียวกันนีจ้ะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสงครามเวียดนาม ซึ่งการที่สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกเลือกพืน้ที่ในการขยายการส่งสญัญาณที่ภาคตะวันออกเฉียงเป็นที่แรกอาจเป็นผลมา
จากในช่วงเวลาเดียวกนันีเ้ป็นช่วงทา้ยของสงครามเวียดนามและสงครามต่อตา้นภยัคอมมิวนิสต ์
ซึ่งพืน้ที่การเกิดสงครามเวียดนามติดกบับริเวณพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหแ้นวคิดสังคมนิยมแพร่ขยายเขา้มาในประเทศไทย
โดยเฉพาะพืน้ที่แถบชนบทที่ชาวบา้นในพืน้ที่ดังกล่าวอาจถูกชังจูงโดยง่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกจึงไดเ้ลือกพืน้ที่ในการขยายการส่งสญัญาณโทรทัศนไ์ปยังภูมิภาคดังกล่าวเป็นที่แรก 
เพื่อสนับสนุนนโยบายในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ของกองทัพบก การด าเนินตามนโยบาย
ดังกล่าวนี ้สอดคล้องกับงานของสุรชาติ บ ารุงสุข ที่ได้กล่าวไว้ว่า 2 ในช่วง พ.ศ. 2516 - 2517 
กองทัพบกไดพ้ยายามผลกัดันการท าสงครามต่อตา้นภัยคอมมิวนิสตล์งไปยังพืน้ที่ที่เป็นปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพืน้ที่หมู่บา้น โดยมองว่าหมู่บา้นในเขตพืน้ที่ชนบทเป็นปัจจัยส าคัญใน
การปฏิบติัการทางดา้นจิตวิทยา ซึ่งนโยบายนีย้งัสง่ผลใหท้หารมีความสนใจในชนบทมากขึน้ ซึ่งจะ
น าไปสูบ่ทบาทใหม่ของกองทพัในการพฒันาชนบทในเวลาต่อมา 

นอกจากการด าเนินกิจการที่สนบัสนนุการปฏิบติัการดา้นจิตวิทยาของกองทพับก ใน
ปีเดียวกันนี ้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ปรบัปรุงอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์จาก
ระบบ 525 เสน้ ภาพขาวด า ช่องสญัญาณที่ 7 เป็นระบบ 625 เส้น ภาพสี ช่องสญัญาณที่ 5 ซึ่งส่ง
สัญญาณครอบคลุมพื ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และสุรินทร ์โดยเริ่ม
ออกอากาศเป็นภาพสีครัง้แรกดว้ยระบบ PAL (Phase Alternation Line) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2519).  ศกัราชใหม่ 2519 ปีแหง่โทรทศันส์ ีททบ.ช่อง 5.  หนา้ 15. 
2 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2541).  ทหารกบัประชาธิปไตยไทย จาก 14 ตลุา สู่ปัจจุบนัและอนาคต.  หนา้ 39. 
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พ.ศ. 2517 ในการถ่ายทอดพิธีสวนสนามของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค1์ นอกจากนีย้ัง
ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณข์องสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกจากยุคแรกที่มีลกัษณะเป็น
ภาพขาวด า และมีสีเพียงจุดเล็ก ๆ กลายมาเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีพื ้นที่สีครอบคลุมทุกพื ้นที่ 
สาเหตใุนการเปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณป์ระจ าสถานีวิทยโุทรทศันก์องทัพบกไม่มีปรากฏเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร แต่เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ ์พบว่า เป็นช่วงเวลาเดียวกนั
ที่สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกไดเ้ปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณจากภาพข่าวด าเป็น
ภาพสี ซึ่งอาจเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ที่มีสีประจ าสถานีเต็มพืน้ที่ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ถูก
น ามาใชแ้ละกลายเป็นสญัลกัษณป์ระจ าช่อง 5 มาจนถึงปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ตราสญัลกัษณใ์นยุคแรกและตราสญัลกัษณใ์นยุคภาพสี 

ที่มา: สภุาพร โพธิ์แกว้.  (2558).  จดหมายเหต ุ60 ปี โทรทศันไ์ทย.  หนา้ 48. 

จากนโยบายในการขยายพืน้ที่การส่งสญัญาณไปยังเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ส่งผลต่อ
การสรา้งบทบาทที่ดีใหก้ับทหาร ในการเลือกรายการที่ให้สาระและความรู ้เพื่อลดทอนกระแส
ความไม่พอใจทหารของประชานนอกเหนือจากรายการข่าว ท าใหม้ีรายการบันเทิงรวมถึงสาระ
ความรูม้ากขึน้มาออกอากาศผ่านรายการโทรทัศนข์องสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก โดยเฉพาะ
รายการข่าวที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวนัและไดก้ลายเป็นสื่อที่ใชส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง
ประชาชนกับรฐับาลโดยการน าเสนอเนือ้หาข่าวที่ตอ้งการใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละเป็นประโยชนใ์น 
ทกุ ๆ ดา้น เห็นไดจ้ากการที่ช่วงเวลานีไ้ดม้ีการแบ่งสายงานข่าวที่ชดัเจนมากขึน้ โดยพิจารณาจาก
ประเภทเนือ้หาเป็นหลัก เช่น ข่าวในพระราชส านัก ข่าวการเมือง ข่าวการทหาร  ข่าวเศรษฐกิจ  
ข่าวสงัคม และข่าวกีฬา เป็นตน้ ซึ่งการเลือกสรรเนือ้หารายการข่าวที่น ามาออกอากาศใหก้บัผูช้ม

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2551).  สมดุทรงจ า ททบ.5.  หนา้ 61-62. 
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ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อใหผู้ช้มไดร้บัประโยชนม์ากที่สุด นอกจากนีย้ัง
ไดร้บัความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ทั้งภาครฐัวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคก์รและสถาบัน   
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนเนือ้หาข่าวซึ่งหน่วยงานเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหร้ายการข่าวของสถานี
วิทยุโทรทัศนก์องทัพบกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึน้1 ท าใหข้่าวที่ออกมามีความหลากหลาย และ
ไม่ไดเ้นน้ไปที่การเมืองหรือข่าวทหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการสรา้งภาพลกัษณข์อง
ทหารใหม้ีความเป็นพลเรือนมากขึน้ 

นอกจากรายการข่าวที่ออกอากาศเป็นประจ า สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกยังได้
ด าเนินการเปิดใหน้ิสิต นกัศึกษา และองคก์รต่าง ๆ เขา้เยี่ยมชมกิจการภายในสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทัพบก รวมถึงการให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตรเ์ข้ามาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ ฝึกงานที่สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก โดยเจา้หน้าที่ของสถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทัพบกในส่วนที่เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามรูต้ั้งแต่ทฤษฎี ไปจนถึงกระบวนการในการผลิต
และออกอากาศรายการต่าง ๆ นอกจากนีน้ิสิตนกัศึกษาดา้นการสื่อมวลชน ที่ขอเขา้รบัการฝึกงาน 
ยังมีนิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การประชาสัมพันธ์ เลขานุการ เป็นตน้ ส าหรบั
มหาวิทยาลัยที่มีนิสิตนักศึกษาเข้ามาขอฝึกงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาลยักรุงเทพ วิทยาลยันอรธ์วดู เป็นตน้2 การด าเนินการดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนภาพลกัษณจ์ากช่องของทหารใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดม้ากขึน้ 

การเปิดพื ้นที่ภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้กับนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา ต่าง ๆ เขา้เยี่ยมชมกิจการโทรทัศน ์เป็นการแสดงบทบาทของทหารอีกแง่มุม
หนึ่งในการใหค้วามรูแ้ก่นิสิตนักศึกษา โดยความพยายามดังกล่าวนีเ้พื่อตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นมิตรแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่ อาจถูกชักจูงโดย
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ภายในประเทศเก่ียวกับภัยคอมมิวนิสต ์นอกจากนีอ้าจเป็นการ
หวงัผลใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้ขา้ใจถึงการด าเนินงานของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกในฐานะที่เป็น
สื่อมวลชนของทหาร        

ในส่วนของรายการโทรทศันป์ระเภทข่าวและสาระความรูท้ี่น่าสนใจและออกอากาศ
ในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ รายการปกิณกวิทยา รายการสารคดีบนัเทิง ที่ใหค้วามรูแ้ละความบนัเทิงแก่
ผูช้มทางบา้น 4 แขนง เช่น ปัญหาแพทย ์วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ปัญหากฎหมาย และเรื่อง

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2518).  ฝ่ายข่าว.  หนา้ 11. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2518).  สถานโีทรทศันม์หาวทิยาลยั.  หนา้ 54-57. 
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ของไทย ไดก้ารอุปถมัภร์ายการ  จาก บริษัท สหไทยวฒันา จ ากดั รายการการบินไทยไขจักรวาล 
รายการตอบปัญหาส าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาสง่เสรมิความรูท้ั่วไปใหแ้ก่เยาวชน โดยมีบรษิัทการ
บินไทยเป็นผูส้นบัสนนุ และด าเนินรายการโดย พลตรี ถาวร ช่วยประสิทธิ์  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 รายการปกิณกะวิทยา 

ที่มา: สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2518).  ท่านไดอ้ะไรจากปกิณะวิทยา.  หนา้ 15. 

อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจในช่วงเวลานี ้ได้แก่ รายการเสนาปริทรรศน์ รายการที่
สนับสนุนกิจการกองทัพเพื่อความมั่นคงของประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
เพื่อสรา้งความเข้าใจระหว่างกิจการของทหารกับประชาชน 1 ส  าหรับที่มาของรายการนี ้ ไม่มี
ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อักษรที่แน่ชัด แต่หากพิจารณาช่วงเวลาที่เกิดขึน้ของรายการดังกล่าว จะ
เห็นไดว้่าเป็นรายการที่เกิดขึน้ภายหลงัจากเหตกุารณ ์     14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งวัตถุประสงค์
หลกัของรายการอาจเกิดขึน้เพื่อตอ้งการใหป้ระชาชนไดร้บัรูบ้ทบาทหนา้ที่ของทหารในทิศทางที่ดี
ขึน้จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่า รายการเสนาปริทรรศน ์ไดถู้ก
ผลิตซ า้ในหว้งปีต่อ ๆ มา นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ช่วยใหป้ระชาชนรบัรูบ้ทบาทหน้าที่ของ
ทหารในทิศทางที่ดีขึน้ก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก นอกจากรายการสาระความรู ้ยังคงมีรายการประเภทบันเทิงที่ได้รบัความนิยมเป็น
อย่างมากในช่วงเวลานี ้ คือ รายการโลกดนตรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกและใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชนท์างดา้นตนตรี โดยออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2514 (จนถึง 
พ.ศ. 2539) ซึ่งรายการดนตรีเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีชื่อเสียงของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 

 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2518).  ฝ่ายรายการ.  หนา้ 42-43. 
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ภาพประกอบ 5 รายการโลกดนตรี 

ที่มา: สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2533).  โลกดนตรี Pop on Stage.  หนา้ 25. 

จากการด าเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกในช่วง พ.ศ. 2516 - 2519 เรา
จะเห็นได้ว่า ด้านการบริหารงานของสถานีเป็นไปในทิศทางการสนับสนุนนโยบายหลักของ
กองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับกไดส้นบัสนนุนโยบายดงักล่าวผ่านการจดัตัง้สถานีถ่ายทอดสญัญาณการออกอากาศไป
ยังพืน้ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบา้นที่เผชิญกับภัย
คอมมิวนิสต ์เพื่อน าเสนอข่าวสารและเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่ชาวบา้นในพืน้ที่บริเวณดังกล่าวให้
รบัรูถ้ึงภัยรา้ยของคอมมิวนิสต์ นอกจากนีย้ังมีรายการโทรทัศนท์ี่โจมตีลัทธิคอมมิวนิสตแ์ละการ
เคลื่อนไหวของนักการเมืองหัวกา้วหนา้ โดยเฉพาะสถานีวิทยุที่ฝ่ายกองทัพควบคุมอยู่  โดยมีการ
ออกอากาศรายการที่ต่อตา้นภยัคกุคามจากคอมมิวนิสตเ์ป็นประจ า 

นอกจากนีใ้นส่วนของเนื ้อหารายการที่น าเสนอในช่วงเวลานี ้ เห็นได้ว่าเนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มในสงัคมที่ลดบทบาทของทหารลงในทางการเมืองจากเหตกุารณ ์14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ท าใหท้หารตอ้งปรบัตวัใหเ้ป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทพับกในช่วงเวลานีน้อกเหนือจากรายการข่าวที่ออกอากาศเป็นประจ าแลว้ รายการ
สาระความรูแ้ละความบันเทิงที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันมีรูปแบบรายการที่มีส่วนร่วมกับ
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ประชาชนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่น าเด็กและเยาวชนมาร่วมตอบค าถาม หรือการ
สง่เสรมิใหเ้ด็กใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมใหเ้ป็นประโยชนอ์ย่างเช่นการแสดงดนตรี เป็นตน้  

จากการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานี ้ เป็นการ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรบัตวัของบทบาททหารที่เขา้ถึงประชาชนมากขึน้ โดยพยายามลบภาพจาก
เหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ที่ทหารไดใ้ชค้วามรุนแรงกบัประชาชน มาเป็นการใหค้วามรูแ้ละ
ความบันเทิงแก่ประชาชนโดยเฉพะกับเด็ก เพื่อลดภาพความขัดแยง้ที่เกิดขึน้ที่เกิดจากผลของ
เหตกุารณ ์14 ตลุาคม โดยเนน้ไปที่การใหค้วามส าคญักบัรายการบนัเทิงมากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชน
ไดร้บัรูถ้ึงบทบาทของทหารในทิศทางที่ดีขึน้ 

ดังนั้น บทบาทของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่วง พ.ศ. 2516 - 2519 จึงเป็นการ
พยายามวางรากฐานความมั่นคงทั้งในแง่มุมของการด าเนินงานภายในสถานีและของการ
ปฏิบัติการทางทหาร กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมีสถานีส่ง
สญัญาณออกอากาศจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ กรุงเทพ นครสวรรค ์และนครราชสีมา โดยสถานีหลกัที่
กรุงเทพท าการผลิตรายการและเผยแพรอ่อกอากาศทางช่อง 5 และสง่สญัญาณโทรทศันผ์่านระบบ
โทรคมนาคมเพื่อใหส้ามารถไปออกอากาศที่จังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุม
พืน้ที่ตัง้แต่จังหวัดประจวบคีรีขันธข์ึน้ไปจนถึงจงัหวัดตาก ภาคตะวันออกจนถึงจงัหวัดปราจีนบุรี 
ภาคตะวันตกจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี  รวมพืน้ที่ที่สามารถรบัสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกได้ทั้งสิน้ 33 จังหวัด การด าเนินงานเหล่านี ้เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน
จิตวิทยาของกองทพัในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสต ์นอกจากนีอี้กหนึ่งบทบาทที่ส  าคญัคือการเป็น
มิตรกับประชาชนมากขึน้ จากการน าเสนอรายการสาระความรูแ้ละความบนัเทิงที่ส่งเสริมการมี
สว่นรว่มของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

3.2.2 บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการสร้างภาพลักษณ์ทหาร 
พ.ศ. 2519 – 2531 

บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานี ้ เป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทัพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกองทัพตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชแ้นวคิดทางยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัประเทศจากการรุกรานดว้ย
ก าลงัรบอย่างเปิดเผยของพรรคคอมมิวนิสตท์ี่ขา้มแนวพรหมแดนเขา้สูป่ระเทศไทย นโยบายในการ
ป้องกันประเทศ จึงตอ้งมุ่งเนน้ดา้นก าลงัพลทหาร และก าลงัประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 
ใหส้ามารถเขา้ต่อสูแ้ละด ารงความต่อเนื่องในการต่อสูต้ลอดเวลา และสามารถเผชิญการรุกรานได้
ทัง้ในประเทศและจากภายนอกประเทศ ดว้ยผสมผสานมาตรการต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกัน ทัง้ดา้นการ
ป้องกันทางทหาร การป้องกันทางพลเรือน การเขา้ร่วมต่อสู้โดยประชาชน หรืออาสาสมัครทุก
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รูปแบบ รวมถึงการป้องกันทางเศรษฐกิจและระบบต่อตา้นทางจิตวิทยา จ าเป็นตอ้งไดร้บัความ
รว่มมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างกวา้งขวางเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตรใ์น
การปอ้งกนัประเทศแบบเบ็ดเสรจ็ 

ในการบริหารงานมีการแต่งตั้งผู้อ  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและ
ประธานคณะกรรมการควบคมุวิทยุโทรทศันก์องทพับก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามอายุงาน
ราชการ ส าหรบัการคัดเลือกนายทหารที่จะมาด ารงต าแหน่งคณะผูบ้ริหารของสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทพับกทัง้ 2 ต าแหน่ง โดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการควบคมุวิทยุโทรทศันก์องทพับก เป็น
ต าแหน่งของผูบ้ญัชาการทหารบก ในยุคนัน้ ๆ กล่าวคือ ในแต่ละปีช่วงเดือนกนัยายนจะเป็นเดือน
สุดท้ายของอายุงานราชการทหาร ดังนั้น ในช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีการแต่งตั้งต าแหน่ง
ทางการทหารประจ าปีนั้น ๆ ซึ่งผูบ้ัญชาการทหารบก จะด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ควบคมุวิทยุโทรทศันก์องทพับกควบคู่ไปดว้ยจนกระทั่งครบวาระ และส าหรบัต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พิจารณาคัดเลือกจากนายทหารรุ่นเดียวกันกับผู้บัญชาการ
กองทัพบก ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากเป็นเพื่อนทหารในรุ่นเดียวกัน 
ซึ่งจะท าใหก้ารปฏิบติังานต่าง ๆ สามารถเกิดความคล่องตวัและตอบสนองต่อนโยบายของกองทพั
ไดอ้ย่างทนัท่วงที   

ส าหรบัรายชื่อคณะผูบ้ริหารของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามล าดับ ดังนี ้พลตรีพงศ์ เภกะนันทน์ (พ.ศ. 
2519 - 2521) พลตรีทวี จนัทราทิพย ์(พ.ศ. 2521 - 2522)  พลตรีเฉลิม กรณัยวฒัน ์(พ.ศ. 2522 - 
2526) พลตรีประทีป ชัยปาณี   (พ.ศ. 2526 - 2529) และพลตรีประจวบ อ ่าพันธุ์ (พ.ศ. 2529 - 
2531) และยังคงรบันโยบายการบริหารงานของสถานีฯ จากคณะกรรมการควบคุมวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ซึ่งมีประธานคณะกรรมการฯ ที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ ดังนี ้พลเอกสิทธิ จิรโรจน ์
(พ.ศ. 2519 - 2522) พลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา (พ.ศ. 2522 - 2524) พลเอกอ านาจ ด าริห์การ  
(พ.ศ. 2524) พลเอกประยุทธ จารุมณี (พ.ศ. 2524) พลโทไพจิตร สมสวุรรณ (พ.ศ. 2524 - 2525) 
นอกจากนี ้พ.ศ. 2526 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกคณะกรรมการฯ จากเดิม คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก เป็น คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก โดยมีประธาน
คณะกรรมการฯ ดังนี ้พลเอกอาทิตย ์ก าลังเอก (พ.ศ. 2525 - 2529) และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ    
(พ.ศ. 2529 - 2533)1 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 20-21. 
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การด าเนินงานในช่วงเวลานี ้สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกมีบทบาทส าคัญในการ
สนบัสนุนงาน ดา้นปฏิบติัการจิตวิทยาเพื่อต่อตา้นภยัคอมมิวนิสต ์หลงัจากมีการประกาศใชค้ าสั่ง 
66/2523 และ 66/2525 ในการปฏิบติัการทางการเมืองในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสตแ์ละขจดัมูล
เหตที่ไม่เป็นธรรมในสงัคม สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของกองทพัได้
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนปฏิบติัการทางดา้นจิตวิทยาของกองทัพ ดงันี ้กองทัพบกได้
อนุมัติใหด้  าเนินการก่อสรา้งระบบไมโครเวฟ เพื่อส่งสญัญาณจากสถานีหลกัที่กรุงเทพฯ (สนาม
เป้า) ไปยังเขาโพรง จังหวัดสระบุรี เพื่อน าส่งสัญญาณต่อไปยังสถานีเขายายเที่ยง จังหวัด
นครราชสีมา และกระจายสญัญาณไปยงัเขาสรรพยา จงัหวดัชยันาท เพื่อส่งสญัญาณถ่ายทอดไป
ยังสถานีเขากบ จังหวัดนครสวรรค์ การอนุมัติให้ด าเนินโครงการดังกล่าวนี ้ เพื่อต้องการใช้
ประโยชนก์ารสื่อสารทางทหารในการสนบัสนุนการปฏิบติัการของกองทพับก1 ในหว้งเวลานีส้ถานี
วิทยุโทรทศันไ์ดด้  าเนินการขยายรศัมีการส่งสญัญาณเพิ่มเติมเรื่อยมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้พ.ศ. 
2525 ด าเนินการก่อสรา้งสถานีถ่ายทอดสญัญาณที่จงัหวดัเชียงใหม่2 และเปิดใชง้าน พ.ศ. 2527 
ส่งผลให้ประชาชนบริเวณแถบภาคเหนือสามารถรบัชมข่าวสารจากทั้งรายการในประเทศและ
ต่างประเทศและต่อมา พ.ศ. 2529 ไดด้ าเนินการเปิดสถานีถ่ายทอดที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
สงขลา เพื่อใหค้รอบคลมุบรเิวณภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้

นอกจากการขยายพืน้ที่การส่งสญัญาณออกอากาศในการสนบัสนุนปฏิบติัการทาง
การเมืองในการต้านภัยคอมมิวนิสต์ตามค าสั่ง 66/2523 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้น า
รายการ สนทนาปัญหาบา้นเมือง มาออกอากาศเป็นครัง้แรก พ.ศ. 2524 โดยไดแ้นวคิดริเริ่มจาก 
พลเอก วันชัย เรืองตระกูล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 และเสนาธิการกองก าลังรกัษาพระนคร 
(ต าแหน่งปลดักระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
หลักในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในด้านที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ทหารกับประชาชน โดยเนือ้หารายการเป็นการใหส้าระความรูใ้นดา้นสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ
การเงิน การเมืองการปกครอง ตลอดจนการทหารที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคงของประเทศชาติ และ
เชิญผูท้รงคุณวฒุืในสาขาต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละหัวขอ้ต่าง ๆ 
มาสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
รฐับาลและประชาชนในขณะนั้น3 เมื่อพิจารณาห้วงเวลาที่เกิดขึน้ของรายการสนทนาปัญหา

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2524).  ความเป็นมาของ ททบ.  หนา้ 3. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 14. 
3 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2533).  สนทนาปัญหาบา้นเมือง.  หนา้ 67. 
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บา้นเมือง จะเห็นว่าเป็นหว้งเวลาเดียวกันกับปฏิบติัการทางจิตวิทยาตามค าสั่ง ทบ. ที่ 66/2523 
และ 65/2525 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทหน้าที่ของทหารในการพยายามสรา้งความเขา้ใจอันดี
ให้แก่ประชาชนได้รบัทราบถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึน้ภายในบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบติัการทางจิตวิทยาเพื่อตา้นภยัคอมมิวนิสต ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 รายการสนทนาปัญหาบา้นเมือง 

ที่มา: สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2533).  สนทนาปัญหาบา้นเมือง.  หนา้ 67. 

