จากโรงเรียน.....สู่
สถาบันการประชาสัมพันธ์
วิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนนับย้อนหลังไปกว่า ๕๐ ปีนั้น ยัง

ถือว่าเป็นวิชาการแขนงใหม่ของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ประเทศมหาอ�ำนาจที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทัง้ หลาย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างยอมรับว่า การบริหารงานของรัฐจ�ำเป็น
ต้องน�ำความรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์เข้ามาใช้สนับสนุนการบริหารประเทศ ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศไทยแม้จะมีหน่วยงานหลักที่ท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาล
มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖ โดยเป็นหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า กองการโฆษณา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ส�ำนักงานโฆษณาการ กรมโฆษณาการ และ กรมประชาสัมพันธ์ ใน พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นต้นมา
นับตั้งแต่นั้นค�ำว่า “การประชาสัมพันธ์” จึงได้เริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้ง
หน่วยสอบถามหน้าส�ำนักงาน (Information Service) และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
บริการข้อมูลประจ�ำหน้าส�ำนักงาน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตามส�ำนักงาน แต่ก็ยังไม่มี
การศึกษาอบรมด้านวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
แม้กระทั่งกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานให้รัฐบาล
ในขณะนัน้ ก็ยงั ขาดบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญในงานประชาสัมพันธ์ ด้วยเหตุนี้ กรมประชาสัมพันธ์
จึงได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้ง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สมัยนั้นคือ พลเอกสุรจิต จารุเศร์นี ซึ่งได้ระบุ
เหตุผลในค�ำขออนุมัติว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นกิจการที่ส�ำคัญยิ่งในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์สว่ นมากมิได้รบั การอบรมวิชาการประชาสัมพันธ์มาก่อน จึงท�ำให้การปฏิบตั ิ
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งานไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจปฏิบัติผิดพลาดเนื่องจากขาดหลักวิชาการทางด้าน
การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักในความบกพร่องเหล่านี้ จึงด�ำริที่จะ
เปิดสอนด้านการประชาสัมพันธ์”หลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลแล้ว กรมประชาสัมพันธ์
ได้เตรียมการด้านต่างๆ เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงได้ขออนุมัติงบประมาณจ�ำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท จากรัฐบาลเพือ่ ก่อสร้างอาคารโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นศูนย์กลางของ
การค้นคว้าวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และท�ำหน้าทีผ่ ลิตผูเ้ ชีย่ วชาญงานประชาสัมพันธ์
ให้แก่กระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่วชิ าการนีใ้ ห้แก่ขา้ ราชการ
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ตลอดจนส่งเสริมวิธกี ารใช้สอื่ เพือ่ การประชาสัมพันธ์รปู แบบ
ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาครัฐได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
โรงเรียนการประชาสัมพันธ์เมื่อเริ่มก่อตั้งเป็นเพียงแผนกโรงเรียนขึ้นตรงต่อ
ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ตัวอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชนั้ เดียว ประกอบ
ด้วยห้องบรรยาย ห้องท�ำงานขนาดเล็กและจัดเป็นห้องสมุดด้วย มีห้องท�ำงานผูส้ อน ห้อง
ผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ อาคาร
แห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และได้ฤกษ์เปิดเป็นโรงเรียนการประชาสัมพันธ์
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ พร้อมทั้งได้มีการเปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรแรกคือ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอ�ำนวยการรุ่นปฐมฤกษ์ ในวันเดียวกันกับการเปิดอาคาร
โรงเรียน โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธเี ปิดอาคารโรงเรียน
และเปิดหลักสูตรแรกของโรงเรียน จึงถือว่าวันที่ ๒๐ ตุลาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน
การประชาสัมพันธ์ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการเปิดสถานศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
แห่งแรกของประเทศไทย
หลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ฝา่ ยอ�ำนวยการรุน่ ที่ ๑ นัน้ มีขา้ ราชการพลเรือน
ต�ำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมจ�ำนวน ๓๑ คน เป็น
หลักสูตรทีถ่ อื ได้วา่ ก้าวหน้าทันสมัย เพราะวิชาการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนยังเป็น
เรื่องใหม่ของบ้านเมืองอยู่มากในสมัยนั้น หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรม ๑๕ สัปดาห์
บุคคลที่มีคุณูปการอย่างสูงสุดต่อโรงเรียน การประชาสัมพันธ์คือ อาจารย์
สะอาด ตัณศุภผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์คนแรก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก
และวางรากฐานวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประเทศไทย และได้พัฒนาสถาบัน
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การฝึกอบรมเล็กๆ แห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของผู้คนในยุคนั้น อาจารย์สะอาด
เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๓ ที่อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และเข้ารับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ในต�ำแหน่ง
เสมียนพนักงาน ระหว่างศึกษาอยูใ่ นคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ พ.ศ.
