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ค�ำน�ำ

ท�ำไมต้องจัดการความรู้ และประสบการณ์ท�ำงานสื่อสาธารณะ?
เพื่อตอบค�ำถามนี้ ขอให้นึกถึงสถานการณ์ที่สื่อสาธารณะเพียงแห่ง
เดียวของประเทศไทย ได้ผ่านประสบการณ์ท�ำงานนับรวมเป็นเวลา 10 ปีเต็ม
พร้อมกับค�ำถามที่เกิดขึ้นเสมอถึงคุณค่าขององค์กรที่มีต่อสังคม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นค�ำตอบได้ว่า ไทยพีบีเอสท�ำอะไรในวาระส�ำคัญ
ของชาติ กรณีเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต
เหตุผลอีกประการ คือการเรียนรู้ของคนท�ำงาน เพื่อจะพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้มีเป้าหมายที่พิเศษ
ในการเป็น “สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง”
การได้มาทบทวนการท�ำงาน และถอดบทเรียนของไทยพีเอสในวาระ
“แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” จะท�ำให้เห็นถึงหลักคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
หวังให้เป็นข้อมูลเพื่อชวนให้ทั้งคนท�ำงาน รวมถึงคนไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนใน
การเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาและสะท้อนความคาด
หวังต่อบทบาทของไทยพีบเี อสในจังหวะก้าวส�ำคัญของการครบ 1 ทศวรรษของ
การก่อตั้งองค์กรแห่งนี้ไปพร้อมกัน
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วันเสด็จสวรรคต

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ถือเป็นความสูญเสียซึ่ง
น�ำความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้มายังปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ภายหลังจากที่ส�ำนักพระราชวังมีประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการ
เสด็จสวรรคต ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ติดตาม
มาด้วยแถลงการณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนือ้ หาส่วน
หนึง่ กล่าวถึงแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับสือ่ มวลชน โดยเน้นย�ำ้ ให้ประชาชนรับฟังข่าวสาร
อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้น แสดงถึงความส�ำคัญในการน�ำ
เสนอข่าวสาร ในห้วงเวลาทีป่ ระชาชนต้องเผชิญกับความรูส้ กึ สูญเสียขวัญก�ำลัง
ใจอย่างถึงที่สุด ในเวลาไล่เลี่ยกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสารอย่างต่อ
เนือ่ ง เพื่อแจ้งแก่สื่อมวลชนถึงแนวทางและรายละเอียดในการเผยแพร่ขา่ วสาร
2

เรื่องเล่าคนท�ำงานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ
ให้สถานีโทรทัศน์งดออกอากาศรายการรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน สถานีโทรทัศน์
ส่วนใหญ่จึงงดเผยแพร่เนื้อหาตามผังรายการปกติ และเชื่อมโยงสัญญาณออก
อากาศจากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.) ซึง่
เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศรายการพิเศษ เนื้อหาหลักประกอบด้วยการ
ถ่ายทอดสดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สารคดีพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งประกาศส�ำคัญของ
ส�ำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบระยะเวลา 1 เดือนในวันที่
13 พฤศจิกายน 2559 กสท.จึงได้มีประกาศให้ช่องสถานีโทรทัศน์สามารถออก
อากาศตามผังรายการปกติได้ สลับกับการเชื่อมสัญญาณจาก สทท.เป็นระยะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงการณ์เรื่องการเสด็จสวรรคตผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
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นอกจากการเชื่อมสัญญาณจาก สทท.และร่วมถ่ายทอดสดพระ
พิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช กับ ทรท.แล้ว ไทยพีบีเอสเป็นหนึ่งในช่องสถานีโทรทัศน์ที่มีการเผย
แพร่สาระข่าวสารซึง่ ผลิตขึน้ เองอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ยังมีการก�ำหนดทิศทางการน�ำ
เสนอเนื้อหาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของทางสถานี โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสื่อสาร
ประเด็นจิตอาสา เพือ่ หวังชักน�ำชาวไทยให้รว่ มกันเปลีย่ นความโศกเศร้าเป็นพลัง
พัฒนาสังคมตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช จนกระทัง่ ถึงพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ในปีถดั มา
ทั้งนี้ เนื้อหาสาระที่น�ำเสนอผ่านรูปแบบรายงานข่าว และรายการ
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การจัดให้มขี น้ึ ตลอดช่วงระยะเวลาของการเสด็จ
สวรรคต ล้วนแสดงให้เห็นถึงหลักสื่อเพื่อสาธารณะ และค่านิยมที่สะท้อนผ่าน
DNA ของคนไทยพีบีเอส ที่เรียกว่า Spirit of ThaiPBS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานยึดมั่น
เป็นหลักคิดในการท�ำงาน ในเวลาเดียวกัน การท�ำงานภายใต้ความคิดความเชือ่
ดังกล่าวของบุคลากรรุ่นพี่ ก็เป็นการสื่อสารถ่ายทอดและตอกย�้ำคุณค่าความ
เป็นสือ่ สาธารณะสูค่ นท�ำงานรุน่ ใหม่ ทีเ่ ข้ามาเรียนรูก้ ารท�ำงานของสือ่ สาธารณะ
ซึ่งมีความแตกต่างจากทุกสื่อในประเทศไทยอย่างชัดเจน

4
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ล�ำดับแถลงการณ์และค�ำแถลงส�ำคัญ
หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต

13 ตุลาคม 2559
18.47 น.

