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	 ๑.	 การพัฒนานวัตกรรมด้านการฝึกอบรม	 สถาบันฯ	 ก�าหนดให้มีการศึกษา

พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการน�าสื่อผสมรูปแบบใหม่	 (Social	Media	/	

New	media)	 เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน	นอกจากนี้ยังจะพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนทางไกล	(E-Learning)	ให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ทั่วถึง

	 ๒.	การพฒันาบริการทางวชิาการด้านการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารมวลชน	โดย

จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรมทุกด้าน	เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัด

หลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อบูรณาการการจัดฝึกอบรม

	 ๓.	 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง	 โดยขยายการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่

เปิดสอนวิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 และเป็นศูนย์กลางแลก

เปลี่ยนวิทยากรตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยาการด้านนี้

	 นอกจากนี้	สถาบันฯ	จะเพิ่มบทบาทการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้าน

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน	 โดยจะเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในวิชาชีพนี้	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน
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บันทึกความทรงจ�า
อดีตผู้อ�านวยการหญิงคนแรก

ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์  “สมจิตต์ สิทธิไชย” 

   โรงเรยีนการประชาสมัพันธ์ยุคหน่ึง

ข้าราชการทุกกระทรวงใฝ่ฝันอยากได้ใบประกาศวฒุบัิตร

จากโรงเรียนของเรา	เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็น

วชิาการแขนงใหม่และเปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศ	

เรียนไม่เสียเงิน	 โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ยุคแรก

จึงคึกคักมาก	อาจารย์สะอาดริเริ่มไว้หลายอย่าง	ดิฉัน

ชืน่ชมเธอ	เธอได้ไปศกึษาและดงูานทีอ่งักฤษ	Institute	of	

Public	Relations	และ	Central	Office	of	Information	

กรุงลอนดอน	และที่สหรัฐอเมริกา	ตอนนั้นการประชาสัมพันธ์ที่อังกฤษเองก็เป็นเรื่องใหม่	

เธอน�าความคดิมาจดัตัง้โรงเรยีนการประชาสมัพนัธ์	ค�าว่า	“โรงเรยีน”	สอนทกุวชิาเกีย่วกบั

วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การเขียนข่าว	จดหมายข่าว	การจัดรายการวิทยุ	รายการ

โทรทัศน์	 เธอมีความคิดก้าวไกลมากจึงเปิดโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ขึ้น	 น่าชื่นชม

คุณสะอาดมากที่สุด	 เสียดายอายุสั้นอาจารย์สะอาดเป็นตัวอย่างนักประชาสัมพันธ์ใน

อดุมคต	ิสมกบัทีส่อนการประชาสมัพันธ์ซึง่อยูใ่นเนือ้แท้และหัวใจของอาจารย์	นอกจากนี้

อาจารย์สะอาดยงัมีบคุลกิทีเ่หมาะสมเป็นนกัประชาสมัพนัธ์มาก	อารมณ์ด	ีพดูจาปราศรยัด	ี

ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ	ได้ดี	สอนดี	บุคลากรประจ�าตอนแรกไม่ค่อยมีใครนัก	มีอาจารย์

สะอาด	 ศึกษามามาก	 คิดเก่ง	 เขียนแผนดีมาก	 วางหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์รุ่นแรก	

๑๕	สัปดาห์	น�าวิชาต่างๆ	มาสอนได้อย่างกว้างขวาง	แก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการต่างๆ	ส่วนผู้สอน	 ใครดีก็เอามาช่วยเสริม	 เชิญมา

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย : นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี
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เป็นเกียรติ	 ช่วยสอน	 ดิฉันเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ต่อจากอาจารย์

สะอาด	 ทุกอย่างอาจารย์สะอาดวางไว้สมบูรณ์ดีเยี่ยม	 ช่วยให้ท�างานง่ายมาก	 โรงเรียน

การประชาสมัพันธ์จงึช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ของหน่วยราชการ