นอกเหนือจากการสนับสนุนปฏิบัติการจิตวิทยาโดยการขยายพื ้นที่ ในการส่ง
สญัญาณไปยงัเขตพืน้ที่ที่เป็นภยัคอมมิวนิสต ์สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกยงัไดน้ าเสนอรายการ
ข่าวและรายการโทรทัศนต่์าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบข่าวสารที่เชื่อถือได ้นอกจากนีย้ังได้
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทัพบกกับประชาชน หนา้ที่การประชาสมัพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก คือ
การชกัจงู ชีน้  า และอธิบายใหป้ระชาชนทั่วไปไดท้ราบถึงบทบาทของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก
ในฐานะที่เป็นสื่อของกองทพั การด าเนินงานดา้นการประสมัพนัธใ์นช่วงนี ้ไดแ้ก่การเปิดสถานีฯ ให้
ผูท้ี่สนใจเขา้มารบัชมกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก รวมถึงกระกวนการท างานและ
วัฒนธรรมขององคก์ร ซึ่งผูท้ี่ใหค้วามสนใจส่วนใหญ่ไดแ้ก่องคก์รหน่วยงานราชการต่าง ๆ และ
มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาสาขาวิชาดา้นการสื่อสารมวลชน1 

ส าหรบัรายการข่าวของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา แบ่งการ
น าเสนอรายการข่าวออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี ้ช่วงแรก เวลา 17.25 - 17.30 น. ออกอากาศวัน

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2521).  ประชาสมัพนัธ์.  หนา้ 84. 
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จนัทรถ์ึงวนัศกุรโ์ดยมีเนือ้หาเป็นข่าวภายในประเทศ ช่วงสอง เวลา 20.00 - 20.45 น. ออกอากาศ
ทุกวัน โดยมีเนือ้หาเป็นข่าวในประเทศ 20 นาที ซึ่งประกอบไปด้วย ข่าวในพระราชส านัก ข่าว
ส านักนายก ข่าวราชการทหาร ข่าวราชการอ่ืน ๆ ข่าวทั่ วไป ข่าวกีฬา และข่าวต่างประเทศ 
ประมาณ 15 - 20 นาที ช่วงสาม เวลา 22.45 - 22.50 น. ออกอากาศทุกวนั โดยมีเนือ้หาเป็นข่าว
ในประเทศที่ส  าคญั ๆ และข่าวต่างประเทศที่เรง่ด่วน1   

หลงัจากสงครามเย็นสิน้สุดลง บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นไปใน
ทิศทางที่เนน้การด าเนินกิจการดา้นความบนัเทิงเพิ่มขึน้ จะเห็นไดจ้ากรายการโทรทศันห์รือละคร
ต่าง ๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลานีส้่วนใหญ่เป็นรายการที่ใหค้วามบนัเทิงแก่ประชาชน ซึ่งในอดีต
สถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกไดด้ าเนินการผลิตรายการและด าเนินรายการโดยพันเอกการุณ เก่ง
ระดมยิง เจา้ของรายการ “20 ค าถาม” “นี่ นั่น โน่น” “ป๊อปท็อป” “บนัไดดารา” และต่อมาไดเ้ปิด
โอกาสให้ผู้จัดรายการภายนอกได้มาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุ
โทรทศันก์องทพับก ส าหรบัผูจ้ดัรายการที่ไดร้ว่มงานกบัสถานีวิทยโุทรทศันก์องทัพบก ไดแ้ก่ บรษิัท 
การบินไทย จ ากดั เจา้ของรายการ “การบินไทยไขจกัรวาล” บริษัท  ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั เจา้ของ
รายการ “IQ 108” บริษัท เจเอสแอล จ ากัด เจา้ของรายการ “พลิกล็อก” “มาตามนัด” “ยุทธการ
ขยบัเหงือก” “เจาะใจ” บรษิัท เวิรค์พอยท ์เอนเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั เจา้ของรายการ “แฟนพนัธุแ์ท”้ 
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั เจา้ของรายการ “แบบว่าโลกเบีย้ว” คุณบุญชาย ศิริโภค
ทรพัย ์เจา้ของรายการ “Pop on Stage” หรือที่รูจ้กัในนาม โลกดนตรี 

ส าหรบัรายการโทรทัศน์ทั่วไปที่เป็นที่นิยมแบ่งเป็นประเภทข่าวและสาระความรู ้
ไดแ้ก่ รายการสโมสรผึง้นอ้ย (พ.ศ. 2521 - 2537) รายการส าหรบัเด็กและเยาชนที่สนบัสนุนและ
สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน
ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนอ์ันจะส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต รายการครอบจักรวาล 
(พ.ศ. 2523 - ไม่ปรากฏ) และรายการไอคิว 180 (พศ. 2528 - 2541) ในส่วนของรายการประเภท
บนัเทิงและเกมสโ์ชว ์ไดแ้ก่ รายการรวมดาวสาวสยาม (พ.ศ. 2522 - 2540) ที่ไดก้ าเนิดพิธีกรที่มี
ชื่อเสียง คือ คุณวิญญู จนัทรเ์จา้ โดยเนือ้หาของรายการจะเป็นการรีวิวประกอบเพลงลกูทุ่ง ละคร
สด และการแสดงของดารารบัเชิญที่มีชื่อเสียงในสมยันัน้ ส่วนรายการเกมสโ์ชวท์ี่มีชื่อเสียง ไดแ้ก่ 
รายการพลกิล็อค (พ.ศ. 2525 - 2532) รายการมาตามนดั (พ.ศ. 2527 - 2538) รายการเกมสโ์ชว์
ใบค้  าและทายภาพ พิธีกรที่มีชื่อเสียงและโด่งดังจากรายการนี ้ไดแ้ก่ คุณเศรษฐา ศิระฉายา และ     
คุณญาณี จงวิสุทธิ์ และรายการยุทธการขยับเหงือก (2532 - 2540) ซึ่งมีพิธีกรที่โด่งดังจาก

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2527).  โลกดนตรีกบัวยัรุ่น่ไทย.  หนา้ 78-79. 
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รายการนี้อย่างมากมาย ไม่ ว่าจะเป็น คุณเกียรติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย) คุณสมเกียรติ  
จันทรพ์ราหมณ์ (เสนาลิง) คุณอุดม แตพ้านิช (เสนาโน้ต) คุณชาญณรงค์ ขันทีท้าว (เสนาติ๊ก)  
และคณุสรุวิิภา กลุตงัวฒันา (เลขานกุารแหม่ม)1 เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 รายการยุทธการขยบัเหงือก (ซา้ย) และรายการรวมดาวสาวสยาม (ขวา) 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก.  (2541).  คืนสู่ความหลงั ยอ้นรายการดังในอดีต.  
หนา้ 56. 

อีกหนึ่งการด าเนินงานที่น่าสนใจของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในช่วงเวลานี ้คือ              
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โลกดนตรี รายการการแสดงสดของวงดนตรีมืออาชีพ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความบันเทิงให้แก่เยาวชน โดยเป็นการแสดงดนตรีสดและออกอากาศใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี ้   ยงัเปิดโอกาสใหผู้ช้มทางบา้นเขา้มาชมการแสดงสดภายในหอ้งส่งอีก
ดว้ย ซึ่งไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่สามารถรองรบัผูช้มภายในหอ้งส่งได ้คณะผูจ้ดั
ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกจึงไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบรายการมาเป็นการแสดงดนตรีบน
เวทีกลางแจง้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกไดส้รา้งเวลาการ
แสดงแบบถาวรขึน้บริเวณพืน้ที่ว่างภายในสถานีฯ เพื่อใหเ้ป็นสดัส่วนของรายการโดยเฉพาะและ
เพื่อใหผู้ช้มไดม้ีพืน้ที่บริเวณที่กวา้งขวางในการชมดนตรี  ซึ่งไดร้บัความสนใจจากประชาชนเป็น
อย่างมาก ส าหรบัศิลปินที่มีชื่อเสียงในรายการโลกดนตรีนี ้ไดแ้ก่ คุณสุชาติ ชวางกูร สาว สาว สาว 
และ วงรอยลัสไปรท์ส2 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ.  หนา้ 56. 
2 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2527).  เล่มเดมิ.  หนา้ 73-77. 
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ในส่วนของละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและมีชื่อเสียงใน
ช่วงเวลานีส้่วนใหญ่เป็นละครจากบริษัทกันตนา ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและสรา้งสรรคล์ะครแนว 
ต่าง ๆ และน ามาออกอากาศที่ทางสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก เนือ้หาละครส่วนใหญ่จะเป็นแนว
ที่สะทอ้นปัญหาชีวิตและสรา้งสรรคส์งัคม ไดแ้ก่ ละคร 38 ซอย 2 (พ.ศ. 2522) ละครจอ้นกบัแดง 
(พ.ศ. 2523 - 2525) ละครบาปบริสทุธิ ์(พ.ศ. 2523 - 2526) ละครสงครามชีวิตโอชิน (พ.ศ. 2527 
- 2528) และละครตีใ่หญ่ (พ.ศ. 2528)1  ที่สรา้งชื่อเสียงใหก้บัคณุฉตัรชยั เปล่งพานิช ใหเ้ป็นที่รูจ้กั
มาจนถึงปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ละครต๋ีใหญ่ (ซา้ย) และละครบาปบรสิทุธิ์ (ขวา) 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก.  (2541).  คืนสู่ความหลงั ยอ้นรายการดังในอดีต.  
หนา้ 56. 

ในส่วนของรายการพิเศษของ โทรทัศนร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) 
หรือที่ในวงการสื่อมวลชนเรียกกันว่า ทีวีพูล (The TV Pool of Thailand (TPT)) ปัจจุบนัมีสมาชิก
ดว้ยกัน 4 สถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 โดยมีผู้อ  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกเป็นประธานคณะบริหารในอดีตที่ผ่านมา ทีวีพูล ไดร้่วมกันถ่ายทอดงานพระราชพิธี
ส  าคัญต่าง ๆ เช่น พระราชพิ ธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพร ะเทพ
รตันราชสุดาฯ พิธีรับสัญญาบัตรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ประเทศออสเตรเลีย การ

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  เล่มเดมิ. หนา้ 58-59. 
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ถ่ายทอดมนุษยอ์วกาศลงดวงจนัทร ์การถ่ายทอดการแข่งขนักีฬาเอเชี่ยนเกมส ์   กีฬาซีเกมส ์และ
ฟตุบอลโลก เป็นตน้ 

ส าหรบัช่วง พ.ศ. 2519 - 2531 โทรทัศนร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไดม้ีการ
ด าเนินการถ่ายทอดพระราชพิธีที่ส  าคัญต่าง ๆ ดังนี ้วันที่ 3 มกราคม 2520 ถ่ายทอดพระราชพิธี
อภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ขณะนัน้) กับพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี ในปี พ.ศ. 2524 การรบัสญัญาณถ่ายทอด
พระราชพิธีอภิเษกสมรสเจ้าฟ้าชายชารล์สก์ับ  เลดีไ้ดอาน่า ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2525 
ถ่ายทอดพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กับ เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน วันที่ 5 - 21 เมษายน   พ.ศ. 2525 การถ่ายทอดงาน
พระราชพิธีต่าง ๆ เนื่องในงานฉลองสมโภชนก์รุงรตันโกสินทร ์ครบรอบ 200 ปี และการถ่ายทอด
การแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่  12 ที่ จัดขึ ้น  ณ  ประเทศสเปน ระหว่างวันที่  13 มิถุนายน   
ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 และพ.ศ. 2528 การถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
สมเด็จ  พระนางเจา้ร  าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรชักาลที่ 7 ณ ทอ้งสนามหลวง1 

จะเห็นไดว้่าการรว่มมือกนัระหว่างวงการโทรทศันใ์นประเทศไทยในการถ่ายทอดและ
รบัสญัญาณถ่ายทอดทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโทรทศัน์
จากช่องต่าง ๆ เป็นการร่วมมือเพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการปฏิบติังานดา้นสื่อโทรทัศน ์ซึ่งประเภท
รายการที่ถ่ายทอดโดยทีวีพูล ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีและรฐัพิธีต่าง ๆ รวมถึงการติดตาม
ท าข่าวบุคคลส าคัญที่เดินทางไปต่างประเทศ เช่น พระมหากษัตริย ์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ์
รวมถึงนายกรฐัมนตรี การถ่ายทอดพระราชพิธีที่ส  าคัญต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นความพยายามในการ
ปลูกฝังให้ประชาชนได้รบัรูแ้ละเห็นถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้
ตระหนกัถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ 

ความรว่มมือของโทรทศันก์ารรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่เกิดขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 
2511   เป็นการร่วมมือกันของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยในการถ่ายทอดและรบัสัญญาณ
ถ่ายทอดจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศส าหรบัรายการที่ส  าคญั ๆ ระดบัชาติหรือระดบัประเทศ 
การร่วมมือกนัของทีวีพูลเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อลดปัญหาและขอ้
ขัดแยง้ที่อาจเกิดขึน้ระหว่างสถานีโทรทัศนใ์นประเทศไทย การเลือกถ่ายทอดงานต่าง ๆ จะผ่าน
การประชุมจากคณะกรรมการจากทุกสถานีที่เป็นสมาชิกของทีวีพูล โดยรายการส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยจะเป็นพระราชพิธีและรฐัพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามท าข่าวบคุคลส าคญัที่เดินทาง

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2525).  13 ปี ของทวีพูีล.  หนา้ 37-39 
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ไปต่างประเทศ เช่น พระมหากษัตรยิ ์พระบรมวงศานุวงศ ์จนถึงระดบันายกรฐัมนตรี  ในการเลือก
ถ่ายทอดพระราชพิธีต่าง ๆ เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ซึ่งเป็นที่ยดึเหนี่ยวจิตใจแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทัง้ประเทศไทย  

เมื่อพิจารณาบทบาทของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในช่วงเวลานี ้จะเห็นไดว้่า มี
ส่วนในการสนับสนุนปฏิบัติการและนโยบายของกองทัพโดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านภัย
คอมมิวนิสต์ เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทหารได้พยายามปรบัเปลี่ยน
นโยบายในการปฏิบติัการทางการเมืองเพื่อสรา้งการยอมรบัในหมู่ประชาชนใหม้ากขึน้ นอกจากนี ้
นโยบายในการปฏิบติัการตา้นภยัคอมมิวนิสต ์ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบจากการใชก้ าลงัไปเป็นนกัพฒันา 
ซึ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของทหารในพื ้นที่ชนบทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ ซึ่ งสถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทัพบกมีส่วนช่วยเหลือนโยบายดังกล่าว โดยเป็นการด าเนินงานพัฒนากิจการของ
สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนปฏิบติัการของทหารไปพรอ้ม ๆ กนั เราจะ
เห็นว่าการเลือกพืน้ที่ในการก่อสรา้งสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทัศน ์หรือการก่อสรา้งระบบส่ ง
สัญญาณให้ครอบคลุมพืน้ที่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการด าเนินงานที่สนับสนุน
ปฏิบัติการของกองทัพในการต้านภัยคอมมิวนิสต์ และยังเป็นการขยายกิจการของสถานีวิทยุ
โทรทศันก์องทพับกใหส้ามารถเขา้ถึงผูช้มไดท้ั่วทุกภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัชมขอ้มลูข่าวสาร 
รายการสาระความรูแ้ละความบันเทิงต่าง ๆ ตลอดจนใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจกิจการของทหาร ซึ่ง
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคห์ลักในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในการเป็นสื่อที่สรา้ง
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการของทหารกบัประชาชน 

ดงันัน้ การที่กองทัพเลือกใชส้ื่อโทรทัศนใ์นการสนับสนุนปฏิบติัการทางทหารในการ
ตา้นภัยคอมมิวนิสต ์อาจเป็นเพราะสื่อโทรทัศนส์ามารถรบัรูร้บัชมไดท้ั้งภาพและเสียง อีกทั้งภัย
จากสงครามคอมมิวนิสตย์งัส่งผลกระทบทางจิตใจและท าใหเ้กิดความตึงเครียดกับประชาชน ซึ่ง
เกิดจากการโฆษณา  ชวนเชื่อ และข่าวลือต่าง ๆ ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการทหารที่
ฝ่ายตรงขา้มพยายามสรา้งขึน้ เพื่อใหม้ีอิทธิพลต่อความคิด ความรูส้ึกและทัศนคติของประชาชน 
ดังนั้น เป้าหมายของการต่อต้านทางจิตวิทยาจึงกลายเป็นระบบหนึ่งในการป้องกันประเทศที่
กองทัพเลือกน ามาใช ้โดยสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกมีส่วนช่วยในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น 
การน าเสนอข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ การแพร่ข่าวสารที่ เชื่อถือได้ภายในประเทศ การ
เผยแพร่ข่าวสารที่แสดงถึงความสมัพันธอ์ันดีต่อชาติที่ไม่ไดเ้ป็นศัตรู ไปยงัต่างประเทศ และการมี
บทบาทอนัส าคญัในการต่อตา้นข่าวลือ ข่าวลวง เป็นตน้ 
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อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกช่วง พ.ศ. 2519 - 2531 
เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตรใ์นปฏิบัติทางต้านภัยคอมมิวนิสต์ตามค าสั่ งที่  66/2523 และ 
66/2525 ภายใตก้ารบริหารประเทศของพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์นายกรฐัมนตรีในช่วงเวลานี ้ซึ่ง
สถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกไดใ้ห้การสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการจิตวิทยาจาก
กองทัพบกในทุกด้าน ๆ เห็นได้จากการขยายพื ้นที่ในการส่งสัญญาณและการก่อสรา้งสถานี
ถ่ายทอดออกอากาศ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของกองทัพบกในการรกัษาความมั่นคง
ใหก้บัประเทศจากภัยคอมมิวนิสต ์นอกจากปฏิบติัการทางหารของกองทพับก สถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทัพบกได้ด าเนินการน าเสนอข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เผยแพร่ข่าวสารที่เชื่อถือได้
ภายในประเทศ และการแสดงบทบาทอันส าคัญในการต่อตา้นข่าวลือและข่าวลวงที่อาจมาจาก
ฝ่ายศัตรู นอกจากนี ้ ยังได้สนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาด้วยการขยายพื ้นที่การส่ง
สัญญาณออกอากาศไปยังภูมิภาคที่อยู่ในพื ้นที่ เสี่ยงต่อภัยคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งปฏิบติัดังกล่าวนอกจากจะส่งผลใหส้ถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกไดพ้ัฒนาการด าเนินกิจการของสถานีฯ ยังเป็นการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารให้
ส  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดีอีกดว้ย 

3.2.3 บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการสร้างภาพลักษณ์ทหาร 
พ.ศ. 2531 – 2535 