ประกาศส�ำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

19.00 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ถึง
การเสด็จสวรรคต พร้อมชี้แจงการด�ำเนินงานในล�ำดับถัดไป

19.57 น.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มี
มติเรือ
่ งแนวปฏิบต
ั ส
ิ ำ� หรับสือ
่ กรณีเสด็จสวรรคต สาระส�ำคัญ คือ
ให้ทุกช่องสถานี เชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รวมทั้งงดการเผยแพร่รายการต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน

เวลาต่อมา

พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
แจ้งข่าวแก่สื่อมวลชนให้งดออกอากาศรายการของช่องสถานี
30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

22.26 น.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี แจ้ง
ข่ า วแก่ สื่ อ มวลชนที่ มี ก ารเผยแพร่ ผ ่ า นสื่ อ ออนไลน์ อื่ น ให้ รั บ
สัญญาณภาพและ เสียงจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย 30 วัน หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
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14 ตุลาคม 2559
11.18 น.

รัฐบาลออกประกาศว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จะถ่ายทอด
พิ ธี อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ บ ร ม ศ พ จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช ไ ป ยั ง
พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ช่วงเช้า

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เรียกประชุมผู้บริหาร
สถานี เพือ
่ ร่วมวางแผนการออกอากาศ รวมถึงช่วงเวลาถ่ายทอด
สดจากสถานีแม่ขา่ ย และ ให้ทก
ุ สถานีกลับสูผ
่ ง
ั การออกอากาศใน
ภาคปกติ ตัง
้ แต่เทีย
่ งคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หลังการถ่ายทอด
พระราชพิธี

14.00 น.

สถานีโทรทัศน์ทก
ุ ช่อง สามารถออกอากาศตามผังรายการปกติ
ของทางสถานี โดยเริม
่ ออกอากาศเมือ
่ เวลา 13.00 น. บางสถานี
ยังมีการเชือ
่ ม สัญญาณออกอากาศจากสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

15.38 น.

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แจ้งไปยังทุกสถานี
โทรทัศน์ ขอให้ออกอากาศสารคดีพระราชกรณียกิจ การสัมภาษณ์
ประชาชน หลังการถ่ายทอดสดการอัญเชิญพระบรมศพไปยัง
พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวังจนถึงเที่ยงคืน แล้ว
จึงกลับเข้าสู่ผังการออกอากาศรายการในภาคปกติของแต่ละ
สถานี

15.45 น.

มีการเผยแพร่ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษครัง
้ ที่ 2/2559 ในการ
วางแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน โดยให้งดการเผยแพร่รายการที่
แสดงถึงความรื่นเริง เป็นเวลา 30 วัน และขอให้ค�ำนึงถึงความ
เหมาะสมในการออกอากาศรายการ ผู้ด�ำเนินรายการ พิธีกร ผู้
ประกาศและบุคคลผูร้ ว
่ มรายการในสถานี ต้องแต่งกายให้เหมาะสม
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น�ำไทยพ้นเศร้าสู่ปัญญา

การที่ไทยพีบีเอสเลือกแนวทางการน�ำเสนอข่าวสารที่ผลิตขึ้นเอง ถือ
เป็นความท้าทายอย่างสูงส�ำหรับผู้ผลิตสื่อในอันที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อน�ำ
เสนอต่อสาธารณะในจังหวะเวลาที่ทั้งสังคมอยู่ในห้วงของความรู้สึกโศกเศร้า
สะเทือนใจ ทีมงานจ�ำเป็นต้องอาศัยการอ่านโจทย์สถานการณ์ทแี่ ม่นย�ำ ประกอบ
กับประสบการณ์และพื้นฐานความเชี่ยวชาญในหลักวิชาชีพ รวมถึงคุณค่าที่
บุคลากรขององค์กรยึดถือร่วมกัน
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวไทยพีบีเอส เล่าถึง
แนวความคิดเริม่ ต้นต่อการน�ำเสนอข่าวในช่วงหลังเหตุการณ์การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกิดขึ้นจากการระดม
ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ซึ่งถือเป็นส่วนงานที่จ�ำเป็นต้องตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีมากทีส่ ดุ โดยทุกคนเห็นตรง
กันว่า ไม่ต้องการให้สังคมจมอยู่ในความโศกเศร้าสูญเสีย และเมื่อผ่านไปสัก
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ระยะ ความรู้สึกนั้นก็ลบเลือนหายไป ทว่า ความรู้สึกร่วมของทั้งสังคมควรจะ
ถูกน�ำพาไปในทิศทางที่สร้างสรรค์
จากการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ จึงน�ำไปสูภ่ ารกิจแรกในสัปดาห์
ถัดไปนับจากวันเสด็จสวรรคต โดยการจัดการเสวนา หัวข้อ “คิดถึง กษัตริย์
ผู้ทรงธรรม” ส่งผลให้ทีมงานไทยพีบีเอสเกิดมุมมองที่ชัดเจนต่อแนวทางการ
ด�ำเนินงานในระยะถัดไป ว่าในจังหวะเวลาทีป่ ระชาชนต่างจมดิง่ ในภาวะอารมณ์
แห่งความโศกเศร้าจากความสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และยังทรงเป็นที่พึ่งของสังคมไทยเสมอมา ทั้งในยามที่บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น
และในทุกเหตุการณ์วิกฤตของชาติ คนไทยทุกคนจึงล้วนมีความปรารถนาที่จะ
ถวายความอาลัย รวมทัง้ ต้องการแสดงออกซึง่ ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสถานะและบทบาทของสื่อสาธารณะ
ภาระหน้าที่ซึ่งไทยพีบีเอสสามารถท�ำได้ดีที่สุด คือการน�ำพาสังคมไทยไปสู่การ
มีพลังแรงใจเพือ่ จะด�ำเนินชีวติ และกระท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
ด้วยการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยการด�ำเนินตามรอยพระ
ยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไว้เป็นแบบ
อย่างตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
การถวายความอาลัยเช่นนีแ้ ด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช นอกจากจะเป็นการน�ำพาทุกคนให้พน้ จากความรูส้ กึ ท้อแท้ทอดอาลัย
ไปสู่การเสริมสร้างความหวังและก�ำลังใจแล้ว การลงมือท�ำในสิ่งที่พระองค์ทรง
ยึดมั่นเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองและพสกนิกร
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ย่อมถือเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อพระองค์อย่างดีที่สุด
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“แสงจากพ่อ” ส่องน�ำทาง