ต่างๆ	ของรฐั	ตอนนัน้มหาวทิยาลยัในเมอืงไทยยงัไม่เปิดสอนวารสารศาสตร์	นเิทศศาสตร์

หรือการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 ดังน้ันวิชาใดที่เมืองไทยไม่มีผู้

เชี่ยวชาญ	 เช่น	 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 กรมประชาสัมพันธ์

ต้องท�าหนังสือถึง	British	Council	ในกรุงเทพฯ	ขอฝรั่งผู้ช�านาญจาก	BBC	ประเทศอังกฤษ

มาช่วยสอนการผลิตรายการ	ท�าให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ	 นับเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชาการประชาสัมพันธ์	 และการจัด

รายการวิทยุและโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย	การที่ประชาชนจะเกิดความเข้าใจให้

ความร่วมมอืกบัรฐัได้ย่อมต้องอาศยัการประชาสมัพนัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นส�าคญั	หวงัว่า

สถาบนัการประชาสมัพนัธ์จะถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองสืบไป
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  ดิฉันมาเป็นผู้อ�านวยการคนที่	๙	ของ

โรงเรียนการประชาสัมพันธ์	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 เมษายน	

๒๕๓๙	 และเป็นคนแรกที่ได้ใช้ชื่อต�าแหน่ง”ผู้อ�านวย

การสถาบันการประชาสัมพันธ์”ในวาระท่ีหน่วยงานนี้

เปลีย่นสถานะจากโรงเรยีน	เป็น	สถาบนั	ตามโครงสร้าง

ใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์	 ใน	 พ.ศ.๒๕๔๐	 โดยท�า

หน้าที่นี้อยู่นานถึง	 ๕	 ปี	 ๙	 เดือน	 ครั้งที่ต้องมาท�า

หน้าทีท่ีน่ีน้ีเ่ป็นเวลาทีด่ฉินัหมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าส�านักงานแถลงข่าวไทย	 ณ	 กรุงลอนดอน	 

สหราชอาณาจักร	 และต�าแหน่งนี้ว ่างลงเพราะ 

คุณรัตนบุรี	 อติศัพท์	 ผู้อ�านวยการคนที่	 ๘	 เลื่อนขึ้นเป็นเลขานุการกรม	 ท่านอธิบดีชั้น	 

พูลสมบัติ	 ในเวลานั้น	 จึงโทรไปหาดิฉันถึงลอนดอนว่าจะให้มาท�าหน้าที่นี้	 เพราะมีงาน 

หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับบีบีซีลอนดอน	 ที่ดิฉันคุ้นเคยอยู่	 จึงอยากให้มาสานต่อ	 จาก

มหานครลอนดอนอันเจริญสุด	 ดิฉันกลับเมืองไทยมาน่ังอยู่ในห้องเล็กๆ	 ที่อาคารเก่าๆ	

ชั้นเดียวของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์	 ซอยอารีย์	 ก็ต้องปรับปรุงสถานที่ให้พอท�างาน

ได้	 พร้อมๆ	 กับการศึกษางานตามโครงสร้างใหม่ที่ท่านอธิบดีชั้นวาดหวังให้หน่วยงานนี้

เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับนานาชาติ	 พร้อม

กันนั้น	 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับงานการก่อสร้างอาคารใหม่ของสถาบัน

การประชาสัมพันธ์ที่ก�าลังจะลงมือก่อสร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากบีบีซีลอนดอน	 โดยมี	

ท่านพิพัฒน์	 โกศัลวัฒน์	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการในเวลานั้น	 เป็นประธาน	 เพียงสอง

อาทิตย์ที่ดิฉันมาท�าหน้าที่นี้	 ก็ต้องท�างานใหญ่	 คือ	 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบัน

การประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๓๙	โดยเชิญรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

บันทึกความทรงจ�า
อดีตผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์

“ดร.ภัทรียา สุมะโน”
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รฐัมนตร	ีท่านปิยะณฐั	วชัราภรณ์	ในเวลานัน้เป็นประธาน	จากนัน้	เมือ่การก่อสร้างเดนิหน้า	