จากสถานการณ์ภายในสังคมไทยที่ จัดให้มี การเลือกตั้งทั่ วไป  พ .ศ. 2531  
|พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั หวัหนา้พรรคชาติไทย ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรี ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – 2534) และเปลี่ยนนโยบายการบริหารประเทศจากสนามรบ ให้เป็นสนาม
การคา้ โดยใหค้วามส าคัญกับการคา้เพื่อก าไรกับประเทศเพื่อนบา้นแถบอินโดจีน ซึ่งเป็นการทา้
ทายฝ่ายกองทพัที่เคยควบคมุนโยบายต่างประเทศและการคา้ในอดีต ท าใหร้ฐับาลพลเอกชาติชาย
ถกูต่อตา้นจากกองทพัและกลุม่ขา้ราชการเป็นอย่างมาก แมจ้ะถกูต่อตา้นจากฝ่ายกองทพั แต่ดา้น
การบริหารประเทศ พบว่า เศรษฐกิจเติบโตขึน้ในอตัราที่สงู ประกอบกบัการพฒันาประเทศที่มาใน
รูปแบบของโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น ถนนหนทาง โครงการรถไฟฟ้า โครงการ
โทรศัพท์พื ้นฐาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนกลับโจมตีการบริหารงานของรัฐบาล                
พลเอกชาติชายว่าทุจริตและการคอรร์ปัชั่นแสวงหาผลประโยชนจ์ากโครงการลงทุนของรฐัใหก้ับ
ตนเองและพวกพอ้ง จนน าไปสู่การรฐัประหารโดย คณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ หรือ 
รสช. น าโดย พลเอกสนุทร คงสมพงษ ์
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การด าเนินงานของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกในช่วงเวลานี ้มีผูอ้  านวยการสถานีฯ 
ดังนี ้พลโทจารุพันธ ์บูรณสงคราม (พ.ศ. 2531 - 2533) และพลเอกวิจิตร จุณภาต (พ.ศ. 2533 - 
2536) และยงัคงอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารวิทยโุทรทศันก์องทพับก โดยมี  
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2529 - 2533) พลเอกสุจินดา คราประยูร (พ.ศ. 2533 - 2535)  
และพลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี     (พ.ศ.2535) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ตามล าดับ 1 โดย
ยงัคงนโยบายหลกัในการเป็นสื่อที่มอบสาระความรูแ้ละความบนัเทิงใหแ้ก่ประชาชน รวมถึงการ
สรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างกิจการทหารกบัการรบัรูข้องประชาชน โดยในช่วงเวลานี ้นโยบายใน
การบรหิารงานของสถานีจะเนน้ไปที่การพฒันากิจการของสถานี  ใหก้วา้งไกลและเขา้ถึงประชาชน
ไดทุ้กพืน้ที่ทั่วประเทศมากขึน้ นอกจากนีย้งัไดเ้ปิดรบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางดา้นสื่อมวลชนและ
วงการโทรทัศนเ์พื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการด าเนินกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้มากยิ่งขึน้ 
เช่น การส่งสญัญาณผ่านดาวเทียมไทยคม และการขยายตัวของกิจการโทรทัศนไ์ทยในรูปแบบ
บอกรบัสมาชิก หรือเคเบิลทีวี ซึ่งต่อมาจะมีบทบาทส าคญัในการเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ใช่สื่อหลกัและ
ถกูน ามาใชเ้ป็นกระบอกเสียงจนน าไปสูก่ารเคลื่อนไหวที่สง่ผลกระทบต่อสงัคม 

ในช่วงเวลานี ้สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกยงัคงด าเนินการพัฒนาการส่งสญัญาณ
โทรทัศน ์เพื่อขยายพืน้ที่ใหค้รอบคลมุทั่วบริเวณในประเทศไทย ส าหรบั พ.ศ. 2531 ไดด้ าเนินการ
เปิดสถานีถ่ายทอด  เพิ่มอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัระยอง จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี และจังหวดัภูเก็ต นอกจากนีย้ังเตรียมการก่อสรา้งสถานีถ่ายทอดเพิ่มเติมที่จังหวัด
ยะลา จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัเพชรบูรณ ์จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดั
ล าปาง และจังหวัดจันทบุรี  เมื่อพิจารณาสถานการณ์ภายในประเทศจะเห็นว่า กองทัพไม่ตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาภยัคอมมิวนิสตอี์กต่อไป ดงันัน้สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในฐานะที่เป็นสื่อของ
ทหาร จึงไดห้นัมามุ่งเนน้การพฒันาสถานีใหเ้จรญิกา้วหนา้ยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นการต่อยอดการด าเนินการ
ในสมัยที่สนับสนุนปฏิบัติการจิตวิทยา โดยด าเนินการขยายพืน้ที่การส่งสญัญาณโทรทัศนไ์ปยัง
พื ้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สัญญาณการส่งโทรทัศน์เข้าถึงประชาชนได้ทั่วพื ้นที่  และ
สามารถรับชมข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ความบันเทิงได้อย่างทั่ วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคแ์รกเริ่มในการจดัตัง้สถานีฯ ในการเป็นสื่อที่ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้ม 

ในส่วนของรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกใน
ช่วงเวลานี ้พบว่ารายการประเภทบนัเทิงมีสดัส่วนของรายการสงูสุด โดยรายการที่ออกอากาศใน
ช่วงเวลานีย้งัคงไดร้บัความนิยมจากประชาชนเรื่อยมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ใหค้วามบนัเทิง

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  บคุคลส าคญัในรอบ 40 ปี.  หนา้ 21-22. 
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แก่ผูช้ม รวมถึงรายการที่เปิดโอกาสใหผู้ช้มทางบา้นไดม้ีส่วนร่วมกบัรายการ ส าหรบัรายการที่โด่ง
ดังและเป็นที่นิยมในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ รายการโลกดนตรี (พ.ศ. 2514 - 2539) รายการสโมสรผึง้
นอ้ย (พ.ศ. 2521 - 2537) รายการรวมดาวสาวสยาม (พ.ศ. 2522 - 2540) รายการมาตามนัด 
(พ.ศ. 2527 - 2538) รายการไอคิว 180 (พ.ศ. 2528 - 2541) รายการยุทธการขยบัเหงือก (พ.ศ. 
2532 - 2540) เป็นตน้1  

นอกจากรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกยัง
ไดด้  าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาดา้นอุปกรณ์ทางเทคนิคเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานทัง้ดา้นงาน
ข่าวและรายการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การจดัหาเครื่องก าเนิดตัวอกัษร ที่ใชส้  าหรบัการ
บรรยายภาษาไทยในรายการข่าวต่างประเทศ เพื่อใหผู้ร้บัชมที่ เป็นชาวต่างชาติในประเทศไทย
เข้าใจเนือ้หาของข่าว นอกจากนีย้ังมีการก่อสรา้งห้องส่งใหม่ เพื่อรองรบัอุปกรณ์ทางเทคนิคที่
ส  าคัญ รวมถึงการจัดหารถเพื่อใชใ้นการถ่ายทอด ข่าวสด โดยใชก้ลอ้งถ่ายโทรทัศนแ์บบไรส้าย
ประจ ารถยนต์ในการเข้าไปถ่ายท าข่าวส าคัญนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกและสามารถน าส่ง
สญัญาณภาพกลบัมาออกอากาศไดท้นัท่วงที 

จากนโยบายการบริหารประเทศภายใต้รฐับาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ให้
ความส าคัญกับการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ ในด้านสื่อโทรทัศน์ได้มีการร่วมมือกันระหว่าง
ระหว่างองคก์รกระจายเสียงของสหภาพการกระจายเสียงแห่งเอเชีย-แปซิฟิค หรือ ABU (ASIA 
PACIFIC BROADCASTING UNION) ที่ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคร่วมกันพัฒนาการกระจายเสียงของ
ประเทศและร่วมมือกันในดา้นต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนรายการ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
เทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน ์รวมถึงการเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกใน
การเจรจาซือ้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬา และใหก้ารช่วยเหลือประเทศสมาชิกตามโครงการต่าง ๆ 
ตลอดจนการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมดา้นวิทยุและโทรทศัน ์สมาชิกของ ABU แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มสมาชิกเต็มสิทธิ ประเทศที่มีองคก์รกระจายเสียงภายในประเทศไม่เกิน 2 องคก์ร ส าหรบั
ตวัแทนประเทศไทยที่เป็นสมาชิกในกลุม่นี ้คือ โทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและกรม
ประชาสมัพันธ ์2. สมาชิกเต็มสิทธิเพิ่มเติม ประเทศที่มีองคก์รกระจายเสียงมากกง่า 2 องคก์รขึน้
ไป และ 3. สมาชิกสมทบ องคก์รกระจายเสียงนอกพืน้ที่ที่ตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

ABU จะมีการจัดประชุมใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็น
เจา้ภาพ ส าหรบั พ.ศ. 2531 ประเทศไทยโดยโทรทัศนร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและกรม

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  คนืสู่ความหลงั ยอ้นรายการดงัในอดตี.  หนา้ 54-58. 
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ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นเจา้ภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครัง้ที่ 24 ณ โรงแรม
รอยลัออรคิ์ด เชอราตนั กรุงเทพฯ ระหว่างวนัที่ 7 - 19 ตลุาคม พ.ศ. 2531 โดยมีผูแ้ทนเขา้รว่ม 146 
คน จากองคก์รกระจายเสียงที่เป็นสมาชิกสหภาพ จ านวน 50 องคก์รจาก 33 ประเทศ โดยการ
ประชุมสภาบริหารของสหภาพฯ จะร่วมกนัพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ไดร้บัเสนอมาจากคณะท างาน 
ไดแ้ก่ คณะท างานดา้นกีฬา ดา้นเทคนิค และดา้นรายการ ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ
สภาบริหารของสหภาพ พลตรีประจวบ อ ่าพันธุ์ ผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกและ
ประธานบริหารโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมสภา
บรหิารส าหรบัปีนี1้ 

เมื่อพิจารณาสภาพสังคมไทยในช่วงเวลานี ้ประกอบกับการด าเนินกิจการของสื่อ
โทรทศัน ์ในประเทศไทย จะเห็นว่าทหารไดพ้ยายามปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณใ์หม้ีความเป็นมิตรกบั
ประชาชนมากขึน้ เห็นไดจ้ากรายการต่าง ๆ ที่น าเสนอในช่วงเวลานีท้ี่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกับ
รายการมากขึน้ นอกจากนีน้โยบายในการเปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามการคา้ของ พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมทุกประเภทใหค้วามส าคัญกับการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้นมาก
ขึน้ ในส่วนของกิจการโทรทศัน ์การรว่มมือกนัระหว่างระหว่างองคก์รกระจายเสียงของสหภาพการ
กระจายเสียงแห่งเอเชีย-แปซิฟิค หรือ ABU เป็นอีกหนึ่งการด าเนินงานของกิจการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยที่ตอบสนองนโยบายที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบา้นจะเห็นว่าในปีนี ้ประเทศไทยได้
เป็นเจา้ภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกันอย่างมากมาย 
ซึ่งในวาระการประชุมต่าง ๆ นอกเหนือจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรูเ้ก่ียวกับกิจการ
โทรทศันแ์ลว้  ยงัอาจเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในการสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลอีกดว้ย 

ดังนั้น บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกภายใตก้ารบริหารงานของรฐับาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นไปในทิศทางการพัฒนาสถานีใหม้ีความก้าวหน้าและปรบัปรุง
รายการโทรทศันใ์หม้ีความทันสมยัมากขึน้ การเพิ่มขอบเขตของรายการโทรทศันใ์หค้รอบคลุมทุก
แขวงวิชา ทัง้ดา้นความรูท้ั่วไป บนัเทิง กีฬา การแพทย ์สาธารณสขุ เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั
รูข้อ้มลูข่าวสารและความบนัเทิงไดห้ลากหลาย นโยบายดา้นการคา้เพื่อผลก าไรในช่วงเวลานีอ้าจ
เป็นการด าเนินการในช่วงแรกเริ่มเพื่อเปิดตลาดกับทางประเทศบา้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา
ประเทศไทยไดท้ าสงครามจิตวิทยากบัประเทศเพื่อนบา้นมาโดยตลอด ซึ่งการเปลี่ยนนโยบายจาก
การรบมาเป็นการคา้อาจท าไม่ไดภ้ายในเวลาอนัสัน้ อย่างไรก็ตาม บทบาทของสถานีวิทยโุทรทศัน์
กองทพับกภายใตร้ฐับาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั นัน้มีความพยายามในการปรบัผงัรายการข่าว

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2531).  ทวีไีทยกบั ABU.  หนา้ 25 - 32. 
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และรายการบนัเทิงรวมถึงสาระความรู ้ใหม้ีความเป็นพลเรือนมากขึน้ จะเห็นว่ารายการโทรทัศน์
ในช่วงเวลานี ้เป็นลกัษณะของการเชิญชวนประชาชนต่าง ๆ ทัง้บุคคลทั่วไป นิสิต นกัศึกษา ใหเ้ขา้
มามีสว่นรว่มและเป็นสว่นหนึ่งของรายการโทรทศัน ์นอกจากนีย้งัไดเ้ปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
ไดเ้ขา้เยี่ยมชมกิจการ และเปิดรบันักศึกษาเพื่อเขา้มาฝึกประสบการณว์ิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพยามปรับเปลี่ยนบทบาทของทหารให้มีความเป็นมิตรกับ
ประชาชนมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม สถานการณใ์นประเทศกลบัพบเจอกบัปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
น าไปสู่การเขา้ยึดอ านาจโดยการรฐัประหาร ที่น าทหารกลบัเขา้สู่บทบาททางการเมืองอีกครัง้หนึ่ง 
แต่การรฐัประหารในครัง้นีไ้ด้ส่งผลให้เกิดพลังมวลชนขึน้อีกครัง้หนึ่งในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของทหารตกต ่าลงจากการใช้ความรุนแรงในการสลายการ
ชุมนุมและท าร้ายประชาชน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบิดเบือนความจริงโดยสื่อมวลชน
ภายในประเทศ โดยการน าเสนอภาพข่าวความรุนแรงจากผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมเท่านัน้ แต่ไม่มีภาพการ
ใช้ความรุนแรงของทหารที่กระท าต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการบิดเบือนข้อมูลจาก
สื่อมวลชนภายในประเทศ แต่สื่อมวลชนต่างประเทศจากส านกัข่าว CNN และ BCC กลบัใหค้วาม
สนใจในเหตกุารณด์ังกล่าวและน าเสนอภาพของทหารที่ใชค้วามรุนแรงในการยิงปืนใส่ประชาชน
เพื่อปราบปรามผูม้าชมุนุม แต่สื่อมวลชนภายในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานีโทรทศันข์องรฐับาล
กลบัถ่ายทอดภาพจากฝ่ังผูช้มุนมุที่ท าลายทรพัยส์ินของทางราชการเพียงอย่างเดียว1 

ดังนัน้ บทบาทหนา้ที่ของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในช่วงรฐัประหารเป็นไปใน
ลักษณะการสนับสนุนคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) และท าหน้าที่ในการเป็น
สื่อมวลชนที่เนน้การประชาสมัพันธ์ภาพลกัษณข์องทหารและกองทัพ การประชาสมัพนัธ์กองทัพ
จึงกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก และเท่าที่ผ่านมากองทัพบก
และกองทพัไทย อนัมีกระทรวงกลาโหม กองบญัชาการทหารสูงสุด กองทัพภาคต่าง ๆ ยงัไม่ไดใ้ช้
สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กองทพัมีความชดัเจนดา้นการใชก้ารประชาสมัพันธ์เพื่อกองทัพในระดับ
นโยบายเหล่านัน้ แต่ขาดแผนปฏิบติัการและเนือ้หาสาระที่จะเผยแพรใหเ้กิดความเขา้ใจอันตีต่อ
กองทพัทัง้ในยามปกติและในสงคราม ประชาชนรบัรูบ้ทบาทของกองทพัจากหนงัสือพิมพเ์ป็นส่วน
ใหญ่ และภาพลกัษณ์ที่ประชาชนไดร้บั คือ ข่าวในทางลบอันเกิดจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มถายในกองทัพ และเมื่อประชาชนมองผ่านมุมอับตรงนัน้ ท าใหภ้าพรวม

 
1 เบเคอร,์ ครสิ., & ผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2562).  ประวตัศิาสตร์ ไทยร่วมสมยั = A history of Thailand.   
หนา้ 348. 
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ของกองทพัเป็นไปในทางที่ไม่ดี ประชาชนโดยทั่วไปรูจ้กัทหารในฐานะคนในเครื่องแบบสีต่าง ๆ ที่
ท าหนา้ที่ปอ้งกนัประเทศ แต่นอกเหนือจากหนา้ที่ในการป้องกนัประเทศ ทหารตอ้งการมีบทบาทใน
การเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม จากเหตกุารณท์างประวติัศาสตรท์ี่
ท าใหภ้าพลกัษณข์องทหาร  ตกต ่าลงจากการใชค้วามรุนแรงเขา้ต่อสูก้บัประชาชน ท าใหท้หารถูก
กีดกันออกจากความเป็นประชาชนด้วยความรูส้ึกของคนทั่วไปที่ว่าทหารไม่ควรเข้ามายุ่งกับ
การเมือง ดังนั้น กองทัพจึงใชส้ถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในฐานะสื่อมวลชนเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจอนัดีใหก้บัประชาชนไดร้บัรูบ้ทบาทของกองทพัผ่านรายการสารคดี การตอบปัญหาวิชาการ 
สาระบนัเทิง การที่ประชาชนเขา้ใจดีต่อกองทพัย่อมเป็นความมั่นคงของกองทพัประการหนึ่ง และ
เมื่อประชาชนเห็นความดีและความส าคัญของกองทัพอย่างแทจ้ริงแลว้ การพัฒนากองทัพก็จะ
ไดร้บัการสนับสนุนอย่างเต็มที่ กล่าวโดยสรุปได้ว่า สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกไดท้ าหน้าที่ใน
การเป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของกองทัพให้ประชาชนได้รับรูถ้ึงภาพลักษณ์ที่ ดีของ
กองทพั1 

ในช่วงทา้ยของเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ได้
ท าหนา้ที่ในการถ่ายทอดกระแสพระราชด ารสัและเหตกุารณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให ้พลเอก สจุินดา คราประยูร และ พลตรี จ าลอง  
ศรีเมือง เขา้เฝ้าที่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งหลังจากนั้นผูน้  าทัง้สองฝ่ายต่างลดทิษฐิ ยอม
ปฏิบัติตามพระราชด ารสั พลเอกสุจินดาฯ และพลตรีจ าลองฯ ไดอ้อกแถลงทางโทรทัศนร์่วมกัน 
โดยพลเอกสุจินดาฯ กล่าวว่าจะปล่อยตัว พลตรีจ าลองฯ และจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหผู้ ้
ชมุนมุ และ พลตรีจ าลองฯ ขอใหผู้ช้มุนมุยติุความวุ่นวายแมผู้ชุ้มนุม ยงัไม่พอใจที่ พลเอกสจุินดาฯ 
ไม่ยอมลาออก แต่ก็พรอ้มใจกนัสนองพระบรมราโชวาท ยอมยติุการประทว้ง 

เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 วันสังหารโหด 6 ตุลาคม 
2519 และเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ หรือพฤษภาวิปโยค 17 - 20 พฤษภาคม 2535 ทัง้ 3 เหตกุารณ์
นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเรียกรอ้งของประชาชนที่มีต่อระบบการเมืองการปกครองของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการออกมาเรียกรอ้งเพื่อต่อตา้นการปกครองในรูปแบบเผด็จการของทหาร และการท่ีทหาร
ใชค้วามรุนแรงในการปราบปรามเหตุการณด์ังกล่าวไดก้ลายเป็นบาดแผลทางประวติัศาสตรข์อง
ประชาชนชาวไทย 

แมว้่าการใชก้ าลงัเขา้ปราบปรามการชุมนุมจากทัง้ 3 เหตกุารณท์ี่ผ่านมา ถูกมองว่า
กระท าการไปเพื่อให้เกิดความสงบแก่ประชาชน แต่ผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2537). การประชาสมัพนัธ์.  หนา้ 74-75. 
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ภาพลกัษณข์องทหารที่เดิมถูกมองว่าใชอ้  านาจเผด็จการในการปกครองประเทศ กลายเป็นการใช้
อ านาจที่ โหดรา้ย ทารุณต่อประชาชนชาวไทยด้วยกัน ภาพลักษณ์ของทหารในช่วงระหว่าง
เหตกุารณท์ัง้ 3 เหตกุารณน์ี ้เป็นไปในทิศทางลบ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทหารจึงไดพ้ยายาม
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใชส้ื่อมวลชนที่เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่เขา้ถึงประชาชน ไดอ้ย่างง่าย อีกทัง้การรบัรูข้่าวสารจาก
สื่อโทรทศันห์รือสื่อวิทยุ ที่สามารถเห็นไดท้ัง้ภาพและเสียงสามารถช่วยใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละเขา้ใจ
บทบาทหนา้ที่ของทหารในการปฏิบติัการต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งขึน้ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของทหารและกองทัพใน
ช่วงเวลาที่ประชาชนเกิดความรูส้ึกไม่ปลอดภัยและเกรงกลัวอ านาจจากทหารอันเป็นผลมาจาก
การเข้าปราบปรามเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยด้วยความรุนแรง การพยายาม
น าเสนอภาพลกัษณ์ที่ดีของทหารจึงเป็นหนา้ที่ของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกอย่างหลีกเลีย้ง
มิได้ แน่นอนว่าบทบาทของทหารที่ถูกน าเสนอโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี ้เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุและความจ าเป็นในการกระท าของทหารต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของ รายการข่าว โดยเน้นไปที่ข่าวทหาร ข่าวการเมือง และ
รายการที่ส่งเสริมกิจกรรมของทหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรูถ้ึงบทบาทหน้าที่ของทหารใน
ด าเนินการดงักลา่วที่สง่ผลต่อสถานภาพของทหารโดยตรง 

รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้เป็นการน าเสนอภาพลกัษณท์ี่แสดงใหเ้ห็น
ถึงความพยายามเข้าถึงประชาชนโดยการน าเสนอรายการที่ให้สาระความรูแ้ละความบันเทิง 
โดยเฉพาะรายการเกมสโ์ชวต่์าง ๆ ที่เชิญชวนใหผู้ช้มไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มกบัรายการ นอกจากนี ้ยงั
น าเสนอรายการที่เป็นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสดง
ความสามารถพิเศษผ่านการแสดงดนตรี รวมถึงการจดัแสดงดนตรีสดกลางแจง้เป็นที่แรก เพื่อให้
ผูช้มไดร้บัความบนัเทิงอย่างทั่วถึง จะเห็นไดว้่าการพยายามน าเสนอรายการต่าง ๆ ในช่วงเวลานี ้
เป็นการพยายามลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกองทัพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ที่ทหารใชค้วามรุนแรงกับประชาชน นอกจากนีย้ังเป็นการพยายามแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาท
ของกองทพัที่พยายามเป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ผ่านรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้