วลี “แสงจากพ่อ” ได้รับการสร้างสรรค์โดยครีเอทีฟจิตอาสา เพื่อสื่อ
ความคิดและแนวทางการท�ำงาน เพื่อสร้างความชัดเจนถึงภารกิจที่ไทยพีบีเอส
จะเดินหน้าต่อ ชื่อเรียกขาน “แสงจากพ่อ” ถูกน�ำมาใช้ครั้งแรกใน 4 วันหลัง
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 ไทยพีบเี อสได้มกี ารปรับผังการออกอากาศเป็น
รายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” เผยแพร่ออกอากาศตลอดทั้งวัน
ไปจนถึงช่วงท้ายของเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เพือ่ สือ่ สารเนือ้ หาอันเป็นการสาน
ต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณาตยา แวววีรคุปต์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว ด้านข่าวยุทธศาสตร์
และการขับเคลือ่ นวาระทางสังคม เล่าย้อนถึงบรรยากาศวันสวรรคตว่า ทันทีที่
ได้รบั ทราบข่าวอย่างเป็นทางการ การท�ำงานในกองบรรณาธิการไทยพีบเี อสคือ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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การเดินหน้าเพือ่ รับมือสถานการณ์ความวิปโยคโศกเศร้าทีไ่ ม่เคยมีใครเคยเจอมา
ก่อนในช่วงชีวติ ของตัวเอง
“ถึงทุกคนจะรู้ว่าต้องมีวันนี้ แต่เพราะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่มี
การเตรียมตัวล่วงหน้า เมื่อวันนั้นมาถึงจริง การท�ำงานของกองบรรณาธิการจึง
กลายเป็นการเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นภาวะฉุกเฉิน ที่ทุกคนต้อง
ตั้งสติคิดทั้งน�้ำตาว่าคนที่มีหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเราจะต้องท�ำอะไรบ้างใน
สถานการณ์นั้น”
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าวเล่าว่า ในขณะนัน้ ทีมข่าวไทยพีบเี อสต่าง
รู้สึกตรงกัน ว่าต้องลงมือท�ำอะไรสักอย่าง และเมื่อสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้า
อย่างที่สุดเกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ประชุมจึงหารือกันว่า จะต้องท�ำอย่างไรให้คน
ไทยผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยสติและปัญญา อันเป็นที่มาของการจัด
รายการสนทนา “คิดถึงกษัตริย์ผู้ทรงธรรม” ซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรม “ลาน
ธรรมบันดาลใจ” ในเวลาต่อมา