กรรมการตรวจรับก็ต้องท�าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง	 จากการที่ไม่เคยรู้เรื่องการก่อสร้างมา

ก่อนเลย	ก็ต้องรู้ไปเอง	เดินอยู่บนกองอิฐหินดินทรายราวสองปี	จนเสร็จเป็นอาคาร	ท่าน

พพิฒัน์มอบให้ดิฉนัเป็นผูเ้ลอืกสิง่ทีเ่ป็นรายละเอยีดต่างๆ	ตัง้แต่สห้ีองทกุห้อง	ลายกระเบือ้ง

ห้องน�้าทุกชั้น	จนถึงวันย้ายเข้าในปลายปี	๒๕๔๑	โดยไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งส�านักงานเลย	

ทั้งที่ดิฉันก็เตรียมการล่วงหน้าโดยจัดหาบริษัทตกแต่งภายในมาออกแบบ	 แต่แบบราคา

สูงมากจ�าได้ว่า	๒๕	ล้านบาท	ซึ่งคณะกรรมการที่พิจารณาแบบต่างไม่เห็นด้วย	จึงเข้าไป

ท�างานด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ	 ไปก่อน	 แล้วท่านรองอธิบดีวีรพล	 ดวงสูงเนิน	 ในเวลานั้น	

ก็ได้สั่งการอนุมัติให้จัดจ้างบริษัทที่มารับตกแต่งภายในอาคารกรมประชาสัมพันธ์ด้วย 

วิธีพิเศษในวงเงิน	๗	ล้านกว่าบาท	จึงได้อุปกรณ์ส�านักงาน	ม่าน	ชุดรับแขก	ตู้	โต๊ะเก้าอี้

ชุดท�างาน	ชุดอบรม	ชุดห้องประชุม	ห้องผู้อ�านวยการ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องเสียง

ตามสาย	 เครื่องเสียงชุดประชุม	 โพเดียม	ตกแต่งห้องสมุด	 โต๊ะเขียนแบบของฝ่ายศิลป์	

ตกแต่งที่ตั้งรูปปั้นอาจารย์สะอาด	ตัณศุภผล	ฯลฯ	ด้วยเงินเพียงเจ็ดล้านบาท	ได้ทุกอย่าง

ที่กล่าวจนเต็มทุกห้องของอาคาร	 ๑	 และบางส่วนของอาคาร	 ๒	 นั้น	 เกิดจากข้อเสนอ

ความต้องการของดฉินั	ทีต้่องการให้สถาบนัการประชาสมัพนัธ์มกีารตกแต่งอย่างสมบรูณ์	

ให้ผู้มาอบรมและติดต่องานเกิดความศรัทธา	น่าเชื่อถือ	และท�างานสบาย	ดังนั้น	ในเวลา	 

๖	 เดือนของการตกแต่งภายในอาคาร	 ดิฉันจึงเหน็ดเหน่ือยที่สุด	 ในการที่จะต้องตัดสิน

ใจเลือกทุกอย่างแต่ผู้เดียว	 นับตั้งแต่	 แบบของตู้โต๊ะเก้าอี้	 โซฟารับแขก	 ไปจนถึงสีม่าน	 

พรม	เบาะเก้าอี้	ฯลฯ	จนเสร็จเรียบร้อย	ได้รับการชื่นชมจากผู้มาเยี่ยมเยือนนั่นเป็นเรื่อง

ทางกายภาพของสถาบนัการประชาสมัพนัธ์	อนัเป็นผลงานแห่งความตัง้ใจทีด่ฉินัขอบนัทกึ

ไว้ตรงนี	้ด้วยความภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นผูม้โีอกาสสร้างสิง่ทีด่ไีว้ให้สถาบนัการประชาสมัพนัธ์

แห่งนี้	 ส่วนการบริหารสถาบันฯ	 ในเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่เพียง	 ๘	 คน	 แต่ต้องจัดอบรม

ตลอดปีรวมทั้งหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ	 ที่ส่งวิทยากรมาอบรมให้คนของ