นอกจากนีส้ถานีวิทยุโทรทศันโ์ทรทศันก์องทพับกยงัไดแ้สดงบทบาทในการสนบัสนุน
ปฏิบัติการของกองทัพบกในการต่อตา้นภัยคอมมิวนิสต ์โดยการสรา้งสถานีรบัส่งสญัญาณและ
ขยายพืน้ที่การส่งสัญญาณออกอากาศไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะแถบพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งเป็นบริเวณพืน้ที่ในเขตชายแดนประเทศเพื่อนบา้นที่ถูกคกุคามดว้ยภัย
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คอมมิวนิสต์ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สามารถด าเนินการไดเ้ป็นอย่างดีทั้งในดา้นการ
พฒันาการด าเนินงานของสถานีฯ และการสนบัสนนุยทุธศาสตรใ์นการปอ้งกนัประเทศของกองทพั 

3.3 สรุปท้ายบท 
อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ทหาร พ.ศ. 2516 – 2535 ภายหลงัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ประชาชน
เริ่มมีสิทธิเสรีภาพมากขึน้ในการแสดงบทบาทหนา้ที่และค่อนขา้งเป็นอิสระจากการควบคุมของ
ทหาร สถานการณ์ทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ ช่อง 5 ในฐานะสื่อมวลชนของ
ทหารได้ก าหนดบทบาทใหม่ให้กับทหารเพื่อเสริมสรา้งให้ประชาชนได้มองเห็นภาพลักษณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึน้ เราจะเห็นว่าในช่วงเวลานี ้ ทหารต้องการให้ประชาชนรับรู ้
ภาพลกัษณใ์นฐานะผูร้กัษาความมั่นคงภายในประเทศจากการคกุคามของภยัคอมมิวนิสต ์รวมถึง
ภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของ
รฐับาล 

ช่อง 5 ไดส้นับสนุนภาพลกัษณ์ของกองทัพและเป็นการพัฒนาความกา้วหนา้ของสถานี
ไปพรอ้ม ๆ กัน ดว้ยการขยายพืน้ที่การส่งสญัญาณโทรทศันไ์ปยงัเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัเพิ่มมากขึน้ 
ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ ทั้งนีเ้พื่ อให้ช่อง 5 สามารถ
น าเสนอข่าวสารและเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่ชาวบา้นใหร้บัรูถ้ึงภยัรา้ยของคอมมิวนิสต ์นอกจากนี ้
ยงัถือเป็นการสรา้งบทบาทที่ดีใหก้ับทหารในการเลือกสรรรายการข่าวและรายการบนัเทิงรวมถึง
สาระความรูม้าออกอากาศผ่านรายการโทรทศันข์องสถานี กลายเป็นสื่อที่ใชส้รา้งความสมัพนัธอ์นั
ดีระหว่างประชาชนกับรฐับาล โดยการน าเสนอเนือ้หาข่าวที่ต้องการใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละเป็น
ประโยชนใ์นทุก ๆ ดา้นอย่างมากที่สุด ยิ่งไปกว่านัน้ช่อง 5 ยังไดด้  าเนินการเปิดใหบุ้คคลภายนอก
เยี่ยมชมกิจการภายในสถานีฯ รวมถึงการใหน้ิสิต นักศึกษาเขา้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
ฝึกงาน การกระท าเช่นนีถื้อเป็นการแสดงบทบาทของทหารในการใหค้วามรู ้โดยตอ้งการแสดงให้
เห็นถึงความเป็นมิตรแก่ประชาชน สื่อใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณท์ี่ดีของกิจการทหารมากย่ิงขึน้ 

หลังจากนั้นกองทัพตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศจากพรรค
คอมมิวนิสต์ บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานีจ้ึงเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทัพ นอกจากการปฏิบติัการทางทหารของกองทัพบกแลว้ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกยังไดด้  าเนินการน าเสนอข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เผยแพร่ข่าวสารที่เชื่อถือได้
ภายในประเทศ และการแสดงบทบาทอันส าคัญในการต่อตา้นข่าวลือและข่าวลวงที่อาจมาจาก
ฝ่ายศัตรูอีกด้วย หลังจากนั้นก็ยังด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่ อส่งเสริมให้เกิด
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ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกกบัประชาชน โดยถือเป็นภาพลกัษณท์ี่ดี
ในฐานะที่เป็นสื่อของกองทพั 

เมื่อสงครามเย็นสิน้สุดลง บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจึงเน้นไปที่การ
ด าเนินกิจการด้านความบันเทิงเพิ่มขึน้ จากสภาพสังคมไทยในช่วงเวลานี ้ จะเห็นว่าทหารได้
พยายามปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณใ์หม้ีความเป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาสถานี
ให้มีความก้าวหน้าและปรับปรุงรายการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัยมากขึน้ โดยเราจะเห็นว่า
รายการดังกล่าวในช่วงเวลานีม้ีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึน้ ทั้งนีเ้ป็นการแสดงภาพใหเ้ห็นถึง
ความเป็นมิตรกบัประชาชนของทหาร อย่างไรก็ตาม สถานการณใ์นประเทศกลบัพบเจอกบัปัญหา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งน าไปสูก่ารเขา้ยดึอ านาจโดยการรฐัประหาร ภาพลกัษณข์องทหารกลบัแย่
ลงจากการใชค้วามรุนแรงในการสลายการชุมนุมและท ารา้ยประชาชน ส่งผลใหบ้ทบาทหนา้ที่ของ
สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในช่วงรฐัประหารนีเ้ป็นไปในแนวทางการสนบัสนุนคณะรกัษาความ
สงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) และท าหน้าที่ในการเป็นสื่ อมวลชนที่ เน้นการประชาสัมพันธ์
ภาพลกัษณข์องทหารและกองทพั 

ภาพลกัษณ์ของกองทัพด าเนินมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครัง้หนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ พฤษภา
ทมิฬ พ.ศ. 2535 ซึ่งเหตกุารณด์งักล่าว ส่งผลใหภ้าพลกัษณข์องทหารตกต ่าอย่างถึงที่สดุ บทบาท
ของทหารในทางการเมืองถูกลดบทบาทลงและกลับไป “ทหารอาชีพ” อีกทั้งในยุคโลกาภิวัฒนท์ี่
เทคโนโลยีเริ่มเขา้มามีบทบาทในทางการเมืองและสังคม ส่งผลใหก้องทัพและทหารตอ้งเปลี่ยน
ภาพลกัษณข์องตนเองอีกครัง้หนึ่งอนัจะกลา่วถึงในบทถดัไป 
 



 

บทที ่4 
บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2535 – 2553 

บทนี ้จะกล่าวถึงบทบาทของสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ในการสร้าง
ภาพลกัษณท์หาร ตัง้แต่หลงัเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 2535 ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนเกิดทศันะดา้นลบ
ต่อทหารและทหารตอ้งลดบทบาททางการเมืองลง จนถึงปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกองทพัไดม้ีบทบาทใน
การสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่แยกราช
ประสงค ์และมีผูเ้สียชีวิตจากเหตกุารณน์ีจ้  านวนมาก 

4.1 บทบาททางการเมืองและภาพลักษณข์องทหาร ระหว่าง พ.ศ. 2535 - 2553 
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ที่ทหารออกมาปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้าน

รฐับาล พลเอกสุจินดา คราประยูร ท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต 40 คน บาดเจ็บกว่า 600 คน1 ส่งผลใหเ้กิด
แนวคิด 2 ทาง  ในการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายพลเรือนกบัฝ่ายกองทพั โดยแนวความคิดหนึ่ง
ตอ้งการใหก้ันทหารออกไปจากการเมืองอย่างแทจ้ริง ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งมองว่าการผลกัดันให้
กองทพั “หลงัพิงฝา” เป็นอนัตรายเพราะกองทพัอาจไม่มีทางเลือกและหนักลบัมายดึอ านาจอีกเพื่อ
ความอยู่รอดของสถาบันตน ในสถานการณข์องการถกเถียงกนัระหว่าง 2 แนวคิดนี ้ผูน้  าระดับสูง
ของฝ่ายรฐับาลพลเรือนและผูน้  ากองทพัมีการปรบัตวัใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายพลเรือนกบัฝ่าย
กองทัพเป็นไปด้วยดี2 โดยในส่วนของกองทัพพบว่าช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2545 เป็น
ช่วงเวลาที่ทหารแสดงบทบาทในฐานะ  “ทหารอาชีพ” ผูบ้ัญชาการทหารบกในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ 
พลเอกวิมล วงศ์วาณิช (1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2538) พลเอกประมณฑ์ ผลาสินธุ ์ 
(1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (1 ตลุาคม 2539 - 30 กนัยายน 
2541) พลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์(1 ตลุาคม 2541 - 30 กันยายน 2545) ไดก้ล่าวว่าทหารจะไม่ท า
รฐัประหาร ขณะเดียวกันกองทัพภายใตก้ารบัญชาการของผูบ้ัญชาการทหารบกเหล่านีไ้ดแ้สดง
บทบาทในการเป็นกองทัพของประชาชน เป็นทหารประชาธิปไตย เนื่องจากผูบ้ญัชาการทหารบก
ตอ้งการเยียวยารกัษาความบอบช า้ของกองทพัจากเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ3  

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2545 - 2548 ซึ่งเป็นยุค “การเมืองน าการทหาร” ผู้บัญชาการ
ทหารบก  ในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ พลเอกสมทตั อัตตะนันทน ์(1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546) 

 
1 บณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ.  (2560).  การเมืองไทยร่วมสมยั.  หนา้ 147. 
2 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2541).  ทหารกบัประชาธิปไตยไทย:จาก 14 ตลุา สู่ปัจจุบนัและอนาคต.  หนา้ 28. 
3 สรุพนัธ ์พุ่มแกว้.  (2550).  การตดัสนิใจของผูบ้ญัชาการทหารบก.  หนา้ 142-196. 
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พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
(1 ตุลาคม 2547 –  30 กันยายน 2548) บทบาทหลักของกองทัพภายใต้ผู้บัญชาการทหารบก
เหลา่นีคื้อการท างานสนบัสนนุรฐับาลในฐานะหน่วยงานของรฐับาล1 

นอกจากบทบาท “ทหารอาชีพ” และบทบาทในการท างานสนบัสนุนรฐับาลแลว้ยงัพบว่า     
จากการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถกูเรียกว่า “รฐัธรรมนูญฉบบั
ประชาชน” เนื่องจากเป็นรฐัธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรฐัธรรมนูญ ตัง้แต่
ขัน้ตอนของการเลือกตัง้สมาชิกสภารา่งรฐัธรรมนญู (สสร.) การน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ใหบ้รรจุลง
ไปในรฐัธรรมนูญ ตลอดจนการประชาพิจารณร์บัรองร่างธรรมนูญ โดยเนือ้หาของรฐัธรรมนูญให้
สิทธิ แก่ประชาชนในดา้นต่าง ๆ เช่น สิทธิของชุมชนทอ้งถิ่นในการจัดการทรพัยากรทอ้งถิ่น สิทธิ
ของประชาชน ในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร สิทธิที่จะมีเสรีภาพเรื่องสื่อสารมวลชน สิทธิทางเพศที่
เท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปดว้ย
ความบริสทุธิ์ ยุติธรรม และมีระบบการตรวจสอบทุจริตของผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสงูในขา้ราชการ
ประจ าและผูด้  ารงต าแหน่งระดับสูงทางการเมือง โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติซึ่งมีอิสระและปราศจากประโยชนท์างการเมือง2 ท าใหก้องทพัตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ทิศทางที่เหมาะสมกบัความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึน้นี ้โดยพลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ ผู ้
บญัชาการทหารสงูสดุ ไดร้ะดมความคิดของบุคลากรในกองทพัเพื่อเสนอแนะบทบาทของกองทัพ
ในสถานการณท์างการเมืองที่เปลี่ยนแปลง หนงัสือ “บทบาทของกองทพัไทยในสภาวะปัจจบุนั” ซึ่ง
เป็นผลจากการระดมความคิดดังกล่าว ไดเ้สนอแนะบทบาทของกองทัพใหเ้สริมภาพลกัษณ์ดว้ย
การน้อมน าเอาพระราชด ารัส พระราชกระแส พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รชักาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการบรหิารและพฒันากองทพั ควบคู่ไปกบัการแสดงบทบาทในการ
ปรบัปรุงตนเองและพัฒนากิจการของทหารใหม้ีขีดความสามารถสูงสดุในการท าภารกิจดา้นการ

 
1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 197-214. 
2 นฤมล ทับจุมพล และ จรลั ดิษฐาภิชัย.  (2545).  ขบวนการเพื่อรฐัธรรมนูญฉบับประชาชนและการปฏิรูป
การเมือง.  หน้า 463-511. ; ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร.์  (2546).  เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัย
กรุงเทพฯ.  หน้า 506-510. ; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2560).  ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ด  ารงต าแหน่ง
ระดบัสงู.  ใน. การปฏิรูปการเมืองไทย: ฐานคิดและขอ้เสนอว่าดว้ยการออกแบบรฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน ปี 
2540.  หนา้ 554-627.; ไพฑูรย ์บุญวัฒน.์  (2560).  การจัดตัง้องคก์รเพื่อสนับสนุนการเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปดว้ย
ความบรสิทุธ์ิ ยตุิธรรม.  ใน  การปฏิรูปการเมืองไทย: ฐานคิดและขอ้เสนอว่าดว้ยการออกแบบรฐัธรรมนูญฉบบั
ประชาชน ปี 2540.  หนา้ 628-663. 
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รกัษาเอกราชและอธิปไตยของชาติโดยใชท้รพัยากรนอ้ยที่สุด ตลอดจนการแสดงบทบาทในการ
พฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน1 

การแสดงบทบาททหารอาชีพที่ท างานสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เป็นการเยียวยาภาพลกัษณ์ดา้นลบของทหารจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 
ประกอบกับการเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพด้วยการน้อมน าพระราชด าริ พระราชด ารสั ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 9) มาปฏิบติัในการด าเนินงานของกองทพัถึงคราวสะดุด
ลง เมื่อคณะทหารภายใตก้ารน าของ พลเอกสนธิ บุญยรตักลิน ผูบ้ญัชาการทหารบก (1 ตุลาคม 
2548 - 30 กนัยายน 2550) ไดท้ ารฐัประหารลม้รฐับาลของพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ในวนัที่ 19 
กนัยายน พ.ศ. 2549 และยกเลิกรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปี พ.ศ. 2540 โดยคณะ
รฐัประหารใชช้ื่อว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข (คปค.)” พลเอกสนธิ บุญยรตักลิน ผูบ้ญัชาการทหารบกและหวัหนา้คณะรฐัประหาร
ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุของการยึดอ านาจจากรฐับาลพันต ารวจโท  ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเผชิญหนา้กับ
การต่อตา้นของกลุ่มมวลชนที่เรียกตนเองว่า “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” โดยกลุ่มผู้
ต่อตา้นรฐับาลไดห้ยิบยกเรื่องการทุจริตของรฐับาลและการที่นายกรฐัมนตรี มีพฤติกรรมที่เป็นการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพขึน้มาเป็นเหตุผลในการชุมนุมต่อตา้นรฐับาล ระหว่างเดือนมกราคม-
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ท าใหพ้นัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ประกาศยุบสภาและท าหนา้ที่รกัษาการ
นายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั่ วไปท่ามกลางกระแสการต่อต้านของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จากสถานการณท์างการเมืองที่คกุรุ่นนี ้คณะทหารภายใต้การน าของ        
พลเอกสนธิ บุญยรตักลิน จึงท ารฐัประหารโดยให้เหตุผลว่า คณะทหารจ าเป็นต้องยึดอ านาจ 
เนื่องจากการบริหารงานของรฐับาลรกัษาการก่อใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคมไทยและการบรหิาร
ราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริต รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในบางโอกาสหมิ่นเหม่
ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั2  

มีนักวิชาการหลายคนกล่าวไวต้รงกันว่า สาเหตุหลักของการรฐัประหาร 19 กันยายน           
พ.ศ. 2549 มาจากการที่กองทัพตอ้งการลดบทบาทของนักการเมืองที่ไดอ้  านาจจากการเลือกตั้ง 

 
1 บทบาทของทพัไทยในสภาวะปัจจุบนั.  (2541). 
2 บัณฑิต จันทรโ์รจนกิจ.  (2560).  เล่มเดิม.  หน้า 185-191.; สุธาชัย ยิ ้มประเสริฐ.  (2550).  ฐานะทาง
ประวัติศาสตร์ของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549.  หน้า 211.; โดม ไกรปกรณ์.  (2563).  เส้นทาง
ประชาธิปไตย.  หนา้ 206-213. 
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แลว้น าอ านาจกลบัคืนใหก้ับฝ่ายขา้ราชการและทหาร1 เบือ้งลึกของการรฐัประหารครัง้นีม้าจาก
การที่รฐับาลพลเรือนของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เขา้ไปแทรกแซงกิจการของกองทัพ โดยใช้
กองทัพเป็นเครื่องมือและกระบอกเสียงของรฐับาล ท าใหเ้กิดความแตกแยกภายในกองทัพ  โดย
ทหารแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนทักษิณ และฝ่ายที่สนบัสนุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ซึ่งแมจ้ะเกษียณอายุราชการไปนานแลว้แต่ยังมีอิทธิพลมากในกองทัพ 2 อีกดา้นหนึ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของทหารยุคหลังสงครามเย็นสิน้สุด ซึ่งเปลี่ยนจากอุดมการณ์ต่อต้าน
คอมมิวนิสตม์าเป็นอดุมการณต่์อตา้นการเมืองประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน โดยอดุมการณน์ีเ้ป็นผล
มาจากความส าเร็จของการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ท าให้ทหารมองว่า
นกัการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้เป็นพวกที่เขา้มาแสวงหาผลประโยชน์3 อิทธิพลของคณะรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) ต่อคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เห็นได้จากการจัดโครงสรา้งในการบริหารประเทศ
ภายหลังการรฐัประหาร ซึ่งพลเอกสนธิ บุญยรตักลิน หัวหน้า คปค. จัดโครงสรา้งในการบริหาร
ประเทศแบบสภาทหารเหมือนกบัสมยัคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) ของพลเอก
สนุทร คงสมพงษ ์และพลเอกสจุินดา คราประยรู ซึ่งไดย้ดึอ านาจในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 25344  

ทั้งนี ้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ ไดน้ าเสนอภาพลกัษณข์องคณะทหารผูท้  ารฐัประหารต่อสาธารณชนว่าคณะทหารเป็นฝ่าย
นิยมเจา้ มีความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ดงัปรากฏว่า คณะทหารผูท้  าการรฐัประหาร 
19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดใ้ชร้ิบบิน้สีเหลืองประดบัที่ปลายปืน รถถงั และกลดัที่เครื่องแบบทหาร 
รวมไปถึงการที่ในระยะแรก คณะรฐัประหารเรียกตนเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข” ต่อมาจึงตัดใหเ้หลือเพียง “คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.)” เพราะชื่อแรกมีนยัยะโยงถึงพระมหากษัตรยิ์5  

 
1 คริส เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2562).  ประวตัิศาสตร์ไทยร่วมสมยั.  หนา้ 372-373; สรุชาติ บ ารุงสขุ.  
(2558).  เสนาธิปไตย:รฐัประหารกบัการเมืองไทย.  หนา้ 42. 
2 ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.  (2554, กรกฎาคม -ธันวาคม).  กองทัพ สัตว์ส่ีขาของราชาหรือประชาชน  
ใน ฟ้าเดยีวกนั.  หนา้ 58-59. 
3 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2558).  เล่มเดมิ.  หนา้ 89. 
4 สุภลักษณ์ กาญจชุนดี)  .2550 (บรรณาธิการ)  วิเคราะหร์ะบอบสนธิ ใน ธนาพล อึง้สกุล  .(รฐัประหาร  19

รฐัประหารเพือ่ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุกนัยา .   หนา้ 278.  
5 ครสิ เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2562).  เล่มเดมิ.  หนา้ 372-373. 
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ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.)            
ไดแ้ต่งตัง้ให ้พลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์1 ในคณะองคมนตรีและอดีตผูบ้ญัชาการทหารบก ขึน้ด ารง
ต าแหน่งนายกรฐัมนตรี และ คปค. ได้แปรสภาพตัวเองเป็น “คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
(คมช.)” คอยปกป้องรฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์โดยรฐับาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์เตรียม
จดัใหม้ีการเลือกตัง้ทั่วไปภายใน 1 ปี ขณะเดียวกนั คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คปค. เดิม) 
ไดจ้ัดใหม้ีการร่างและการแกไ้ขกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัระบบการเมือง เช่น รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ 
กฎหมายเลือกตัง้ฉบบัใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผูน้  าที่มีอ  านาจเขม้แข็งหรือรฐับาล
ที่มีเสถียรภาพเหมือนกบัรฐับาลของ      พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร พรอ้มกนันีศ้าลรฐัธรรมนญูได้
ตดัสินใหยุ้บพรรคไทยรกัไทยและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคไทยรกัไทย
เป็นเวลา 5 ปี 

ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)  
ที่ คมช. ตัง้ขึน้ไดอ้ายัดทรพัยส์ินของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตรและบุคคลที่เก่ียวขอ้งในตระกูล
เพื่อตดัก าลงัทุนทางการเมืองของพนัต ารวจโททกัษิณ ถึงกระนัน้ก็ตามเมื่อมีการเลือกตัง้ทั่วไปเมื่อ
วนัที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 พรรคพลงัประชาชนซึ่งอดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่ของ
พรรคไทยรกัไทยยา้ยไปอยู่พรรคนี ้ได้รบัชัยชนะในการเลือกตั้งและจัดตัง้รฐับาล จึงมีการชุมนุม
ต่อตา้นรฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเคยชุมนุม
ต่อตา้นรฐับาลพนัต ารวจโททักษิณ ชินวตัรก่อนหนา้นี ้การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยได้มีการปิดล้อมและเข้ายึดท าเนียบรฐับาล รวมทั้งปิดสนามบินนานาชาติ เมื่อ
เหตุการณ์ชุมนุมต่อตา้นรฐับาลยุติลงดว้ยการที่ศาลรฐัธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลงัประชาชนใน
วนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทหารไดอ้อกมาจัดการใหน้ักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เคยร่วมรฐับาลพัน
ต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร หนัมารว่มมือกบัพรรคประชาธิปัตยจ์ดัตัง้รฐับาลใหม่ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี1 