ภาพจากรายการสนทนา “คิดถึงกษัตริย์ผู้ทรงธรรม” จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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การสนทนา “คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” ถือเป็นการเผยแพร่เนื้อหา
รายการแรกทีผ่ ลิตโดยช่องสถานีในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยไทยพีบีเอส
ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม น�ำสนทนาโดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, พระกันตสีโล
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช จากสวนโมกข์
กรุงเทพฯ ณ ลานไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเจตนาให้ธรรมะช่วยชี้น�ำ
ปัญญาแก่ผชู้ มชาวไทย พร้อมกับการสะท้อนพระเมตตาทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาว
ไทยเสมอมา อันจะเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวไทยทุกคน ได้
ช่วยกันน�ำพาประเทศไทยให้เดินตามรอยเส้นทางแห่งคุณความดีต่อไป
“ทุกวันนี้หลายๆ คนอาจจะไม่อยากท�ำอะไร รู้สึกเศร้า รู้สึกว่าไม่มี
แรงแม้กระทั่งการท�ำงาน ท�ำให้เราต้องมาคิดใหม่ว่า พลังภูมิพลหรือพลังของ
แผ่นดินนี้ จางหายไปจริงหรือไม่ แต่ถ้าเราดูพระราชกรณียกิจ ถ้าเรามาติดตาม
สิง่ ทีเ่ รียกว่า มรดกทีพ่ ระองค์ทงิ้ ไว้ให้แก่พวกเรานัน้ มีมหาศาล ทีส่ ำ� คัญก็คอื พลัง
นี้ เราจะเอามาเป็นพลังของการด�ำรงตัวของเราได้อย่างไร”
คือค�ำกล่าวเปิดการสนทนาโดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน
ธมฺมสากิโย) ถือเป็นหนึ่งในข้อคิดที่มีความส�ำคัญจากเวทีสนทนาในครั้งนี้
ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว และเป็นผู้ด�ำเนิน
รายการสนทนา “คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” บอกว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้
ช่วยให้แง่คิดที่ชัดเจนต่อการท�ำงานในระยะถัดไปแก่คนไทยพีบีเอส
“เหมือนเป็นวันแรกที่เรียกสติจากความเศร้า การได้รับฟังเรื่องราว
พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน ทั้งที่อยู่ในความรู้สึก
สูญเสีย แต่ทุกคนก็มีรอยยิ้ม และนั่นเป็นที่มาของการคิดสานต่อการท�ำงานใน
ประเด็นแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนในเวลาต่อมา”
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ณาตยา แวววีรคุปต์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว

ภายหลังการสนทนาในหัวข้อ “คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” ผ่านพ้น
ไปเป็นกิจกรรมแรก ไทยพีบีเอสยิ่งตระหนักชัดว่า การจัดกิจกรรมและน�ำเสนอ
เนื้อหาจากการทบทวนพระราชปณิธานและสิ่งที่พระองค์ทรงสอน จะท�ำให้
ผูช้ มมีพลังก้าวออกจากความรูส้ กึ ทุกข์โศกสูแ่ นวทางการด�ำเนินชีวติ ด้วยมุมมอง
เชิงบวก ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังแก่ประชาชนในสังคมด้วยแรงบันดาลใจ
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จนน�ำไปสูก่ ารออกแบบ
การผลิตรายการพิเศษ ด้วยประเด็นหลัก “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” สลับกับ
การถ่ายทอดสดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชตลอดช่วงเวลาหลายเดือนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
เผยแพร่ทงั้ ในช่วงรายงานข่าวและรายการพิเศษของทางสถานี ซึง่ ล้วนอยูภ่ ายใต้
แนวคิดหลักในการน�ำแสงแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพลังให้คนไทยมีความเข้มแข็ง และสามารถเป็น
แสงสว่างแก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อช่วยกันน�ำพาประเทศไทยให้เดินตามรอย
เส้นทางแห่งคุณความดีต่อไป
“ตอนแรกเรารู้แค่ว่า น่าจะท�ำให้คนออกจากความเศร้า แต่ยังไม่รู้ว่า
จะเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นอะไร พอเริ่มจัด ‘คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม’ เป็น
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กิจกรรมแรก ถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่จัดขึ้นโดยใช้เวลาเตรียมงานกันแค่ไม่กี่
วัน แต่ผลลัพธ์ส�ำคัญคือท�ำให้ทีมงานเกิดมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถคิด
งานต่อไปได้คล่องขึ้นด้วย”
อรุชิตา อุตมะโภคิน ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว ทบทวน
ถึงความคิดในการท�ำงานก้าวแรกของวาระ “แสงจากพ่อ”
นิสิต คูณผล ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต ยอมรับว่าในช่วง
สถานการณ์ที่ต้องการการตอบสนองอย่างทันท่วงที บทบาทหลักในการผลิต
เนือ้ หาเพือ่ เผยแพร่ผา่ นหน้าจอโทรทัศน์อยูท่ กี่ องบรรณาธิการข่าวในสังกัดส�ำนัก
ข่าว ในส่วนของส�ำนักรายการ งานส่วนใหญ่อาศัยระยะเวลาเตรียมการ
เนื่องจากต้องมีการประสานการท�ำงานกับผู้ผลิตจากภายนอก สิ่งแรกที่ด�ำเนิน
การในทันที คือการปรับรายการปกติจากผัง โดยเฉพาะรายการบันเทิงทีม่ กี ารน�ำ
เสนอไม่สอดคล้องกับภาวะอารมณ์ของสังคม จากนั้นจึงเริ่มวางแผนเพื่อผลิต
รายการที่มีรูปแบบและเนื้อหาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ ด้วยรายการพิเศษซึ่งใช้
ชื่อรายการเดียวกันว่า “แสงจากพ่อ” ออกอากาศเป็นประจ�ำทุกวัน ในเวลา
20.00-21.00 น.
“ส�ำนักรายการเริ่มคิดว่า มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง สองสัปดาห์
แรก เป็นการน�ำสารคดีที่มีอยู่มาออกอากาศ จากนั้นเริ่มท�ำรายการเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ การสะท้อนความรูส้ กึ วิธมี อง มุมคิดของประชาชนกลุม่ ต่างๆ
และการถวายความอาลัยของคน กลุม่ คน และเครือข่ายทีห่ ลากหลาย” ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต เล่าถึงการท�ำงานที่สะท้อนแนวความคิดและความ
ตั้งใจในช่วงเวลาดังกล่าว
การผลิตเนือ้ หาสาระในช่วงเวลาหลายเดือนหลังการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีผลให้คนไทยพีบเี อสในส่วน
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งานต่างๆ ได้สงั่ สมมุมมองความเข้าใจทีช่ ดั เจนเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับเวลาถึงทิศทาง
ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทย
กระทัง่ ผ่านมาถึงจังหวะของการเตรียมการพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึ่งก�ำหนดขึ้นในเดือนตุลาคมปีถัดมา ในช่วงเวลาส�ำคัญดังกล่าว
ไทยพีบเี อสกลับต้องเผชิญสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงคณะผูบ้ ริหาร ท�ำให้เกิด
ช่วงเวลาทีเ่ ป็น “สุญญากาศ” ด้านการบริหารจัดการองค์กร ทีน่ า่ จะส่งผลให้การ
ท�ำงานต้องหยุดชะงักลง แต่ปรากฏว่า คนไทยพีบเี อสสามารถผนึกก�ำลัง และช่วย
กันประคับประคองให้ภารกิจของสือ่ สาธารณะแห่งนีเ้ ดินหน้าไปได้อย่างราบรืน่
การสานต่อแนวคิดการน�ำสังคมไทยจากความโศกเศร้าสู่ปัญญาภาย
ใต้ชอื่ เรียก “แสงจากพ่อ” ยังได้รบั การสร้างสรรค์ให้มพี ลังเพิม่ มากขึน้ ด้วยการ
จัดตั้ง คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่
ร่วมในคณะท�ำงานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกส่วนงานของไทยพีบีเอส โดยมี
ภารกิจร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระและจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนไปจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เชิดชาย มากบ�ำรุง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว ด้านข่าวสถานการณ์
และการผลิต ในฐานะประธานคณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน
เล่าถึงความร่วมมือกันในครั้งนั้น ว่าเป็นการสร้างกลไกเพื่อให้ทุกส่วนงานของ
ไทยพีบเี อสได้มาท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน อันจะน�ำไปสูพ่ ลังในการน�ำเสนอ
เนือ้ หาและขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงสังคม โดยอาศัยการท�ำงานทีส่ อด
รับกันของทุกช่องทางการสือ่ สาร สิง่ ทีถ่ อื เป็นต้นทุนส�ำคัญของการท�ำงานภายใต้
คณะท�ำงานชุดนี้ ได้แก่ การตกผลึกความคิดของคนท�ำงานในช่วงหลายเดือนหลัง
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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เชิดชาย มากบ�ำรุง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
ไทยพีบีเอส