กรมประชาสัมพันธ์	เช่น	สถาบันดอยช์	เวลเล่อ	(Dutche	Welle	Training	Centre)	ของ

สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั	บรรษทักระจายเสยีงBBCจาก	สหราชอาณาจกัร	สถาบนั	AIBD	

จากมาเลเซีย	เป็นต้น	นอกจากนี้	หลักสูตรต่างๆ	ก็ต้องพานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศ	

ระหว่างนั้น	 ก็ต้องติดต่อประสานงานกันทางบีบีซีด้วยสารพัดเรื่อง	 ตั้งแต่เรื่องการอบรม	 

การช่วยประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศ	ทีส่�าคญัๆ	กค็อื	การตัง้สถานวีทิยคุลืน่สัน้ 

ของบบีซีใีนไทย	ทีจ่งัหวดันครสวรรค์	ดฉินัเป็นผูป้ระสานงานร่วมกบัทางส�านกัส่งเสรมิและ
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พัฒนาเทคนคิและผูอ้�านวยการสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดันครสวรรค์	

เร่ิมตั้งแต่เป็นโฉนด	 เจรจาท�าสัญญา	 ต้องเดินทางไปมาอยู่หลายรอบ	 จนก่อสร้างเสร็จ	

มีพิธีเปิดสถานี	ซึ่ง	ดยุ๊ค	ออฟ	เอดินเบิร์ก	พระสวามีสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่	๒	

แห่งสหราชอาณาจักร	 เสด็จฯมาเป็นองค์ประธาน	 ดิฉันเดินทางไปร่วมพิธีกับท่านอธิบดี

ชั้นและท่านรองฯวีรพลและคุณโยธิน	ยังจ�าได้ว่า	คุณสมชัย	สุวรรณบรรณ	หัวหน้าแผนก

ภาษาไทยของบีบีซีลอนดอนครั้งนั้นซึ่งสนิทสนมกันมาตั้งแต่อยู่ลอนดอน	แนะน�าดิฉันต่อ

ท่านดยุ๊คฯว่าดิฉันเคยประจ�าการที่ลอนดอน	ท่านจึงตรัสกับดิฉัน	(เป็นภาษาอังกฤษ)	ว่า	

ชอบลอนดอนไหม	ดิฉันกราบทูลว่า	ชอบมากเพคะ	ลอนดอนเป็นเมืองที่อยู่สบาย	ท่านก็

ยิม้แล้วหนัไปทกัคนอ่ืนต่อ	ท่านอธบิดช้ัีนยังแซวดิฉนัว่า	เป็นอธบิดียังไม่ได้พดูกบัท่านเลยนะ	

เป็น	ผอ.ได้พดูแล้ว	ทีเ่ล่ามานีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ของงานและกจิกรรมนานาประการทีด่ฉินั

ได้ท�ามา	ระหว่างที่เป็นผู้อ�านวยการสถาบันฯ	เป็นการเล่าแบบบันทึกบางเหตุการณ์ที่เป็น

ความทรงจ�า	 และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบสิ่งที่ดิฉันท�าไว้ให้สถาบันฯอีกอย่างหนึ่ง	 คือ	

การขอให้มี	สวัสดิการสถาบันการประชาสัมพันธ์	ด้วยเหตุผลว่า	สถาบันมีอาคารหอพักที่

ต้องด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์	จงึจ�าเป็นต้องมสีวสัดกิารฯเพือ่น�ารายได้ส่วนหนึง่ใช้จ่ายใน

สถาบันก่อนส่งคลัง	ท่านอธิบดีปิยสวัสดิ์	อัมระนันท์	เป็นผู้อนุมัติในที่ประชุมผู้บริหารกรม	

ทั้งที่สถาบันเวลานั้นมีฐานะเป็นส่วนงานในสังกัดส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์เท่านั้น	

ซึง่ท่านอนมุตัเิพราะดฉินัเสนอแผนบรหิารหอพักแบบโรงแรมชัน้ด	ีจะมบีรกิารส�าหรบัผู้มา