หลงัจากช่วยจัดตัง้รฐับาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กองทัพไดถ้อยมาแสดงบทบาท “ทหาร
อาชีพ” เพื่อท างานสนับสนุนรฐับาล อย่างไรก็ตามทหารตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกับการปราบปราม
กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรฐับาลซึ่งมีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กลุ่ม
ประชาชนที่เรียกตนเองว่า “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” ได้

 
1 โยชิฟุมิ ทามาดะ)  .2557 .ศ.กันยายน พ 19  รฐัประหาร  .(ธันวาคม-พฤษภาคม ,2549 การแต่งตัง้ดยกยา้ย
นายทหารในกองทพับกกบัการแทรกแซงทางการเมืองในประเทศไทย แปลโดย Pop Anan ใน ฟ้าเดยีวกนั.  หนา้ 
187-189.  
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ชุมนุมกันท่ีบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เพื่อเรียกรอ้งใหน้ายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี 
ประกาศยุบสภา เนื่องจากกลุ่ม นปช. มองว่าการขึน้เป็นนายกรฐัมนตรีของนายอภิสิทธิ์ ไม่เป็นไป
ตามวิถีประชาธิปไตย แต่อาศัย “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” และสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรกลุ่มเพื่อนเนวิน (ชิดชอบ) ซึ่งสงักดัอยู่พรรคพลงัประชาชนก่อนที่จะถูกศาลรฐัธรรมนูญยุบ
พรรค เป็นตัวแปรออกเสียงเลือกนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรฐัมนตรี อีกทั้งรฐับาลนายอภิสิทธิ์ได้
ท าลายประชาธิปไตยโดยใชก้ฎหมายที่กดขี่เลน่งานฝ่ายตรงขา้มกบัรฐับาล ต่อมาในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ไดข้ยายตวัขึน้ มีการปักหลกัชมุนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้า ที่
บริเวณย่านราชประสงค์ และบริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ
สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที (ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์) ทางรฐับาลไดจ้ัดตั้งศูนยอ์  านวยการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โดยใหน้ายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรฐัมนตรี เป็นผูอ้  านวยการ
ศูนย ์ซึ่งมีค าสั่งใหท้หารสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช. ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เกิดการ
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและทหารจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนไม่น้อย ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ศูนยอ์ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้อกค าสั่งใหท้หารสลายการ
ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่บริเวณแยกราชประสงค ์เกิดการปะทะกันระหว่างทหารกับกลุ่มผูชุ้มนุม 
โดยมีผูเ้สียชีวิตกว่า 100 คนจากการสลายการชมุนมุ1  

การสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช. ซึ่งมีผูเ้สียชีวิตกว่า 100 คน จากการปฏิบัติการของ
ทหาร   ท าใหม้ีการสืบหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ทัง้โดยคณะกรรมการที่ตัง้ขึน้โดย
รฐับาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจน
รายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณี  เมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ศปช.)2 กองทัพเองก็ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์นี ้ซึ่งเป็น “ชนักทาง
กฎหมาย” ที่ปักคาอยู่กบักองทพั3 กลา่วไดว้่าการสลายการชมุนมุของกลุม่ นปช. ในช่วงกลาง พ.ศ. 
2553 ส่งผลใหเ้กิดกระแสสงัคมส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดภาพลกัษณ์ในดา้นลบของทหาร จาก
การที่ทหารไดใ้ชค้วามรุนแรงในการสลายการชุมนุมของกลุ่มต่อตา้นรฐับาลจนมีผูเ้สียชีวิตเป็น
จ านวนมาก 

 

 
1 โดม ไกรปกรณ.์  (2563).  เล่มเดมิ.  หนา้ 223-235.; บณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ.  (2560).  เล่มเดมิ.   
หนา้ 207-217. 
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 217. 
3 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2558).  เล่มเดมิ.  หนา้ 183. 



    
 

62 

4.2 บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก (ช่อง 5) ในการสร้างภาพลักษณท์หาร 
ระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2553 

4.2.1 บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2535 – 2544 
หลงัเหตุการณพ์ฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 กองทัพบกไดม้ีนโยบายใหม่ในการปรบัปรุง

การบรหิารของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกใหม้ีความกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  สืบ
เนื่องมาจากการเริ่มเขา้มาของเทคโนโลยีที่เห็นไดจ้ากเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ที่มีการ
ใช้โทรทัศน์มือถือในการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้และมีการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
กองทพับกตระหนกัถึงความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดงักลา่ว และตอ้งการเตรียมความพรอ้มในการ
เปิดรบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพในอนาคต จึงได้แก้ไข คณะกรรมการ
บริหารวิทยโุทรทศันก์องทพับก โดยมี      ผูบ้ญัชาการทหารบกเป็นประธานคณะกรรมการเช่นเดิม 
และมีคณะกรรมการประกอบดว้ย นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ในกองทพับก ซึ่งมีเจา้กรมการทหารสื่อสาร
ร่วมอยู่ในคณะกรรมการนี ้ด้วย ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือนเป็นเลขานุการ 
เจา้กรมกิจการพลเรือน เลขานกุารกองทพับก และผูอ้  านวยการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก เป็น
ผูช้่วยเลขานกุารของคณะกรรมการดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ในช่วงเวลานี ้
ไดแ้ก่  พลเอกอิสสระพงศ์ หนุนภักดี (พ.ศ. 2535) พลเอกวิมล วงศ์วานิช (พ.ศ. 2535 - 2538)  
พลเอกประมณฑ์ ผลาสินธุ์ (พ.ศ. 2538 - 2539) และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (พ.ศ. 2539 - 
2541) โดยก าหนดนโยบายการปฏิบติัของสถานีใหเ้ป็นไปในทิศทางที่สนบัสนุนงานของกองทพับก 
ส าหรบัผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนใ์นช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ พลเอกวิจิตร จุณภาค (พ.ศ. 2533 - 
2536) พลเอกยุทธนา ค าดี (พ.ศ. 2536 - 2537) พลเอกอารียะ อโุฆษกิจ(พ.ศ. 2537 - 2538) และ
พลเอกแปง้ มาลากลุ ณ อยธุยา (พ.ศ. 2538 - 2542) 

อย่างไรก็ตาม การปรบัเปลี่ยนผูบ้รหิารดงักล่าว อาจถือไดว้่าไม่มีผลต่อการน าเสนอข่าว
มากนัก เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการโทรทัศนก์องทัพบก ซึ่งมีผูบ้ญัชาการทหารบกเป็นประธาน ดังนั้น ในการ
น าเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ต้องผ่านการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิหรือไดร้บัการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนทกุครัง้ ซึ่งท าใหข้่าวที่ถกูน าเสนอโดยเฉพาะในช่วง
เหตุการณท์ี่ส่งผลต่อภาพลกัษณท์หารหรือกองทัพบกนัน้ถูกน าเสนอในมุมมองที่ทหารตอ้งการให้
ประชาชนรบัรูเ้พียงเท่านั้น โดยไม่ไดค้  านึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริงหรืออาจจะมีการบิดเบือน
ข่าวสารที่ถกูน าเสนอได ้เนื่องจากเป็นนโยบายของผูบ้รหิาร 
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แมใ้นช่วงเวลาดังกล่าว ภาพลกัษณข์องทหารจะติดลบ แต่ในดา้นการพัฒนาสถานี
ใหก้า้วทนัต่อยุคโลกาภิวตันแ์ละรายการบนัเทิงที่น าเสนอแก่ผูช้มยงัคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เริ่มเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึน้ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกเล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี จึงได้จัดตั้ง ศูนย์อินเตอร์เน็ตสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับก เพื่อเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตที่สามารถเขา้ถึงไดจ้าก
ทั่วทุกมมุโลก ผ่านโดเมนเนม www.tv5.co.th ซึ่งรวบรวมข่าวสาร ความบนัเทิง ผงัรายการ บริการ
ขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อสาธารณชน ขอ้มลูเก่ียวกบัประเทศไทย และขอ้มลูเก่ียวกบัช่อง 5 
ซึ่งมีการพฒันาเว็บไซตอ์ย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัคือ การน ารายการวิทยคุลื่นความถ่ี 94.0 
MHz. และรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศบนจอโทรทศันม์าออกอากาศผ่านทางระบบอินเตอรเ์น็ตบน
เว็บไซตเ์ป็นรายแรกในประเทศไทย โดยน าสญัญาณภาพและเสียงที่ออกอากาศทางโทรทศันแ์ละ
วิทยุเขา้สู่เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในลกัษณะต่อเนื่อง (Live Streaming) ซึ่งผูช้มสามารถชมรายการ
ต่าง ๆ บนเว็บไซตไ์ดแ้บบ Real Time1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 หนา้ Web Page สมยัแรกของเว็บไซต ์www.tv5.co.th 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก. (2541). ทิศทางแห่งอนาคตกา้วสูโ่ลกไรพ้รมแดน สู่
ยคุอินเตอรเ์น็ต. หนา้ 114. 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  ทศิทางแห่งอนาคตกา้วสู่โลกไนพ้รมแดน.  หนา้ 114, 117. 

http://www.tv5.co.th/
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ภายในเว็บไซตข์องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน ์อาทิเช่น ขอ้มลูของประเทศไทย ประวติัศาสตร ์ราชวงศ ์ประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้ ใน
ส่วนของความบนัเทิง ไดร้วบรวมผงัรายการและรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางจอโทรทศัน ์เรื่อง
ย่อละคร และเพลงจากศิลปินหลากหลายค่าย ส าหรบัประชาชนที่ตอ้งการทราบขอ้มูลที่เก่ียวกับ
การท่องเที่ยว เว็บไซต์ของช่อง 5 ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ภายในประเทศ 
รวมถึงโรงแรมและที่พักต่าง ๆ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  
อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 หนา้ Web Page สมยัแรกของเว็บไซต ์www.tv5.co.th 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก. (2541). ทิศทางแห่งอนาคตกา้วสูโ่ลกไรพ้รมแดน สู่
ยคุอินเตอรเ์น็ต. หนา้ 115. 
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การเปิดศนูยอิ์นเตอรเ์น็ตสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่
เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน นอกจากจะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี ยังเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ตอ้งการสื่อสารใหค้นต่างประเทศไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารจากประเทศไทยดว้ย เราจะเห็นว่า
ภายในเว็บไซตม์ีข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ให้ผูท้ี่สนใจสามารถเขา้มาค้นคว้าและ
ศกึษาหาความรูไ้ดต้ลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทหารที่ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ มาเป็นบทบาทในดา้นการเป็นผูน้  าทางดา้นขอ้มลูข่าวสารบนเว็บไซต์
อินเตอรเ์น็ตรายแรกในประเทศไทย 

ในส่วนของรายการบนัเทิงที่ออกอากาศในช่วงเวลานี ้เป็นไดร้บัความนิยมเป็นอย่าง
มาก ไดแ้ก่ รายการเจาะใจ (พ.ศ. 2534 - ปัจจุบนั) รายการวาไรตีท้อลค์โชวท์ี่น าเสนอเรื่องราวของ
บุคคลทั่วไปที่มีความน่าสนใจต่อสถานการณ์ที่ก าลังเป็นที่ถูดถึงในสังคม รายการบา้นเลขที่ 5 
(พ.ศ. 2535 - 2549) และรายการสนทนา 45 นาที ปัญหาบา้นเมือง (พ.ศ. 2538- ไม่ปรากฏ) ของ
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส ์จ ากัด รายการทอล์คโชว์ที่ปรับปรุงมาจากรายการ สนทนาปัญหา
บา้นเมืองในอดีต โดยปรบัเปลี่ยนรูปแบบรายการโดยการเชิญผูร้่วมรายการทัง้ผูท้ี่ประสบปัญหา
และผูท้ี่จะมาแกไ้ขปัญหา ซึ่งทัง้ 2 ฝ่ายจะไดแ้ลกเปลี่ยนขอ้มลูจากการพดูคยุกนัถึงประเด็นปัญหา 
น าเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานั้น ๆ  ตัวอย่างที่เคยออกอากาศ เช่น 
ปัญหากระดูกสนัหลงัของชาติหายไปไหน กรณีปัญหาเพชรซาอุฯ ปัญหาการอพยพแรงงาน เป็น
ตน้1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 รายการ สนทนา 45 นาที ปัญหาบา้นเมือง 

 
1 จาณิน.  (2538, กมุภาพนัธ)์.  สนทนา 45 นาที ปัญหาบา้นเมือง.   ทวีบีนัเทงิ.  3(35): 119-121. 
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จะเห็นว่า บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานี ้ เน้นไปที่การ
พฒันาใหส้ถานีมีความกา้วหนา้และกา้วทนัเทคโนโลยีที่ก าลงัจะเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ชีวิต การน าระบบอินเตอรเ์น็ตเขา้มาใชง้านในองคก์รสื่อมวลชนเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย 
แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการกา้วทันเทคโนโลยีของทหาร เราจะเห็นไดว้่าผลกระทบของ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของทหารตกต ่า และไม่เป็นที่ยอมรบัของประชาชน
ทั่วไป ทหารจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาบทบาทใหม่ ๆ เพื่อใหป้ระชาชนรบัรูบ้ทบาทของทหารในทิศทาง
ที่ ดีขึน้  ภายในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังสามารถรับชมข่าวโทรทัศน์ที่
ออกอากาศทางจอโทรทศันไ์ดบ้นเว็บไซตอี์กดว้ยซึ่งการด าเนินการในลกัษณะนี ้อาจเป็นผลมาจาก
ยุคโลกาภิวฒันท์ี่ก าลงัจะเขา้มามีบทบาทส าคญัที่ช่วยใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
รวมเรว็มากขึน้ 

ในส่วนของรายการทอลค์โชวต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานี ้จะเห็นไดว้่า ไดม้ีความ
พยายาม ในการน าเสนอรูปแบบรายการที่จากเดิมจะเป็นการสื่อสารทางเดียว โดยเปลี่ยนรูปแบบ
มาเป็นการเรียนเชิญทัง้ผูท้ี่ประสบปัญหาและผูท้ี่จะมาแกปั้ญหา ใหม้าร่วมสนทนาเพื่อหาทางออก
รว่มกัน ดงัจะเห็นไดจ้ากในรายการสนทนา 45 นาที ปัญหาบา้นเมือง อย่างไรก็ตามแมว้่ารายการ
ดงักลา่วจะเป็นไปในลกัษณะพดูคยุถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม แต่การเลือกประเด็นปัญหา
ที่จะน าเสนอในรายการ ยงัคงตอ้งผ่านการพิจารณาจากผูบ้ริหารของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก 
ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ไม่ดีต่อทหารและกองทัพบก อันจะน าไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคตได ้

เมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมไทยหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นต้นมา กลุ่มนัก
ธุรกิจเอกชนเริ่มเขา้มามีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี ้กระแสโลกา
ภิวัตนไ์ดม้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทย เมื่อสงัคมใหค้วามส าคัญกับสื่อเทคโนโลยีมากขึน้ 
องคก์รต่าง ๆ จึงเริ่มมีการปรบัเปลี่ยนนโยบายเพื่อใหเ้อือ้ต่อการประกอบธุรกิจมากขึน้ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ในฐานะสื่อมวลชนของกองทัพบกได้มีการพัฒนากิจการเพื่อให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน ์การเป็นผูร้ิเริ่มในการจัดตั้งเว็บไซตห์ลักของสถานี แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการที่จะเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีของทหาร ภายหลงัจากเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ ภาพลกัษณ์ของทหารตกต ่าลงเป็นอย่างมาก การจัดตัง้เว็บไซตใ์นช่วงเวลาดังกล่าวนี ้อาจ
เป็นการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพให้ดีขึน้ด้วยการเป็นผู้น าทางด้าน
เทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งในการน าเสนอข่าวสารและความบันเทิงให้กับ
ประชาชน  



    
 

67 

พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยครัง้ใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
โทรทศัน ์ในประเทศไทยเช่นเดียวกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ สถานีโทรทศันต่์าง ๆ โดยเฉพาะช่อง Free 
TV ซึ่งไดแ้ก่ ช่อง 3 5 7 9 และ ITV ไดร้บัผลกระทบในเรื่องของการแข่งขนัเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด อนัไดแ้ก่ ส่วนแบ่งผูร้บัชมและส่วนแบ่งรายไดจ้ากการโฆษณา สถานีโทรทศันต่์าง ๆ จึง
ตอ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดโดยการเรียกคืนเวลาจากบริษัทผูผ้ลิตรายการหรือผูเ้ช่าเวลา และหัน
มาเริ่มผลิตรายการโทรทศันด์ว้ยตนเอง นอกจากนีใ้นช่วงเวลาดงักล่าวรฐับาลตอ้งการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีวิทยุโทรทัศน ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ใหค้วามส าคัญกับสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชนส์าธารณะ
อย่างแท้จริง โดยปราศจากการครอบง าจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ การปรับตัวของ
อตุสาหกรรมโทรทัศนใ์นประเทศไทยช่วงเวลานีไ้ดใ้ชก้ลยุทธส์  าคัญ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. การปรบั
โครงสรา้งการบริหารงานใหเ้กิดความคล่องตวั 2. การปรบัผงัรายการและกิจกรรมการสื่อสารทาง
การตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย 3. การเพิ่มจ านวนผู้ผลิตรายการ 4. การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ      
ที่เก่ียวขอ้ง1 

ผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในช่วงเวลานี ้ประกอบดว้ย พลเอกแป้ง 
มาลากุล ณ อยุธยา (พ.ศ. 2538 - 2542) พลเอกสมพงษ์ ใหม่วิจิตร (พ.ศ. 2542 - 2543) พลเอก
สนุทร โสภณศิริ (พ.ศ. 2543 - 2545) โดยยงัคงอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ที่ก าหนดนโยบายในการท างานใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายของกองทัพบก ส าหรบัคณะกรรมการฯ ในหว้งเวลานี ้ไดแ้ก่ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 
(พ.ศ. 2539 - 2541) และพลเอกสรุยทุธ ์ จลุานนท ์ (พ.ศ. 2541 - 2545) 

สถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบก ด าเนินการออกอากาศในระบบทีวีเสรีเป็นเวลา 39 ปี
เศษ โดยมีสถานีหลกัอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสถานีเครือข่ายจ านวน 30 สถานี กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของกองทพับกไดว้ิเคราะหว์่า สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกไดด้ าเนินกิจการ
ทางธุรกิจแขนงหนึ่งและในอนาคตธุรกิจโทรทัศนม์ีแนวโนม้ที่จะมีการแข่งขนักันสูงขึน้ และสถานี
วิทยุโทรทัศนก์องทัพบกอยู่ในข่ายของการแข่งขนัในเชิงธุรกิจนีด้ว้ย แต่ดว้ยขอ้จ ากัดที่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก  มิได้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การด าเนินการกับผู้จัด
รายการในการท าสญัญาจึงเป็นการท าสญัญาระหว่างกองทพับกและผูจ้ดัรายการ ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้
เสียเปรียบหลายอย่างในแง่มุมของการด าเนินธุรกิจและบ่อยครัง้ที่ผูจ้ดัรายการท าผิดสญัญาทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย โดยใหก้องทัพบกเป็นโจทยฟ์้อง ซึ่ง

 
1 ดวงทิพย ์วรพนัธุ.์  (2549).  50 ปี โทรทศันไ์ทย.  บทคดัย่อ. 
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ในทางกลับกันหากผู้จัดรายการจะยื่นฟ้องทางสถานีฯ จะต้องยื่นฟ้องในนามของกองทัพบก  
ซึ่งกลายเป็นการน าเอาสถาบนักองทพับกเขา้มาเก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากนี ้ระเบียบต่าง ๆ ที่ใชใ้น
การปฏิบัติงานภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยส่วนมากจะเป็นระเบียบ ที่อิงกับทาง
ราชการ ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างลา่ชา้  

เพื่อใหส้ถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกมีการบรหิารจดัการที่คลอ่งตวัและมีศกัยภาพใน
ดา้นธุรกิจ สามารถแข่งขนักบัสถานีช่องอ่ืน ๆ คณะผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของกองทพับกจึงไดต้ก
ลงอนุมัติใหจ้ัดตัง้ “บริษัท ททบ. 5 จ ากดั” เพื่อด าเนินการทางดา้นธุรกิจแทนสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับก เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยเป็นนิติบุคคลที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณิชย ์และประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์โดยใชเ้งินทุนจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 250 ลา้นบาท มีวตัถปุระสงคแ์ละโครงสรา้งในการบรหิารงาน ดงันี ้

1. เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการบรหิารงานและการจดัการเก่ียวกบักิจการดา้น
ต่าง ๆ ภายในสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก ซึ่งจะเป็นการเอือ้ประโยชนก์บับรษิัทต่าง ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจรวมกนั และเป็นผลดีต่อผูบ้รโิภคที่จะไดช้มรายการที่ดีและมีคณุค่าต่อสงัคม 

2. เพื่อเป็นองคก์รในรูปแบบของนิติบคุคลที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
3. เพื่อแสวงหาธุรกิจในการลงทุน สนธิศักยภาพของการเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทพับก 
4. เพื่ อให้ก าลังพลของกองทัพบกและผู้ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก          มีความรูส้ึกเป็นเจา้ขององคก์ร โดยมีการกระจายหุน้ใหแ้ก่ก าลงัพล ท าใหก้ าลงั
พลมีความรกัและหวงแหนองคก์ร 