๒๔๙๖ ภายหลังจากส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ.๒๔๙๗
และได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นประจ�ำแผนกใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษา
วิชาการประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศอังกฤษ จนจบการศึกษาได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการ
หนังสือพิมพ์จาก The Institute of Public Relations และประกาศนียบัตรการผลิตสื่อจาก
Central Office of Information เมื่อกลับจากประเทศอังกฤษได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
แผนกโรงเรียน โดยท�ำหน้าที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์คนแรก สมัยนั้น
เทียบเท่าข้าราชการชัน้ โทอาจารย์สะอาด มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์
เป็นอย่างดีมีพรสวรรค์ในการพูดและการสอน สามารถสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ได้
หลากหลายวิชาเช่น วิวัฒนาการประชาสัมพันธ์ หลักการประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทฤษฎีการติดต่อ การหนังสือพิมพ์ การใช้สงิ่ พิมพ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์
การใช้ภาพถ่ายและภาพยนตร์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ การใช้วทิ ยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดงานพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ การฝึกแก้ปญั หาทางการประชาสัมพันธ์ นอกจากนีท้ า่ นยังได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยมาบรรยายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดัง
ปรากฏในหลักสูตรแรก เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร
ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ ศาสตราจารย์บ�ำรุงสุข สีหอ�ำไพ ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ศิวะศิริยานนท์ อาจารย์จ�ำนง
รังสิกุล พลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ Mr.Herrin F. Culver และ Mr.G.Micklethwait เป็นต้น
การด�ำเนินการฝึกอบรมในครัง้ นัน้ นอกจากจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว
ยังจัดให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้มโี อกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบตั งิ านภาคสนาม พบปะ
เยีย่ มเยียนปลอบขวัญประชาชนในท้องถิน่ ห่างไกล ทุรกันดารภายในประเทศ และศึกษาดู
งานต่างประเทศ รวมทั้งจัดท�ำรายงานเสนอต่อรัฐบาลให้ได้ทราบข้อเท็จจริงทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐและข้อบกพร่องอันเป็นช่องว่างทีค่ วรพิจารณาแก้ไขเพือ่ ความมัน่ คง
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ของประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย จัดหน่วยบริการเคลือ่ นทีส่ �ำหรับเดินทางไปเยีย่ มเยียนพบปะและให้ความรู้
แก่ประชาชนทัว่ ราชอาณาจักร ขณะด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙ อาจารย์สะอาด ได้จัดหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมและวาง
รากฐานการด�ำเนินงานให้สถาบันการศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ทสี่ ำ� คัญของชาติแห่งนีเ้ ป็น
ปึกแผ่นโดยจัดท�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ เสนอ
ต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ที่
ได้เผยแพร่วิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางแพร่หลายขึ้นในประเทศไทย จึง
เห็นชอบให้มีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงนามโดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายก
รัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๐๗ พร้อมกันนี้อาจารย์สะอาดได้จัดท�ำเข็มวิทยฐานะ นักประชาสัมพันธ์ ก�ำหนดให้ผู้
ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ฝา่ ยอ�ำนวยการ ได้รบั มอบวุฒบิ ัตรและ
มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ นักประชาสัมพันธ์

บรรยากาศภายในห้องเรียนหลักสูตร
“เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอ�ำนวยการ”
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หลักสูตร เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ฝ่ายอ�ำนวยการ เป็นทีน่ ยิ มในหมูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน เพราะนอกจากได้เรียนรู้วิชาการใหม่ๆแล้ว ยังได้สร้าง