พัก	เช่น	บริการซักรีด	ร้านขายของจ�าเป็นแบบมินิมาร์ท	ร้านอาหาร	ห้องออกก�าลังกาย	

และนันทนาการ	 แต่ดิฉันท�าส�าเร็จเพียงการตกแต่งภายในอาคารหอพักทั้งหมด	 จากนั้น

ได้เปล่ียนต�าแหน่งไปเป็นผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์เมื่อต้น

ปี	 ๒๕๔๕	 เสียก่อนที่จะด�าเนินการดังกล่าว	 และจนทุกวันนี้	 ก็ยังไม่มีแผนบริการที่ดิฉัน

ได้คิดไว้กาลเวลาผ่านมาจนถึงวันที่สถาบันการประชาสัมพันธ์มีอายุครบ	 ๕๐	 ปี	 แม้จะ

เกษียณอายุมาสี่ปีแล้ว	 แต่ดิฉันก็ยังคงเฝ้ามองสถาบันด้วยความผูกพันและห่วงใย	 โดย

หวังว่า	 วันหนึ่งสถาบันจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่แข็งแกร่งและเป็น

แหล่งวิชาการค้นคว้า	 อ้างอิงด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับนานาชาติ	

ดังที่เคยวาดหวังไว้เมื่อสิบห้าปีก่อนตอนที่ท�าสัญญากับบีบีซีเพื่อขอรับการช่วยเหลือใน

การก่อสร้างอาคารแห่งนี้	 สถาบันฯจึงควรมุ่งทุ่มเทด้านวิชาการให้มีพลังมากขึ้น	 สมกับ

เจตนารมณ์ของท่านอาจารย์สะอาด	 ตัณศุภผล	 ผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ซึ่งเช่ือว่าท่านมอง

สถาบันฯอยู่ด้วยความห่วงใยเช่นกัน
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 เพราะผูอ้�านวยการสถาบนัการประชาสมัพนัธ์	ขอ
ให้ผมเขยีนเรือ่งนีจ้ากความทรงจ�า	ผมรบีรบัทนัท	ีเพราะอะไร

ที่ออกมาจากความทรงจ�าจริงๆ	ของเรา	ย่อมเป็นความรู้สึก

ทีบ่รสิทุธิท์ีเ่ราเก็บไว้ในใจและอยากจะบอกจริงๆ	ดงัตวัอย่าง

ทีผู้่อ�านวยการสถาบนัการประชาสัมพนัธ์ได้เอ่ยค�าแรกกับผม

ว่า	“จ�าได้ว่า	ผอ.สุรินทร์ฯ	เป็นคนตั้งชื่อหอพักสถาบันฯ	ว่า

กระดังงา	-	การเวก”

	 ใช่ครับ	 ผมตั้งชื่อนี้	 โดยเราประชุมกันหลังจากบูรณะซ่อมแซมหอพักเสร็จแล้ว	

เพื่อเปิดใช้งานโดยว่าจ้างสถาบันราชภัฎสวนดุสิต	(ชื่อขณะนั้น)	เข้ามาช่วยบริหารจัดการ	

ผมยังจ�าได้ดีว่าอาจารย์สรวงสุดา	ปานสกุล	 เสนอให้ใช้ชื่อว่า	 “ปาญจนันท์”	 เพราะเป็น

ชือ่ของพระอนิทร์สญัลกัษณ์ของกรมประชาสมัพนัธ์	แต่ผมกแ็ย้งด้วยเหตผุลว่า	พระอนิทร์ 

ปาญจนันท์ท่านเป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ที่บรรทมสินธุ์อยู่ให้ตื่นจากบรรทม	 เพื่อขึ้นมา

ปราบยุคเข็ญหากน�าชื่อท่านมาต้ังเป็นหอพักเกรงว่าลูกศิษย์ของเราจะไม่หลับไม่นอนกัน	

และผมก็นึกได้ว่าบริเวณที่ปลูกหอพักแห่งนี้	นอกจากจะเป็นอาคารกระจายเสียงเดิมแล้ว

ยังมีซุ้มกระดังงาอยู่ด้วย	เลยเสนอชื่ออาคารว่ากระดังงา	เรือนหนึ่ง	และการเวก	อีกเรือน