5. เพื่อน ารายได้จากการประกอบการไปเป็นสวัสดิการแก่ก าลังพลภายใน
กองทพับก 

บริษัท ททบ. 5 จ ากดั ด าเนินธุรกิจในลกัษณะของบริษัทแม่ (Holding Company) มี
การลงทนุและจดัตัง้บรษิัทในเครือ จ านวน 4 บรษิัท รายละเอียด ดงันี ้ 

1. บริษัท ททบ. 5 มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด (บริษัทด้านการตลาด) - ด าเนินการด้าน
การตลาดและธุรกิจการขายสื่อโฆษณาใหก้ับสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก และไดร้บัสิทธิเหมา
เวลาโฆษณาช่วงข่าวภาคค ่าประจ าวันเพื่ อเป็นธุรกิจในการสรา้งรายไดห้ลัก และการขายเวลา
โฆษณารายการอ่ืน ๆ ที่ผลิตหรือรว่มผลิตโดย ททบ. 5  
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2. บริษัท ททบ. 5 เรดิโอ จ ากัด (บริษัทดา้นวิทยุ) - ด าเนินการผลิตรายการและ
กระจายเสียงทางวิทย ุคลื่นความถ่ี เอฟ เอ็ม 94.0 MHz. โดยผลิตรายการข่าวและรายการที่มีสาระ
และเป็นประโยชน ์กระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง  

3. บริษัท ททบ. 5 โปรดักชั่น แอนด์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด (บริษัทดา้นผลิต
รายการ) - ด าเนินการผลิต/ร่วมผลิตรายการ และร่วมทุนกับบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศนต่์าง ๆ 
ผลิตรายการที่มีสาระและใหค้วามบนัเทิงที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนารายการใหม้ีรูปแบบแปลก
ใหม่ และพฒันาบคุลากรใหม้ีคณุภาพตามความตอ้งการของอตุสาหกรรมดา้นการผลิตรายการใน
อนาคต การร่วมพฒันารายการต่าง ๆ กบับรษิัทที่มีความช านาญเฉพาะดา้น เพื่อสรา้งสรรคง์านที่
มีคณุภาพใหแ้ก่สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 

4. บริษัท ททบ. 5 พับลิชชิ่ง (บริษัทดา้นสื่อสิ่งพิมพ์) - ด าเนินการจัดท าและจัด
จ าหน่ายนิตยสาร “ทีวีบนัเทิง” และสิ่งพิมพต่์าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสมัพันธ์งานของ
กองทพับกและรายการ ต่าง ๆ ของสถานีฯ ใหเ้ป็นที่รูจ้กั และเพิ่มทางเลือกใหม่ส  าหรบัผูท้ี่ชอบอ่าน
นิตยสารบนัเทิง 

บริษัท ททบ. 5 จ ากัด จดัตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในแง่มุมของการบริหารงาน ในช่วงเวลา
เดียวกนั สถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกไดเ้ริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง แมว้่าจะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศแต่สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก
ยงัคงมีเงินทุนหมุนเวียนจากการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาจากการใหเ้ช่าสญัญาณออกอากาศ การ
ขายโฆษณา เป็นตน้ ซึ่งรายการจากการประกอบธุรกิจเหล่านี ้ยังสามารถน าไปใชเ้ป็นสวัสดิการ
ใหแ้ก่กองทพับกอีกดว้ย1 ดังนัน้ สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกจึงไม่ประสบปัญหาดา้นการเงินใน
การลงทนุกบัโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาความทนัสมยั 

ในช่วงเวลานีส้ถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกเป็นสถานีแรกในประเทศไทยที่ขยายเวลา
ออกอากาศเป็น 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองและเขา้ถึงประชาชนที่ตอ้งการรบัรูข้่าวสาร ความบนัเทิง 
และสาระประโยชนใ์นช่วงยามวิกาล โดยน าระบบบรรจเุทปแบบอตัโนมติัมาใชง้านเพื่อรองรบัการ
ออกอากาศ โดยเจา้หน้าที่จะพิมพร์หัสติดไวท้ี่ขา้งกลอ้งเทปและน าไปใส่ไวใ้นตูเ้ทปเมื่อถึงเวลา
ออกอากาศหุ่นยนต์ จะน ามว้นเทปไปใส่ไวใ้นเครื่องเล่นเทป และเมื่อจบรายการหุ่นยนตซ์ึ่งถู ก
ควบคมุดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ จะน ามว้นเทปที่ออกกอากาศแลว้ไปเก็บเขา้ที่โดยอตัโนมติั 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2541).  บริษัท ททบ.5 จ ากดั.  หนา้ 124-125. 
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นอกจากนีย้ังใหค้วามส าคัญกับความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร และ
เล็งเห็นว่าการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารในปัจจุบันใชเ้วลาไม่นานเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่มีอุปสรรคใน
เรื่องของเวลาและระยะทาง จึงได้ริเริ่มโครงการ Thai TV Global Network (TGN) เป็นการแพร่
ภาพรายการโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัลผ่านระบบดาวเทียมที่ครอบคลุมเครือข่ายสญัญาณสู่นานา
ประเทศทั่วโลก โดยได้รบัความร่วมมือจากบริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์  เพื่อส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมในระบบดิจิทัล ซึ่งสัญญาณการถ่ายทอดจะครอบคลุมทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา จ านวนทัง้สิน้ 144 ประเทศทั่วโลก วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารและสาระบนัเทิงของประเทศไทยใหแ้ก่คนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก1 อีกทัง้ยงั
เป็นการประชาสมัพันธเ์ชิงรุก กล่าวคือ เป็นการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและวฒันธรรมของประเทศ
ไทยไปยงัหนา้จอโทรทศันข์องชาวต่างประเทศโดยตรง นอกจากนี ้   ยงัเป็นสื่อที่เชื่อมโยงคนไทยที่
อยู่ต่างแดนใหเ้กิดความรูส้กึใกลช้ิดและผกูพนักบัประเทศไทยมากย่ิงขึน้ 

รายการที่น าเสนอผ่านโครงการ Thai TV Global Network เป็นรายการของสถานี
วิทยุโทรทศันก์องทพับกที่ออกอากาศในวลาปกติ ทัง้รายการข่าว รายการสาระความรู้ และละคร 
เป็นตน้ โดยแบ่งตารางการออกอากาศตามทวีปและเนน้ไปที่ช่วง Prime Time ของแต่ละทวีปนัน้ ๆ 
ส าหรบัรายการที่ออกอากาศในช่วง พ.ศ. 2540 - 2541 แบ่งเป็นรายการข่าว 4 ช่วง รายการสาระ
ความรู ้เช่น รายการบา้นเลขที่ 5 รายการไกลบา้น รายการเรารกัศิลปวฒันธรรมไทย รายการจารกึ
ไวใ้นแผ่นดิน รายการโครงการพระราชด ารจิากฟ้าสูดิ่น เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2542).  Thai TV Global Network.  หนา้ 10-11. 
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เวลา รายการ 

THAILAND USA EUROPE AUSTRALIA จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ อาทติย์ 

1/1/98 31/12/97 31/12/97 1/1/98      22.00-00.00 
ถ่ายทอดสด  

ศิลปะมวยไทย  
นายขนมต้ม 
00.00-01.00  

เช้าวันน้ี 

 

22.00-23.00 10.00-11.00 03.00-04.00 02.00-03.00 เช้าวันน้ี (สด) เช้าวันน้ี (สด) เช้าวันน้ี (สด) เช้าวันน้ี (สด) เช้าวันน้ี (สด) เช้าวันน้ี (สด) 

23.00-23.05 11.00-11.05 04.00-04.05 03.00-03.05 ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว 

 
 

23.05-00.55 

 
 

11.05-12.55 

 
 

04.05-05.55 

 
 

03.05-04.55 

 
 

บ้านเลขที ่5 (สด) 

 
 

บ้านเลขที ่5 (สด) 

 
 

บ้านเลขที ่5 (สด) 

 
 

บ้านเลขที ่5 (สด) 

 
 

บ้านเลขที ่5 (สด) 

ท้าเที่ยวไทย 

เร่ืองของคาว 

00.55-01.30 12.55-13.30 05.55-06.30 04.55-05.30 ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว 01.00-01.30 ข่าว ข่าว 

01.30-01.55 13.30-13.55 06.30-06.55 05.30-05.55 ไกลบ้าน เปิดบันทึกตำนาน คู่ฮาพาเทีย่ว ใต้ฝากฟ้า สำนึกไทย โจ๊กกะจี ้ พุทธประทีป 

01.55-02.20 13.55-14.20 06.55-07.20 05.55-06.20 
เผชิญหน้าภาวะ

แวดล้อม 
แลเมืองใต้/อีสาน

บ้านเฮา 
ร้อยแปดพันเก้า ย้อนทางรอยไทย ฟ้ากว้างแดนไกล โรงเรียนของหนู แผ่นดินธรรม 

02.20-02.45 14.20-14.45 07.20-07.45 06.20-06.45 ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว 

02.45-04.00 14.45-16.00 07.45-09.00 06.45-08.00 ละครกันตนา (สด) ละครกันตนา (สด) 
ละครอัครมีเดยี 

(สด) 
ละครอัครมีเดยี 

(สด) 
ละครแอ็กแซ็กท์ 

(สด) 
ละครแอ็กแซ็กท์ 

(สด) 
ละครแอ็กแซ็กท์ 

(สด) 

04.00-04.45 16.00-16.45 09.00-09.45 08.00-08.45 ข่าว (สด) ข่าว (สด) ข่าว (สด) ข่าว (สด) ข่าว (สด) ข่าว (สด) ข่าว (สด) 

04.45-05.10 16.45-17.10 09.45-10.10 08.45-09.10 ครอบจักรวาล แผ่นดินทอง หลายชีวิต โลกสวยด้วยมือเรา ส่องโลก ศิลปสยาม ตะลุย ตลาด ตลก 

05.10-05.20 17.10-17.20 10.10-10.20 09.10-09.20 เฮดไลนส์ เฮดไลนส์ เฮดไลนส์ เฮดไลนส์ เฮดไลนส์ 
หยาดน้ำพระทัย

ด้วยชีวติ 
หยาดน้ำพระทัย

ด้วยชีวติ 

05.20-05.23 17.20-17.23 10.20-10.23 09.20-09.23 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 
เรารัก

ศิลปวฒันธรรมไทย 

05.23-05.30 17.23-17.30 10.23-10.30 09.23-09.30 
โครงการ

พระราชดำริจากฟ้า
สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

โครงการ
พระราชดำริจากฟ้า

สู่ดิน 

05.30-05.35 17.30-17.35 10.30-10.35 09.30-09.35 จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน จารึกไว้ในแผ่นดิน 

05.35-06.00 17.35-18.00 10.35-11.00 09.35-10.00 ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว 

 

ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างผงัรายการที่ออกอากาศผ่านทาง  
THAI TV GLOBAL NETWORK (TGN) 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก. (2541).  Global Network จากไทยสู่ไทยในต่าง
แดน.  หนา้ 123. 

โครงการ TGN ไดร้บัการตอบรบัจากประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ ดงัจะเห็นได้
จากจดหมายที่ชาวไทยในต่างแดน ไดเ้ขียนมาถึงสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึง
จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโครงการดังกล่าวที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างแดนไดร้บัรู ้
ขอ้มลูข่าวสารที่เกิดขึน้ภายในประเทศไทย บทบาทของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกในช่วงเวลานี ้
จึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อใหก้ารสื่อสารสามารถส่งผ่านไปถึงต่าง
แดนได ้
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ภาพประกอบ 13 ภาพจดหมายจากผูช้มชาวไทยในต่างแดน โครงการ TGN 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก. (2542).  Global Network จากไทยสู่ไทยในต่าง
แดน.  หนา้ 15. 

จะเห็นได้ว่า การเกิดขึน้ของวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลให้สถานีวิทยุ
โทรทศันก์องทัพบกตอ้งปรบัตัวเพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจการไดอ้ย่างคล่องตัวมากขึน้ การ
จดัตัง้ บรษิัท ททบ.5 จ ากดั แสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัตวัเพื่อพฒันาองคก์รใหม้ีความทนัสมยั โดยให้
ความส าคัญกับการสื่อสารทางการตลาดผ่านโครงการ Thai TV Global Network ที่ เผยแพร่
ข่าวสารจากในประเทศไทยไปสู่ทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ
บรหิารงานเชิงธุรกิจของทหาร อีกทัง้  ยงัเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณข์องทหารที่นอกเหนือจากการ
ปกป้องประเทศชาติและบ้านเมืองแล้วยังสามารถแสดงบทบาทในเชิงการบริหารธุรกิจได้ 
เป็นอย่างดี 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาของการก่อตัง้ บริษัท ททบ.5 จ ากัด และบริษัทในเครืออีก 4 
บริษัท พบว่า เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสังคมไทย โดยบริษัทแม่ 
(Holding Company) จัดตั้งขึน้ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศค่าเงินบาทลอยตัว หลังจากนั้นอีก 2 
เดือน บริษัทในเครือทยอยจดทะเบียนและจัดตั้งขึน้ตามล าดับ ดังนี ้บริษัท ททบ. 5 มารเ์ก็ตติง้ 
จ ากัด จดทะเบียนวนัที่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2540 บริษัท ททบ. 5 เรดิโอ จ ากดั และ บริษัท ททบ. 5 
โปรดักชั่น แอนด์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด จดทะเบียน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และ 
บรษิัท ททบ. 5 พบัลิชชิ่งจดทะเบียนวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2540  
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จากการเกิดขึน้ของบริษัท ททบ. 5 จ ากัด และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึน้
ในช่วงระยะเวลาที่บา้นเมืองใหค้วามส าคัญกับนโยบายพลเรือน กล่าวคือ จากผลของเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 บทบาทของทหารถกูจ ากดัในการบริหารบา้นเมือง และลดบทบาทในการ
เขา้แทรกแซงทางการเมือง โดยใหค้วามส าคญักบัพลเรือนในการขึน้มาบริหารประเทศแทน ซึ่งท า
ใหท้หารพยายามหาแนวทางในการแสดงบทบาทของตนเองขึน้อีกครัง้หนึ่ง และเมื่อพิจารณาจาก
หว้งระยะเวลาที่ประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการลงทุนของนกัธุรกิจ ดงันัน้ กองทพับกจึงเล็งเห็น
ว่าหากกองทพับกไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในวงการธุรกิจอาจจะส่งผลดีใหแ้ก่กองทพับกใน
อนาคต และเป็นการเปิดมมุมองใหม่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของทหารในการประกอบธุรกิจ อีก
ทัง้ยงัเป็นการช่วยลดภาพลกัษณท์ี่ไม่ดีของทหาร ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และพยายามแสดง
ความเป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ 

เราจะเห็นได้ว่า บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงระยะเวลานี ้
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ภายในประเทศที่ ให้
ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจท าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหันมาให้ความส าคัญกับ
เศรษฐกิจในประเทศมากยิ่งขึน้ ดว้ยการจดัตัง้บริษัทเพื่อรองรบัการด าเนินกิจการที่คลอ่งตวัมากขึน้
ในเชิงธุรกิจ และการจัดตัง้โครงการ Thai TV Global Network เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของประเทศ
ไทยไปยงัทั่วโลก เป็นตน้ 

แม้แนวทางในการจัดตั้ง บริษัท ททบ. 5 จ ากัด และบริษัทในเครือจะเป็นเพื่อการ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้เกิดความคล่ องตัว สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างราบรื่นเหมือนกับองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ แต่นั่นเป็นเพียงแค่เป้าหมายที่ตอ้งการให้
เกิดขึน้เท่านัน้ เพราะในทางปฏิบติั บริษัท ททบ. 5 จ ากดั และบริษัทในเครือด าเนินกิจการไดไ้ม่ถึง 
5 ปี ก็ตอ้งยุบไป โดยคงเหลือเพียงแค่ บริษัท ททบ. 5 จ ากัด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เชี่ยวชาญ
ในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจของกองทพั  

4.2.2 บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2544 – 2549 
ภายหลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 องคก์รสื่อมวลชนส่วนใหญ่เกิดการ

ต่ืนตวัโดยเฉพาะมาตรา 40 ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกพระราชบญัญัติจดัตัง้องคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ี
ที่จะเขา้มาท าหนา้ที่ก ากับดูแลองคก์รดา้นวิทยุโทรคมนาคม หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  (กทช.) และองค์กรที่ ดูแลด้านวิทยุ และโทรทัศน์ หรือที่ เรียกว่า 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) องค์กรส่วนใหญ่ต่าง
เตรียมรบัมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้เมื่อมีการจัดตั้งองคก์รนีข้ึน้อย่างเป็นทางการ สถานีวิทยุ
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โทรทัศนก์องทัพบกไดเ้ตรียมรบัมือกับสถานการณด์ังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ในเร็ว ๆ นี ้อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ พบว่า สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการจัดตั้งองคก์รดังกล่าว เนื่องจากยังคงให้บริการประชาชนในฐานะสื่อมวลชนเพื่อความ
มั่นคงของรฐั 

ในส่ วนของการบริหารงาน  สถานี วิทยุ โท รทัศน์กอง ทัพบกยั งคงมี คณ ะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศันก์องทพับกที่เป็นผูก้  าหนดนโยบายหลกัในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่สถานี ส  าหรบัคณะกรรมการดงักลา่วในหว้งเวลานี ้ประกอบดว้ย พลเอกสรุยทุธ ์จุ
ลานนท ์(พ.ศ. 2541 - 2545)พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ (พ.ศ. 2545 - 2546) พลเอกชัยสิทธิ์ ชิน
วตัร (พ.ศ. 2546 - 2547) พลเอกประวิตร วงษ์สวุรรณ (พ.ศ. 2547 - 2548) และพลเอกสนธิ บุญย
รตักลิน (พ.ศ. 2548 - 2550) ส าหรบัผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในช่วงเวลานี ้มี
รายละเอียดดงันี ้พลเอกสนุทร โสภณศิริ (พ.ศ. 2543 - 2545) พลเอกธีระ บญุพิทกัษ์ (พ.ศ. 2545 - 
2546) พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ (1 ต.ค. 2546 - 3 มิ.ย. 2547) พลเอกสหชัย ชวนไชยสิทธิ์  
(4 มิ.ย. 2547 - 14 มิ.ย. 2547) พลโทสุรฤทธิ์ จันทราทิพย์ (14 มิ.ย. 2547 - 13 ก.ค. 2547)  
พลโทชาตรี พัธนพันธุ์ (13 ก.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2547)  พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค ์(1 ต.ค. 2547 - 
30 ก.ย. 2548) พลเอกมีชัย ห้องริว้ (1 ต.ค. 2548 - 2 ธ.ค. 2548) พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์ (3 ธ.ค. 
2548 - 30 ก.ย. 2550)  

เมื่อพิจารณารายชื่อผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก พ.ศ. 2544 - 2549 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 จะเห็นไดว้่า มีการเปลี่ยนผ่านผูอ้  านวยการสถานีวิทยุ
โทรทศันจ์ านวน 5 คนดว้ยกนั ซึ่งการเปลี่ยนผูอ้  านวยการในหว้งเวลานี ้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การ
ด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในการแปรรูปบริษัท ททบ. 5 จ ากัด (มหาชน) ที่
ก่อตัง้ขึน้ตอนวิกฤติเศรษฐกิจ  โดยกองทัพบกมีแผนในการด าเนินการแปรรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก จากเดิมที่เป็นสื่อของกองทัพ ใหม้าเป็นธุรกิจกึ่งสมัปทานธุรกิจเอกชนกึ่งบริษัทจ ากัด 
โดยมีกระบวนการแปรรูป 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือ บริษัท ททบ. 5 จ ากัด ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 – 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 250 ลา้นบาท1 ซึ่งไดก้ล่าวรายละเอียด
ไปแลว้ในหวัขอ้ที่ผ่านมา 

ส าหรบักระบวนการแปรรูปขั้นที่  2 คือ บริษัท อารท์ีเอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกมีแผนในการแปรรูปบริษัท ททบ. 5 จ ากัด (มหาชน) 
มาเป็น บริษัทอารท์ี เอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าเข้าจดทะเบียนในตลาด

 
1 อบุลรตัน ์ศิรยิวุศกัดิ์.  (2548).  ปิดหู ปิดตา ปิดปาก:สทิธิเสรีภาพในมือธุรกจิการเมืองสือ่.  หนา้ 268. 
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หลกัทรพัย ์ท าหนา้ที่ในการเป็นผูใ้หเ้ช่าเวลาออกอากาศของ ททบ. 5 และวิทยุในเครือกองทัพบก 
ในสมยัพลเอกสมทตั อตัตะนนัท ์เป็นผูบ้ญัชาการทหารบก พ.ศ. 2544 - 2546 โดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 410 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัท ททบ. 5 จ ากดั มีทุนจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 660 ลา้นบาท โดย
มีผูถื้อหุน้หลกัคือกองทัพบก นายทหารระดับสงู และบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม กระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนผูถื้อหุน้ไดถู้กวิพากษ์วิจารณจ์ากการกระท าที่ไม่โปร่งใส จนกระทั่งถึงยุค
ของพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ขึน้ด ารงต าแหน่งผุ้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ได้มีการ
ปรบัเปลี่ยนแผนในการแปรรูปใหม่  