“จากการที่ทีมข่าวได้มีการสัมภาษณ์นักคิดและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
ทางความคิด ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คุณอานันท์ ปันยารชุน ดร.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และอีกหลายท่าน ผลลัพธ์ด้าน
หนึ่งก็ท�ำให้คนท�ำงานเองเกิดความชัดเจน จากมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้
ข้อคิดว่าทิศทางที่ว่า แม้พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่การที่เราได้เรียนรู้
วิธีปฏิบัติจากพระราชกรณียกิจ และการด�ำเนินชีวิตของพระองค์ท่าน จะเป็น
เหมือนแสงไฟส่องทางให้คนไทยได้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควร”
การขับเคลื่อนการท�ำงานภายใต้คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่
ความยัง่ ยืน ถือเป็นการสร้างมุมมองและแนวทางการน�ำเสนอข่าวสาร ตลอดจน
การท�ำงานร่วมกันเพือ่ ให้เกิดเอกภาพในเชิงประเด็น ก่อนจะเผยแพร่ผา่ นหลาก
หลายช่องทางการสือ่ สาร ทัง้ โทรทัศน์ ออนไลน์ และกิจกรรม ซึง่ ได้ถกู สร้างสรรค์
ให้เกิดมีขึ้นในเวลาต่อมา
การท�ำงานยิง่ เพิม่ ความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการจัดเวทีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground ของไทยพีบีเอส ใน
ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่บ้านอัมพวารีสอร์ท อ�ำเภออัมพวา
16
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จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีตวั แทนจากทุกส่วนงานในไทยพีบเี อสเข้าร่วมระดม
ความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานของไทยพีบีเอส ไม่เฉพาะใน
ช่วงของพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ แต่โจทย์ทที่ า้ ทายซึง่ ถูกหยิบยก
มาหารือในเวทีคือ ในสถานการณ์ที่ไทยพีบีเอสจะครบรอบ 10 ปีในเดือน
มกราคม 2561 “การมีไทยพีบีเอส ยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่”