หนึ่ง	ที่ประชุมเห็นชอบและน�าต้นกระดังงาและต้นการเวกมาปลูกไว้	อย่างน้อยก็เป็นการ

แสดงออกถึงความเป็นไทยของเราด้วย

	 การบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมในสมัยที่ผมเป็นผู้อ�านวยการสถาบันการ

ประชาสัมพันธ์เมื่อ	พ.ศ.๒๕๔๖	นั้น	ปัญหาหลักๆ	ก็คงไม่ต่างจากสมัยนี้เท่าใดนัก	จึงขอ

ทบทวนความคดิจากความทรงจ�ามาเผยแพร่กนัน่าจะดกีว่าผมมคีวามคดิอยูต่ลอดเวลาที่

บันทึกความทรงจ�า
อดีตผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์

“สุรินทร์  แปลงประสพโชค”
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รบัราชการทีก่รมประชาสมัพนัธ์ว่า	สถาบนัการประชาสัมพนัธ์ควรจะมีบทบาทส�าคญัระดับ

ชาตใินการฝึกอบรมด้านการประชาสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	ผมจ�าได้

ดีว่าเราเคยมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโรงเรียนการประชาสัมพันธ์	พ.ศ.๒๕๐๗	

ซึ่งได้ให้บทบาทสถาบันแห่งนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า	 บุคลากรภาครัฐที่จะขึ้นสู่ต�าแหน่งการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์จะต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนเข้าสู่

ต�าแหน่ง	 แต่สถานการณ์ขณะนี้ได้แปรเปลี่ยนไปมาก	 การศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

และการส่ือสารมวลชนได้พัฒนาและขยายตัวเข้าสู่ยุค	 IT	 เต็มรูปแบบ	 ท�าให้ดูเสมือนว่า

สถาบันการประชาสัมพันธ์ก�าลังถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆ	 ในสังคมไทย	 ทุกครั้งที่ผม

เดินผ่านรูปปั้นท่านอาจารย์สะอาด	 ตัณศุภผล	 ผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้	 ผมจะยกมือไหว้

สกัการะด้วยความเคารพและตัง้ปณธิานอยูเ่สมอว่า	ผมจะพยายามผลกัดนัสถาบนัแห่งนีใ้ห้มี

บทบาทหน้าทีส่�าคญัต่อไปในอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นผูน้�าในด้านการฝึกอบรม

นักประชาสัมพันธ์และนักการสื่อสารมวลชนมืออาชีพให้กับประเทศไทยให้จงได้

	 ผมมองลึกลงไปถึงหลักสูตร	 “ส่ือมวลชนสัมพันธ์”	 และหลักสูตร	 “เจ้าหน้าที่

บรหิารงานประชาสมัพนัธ์”ซึง่เป็นหลกัสตูรหลกัของสถาบนัแห่งนี	้และพยายามอย่างยิง่ที่

จะเข้าไปพัฒนา	เพราะทัง้	๒	หลักสตูรเป็นการวางรากฐานส�าคญัของการพฒันาทรพัยากร

บุคคลด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทย	และเป็นจุดแข็งที่เรามีอยู่ทั้งในเรื่องของ

บทบาทหน้าทีแ่ละภาระรับผดิชอบโดยตรงนัน่เอง	เนือ้หาในหลกัสตูรจงึต้องเน้นทีห่ลกัการ

และเป้าหมายทีช่ดัเจน	ขอยกตวัอย่างให้เหน็ง่ายๆ	เรือ่งหนึง่คอืหลกัสตูรเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานประชาสัมพันธ์	ซึง่เป็นหลักสูตรส�าหรบัผูบ้รหิารระดบักลางศึกษา	ผมได้ตัง้ประเดน็ไว้

ว่า	ขณะทีป่ระเทศไทยมแีม่น�า้เจ้าพระยาเป็นแม่น�า้สายหลกั	และเกาหลใีต้มแีม่น�า้ฮัน่เป็น