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัท ททบ. 5 จ ากัด จะเปลี่ยนมาเป็นบริษัท อาร์ที เอ 
เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั ไดม้ีการด าเนินการหกัลบกลบหนีท้างบญัชีระหว่างบรษิัท ททบ. 5 จ ากดั 
และสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ซึ่งส่งผลใหส้ถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกมีสภาพเป็นหนีบ้รษิัท 
อารท์ีเอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั ท าใหบ้อรด์บรหิารบริษัท ททบ. 5 จ ากดั มีมติใหย้กเลิกโครงการ
การบริษัท ททบ. 5 จ ากัด เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งการแปรรูปบริษัท ททบ. 5 จ ากัด ไดก้ลายเป็น
ประเด็นสาธารณะและรฐับาลจ าเป็นตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวนในที่สดุ 

เมื่อพิจารณารายชื่อผูอ้  านวยการสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกในหว้งเวลาดงักล่าวนี ้
พบว่า พลเอกชัยสิทธิ์  ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะกรรมการบริหาร
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศันก์องทพับก ไดท้ าการเปลี่ยนตวัผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทัพบกภายในระยะเวลา 1 เดือน จ านวนทั้งสิน้ 3 คน โดยมีสาเหตุมาจากการ พลเอกปรีชา 
เปรมาสวสัดิ ์และพลเอกสหชยั ชวนไชยสิทธิ์ หนึ่งในผูอ้  านวยการสถานีฯ ในช่วงเวลานี ้ไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายการน าบริษัท อารท์ีเอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาช) เขา้ตลาดหลกัทรพัย์
ในประเทศไทย จนกระทั่งรฐับาลไดด้ าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยผลการสอบสวน
สรุปว่า ใหล้ดทุนจดทะเบียนของ บริษัท อารท์ีเอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด เหลือเพียงแค่ 3300
ลา้นบาท และใหส้ถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก เป็นผูถื้อหุน้จ านวน 100 เปอรเ์ซ็นต1์ 

ส าหรบันโยบายทั่วไปในการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกยงัคงยึด
ตามนโยบายของกองทัพบกและเตรียมการรองรับกฎหมายรวมถึง พ.ร.บ.ที่ เก่ียวข้องกับ
รฐัธรรมนูญมาตรา 40 ในส่วนของนโยบายเฉพาะทางดา้นเทคนิคเนน้การเตรียมความพรอ้มเพื่อ
รองรบัระบบดิจิทัลโดยใหช้ะลอโครงการขยายสถานีเครือข่ายและใหเ้น้นปรบัปรุงสญัญาณและ
ระบบการถ่ายทอดใหม้ีประสิทธิภาพในส่วนของงานข่าวและรายการที่น าเสนอออกอากาศทาง
โทรทศันเ์นน้ใหส้าระความรูท้ี่เป็นประโยชนต่์อสงัคม การน าเสนอข่าวจะตอ้งถูกตอ้งและเป็นกลาง

 
1 อบุลรตัน ์ศิรยิวุศกัดิ์.  (2548).  เล่มเดมิ.  หนา้ 269-276. 
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ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคล องคก์รและประเทศชาติ ในส่วนของโครงการ  Thai TV Global 
Network มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องโดยเนน้ใหเ้ป็นจุดแข็งเพื่อสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีของ ททบ. เนน้
คืนก าไรใหก้ับสงัคม รวมถึงการสรา้งสายใยสมัพันธร์ะหว่างคนไทยในต่างแดนและเป็นสื่อที่ช่วย
ประเทศไทยและรฐับาลดว้ยการสง่ขอ้มลูออกไปทั่วโลก โดยมีรายละเอียดโครงการการพฒันาดา้น
ความมั่นคงของชาติ1 ดงันี ้

1. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และพระบรม
วงศานวุงค ์   

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการปกครองของไทยและการบริหารงานของ
รฐับาล 

3. เผยแพร่ขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติตลอดจน
เอกลกัษณข์องภาษาไทย 

4. ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในกรณีที่มีผลกระทบทาง
ลบต่อประเทศชาติและประชาชน 

5. เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนไทยทั่วโลกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติในอนาคต 

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและให้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

7. ส่งเสริมการสง่ออกสินคา้ที่ผลิตในประเทศทัง้ผลิตผลดา้นอตุสาหกรรม หตัถกรรม
และเกษตรกรรม 

8. น าเสนอขอ้มลูเพื่อสง่เสรมิและชกัชวนการลงทนุจากต่างประเทศ 
9. เผยแพร่ประชาสมัพนัธข์่าวสารและความบนัเทิงจากภายในประเทศสู่สายตา

ของผูช้มทั่วโลกเพื่อแสดงถึงความเป็นผูน้  าในดา้นเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
ในส่วนของนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้

ความส าคญัในการประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณท์ี่ชดัเจนของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก 
ในการด าเนินกิจการสาธารณะเพื่อความมั่นคงของประเทศตามนโยบายของกองทัพบกให้แก่
หน่วยงานองคก์รภาครฐัและเอกชนและประชาชนทั่วไปโดยมีสื่อมวลชนเป็นทางเผยแพร่และการ
เปิดใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขา้เยี่ยมชมกิจการ รวมทัง้การจดักิจกรรมที่ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2545, 22 พฤศจิกายน).  นโยบายการบริหารงาน สถานวีทิยโุทรทศัน์
กองทพับก พ.ศ. 2546.  หนา้ 4. 
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นอกจากนี ้ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชนตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนส์าธารณะโดยค านึงถึงภาพลกัษณแ์ละนโยบายของ
สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกเป็นหลกั รวมถึงการติดตามผลกระทบของกฎหมายที่ เก่ียวขอ้งกับ
มาตรา 40 แห่งรฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 

ส าหรับแนวทางด้านการพัฒนางานข่าวเพื่ อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บรหิารงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันก์องทพับกและกฎหมายรฐัธรรมนญู พ.ศ 2540 
มาตรา 40 ใหค้วามส าคญัในการด าเนินการใหส้ามารถตอบสนองหนา้ที่หลกัของกองทพับก ไดแ้ก่ 
การเตรียมก าลงักองทพับกในยามปกติ และการปอ้งกนัราชอาณาจกัรเมื่อเกิดสถานการณส์งคราม 
ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกใหค้วามส าคญัในดา้นการด าเนินรายการข่าวเพื่อใหค้วามรูแ้ละ
ข่าวสารต่อประชาชนโดยเนน้ใหเ้ป็นรายการเพื่อการบริการสาธารณะ และจะตอ้งมีเนื ้อหาสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในด้านความมั่นคงของชาติและครอบคลุมด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้มการเกษตรการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการสรา้ง
ความเขา้ใจระหว่างรฐับาลกบัประชาชน1  

จากแนวทางในการด าเนินกิจการหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทยเป็นต้นมา สถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทัพบกยังคงใหค้วามส าคัญกับงานดา้นข่าวที่น าเสนอสาระความรูใ้หแ้ก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนือ้หาข่าวที่เก่ียวขอ้งกบัพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย ์รวมถึง
การส่งเสริมความมั่นคงให้แก่คนในชาติดังปรากฏออกมาผ่านรายการต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ภารกิจหลกัในการประกอบกิจการของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก นอกจากนี ้โครงการ Thai TV 
Global Network ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และน าเสนอข่าวสารภาพลกัษณข์องการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของพระมหากษัตริยแ์ละรฐับาลไทย
ใหแ้ก่คนไทยในต่างประเทศไดร้บัทราบอีกดว้ย 

ในช่วงสมัยรฐับาลทักษิณ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้กับเพื่อนร่วมรุ่นเตรียม
ทหาร รวมถึงการแต่งตั้งให้ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นญาติของนายกทักษิณฯ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ผูบ้ัญชาการทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2546 นั้น เนื่องจากการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุ
โทรทศันก์องทพับกอยู่ภายใต ้การควบคมุของคณะกรรมการบรหิารวิทยุโทรทศันก์องทพับก ดงันัน้ 
นโยบายการบริหารงานต่าง ๆ      จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งมีผู ้บัญชาการทหารบกเป็นประธานและท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2545, 22 พฤศจิกายน).  แนวทางพฒันางานข่าว ททบ. 5 ปี 2546.  ไม่
ปรากฎเลขหนา้. 
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บริหารงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้สอดคล้องกับนโยบายและความมุ่งหมายของ
กองทพับกและรฐับาล เมื่อพลเอกชยัสิทธิ์ ชินวตัร ขึน้ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้มีการปรบัเปลี่ยนบุคคลที่มาด ารงต าแหน่ง
เพื่อใหส้ามารถรบัค าสั่งและนโยบายไดโ้ดยตรง  

 ดังนั้น การด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกภายใตร้ฐับาลทักษิณ 
ปรากฏให้เห็นภายในว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายกรรมการผู้อ  านวยการใหญ่หลายครัง้ ทั้งนี ้
เนื่องจากโครงสรา้งการบริหารงานของสถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก อยู่ภายใต้อ านาจของผู้
บญัชาการทหารบก ซึ่งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาที่รฐับาลทกัษิณ ไดแ้ต่งตัง้ญาติของตนเองขึน้เป็นผู้
บญัชาการทหารบก เพื่อใหส้ามารถควบคุมการด าเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกใน
ฐานะสื่อมวลชนของกองทัพบกได ้ประกอบกบัสถานการณ์ในช่วงเวลานีค้ณะรฐับาลพลเรือนได้
พยายามเขา้แทรกแซงการบริหารงานของกองทัพบกดว้ยการอาศัยอ านาจตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ซึ่งการเขา้แทรกแซงกิจการของกองทัพในลกัษณะดังกล่าว อาจสรา้งความไม่พอใจใหแ้ก่
กองทัพบกและนายทหารชั้นผูใ้หญ่ ประกอบกับการที่อ  านาจในการบริหารบา้นเมืองในขณะนี ้
รวมอยู่ที่นายกรฐัมนตรีเพียงผูเ้ดียวและความไม่พอใจยิ่งทวีความรุนแรงขึน้อีก เมื่อนายกรฐัมนตรี
ใชอ้  านาจของตนในการเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่พวกพอ้งและเครือญาติของตนเอง ท าใหก้องทัพบก
ตัดสินใจเขา้ยึดอ านาจโดยการท ารฐัประหาร พ.ศ. 2549 เพื่อขจัดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในอนาคต 

4.2.3 บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณท์หาร พ.ศ. 2549 – 2553 
รัฐบาลภายใต้การน าของทักษิณ ชินวัตร ส่งผลให้เกิดพลังมวลชนขนาดใหญ่

โดยเฉพาะพืน้ที่ ในแถบชนบท การเอือ้ประโยชนข์องคณะรฐับาลทักษิณต่อกลุ่มธุรกิจและพวก
พอ้ง สรา้งความไม่พอใจใหก้ับกลุ่มอนุรกัษ์นิยมจนน าไปสู่การกลบัมาของการเขา้ยึดอ านาจโดย
คณะทหารที่ห่างหายจากทางการเมืองเกือบ 20 ปี การเกิดขึน้ของสื่อมวลชนอีกแขนงหนึ่งหรือ 
เคเบิล้ทีวี ที่น าไปสู่การปลุกเรา้ให้ประชาชนออกมาประทว้งและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางการ
เมืองไทยที่สง่ผลต่อสถานภาพของสื่อมวลชน 

เมื่อเกิดการรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้เข้ายึดสถานีโทรทัศน์รวมถึงสถานที่
ราชการ   ต่าง ๆ เพื่อหยดุการเผยแพร่การออกอากาศในช่วงเวลาปกติและใชส้ถานีโทรทศันใ์นการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน เขา้ยึดอ านาจการปกครองจากรฐับาล เป็นที่ทราบกันดีภายในหน่วยงาน
ทหารจะตอ้งมีการเตรียมการ เพื่อรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และเนื่องจากสถานีวิทยุ
โทรทัศนก์องทัพบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกองทัพบกไดม้ีการจัดเตรียม และเตรียมพรอ้มเพื่อ
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หยุดออกอากาศในช่วงเวลาก่อนที่จะท าการรฐัประหาร และไดเ้ตรียมบุคลากรเพื่อรองรบัการเขา้
ยึดสถานีโทรทัศนเ์พื่อหยุดการออกอากาศ แพร่ภาพในช่วงเวลาที่จะประกาศการเขา้ยึดอ านาจ
ดว้ยคณะรฐัประหาร  

อย่างไรก็ตาม การรฐัประหารในครัง้นีไ้ม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึน้ และสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทพับกมิไดร้บัผลกระทบโดยตรง การด าเนินกิจการของสถานียงัคงเป็นไปเพื่อความมั่นคงของ
ชาติและน าเสนอรายการข่าวและรายการโทรทศันต่์าง ๆ ตามนโยบายที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้กลา่วคือ 
การน าเสนอรายการข่าวที่เนน้การป้องกนัราชอาณาจกัรเมื่อเกิดสถานการณค์วามไม่ปกติ ดังเช่น
ในเวลาดงักล่าวที่เกิดการรฐัประหาร ข่าวสารที่น าเสนอก็จะเป็นไปในทิศทางที่ใหค้วามเขา้ใจกับ
ประชาชนถึงสาเหตขุองการกระท าดงักลา่วเพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

เมื่อมีการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 รวมถึงการตรากฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับสื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกจึงไดว้างแผนในการด าเนินกิจการเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารด้วยการจัดท าแผนแม่บทของ ททบ. พ.ศ. 2550 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในฐานะที่ เป็นเครื่องมือของ
กองทัพบกและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคับบัญชาทหารบกที่เป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทศันก์องทพับกอีกทัง้เพื่อรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่ียวกับคลื่นความถ่ี
ของวิทยุโทรทัศน ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การบริโภคสื่อของผูช้มรายการโทรทัศน ์รวมถึง
สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของไทยที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไป 

การก าหนดแนวทางในการบริหารงานยังคอาศัยการพิ จารณ าจาก คณะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ในหว้งเวลานี ้ไดแ้ก่ พลเอกสนธิ 
บุญยรัตกลิน (พ.ศ. 2548 - 2550 และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (พ.ศ. 2550 - 2553) โดยมี
ผูอ้  านวยการสถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกรบัค าสั่งสั่งการ เพื่อน าไปก าหนดทิศทางและนโยบาย
ใหก้ับสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรบัผูอ้  านวยการสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานี ้ได้แก่  พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์ (3 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 
2550) พลเอกกิตติทศัน ์บ าเหน็จพนัธุ ์(1 ต.ค. 2550 -  30 ก.ย. 2553) 

แนวทางในการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการก าหนด
ภาพลกัษณ์ของกองทัพบกที่ตอ้งการใหป้ระชาชนไดร้บัรูผ้่านรายการข่าวและการด าเนินกิจกรรม
ทัง้ปวงของช่อง 5 ใหค้วามส าคญักบัการเผยแพรภ่าพลกัษณข์องกองทพับกในเชิงรุกมากขึน้ โดยมี
กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์สมัยใหม่ที่เป็นการท าหนา้ที่อย่างครบวงจร และจะมีความต่อเนื่องใน



    
 

80 

การประชาสมัพนัธ์ซึ่งสามารถเผยแพร่ไดท้ัง้ภายในและภายนอก เพื่อใหเ้กิดการรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
ทิศทางเดียวกนั  

การจัดผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก ช่วง พ.ศ. 2550 ไดร้บันโยบาย
การจัดท าผงัรายการใหเ้ป็นไปตามแนวทางของผูบ้ญัชาการทหารบกหรือประธานกรมการบริการ
กิจการโทรทัศน์ทหารบก (ผบ.ทบ./ประธาน กบท.ทบ.) ที่ต้องการให้มีสัดส่วนของ ข่าว: สาระ
ความรูด้้านต่าง ๆ : บันเทิง ในอัตรา 30:40:301 ส  าหรบัรายการสาระความรูด้้านต่าง ๆ ควร
ก าหนดให้เนือ้หาของรายการเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความสมานฉันท์ในสังคม เผยแพร่ให้
ประชาชนมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามแนวพระราชด ารสัในเรื่องความพอเพียง สง่เสริมเอกลกัษณ์
วฒันธรรม หรือจิตส านึกดา้นคณุธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย พรอ้มทัง้ส่งเสริมความ
รกัความสามคัคีและสรา้งภาพลกัษณข์องกองทพัและความสมานฉันทข์องคนในชาติในการแกไ้ข
ปัญหาพืน้ที่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส าหรบัรายการข่าวจะตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นกลาง พรอ้มส่งเสริมภารกิจของ
กองทัพและอดุมการณข์องชาติ และพัฒนาขีดความสามารถในการท ารายการข่าวเชิงลึก เนน้ใน
การท าข่าวเชิงสืบสวนใหม้ากขึน้ นอกจากนีจ้ะตอ้งน าเสนอข่าวที่ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่
จงัหวัดชายแดนภาคใตอี้กดว้ยซึ่งรูปแบบในการน าเสนอข่าวและแนวทางการน าเสนอข่าวตอ้งมี
ความชดัเจน เช่น ข่าวภาคเชา้ ภาคเที่ยงและภาคค ่า โดยมีความหลากหลายของรายการข่าวมาก
ขึน้ เช่น ข่าวในพระราชส านัก ข่าวดา้นการทหาร ข่าวต่างประเทศ ข่าวสงัคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ข่าวดา้นวัฒนธรรม ข่าวดา้นเด็กและเยาวชน ข่าวกีฬา รวมทั้งการท าสกู๊ปข่าว 
เป็นตน้ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพในการผลิตข่าวดา้นต่าง ๆ  เช่น การปรบัปรุงศนูยผ์ลิตข่าวใหม้ี
ประสิทธิภาพและสามารถเป็นหอ้งส่งในรายการออกอากาศในกรณีที่ตอ้งท าข่าวด่วนหรือข่าว
ส าคัญได ้รวมทั้งพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตข่าวใหท้ันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลอ้ง
ถ่ายภาพอปุกรณต์ดัต่อภาพ โปรแกรมท ากราฟิก ตลอดจนพัฒนาศนูยข์่าววิทยุกองทพับก เพื่อให้
อุปกรณ์และสัญญาณเสียงในระบบออกอากาศมีประสิทธิภาพมากขึน้ การปรบัปรุงศูนย์ข่าว
ภมูิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการข่าวใหค้รอบคลมุพืน้ที่มากขึน้ 

ในขณะที่สถานการณบ์า้นเมืองเต็มไปดว้ยความขดัแยง้จากการออกมาประทว้งของ
ประชาชน และการใชส้ื่อนอกกระแสอย่างเคเบิล้ทีวีในการเผยแพร่อดุมการณแ์ละปลกูฝังแนวคิด
เพื่อต่อตา้นฝ่ายตรงขา้ม สรา้งผลกระทบใหก้บัสื่อหลกัเป็นอย่างมาก แมว้่าการกระท าดงักล่าวจะ
เป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของตนเองที่สามารถกระท าไดแ้ต่การแสดงสิทธิเสรีภาพของตนเอง

 
1 สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก.  (2549, 11 ตลุาคม).  แผนแม่บทดา้นผงัรายการและการน าเสนอข่าว.  หนา้ 3. 
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เพื่อสรา้งความเดือนรอ้นใหแ้ก่ผูอ่ื้นอาจท าใหเ้กิดผลกระทบและเกิดความเสียหายในอนาคตได ้
ดงันัน้ แนวทางการจดัตัง้องคก์รอิสระที่จะเขา้มาท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของสื่อมวลชน
จึงกลายเป็นประเด็นส าคัญในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
แนวทางที่วางไว ้จึงไดม้ีการออกพระราชบญัญัติองคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตรา
ขึน้ให้เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 เพื่อจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือเรียกชื่อย่อว่า “ส านกังาน กสทช.”  