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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“จากการที่ทีมข่าวได้มีการสัมภาษณ์นักคิด
และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด ไม่ว่าจะเป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คุณอานันท์ ปันยารชุน ดร.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
และอีกหลายท่าน ผลลัพธ์ด้านหนึ่งก็ท�ำให้
คนท�ำงานเองเกิดความชัดเจน จากมุมมองของ
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ข้อคิดว่าทิศทางที่ว่า

แม้พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
แต่การที่เราได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติจาก
พระราชกรณียกิจ และการด�ำเนินชีวิต
ของพระองค์ท่าน จะเป็นเหมือน
แสงไฟส่องทางให้คนไทยได้ก้าวเดิน
ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร”

เชิดชาย มากบ�ำรุง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว ไทยพีบีเอส
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สานเครือข่าย
สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมไทย

นอกจากแง่มมุ ของการน�ำเสนอเนือ้ หาผ่านช่องทางของไทยพีบเี อส ทัง้
ข่าว รายการ และเว็บไซต์แล้ว กิจกรรมต่างๆ ทีถ่ กู จัดขึน้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
ของไทยพีบเี อส ในการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรอย่างชัดเจน
เริ่มต้นจากกิจกรรมแรกหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันได้แก่ การสนทนาธรรม “คิดถึง กษัตริย์
ผู้ทรงธรรม” ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�ำรายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่
ความยัง่ ยืน” ซึง่ ช่องทางการน�ำเสนอ ประกอบด้วยทัง้ รายการโทรทัศน์ ออนไลน์
และเป็นกิจกรรมซึง่ เปิดให้ผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมยังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส การจัด
กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสกับภาคีเครือข่าย
ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเคยร่วมงานกันในลักษณะของ
การเป็นแหล่งข่าว การจัดกิจกรรมร่วมกันในครัง้ นี้ จึงกลายเป็นจุดเริม่ ต้นในการ
ประสานการท�ำงานกันอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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เช่นเดียวกันกับอีกหลากหลายกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การวางแผนและจัดให้
มีขึ้นในเวลาต่อมา ด้วยแนวทางการประสานการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
หลากหลาย แต่ล้วนมุ่งน�ำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการตอบโจทย์เพื่อการ
สื่อสารเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชด�ำริที่อยู่เบื้อง
หลัง ตลอดจนการน�ำเสนอเรือ่ งราวของบุคคลและกลุม่ บุคคลทีม่ กี ารน้อมน�ำไป
ใช้ในการงานและการด�ำเนินชีวิต โดยหวังให้เป็นการจุดประกายสร้างแรง
บันดาลใจแก่ประชาชนทีไ่ ด้เข้าเยีย่ มชม และเรียนรูใ้ นหลากหลายวาระงานทีจ่ ดั
ให้มีขึ้น

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวไทยพีบีเอส

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว กล่าวถึงแนวทางการ
ประสานการท�ำงานกับภาคีเครือข่ายของไทยพีบีเอสในภารกิจ “แสงจากพ่อ”
ว่า เพื่อสร้างให้เกิดเวทีการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยการน�ำเสนอการท�ำงาน
ตลอดจนแง่คดิ การด�ำเนินชีวติ ทีก่ ลุม่ ภาคีเครือข่ายมีการน�ำพระราชปณิธานและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไป
ปรับใช้จริงอย่างเห็นผล
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บรรยากาศการประชุมข่าวของกองบรรณาธิการ

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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“ภาคีเครือข่ายส่วนหนึ่งคือแหล่งข่าวที่ท�ำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว เดิมเรา
ไปท�ำข่าว พอเป็นข่าวแล้วก็จบ วันถัดไปเราไปท�ำเรื่องอื่นต่อ การสื่อสารจึงไม่
ต่อเนื่องพอที่จะสร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราต้องการท�ำให้เห็นว่า เรา
มีคนที่มีแนวความคิดแบบนี้ร่วมกันจ�ำนวนหนึ่ง มาร่วมกันผลักดันให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ภารกิจของแต่ละส่วนไม่ถึงกับต้องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ต่าง
คนต่างท�ำหน้าที่ของตัวเอง แต่สอดรับและมีเป้าหมายเดียวกัน”
ด้วยการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจ�ำนวนมากกว่า 75 เครือข่าย
ไทยพีบีเอสสามารถน�ำเนื้อหาสาระเสนอสู่สังคมในหลากหลายช่องทางอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นก็น�ำไปสู่การเชื่อมโยงแต่ละ
เครือข่ายให้มารู้จักและร่วมงานกัน โดยไทยพีบีเอสรับบทบาทเป็นผู้เชื่อม
ประสาน และสร้างพื้นที่ให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความเชื่อ
มัน่ ว่านีจ่ ะเป็นแนวทางทีส่ ร้างให้เกิดพลังในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคม
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
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กลยุทธ์
On Air, Online, On Ground