แม่น�า้สายหลกัเช่นกนั	ท�าไมแม่น�า้ฮัน่จงึใสสะอาดไม่มสีิง่ปฏกิลูใดๆ	ตรงกนัข้ามกบัแม่น�า้

เจ้าพระยาของเราโดยสิน้เชงิ	จากโจทย์นีท้�าให้ผมได้พยายามต่อรองกรมประชาสมัพนัธ์ให้

พานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้จนเป็นผลส�าเร็จ	ทั้งๆ	ที่ก่อนหน้านี้รัฐบาล

ห้ามน�านักศึกษาไปดูงานต่างประเทศเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐ

	 การศกึษาดงูานทีเ่กาหลใีต้ในครัง้น้ันนอกจากนักศกึษาจะได้ดูกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับวิถีชีวิตของผู้คนริมน�้าฮั่นแล้ว	เขายังได้ไปที่อุทยาน	“โซรัคซาน”	ที่อุดมด้วยพรรณไม้
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นานาชนิด	พวกเราได้พบนักเรียนจ�านวนมากมาทัศนศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ	ทุกคนสนอก

สนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยมัคคุเทศก์อธิบายเป็นระยะๆ	 ทราบภายหลังว่าโรงเรียนและ

นักเรยีนต้องออกค่าใช้จ่ายกนัคนละครึง่ในการเข้าไปเยีย่มชมภายในอุทยาน	ไม่มร่ีองรอย

การตั้งแคมป์กินอาหาร	ร่องรอยการสลักชื่อหรือแม้แต่เศษขยะใดๆ	

	 นอกจากนั้นตลอดเส้นทางสู่โรงเรียนเกษตรกรรม	“คานาอาน”	ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ที่เราจะไปศึกษาแนวคิดการพัฒนาผู้บริหารของเกาหลีใต้	เส้นทางผ่านเลียบเชิงเขาสูงชัน

ล้วนปกคลุมด้วยตาข่ายลวดกันหน้าดินเลื่อนไหลเพื่อปลูกต้นไม้	นับเป็นความอุตสาหะที่

คนเกาหลีต้องแบกกล้าไม้ขึ้นไปปลูกบนภูเขาทีละต้น	 ป่าไม้จึงมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะเกิด

จากความรักต้นไม้และไม่เอาเปรียบธรรมชาติ

	 หนทางที่คดเคี้ยวและสูงชันน�าคณะของพวกเราข้ึนไปถึงโรงเรียนเกษตรกรรม

คานาอาน	ซึง่เป็นสถานทีฝึ่กอบรมผูน้�าของเกาหลใีต้ท้ังภาคราชการและเอกชน	แม้แต่ไทย

เราก็พยายามส่งคนเข้าอบรมด้วย	“อาจารย์คิม”	ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมแห่งนี้	กรุณา

ต้อนรบัและบรรยายด้วยตนเอง	กจิกรรมส�าคญัทีเ่ราจ�าได้แม่นย�าคอื	ในการฝึกอบรมผูน้�า

นัน้ทกุเช้าเวลา	๐๔.๐๐	น.	ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมทกุคนต้องตืน่ท่ามกลางอากาศหนาวเหนบ็	

ข้ึนไปรวมตวักนัทีย่อดเขาเพือ่ร้องเพลงชาตพิร้อมกนั	ก่อนกลบัอาจารย์คมิได้มอบดนิจาก

โรงเรียนคานาอานให้คณะเราเป็นที่ระลึกด้วย	

	 นอกจากการศกึษาดงูานที	่KBS	สถานโีทรทัศน์แห่งชาติของเกาหลีใต้	และพบปะ

กับสื่อมวลชนเกาหลีใต้แล้ว	 สิ่งท่ีประทับใจผมมากๆ	 คือการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์

ชาติพันธุ์ของเกาหลีใต้	ที่นั่นจะมีเด็กนักเรียนมาช่วยท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้มา