เครือข่ายการท�ำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพ โดยศาสตราจารย์บ�ำรุงสุข สีหอ�ำไพ อดีตคณบดี
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ รุน่ ที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้น�ำหลักสูตรนี้ไปเป็นต้น
แบบการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชน และได้เชิญอาจารย์สะอาด
เป็นทีป่ รึกษาในการจัดท�ำโครงการก่อตัง้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่
พ.ศ. ๒๕๐๘
อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ได้รับสมญาว่า ไอวี่ ลี ของเมืองไทย (Ivy Lee บิดา
แห่งการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ชาวอเมริกัน) บริหารโรงเรียนการประชาสัมพันธ์เรื่อยมา
จนใน พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงได้โอนจากกรมประชาสัมพันธ์ไปด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากองวิจัย
สังคมศาสตร์ ส�ำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๔
ได้โอนกลับมากรมประชาสัมพันธ์ ในต�ำแหน่งวิทยากรเอก ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานแถลงข่าวไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างเตรียม
ตัวเดินทางไปรับต�ำแหน่งได้ลม้ ป่วยด้วยโรคหัวใจและถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๔ ขณะมีอายุเพียง ๔๑ ปี
ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีการรื้ออาคารโรงเรียนหลังเดิมและสร้างอาคารใหม่เป็นตึก
ชั้นเดียว มีห้องเรียนและห้องท�ำงานกว้างขวางขึ้น โดยได้ใช้อาคารนี้เป็นโรงเรียนเรื่อย
มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ส�ำหรับอาคารที่ท�ำการของสถาบันการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน
นายอรุณ งามดี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เจรจาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากบรรษัทการกระจายเสียงแห่งประเทศอังกฤษ (BBC) เป็นเงิน ๔.๒๕ ล้านปอนด์ หรือ
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน หลังใหม่ ๓ ชั้น บนพื้นที่ ๒ ไร่ ภายในซอยพหลโยธิน ๗ (ซอยอารี)
ตัวอาคารแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย ห้องส�ำนักงานและห้องบรรยาย ส่วนที่
๒ ประกอบด้วย ห้องฝึกปฏิบตั ทิ างวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ห้องผูป้ ระกาศ ห้อง
ตัดต่อ ห้องส่งโทรทัศน์ ห้องอาหาร ห้องสมุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการประชาสัมพันธ์
ในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้ก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ หลัง ชื่อว่าอาคารกระดังงาและอาคาร
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การเวก เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางมาเข้า
รับการฝึกอบรม โดยสามารถเข้าพักได้รวม ๑๔๐ คน
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ได้ปรับสถานะเป็น
สถาบันการประชาสัมพันธ์ สังกัดส�ำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี
การกระจายเสียง ด้านการข่าว และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนให้แก่บคุ ลากรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพนี้ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
จากโรงเรียนพัฒนามาเป็นสถาบันการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จึงเป็นความ
ภาคภูมใิ จของกรมประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้มสี ถาบันเพือ่ การฝึกอบรมบุคลากรจากภาครัฐและ
เอกชน ให้เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
ถึง ๕ ทศวรรษ และสถาบันการประชาสัมพันธ์ยงั คงด�ำเนินการโดยยึดถือตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของท่านผูก้ อ่ ตัง้ สถาบันแห่งนีค้ อื อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล อย่างมัน่ คง
สืบไป
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การศึกษาดูงานและปฏิบัติงานภาคสนามของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอ�ำนวยการ”
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ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงสภาพปัญหาของ
ประชาชนในชนบท
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