แนวทางในการจัดตั้งองค์กร กสทช. ปรากฏให้เห็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2540  
ในรฐัธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 ซึ่งมีมาตราที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะ
มาตรา 40 ต่อมาเมื่อเกิดการรฐัประหาร พ.ศ. 2549 รฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดถู้กเลิก อย่างไรก็ตามเมื่อ
มีการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2550 มาตราที่เก่ียวขอ้งกับสื่อมวลชนยังคงมีปรากฏให้
เห็นในมาตรา 47 ที่บญัญัติไวว้่า   
 

 "คลื่นความถ่ีที่ใชใ้นการส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน ์และโทรคมนาคมเป็นทรพัยากร
ส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนส์าธารณะใหม้ีองคก์รของรฐัที่เป็นอิสระองคก์รหนึ่งท าหนา้ที่
จัดสรรคล่ืนความถ่ีตาม วรรคหนึ่ง  และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติ”1 

 
ส านกังาน กสทช. มีอ  านาจหนา้ที่ในการด าเนินการจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด               
แก่ประชาชน ในเบือ้งตน้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อใชใ้นบริหารงาน แต่ไดร้บัโอน
กิจการทรพัยส์ิน สิทธิ หนา้ที่ หนี ้พนกังานและลกูจา้งและเงินงบประมาณมาจากส านกังาน กทช. 
ตัง้แต่วนัที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นตน้มา และเพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบติัภารกิจ ไดม้ี
การก าหนดคณะกรรมการย่อย 2 คณะ เพื่อปฏิบติัการแทน กสทช. ในดา้นที่เก่ียวขอ้งในช่วงที่ยัง
ไม่ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์หรือ 
กสท. ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเก่ียวกับใการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ

 
1 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย.  (2550, 24 สิงหาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก.  
หนา้ 14. 
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โทรทศัน ์และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ปฏิบติัการแทนในสว่นภารกิจเก่ียวกบั
การก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม1  

การเกิดขึน้ของส านกังาน กสทช. ท าใหส้ื่อมวลชนหลายส านกัตอ้งเตรียมความพรอ้ม
เพื่อ  เขา้สูภ่ายใตก้ารด าเนินกิจการขององคก์รดงักลา่ว โดยมีการวางแนวทางปฏิบติัและกฎเกณฑ์
ในการท าหนา้ที่สื่อมวลชนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะน ามาซึ่งประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชน
และก่อใหเ้กิดการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนดประเภทและหนา้ที่การใหบ้รกิาร
ของกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้มีการด าเนินกิจการ
เป็นไปตามหนา้ที่ของสถานีโทรทศันท์ี่ไดก้ าหนดไว ้

สถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกไดบู้รณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมุ่งเนน้นโยบายเขา้สู่
การเป็น สถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง อันเนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพับกเป็นสื่อมวลชนที่ท าหนา้ที่ในการเป็นกระบอกเสียงระหว่างกองทัพบกกบัประชาชน ซึ่ง
กองทพับกเป็นกลไกส าคญัส่วนหนึ่งของรฐั ที่มีบทบาทหนา้ที่ในการรกัษาความมั่นคงของชาติ ไม่
เฉพาะความมั่นคงทางดา้นการทหาร   แต่รวมถึงความมั่นคงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
จิตวิทยาและเทคโนโลยี จากบทบาทดา้นความมั่นคงของกองทัพบกที่มีอยู่หลายมิติ เป็นผลให้
กองทัพบกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งสามารถออกอากาศได้
ครอบคลุมทุกพื ้นที่ส  าคัญของประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถใชส้ถานีวิทยโุทรทศันใ์นการแกปั้ญหาเพื่อประโยชนส์าธารณะไดอ้ย่างทนัท่วงทีทัง้ในยาม
ปกติและยามสงครามตามแนวนโยบายความมั่นคงของรฐัและนโยบายของรฐับาลและแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกในการสนบัสนุนงานดา้นความมั่นคง เป็น
ที่ทราบกนัดีภารกิจของกองทพับกนอกเหนือจากการปฏิบติัทางดา้นสงคราม ตอ้งใชก้ารปฏิบติัการ
ทางจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติซึ่งต้อง
ด าเนินการปฏิบติัตัง้แต่ยามปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งภูมิคุม้กันที่เขม้แข็งใหก้ับประชาชนดว้ย
การใช้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกองทัพบกน าเสนอรายการข่าวบทความและ
กิจกรรมโดยปฏิบติัตามกรอบพนัธกิจ 7 ประการดงันี ้ 

1. การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิใ์หเ้ป็นสถาบนัสงูสดุของชาติ 
2. การพิทกัษร์กัษาสรา้งเสรมิพลงัอ านาจแห่งชาติ 

 
1 ส านกังาน กสทช.  (2563).  ประวตัสิ านกังาน กสทช.  (Online). 
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3. การเสรมิสรา้งความศรทัธาของประชาชนต่อกองทพั 
4. การเสริมสรา้งความเขา้ใจสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตแ้ละสถานการณค์วามมั่นคงในพืน้ที่ตามแนวชายแดน 
5. การพฒันาสรา้งสรรคส์งัคมไทย 
6. การสนบัสนนุการปอ้งกนัประเทศในยามสงคราม  
7. การสนบัสนนุการปอ้งกนัภยัพิบติัและภยัคกุคามรูปแบบใหม่ 

จากการด าเนินกิจการที่ผ่านมา จะเห็นไดว้่าในช่วงหลงัวิกฤตเศรฐกิจไทยสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกมีการปรบัปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการขยายพื ้นที่การส่ง
สญัญาณใหค้รอบคลุมพืน้ที่โดยเฉพาะในเขตต่างจงัหวดั การน าเทคโนโลยีระบบอินเตอรเ์น็ตเขา้
มาใชเ้ป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเขา้ถึงประชาชน การน าเทคโนโลยี Live Streaming มาใชใ้นการ
น าเสนอรายการข่าวบนเว็บไซต์อินเตอรเ์น็ตแบบ Real Time เพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
เทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการขยายการด าเนินงานโดยการจัดตั้ง
โครงการ Thai TV Global Network เพื่ อน าเสนอข่าวสารและความบันเทิงให้กับผู้ชมที่ อยู่
ต่างประเทศทั่วโลก การด าเนินกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก     แสดงใหเ้ห็นนัยยะที่
ตอ้งการเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีก่อนสถานีโทรทศันช์่องอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้่าอปุกรณต่์าง ๆ ทัง้รถ
สถานีถ่ายทอด อุปกรณ์การออกอากาศที่ทันสมัย หรือระบบอินเตอรเ์น็ต สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกเป็นหนึ่งในผูน้  าที่ไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้ป็นรายแรก ๆ เมื่อพิจารณาถึงสภาพสงัคม
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นว่า ทหารได้ลดบทบาทของตนออกจากการเมืองเป็นเวลาหลายปี
นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2549 หรือนี่อาจจะเป็นการแสดงออกของทหารในการเป็นผูน้  าที่
สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อใหส้ามารถเขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึงก็เป็นได ้

อย่างไรก็ตาม แมก้ารรฐัประหาร พ.ศ. 2549 จะน าใหท้หารกลบัมามีบทบาทในทาง
การเมืองแต่ในด้านของการพัฒนาและรกัษาความมั่นคงยังมีอยู่อย่างต่อ เนื่อง และแน่นอนว่า
นโยบายในการบริหารงานข่าวหรือรายการโทรทัศนต่์าง ๆ ก็เป็นไปในทิศทางที่เสริมสรา้งใหส้าระ
ความรูท้ี่เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณชน รวมถึงการสอดแทรกใหร้บัรูถ้ึงภารกิจของทหารที่ตอ้งการ
รกัษาความสงบของชาติอีกดว้ย 

4.3 สรุปท้ายบท 
กล่าวโดยสรุปบทบาทของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในการสรา้งภาพลกัษณท์หารใน

ช่วงเวลาดงักล่าวนี ้เป็นการน าเสนอภาพลกัษณข์องทหารที่ตอ้งการเป็นผูน้  าในดา้นการพัฒนาสิ่ง
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะระบบการสื่อสาร เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดงักลา่วในการเขา้ถึงประชาชน
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ที่ง่ายขึน้ สามารถน าเสนอสิ่งที่ต้องการให้ประชาชนรับรูไ้ด้ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือระบบ
อินเตอรเ์น็ตที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มเขา้มามีบทบาทนชีวิตประจ าวนั นอกจากการพฒันา
ในดา้นต่าง ๆ แลว้ ยงัส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใหป้ระโยชนก์บัประชาชน รวมถึงสอดแทรกความ
รกัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ลงไปดว้ย และเมื่อมีการเกิดขึน้ของส านกังาน กสทช. ยิ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่หลักของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ท าหน้าที่ เป็นสื่อ
สาธารณะเพื่อความมั่นคง ในการรกัษาความมั่นคงของรฐัทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยาและเทคโนโลยี อาจกล่าวไดว้่า บทบาทหนา้ที่ของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับก ระหว่าง 
พ.ศ. 2535 - 2549 เป็นการแสดงบทบาทของกองทพัในทิศทางที่ดีขึน้    เพื่อลดภาพลกัษณท์ี่ไม่ดี
จากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยการพยายามก้าวขึน้มาเป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยี ทั้งระบบ 
Internet และ Live Streaming การจดัตัง้บริษัทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินกิจการ และโครงการ Thai 
TV Global Network ต่อมาเมื่อภายใตก้ารบริหารงานของรฐับาลทกัษิณ ชินวัตร ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงภายในกองทัพ รวมถึงการเกิดขึน้ของพลงัมวลชนที่สนับสนุนนายทักษิณฯ จนน าไปสู่การ
ประทว้งตามทอ้งถนนที่มีการใชส้ื่อโทรทัศนท์ี่ไม่ใช่สื่อหลกัในการโจมตีฝ่ายตรงขา้มและเผยแพร่
อุดมการณ์ของกลุ่มผูป้ระทว้ง ซึ่งส่งผลใหส้ถานภาพของสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ส่งผลใหเ้กิด 
ส านกังาน กสทช. องคก์รอิสระที่เขา้มาท าหนา้ที่ในการควบคมุสื่อมวลชนในการด าเนินงานของตน
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก พ.ศ. 2549 - 2553 จึง
เป็นไปในทิศทางที่ด  ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน าเสนอ
บทบาทของกองทัพในฐานะที่ เป็นสถาบันหลักส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 
 



 

บทที ่5 
บทสรุป 

การศึกษาเรื่องบทบาทช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 2501 - 2553  
มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทช่อง 5 ในการสรา้งภาพลกัษณ์ทหาร และศึกษาการปรบัตัวของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมืองและสังคม โดยไดแ้บ่ง
ขอบเขตการศึกษาไว ้3 ช่วงเวลา ได้แก่ บทบาทของช่อง 5 ในการสรา้งภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 
2501 - 2516, บทบาทของ ช่อง 5 ในการสรา้งภาพลกัษณท์หาร พ.ศ. 2516 - 2535 และ บทบาท
ของช่อง 5 ในการสรา้งภาพลกัษณท์หาร พ.ศ. 2535 - 2553 

บทบาทของช่อง 5 พ.ศ. 2501 - 2516 เป็นการแสดงบทบาทในการสรา้งภาพลกัษณข์อง
ทหารในรูปแบบของการสนับสนุนนโยบายของรฐับาลทหาร เนื่องจากช่วงเวลานีเ้ป็นการปกครอง
ภายใตร้ะบบเผด็จการทหาร ทหารจึงมีอ านาจสูงสุดในการควบคุมสื่อโทรทัศน ์ดังนัน้สถานีวิทยุ
โทรทศันจ์ึงท าหนา้ที่เป็นสื่อกลางเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกิจการทหาร
กับประชาชน พรอ้มทั้งยังให้การสนับสนุนนโยบายการด าเนินงานของรฐับาล รวมถึงการให้
ความส าคญักบัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ดงัเห็นไดจ้ากการน าเสนอข่าวในพระราชส านกั
เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานวุงศ ์การสนบัสนุนนโยบายในการส่งเสริมความ
รกัชาติผ่านรายการโทรทศัน ์ซึ่งสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์นอกจากนีอ้งคก์ร
ยังให้การสนับสนุนนโยบายการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการส่ง
สญัญาณการออกอากาศไปยงัเขตพืน้ที่ชนบทในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเป็นเขตพืน้ที่ที่ภัยคอมมิวนิสตส์ามารถแทรกซึมเขา้มาในสังคมไทยได ้รวมไปถึงการน าเสนอ
รายการผูร้า้ยกลบัใจ โดยเชิญผูท้ี่เคยเขา้รว่มกบัพรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยมาสมัภาษณเ์พื่อ
ตีแผ่ภยัรา้ยของคอมมิวนิสต ์ 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าบทบาทของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกไดด้ าเนินไป
ตามสถานการณ์ทางสังคมภายใต้เผด็จการทหาร ซึ่งรฐับาลมีความต้องการให้ประชาชนรบัรู ้
ข่าวสารตามที่ฝ่ายรฐับาลเลือกน าเสนอเท่านั้น รวมถึงมีการปลูกฝังใหป้ระชาชนมีค่านิยมที่เป็น
การสง่เสรมิสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และการต่อตา้นภยัรา้ยจากคอมมิวนิสต ์

บทบาทของช่อง 5 พ.ศ. 2516 - 2535 ภายหลงัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ประชาชนเริ่มมีสิทธิเสรีภาพมากขึน้ในการแสดงบทบาทหน้าที่และค่อนขา้งเป็นอิสระจากการ
ควบคมุของทหาร สถานการณท์างการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ สถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทัพบกในฐานะสื่อมวลชนของทหารจึงตอ้งมุ่งเนน้หาแนวทางและก าหนดบทบาทใหม่ใหก้ับ
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ทหารเพื่อเสริมสรา้งใหป้ระชาชนไดม้องเห็นภาพลกัษณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ของกิจการ
ทหาร 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้มีการพัฒนาด้านการขยายพื ้นที่การส่งสัญญาณ
โทรทัศนไ์ปยังเขตพืน้ที่ต่างจงัหวัดเรื่อยมาจากเดิม ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ติดกบัประเทศเพื่อนบา้นที่เผชิญ
กับภัยคอมมิวนิสต์ ทั้งนี ้เพื่อให้องค์กรสามารถน าเสนอข่าวสารและเป็นกระบอกเสียงให้แก่
ชาวบา้นใหร้บัรูถ้ึงภยัรา้ยของคอมมิวนิสต ์นอกจากนีย้งัถือเป็นการสรา้งบทบาทที่ดีใหก้บัทหารใน
การเลือกสรรรายการข่าวและรายการบันเทิงรวมถึงสาระความรูม้าออกอากาศผ่านรายการ
โทรทศันข์องสถานี กลายเป็นสื่อที่ใชส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างประชาชนกบัรฐับาล โดยการ
น าเสนอเนือ้หาข่าวที่ตอ้งการใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละเป็นประโยชนใ์นทุก ๆ ดา้นอย่างมากที่สดุ ย่ิงไป
กว่านัน้สถานีวิทยโุทรทัศนก์องทพับกยงัไดด้ าเนินการเปิดใหบ้คุคลภายนอกเยี่ยมชมกิจการภายใน
สถานีฯ รวมถึงการใหน้ิสิต นกัศกึษาเขา้มาฝึกประสบการณว์ิชาชีพหรือฝึกงาน การกระท าเช่นนีถื้อ
เป็นการแสดงบทบาทของทหารในการใหค้วามรู ้โดยต้องการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมิตรแก่
ประชาชน สื่อใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณท์ี่ดีของกิจการทหารมากย่ิงขึน้ 

หลังจากนั้นกองทัพตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศจากพรรค
คอมมิวนิสต์ บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในช่วงเวลานีจ้ึงเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทัพ นอกจากการปฏิบติัการทางทหารของกองทัพบกแลว้ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกยังไดด้  าเนินการน าเสนอข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ เผยแพร่ข่าวสารที่เชื่อถือได้
ภายในประเทศ และการแสดงบทบาทอันส าคัญในการต่อตา้นข่าวลือและข่าวลวงที่อาจมาจาก
ฝ่ายศัตรูอีกด้วย หลังจากนั้นก็ยังด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่ อส่งเสริมให้เกิด
ความสมัพันธอ์นัดีระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับกกบัประชาชน โดยถือเป็นภาพลกัษณท์ี่ดี
ในฐานะที่เป็นสื่อของกองทพั 

หลงัจากสงครามเย็นสิน้สดุลง บทบาทของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทัพบกก็เนน้ไปที่การ
ด าเนินกิจการดา้นความบนัเทิงเพิ่มขึน้ รวมถึงการขยายพืน้ที่ส่งสัญญาณโทรทัศนเ์พื่ อใหเ้ขา้ถึง
ประชาชนไดท้ั่วทุกพืน้ที่ เพื่อเป็นการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารและสาระความรูค้วามบนัเทิงไดอ้ย่าง
ทั่วถึง จากสภาพสงัคมไทยในช่วงเวลานี ้จะเห็นว่าทหารไดพ้ยายามปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณใ์หม้ี
ความเป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ อตุสาหกรรมทุกประเภทใหค้วามส าคญักบัการคา้กับประเทศ
เพื่อนบา้นมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการพฒันาสถานีใหม้ีความกา้วหนา้และปรบัปรุงรายการโทรทศันใ์หม้ี
ความทันสมัยมากขึน้ รวมถึงมีการเพิ่มขอบเขตของรายการโทรทัศนใ์ห้ครอบคลุมทุกแขวงวิชา 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในประเทศกลบัพบเจอกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งน าไปสู่การ
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เขา้ยึดอ านาจโดยการรฐัประหาร ภาพลกัษณ์ของทหารกลบัแย่ลงจากการใชค้วามรุนแรงในการ
สลายการชุมนุมและท ารา้ยประชาชน ส่งผลใหบ้ทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก
ในช่วงรฐัประหารนีเ้ป็นไปในแนวทางการสนบัสนุนคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) 
และท าหนา้ที่ในการเป็นสื่อมวลชนที่เนน้การประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์องทหารและกองทพั 

อย่างไรก็ตามการที่ทหารใชค้วามรุนแรงในการปราบปรามเหตกุารณว์ันมหาวิปโยค 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2516 วันสงัหารโหด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 
ก่อใหภ้าพลกัษณข์องทหารเป็นไปในทิศทางลบอย่างมาก สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกในฐานะที่
เป็นสื่อมวลชนของทหารและกองทัพ จึงตอ้งพยายามน าเสนอภาพลกัษณ์ที่ดีของทหาร เพื่อให้
ประชาชนไดร้บัรูถ้ึงบทบาทหนา้ที่ของทหารในการด าเนินการดงักลา่ว รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศ
ในช่วงเวลานีจ้ึงเป็นการน าเสนอภาพลกัษณท์ี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามเขา้ถึงประชาชน โดย
การน าเสนอรายการที่ใหส้าระความรูแ้ละความบนัเทิงโดยเฉพาะรายการเกมสโ์ชว ์ซึ่งถือเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของกองทพัที่พยายามเป็นมิตรกบัประชาชนมากขึน้ 

ส าหรบับทบาทของช่อง 5 พ.ศ. 2535 - 2553 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
หรือ วิกฤตการณต์ม้ย ากุง้ พ.ศ. 2540 สถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกก็ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั
กบัอตุสาหกรรมและสถานีโทรทศันอ่ื์น ๆ อย่างไรก็ตาม องคก์รไดพ้ยายามเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลาออกอากาศเป็น 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนอง
และเขา้ถึงประชาชนที่ต้องการรบัรูข้่าวสาร ความบันเทิง และสาระประโยชน์ในช่วงยามวิกาล 
บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกในการสรา้งภาพลักษณ์ทหารในช่วงเวลานี ้เป็นการ
น าเสนอภาพลกัษณข์องทหารที่ตอ้งการเป็นผูน้  าในดา้นการพฒันาสิ่ งใหม่ๆ โดยเฉพาะระบบการ
สื่อสาร เพื่อใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในการเข้าถึงประชาชนที่ง่ายขึน้ นอกจากนีย้ังส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ ให้ประโยชน์กับประชาชน รวมถึงสอดแทรกความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ลงไปดว้ย และเมื่อมีการเกิดขึน้ของส านกังาน กสทช. ยิ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง
บทบาทหนา้ที่หลกัของสถานีวิทยุโทรทศันก์องทพับกที่ท าหนา้ที่เป็นสื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคง 
ในการรกัษาความมั่นคงของรฐัทัง้ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยาและเทคโนโลยี หนา้ที่
ของสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกในช่วงตน้ เป็นการแสดงบทบาทของกองทพัในทิศทางที่ดีขึน้เพื่อ
ลดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยการพยายามก้าวขึน้มาเป็นผู้น าในด้าน
เทคโนโลยี ทั้งระบบ Internet และ Live Streaming การจัดตั้งบริษัทเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจการ และโครงการ Thai TV Global Network ต่อมาเมื่อภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล
ทกัษิณ ชินวตัรที่สง่ผลต่อความมั่นคงภายในกองทพั รวมถึงการเกิดขึน้ของพลงัมวลชนที่สนบัสนุน
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นายทกัษิณฯ จนน าไปสู่การประทว้งตามทอ้งถนนที่มีการใชส้ื่อโทรทศันท์ี่ไม่ใช่สื่อหลกัในการโจมตี
ฝ่ายตรงขา้มและเผยแพร่อดุมการณข์องกลุ่มผูป้ระทว้ง ซึ่งส่งผลใหส้ถานภาพของสื่อมวลชนเป็น
อย่างมาก ส่งผลใหเ้กิดส านักงาน กสทช. องคก์รอิสระที่เขา้มาท าหนา้ที่ในการควบคุมสื่อมวลชน
ในการด าเนินงานของตนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทพับก
ในช่วงหลงั จึงเป็นไปในทิศทางที่ด  ารงไวซ้ึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
น าเสนอบทบาทของกองทัพในฐานะที่เป็นสถาบนัหลกัส าคญัที่จะช่วยใหเ้กิดความสงบเรียบรอ้ย
ภายในประเทศ 

จากการศึกษาบทบาทของช่อง 5 ในการสรา้งภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ. 2501 - 2553 
ผูวิ้จยัคน้พบว่าในแต่ละหว้งเวลา สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกมีบทบาทในการคิดคน้กลยุทธิ์และ
วิธีการในการสรา้งภาพลกัษณ์ของทหารที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองแต่ละ
บริบทหรือสถานการณ์ใหเ้หมาะสมมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใชส้ื่อซึ่งเป็นทรพัยากร
หลกัขององคก์รในการน าเสนอข่าวสาร สาระความรู ้ความบนัเทิงผ่านรายการต่าง ๆ ใหป้ระชาชน
เกิดการรบัรูแ้ละความเขา้ใจอนัดีต่อกิจการทหาร ส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณข์องทหารที่ดีขึน้ตามมา 
นอกจากนีส้ถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกยงัมีแผนการปฏิบติัต่าง ๆ ที่สื่อใหเ้ห็นถึงการพยายามเป็น
มิตรกบัประชาชนอีกดว้ย เช่นการจดัรายการเกมสโ์ชวท์ี่มีการเชิญประชาชนเขา้มารว่มเล่นเกมสใ์น
รายการดว้ย รวมถึงองคก์รยังมีการใชส้ื่อในการประชาสมัพันธ์เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างทหารและประชาชน 

นอกจากนีผู้ ้วิจัยค้นพบว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกได้มีการปรบัตัวเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจดัการภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ในแต่ละหว้งเวลาเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจ 
องคก์รไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกบัองคก์รอ่ืน ๆ แต่ก็ไดพ้ยายามริเริ่มโครงการใหม่ๆ แสดงใหเ้ห็น
ถึงการพฒันาอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัถือเป็นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์ณ ขณะนัน้อีกดว้ย 
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ชื่อ-สกุล ราสิน ีสดเจรญิ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 กรกฎาคม 2533 
สถานทีเ่กิด สมทุรปราการ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555 บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทั่วไป  

จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2563 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร ์ 
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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