เยือน	โดยมีคณะเด็กๆ	จากเกาหลีใต้เข้ามาดูงานเป็นจ�านวนมาก	ผมลองไปถามครูที่คุม

นักเรียนหลังจากที่ดูเรื่องของ	“กิมจิ”	ที่แสดงในพิพิธภัณฑ์แล้ว	เด็กๆ	จะต้องกลับไปท�า

รายงานอย่างไร	ครูบอกว่าเด็กๆ	จะต้องตอบให้ได้ว่า	“เด็กคิดอย่างไรเมื่อได้ดูเรื่องกิมจิ

แล้ว”

	 โจทย์ของผมที่ว่า	 “ท�าไมแม่น�้าฮ่ันจึงใสสะอาดตรงข้ามกับแม่น�้าเจ้าพระยา”	

น่าจะได้ค�าตอบจากความทรงจ�านี้	 ผมจึงอยากให้หลักสูตรต่างๆ	 ของสถาบันที่ผมรัก

ยิ่งนี้	ลองตั้งโจทย์และหาค�าตอบจากการฝึกอบรมดู	เราน่าจะได้ค�าตอบดีๆ	ส�าหรับการ

ประชาสัมพันธ์และประเทศไทย
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ท�าเนียบผู้อ�านวยการ
สถาบันการประชาสัมพันธ์

นายสะอาด ตัณศุภผล
ระหว่าง	

๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๔	ถึง
๑	กันยายน	๒๕๐๙

นายประธาน รังสิมาภรณ์ 
ระหว่าง	

๑๗	เมษายน	๒๕๑๗	ถึง
๑	ตุลาคม	๒๕๑๘

นางสมจิตต์ สิทธิ์ไชย
ระหว่าง	

๑	กันยายน	๒๕๐๙	ถึง
๑	มิถุนายน	๒๕๑๑

นายบังเอิญ มุสิกะพงษ์
ระหว่าง	

๑	ตุลาคม	๒๕๒๐	ถึง
	๑	กันยายน	๒๕๒๒

นายอรุณ งามดี
ระหว่าง	

๑	มิถุนายน	๒๕๑๑	ถึง
๑๗	เมษายน	๒๕๑๗
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นางอัจฉรา หัศบ�าเรอ
ระหว่าง	

๑๕	ตุลาคม	๒๕๓๓	ถึง
๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๖

นายรัตนบุรี อติศักดิ์
ระหว่าง	

๑	มกราคม	๒๕๓๗	ถึง
๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๙

นางเตือนใจ สินธุวณิก
ระหว่าง	

๒๙	ธันวาคม	๒๕๔๖	ถึง
๒๙	กันยายน	๒๕๔๘

นางจิตติมา จารุจินดา
ระหว่าง	

๗	เมษายน	๒๕๕๔	ถึง
ปัจจุบัน

นางภัทรียา สุมะโน
ระหว่าง	

๑๖	เมษายน	๒๕๓๙	ถึง
๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๔๕

นางพรทิพย์ อุทกภาชน์
ระหว่าง	

๑๓	กันยายน	๒๕๔๘	ถึง
๑๙	กันยายน	๒๕๕๐

นายสุรินทร์ แปลงประสพโชค
ระหว่าง	

๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๔๕	ถึง
๓	ตุลาคม	๒๕๔๖

นางสาวรวงทอง ยศธ�ารง
ระหว่าง	

๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๐	ถึง
๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔



คณะผู้จัดท�าหนังสือ

ที่ปรึกษา

นางอุษณีย์		ศรีธัญรัตน์

นางสาวจ�านงค์	ภควรวุฒิ

นางสาวกรรณิกา	ชีวภักดี

นายประดิษฐ์	กังสนารักษ์

นางศิรินทร	อมรสิงห์

นายชัยยันต์	แย้มศรี

กองบรรณาธิการ

นางจิตติมา		จารุจินดา			

นางสาวกุลปราณี	ชาลีวงศ์	

นางสาวบุญปลูก	มีทองค�า

นางสาวปาชิดารัตน์	มีแสง

นายเทพประสิทธิ์	น้อยยาสูง

นางสาวเพ็ญนภา	พรหมผลิน

นายพัฒนพงศ์	สถานทรัพย์	