ย้อนกลับไปเมือ่ ปี 2559 ในสมัยที่ ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารียร์ ชั ต์
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นปากว่า “ไทยพีบีเอส” ได้มี
การก�ำหนดกลยุทธ์การท�ำงานทีเ่ รียกว่า “On Air, Online, On Ground” เพือ่
ให้สามารถตอบโจทย์ในการเป็นสือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
จากรายงานประจ�ำปี 2559 มีการให้ความหมายของกลยุทธ์การ
ท�ำงานแบบ “On Air, Online, On Ground” ว่าหมายความถึงการด�ำเนินงาน
ที่บูรณาการทุกช่องทางสื่อเข้าด้วยกัน โดยผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ โทรทัศน์
(On Air) เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงอย่างครอบคลุมทั่วถึง อันเป็นภารกิจหลัก
ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. โดยให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและผลิตเนือ้ หา
ตามความต้องการของผู้ชม (Demand-driven) ด้วยการจัดผังรายการภายใต้
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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แนวความคิดการจัดผังแบบไร้รอยต่อ (Seamless) แทนการแบ่งสัดส่วนกันท�ำ
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เนื้อหาร่วมกันของทั้งฝ่ายข่าว ฝ่ายรายการ
ฝ่ายสื่อใหม่ และฝ่ายเครือข่ายสื่อสาธารณะอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันมีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านให้ “สื่อใหม่”
(Online) เป็น “สือ่ หลัก” อีกสือ่ หนึง่ ของไทยพีบเี อส นอกจากช่องทางโทรทัศน์
โดยมีการปรับวิธีคิดและปรับกระบวนการท�ำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นส่งเสริมให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมออกแบบการท�ำงานของทีมในลักษณะ Online
First ด้วยการหลอมรวมทีมงานและท�ำงานแบบข้ามสายงาน และสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการท�ำงานเชิงนวัตกรรม โดยเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างไม่จ�ำกัด
พร้อมกันนั้น การท�ำงานขับเคลื่อนสนับสนุน หรือจุดประกายวาระ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบของ การจัด
กิจกรรม (On Ground) เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอย่างมี
ยุทธศาสตร์ แบบแผน และทิศทางที่ชัดเจน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�ำนวยการองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) อธิบายงาน
On Ground เพิ่มเติมว่า เป็นค�ำที่สื่ออื่นๆ รวมทั้งองค์กรหน่วยงานต่างๆ นิยม
น�ำมาใช้กัน แต่ส�ำหรับไทยพีบีเอส ถ้าพูดถึงงาน On Ground ความแตกต่าง
ส�ำคัญอยู่ที่ความหมายของการจัดกิจกรรม ว่าจะไม่ใช่งานในลักษณะของ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event marketing) ที่จบเป็นคราวๆ ไป แต่คือ
การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยถือเป็นการใช้ช่องทาง
สื่อสารอีกวิธีหนึ่งของไทยพีบีเอส เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทาง
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส
ร่วมงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ตอน เดินตามแสงพ่อ”
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

เดียวกันกับงานโทรทัศน์ (On Air) และสื่อใหม่ (Online) ด้วยความมุ่งหวังให้
เกิดพลังในการสื่อสารสังคม
“เราเน้ น ย�้ ำ เรื่ อ งการมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ ท� ำ งานร่ ว มกั น โดย
ไทยพีบเี อสลงไปสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทีใ่ ห้เห็นผลได้จริง ในส่วนผูบ้ ริหาร
มีการสื่อสารกับทีมงานตลอดเวลาว่า ในประเด็นใด ถ้าไม่มีเครือข่ายที่จะ
ท�ำให้งานเกิดผลได้จริง เราต้องทบทวนเลยว่า จะท�ำหรือไม่”
งาน On Ground ในความหมายของไทยพีบีเอส คือการสานเครือ
ข่ายทางสังคม (Social Networking) เพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (Social Movement) ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรม โดยสร้างให้เกิดประเด็นทางสังคม (Social Issues) และ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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แผนภาพงาน On Ground

ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง (Multi-platform) โดยไทยพีบีเอส
ท�ำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เพื่อเสริมให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ โดยเครือข่ายทางสังคม เน้นการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม
คนทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในชุมชน มีจติ อาสา (Active Citizen)
ในการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านต่างๆ โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมและ
ประเด็นทางสังคมของกลุม่ ตนกับกลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ด้วยคุณค่าของความเป็นสือ่ สาธารณะทีค่ นไทยพีบเี อสต่างยึดเป็นหลักคิดในการ
ท�ำงาน ประกอบกับแนวทางทีไ่ ด้รบั การก�ำหนดเป็นนโยบายในหลากหลายวาระ
เหล่านี้เองที่กลายมาเป็นพื้นฐานท�ำให้การขับเคลื่อนภารกิจในวาระส�ำคัญแห่ง
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การสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือ
เป็นสถานการณ์ทางสังคมที่มีความท้าทาย ให้ด�ำเนินไปด้วยความราบรื่น โดย
มุ่งเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของสื่อสาธารณะในอันที่จะสร้างสรรค์
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยเป็นส�ำคัญ

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ภาค 2

ไทยพีบีเอส ท�ำ

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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พัฒนาการงาน 3 ระยะ

นับจากเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวะการท�ำงานของไทยพีบีเอสอาจมอง
ได้ใน 3 ช่วงระยะหลัก ได้แก่
ระยะแรก การท�ำงานในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนหลังการเสด็จ
สวรรคต ที่ทุกส่วนงานต่างท�ำหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตผลงานคุณภาพตามความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อ่ สือ่ สาธารณะให้มากทีส่ ดุ
โดยน�้ำหนักของการน�ำเสนอเนื้อหาอยู่ที่ส�ำนักข่าว ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีรูปแบบ
การท�ำงานทีม่ คี วามคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองได้
รวดเร็วที่สุด
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ระยะที่สอง การแต่งตั้ง คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความ
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นการบูรณาการทุกส่วนงานใน
ไทยพีบเี อส ให้เกิดการวางแผนงานร่วมกัน การน�ำเสนอเนือ้ หามีเอกภาพ มีการ
ท�ำงานหนุนเสริมการท�ำงานระหว่างกัน รวมทัง้ ท�ำให้การประสานงานทัง้ ภายใน
และภายนอกเกิดความชัดเจนเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น
ทัง้ นี้ โดยมีประสบการณ์การท�ำงานในช่วงระยะเวลาหลายเดือนหลัง
การเสด็จสวรรคต เป็นต้นทุนส�ำคัญที่ท�ำให้ทีมงานไทยพีบีเอสได้สั่งสมความรู้
ความเข้าใจ ทั้งในแง่มุมการน�ำเสนอ ข้อมูลเชิงเนื้อหา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่
ขยายวงกว้างขวางขึน้ ลงลึกในประเด็นต่างๆ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงาน และคุณภาพของผลงานในระยะที่สองอย่างชัดเจน โดยในระยะที่
สองนี้ จุดที่มีความโดดเด่นคือ การที่ไทยพีบีเอสมีการวางแผนเพื่อมุ่งใช้กลยุทธ์
งาน On Ground ให้เป็นแกนหลักในการขับเคลือ่ นการท�ำงานเชิงประเด็นอย่าง
ชัดเจนมากทีส่ ดุ พร้อมกันนัน้ ก็เป็นการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั คนท�ำงาน ซึง่ จะมี
ผลต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได้เป็นอย่างดี
ระยะที่สาม ช่วงของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29
ตุลาคม พ.ศ.2560 น�้ำหนักของการท�ำงานอยู่ที่ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ ที่ร่วม
งานกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ระยะแรก
ด้วยส�ำนึกแห่งสื่อสาธารณะ

เหตุการณ์ความสูญเสียครัง้ ใหญ่ ทีค่ นไทยทุกคนยากจะท�ำใจยอมรับ
และพากันตัง้ จิตอธิษฐานต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ อให้ไม่บงั เกิดมีขนึ้ ตลอดระยะเวลาหลาย
ปีทผี่ า่ นมา อันได้แก่การต้องสูญเสียพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นทีร่ กั เทิดทูน และ
เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทัง้ ประเทศ แม้พระอาการประชวรจะด�ำเนินต่อเนือ่ ง
ในช่วงหลายปี ประกอบกับพระชนมพรรษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามล�ำดับเวลา แต่ไม่มผี ใู้ ด
กล้าแม้แต่จะคาดคิด หรือเตรียมการล่วงหน้าว่า หากวันนัน้ มาถึง จะเกิดอะไรขึน้
บ้างกับแต่ละคน แต่ละหน่วยงานองค์กร และทัง้ สังคม จนกระทัง่ วันแห่งความ
วิปโยคก็เป็นวาระทีท่ กุ คนไม่อาจหลบเลีย่ ง
ท่ามกลางความเศร้าเสียใจทีไ่ ทยพีบเี อสมีรว่ มกันกับปวงชนชาวไทย
พนักงานไทยพีบเี อสทุกคนในทุกส่วนงาน ต่างตระหนักถึงภารกิจในฐานะทีเ่ ป็น
บุคลากรของสือ่ สาธารณะ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นความรับผิดชอบของตนเอง
และองค์กรด้วยความเข้มแข็งและมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เพือ่ เป็นสือ่ กลางทีพ่ งึ่ พาได้ของสังคม
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ไทย ไม่วา่ จะในสถานการณ์ปกติ หรือในภาวะทีป่ ระชาชนทัง้ ประเทศต้องเผชิญ
กับความทุกข์โศกดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเวลาดังกล่าว
“ถึงจะรูว้ า่ ต้องมีวนั นี้ แต่ผมตัง้ ใจแต่แรกว่าคงจะไม่ขอท�ำงานนี้ ผมเกิด
ในรัชกาลของพระองค์ทา่ น ซึง่ คงเป็นความรูส้ กึ ทีห่ ลายคนเข้าใจดี คิดว่าถ้าวันนัน้
มาถึง จะให้ออกไปท�ำงานเหมือนปกติคงจะเป็นไปไม่ได้ แล้วเราเองก็ไม่อยากท�ำ
หน้าทีบ่ กพร่องด้วยความไม่พร้อมของตัวเอง แต่พอเหตุการณ์เกิดขึน้ จริง สิง่ ทีท่ ำ�
ไปโดยประสบการณ์ คือบอกทุกคนในทีมให้สแตนบายเพือ่ รอการประสานจากทีวี
พูล รูท้ นั ทีวา่ สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำคือ ฝืนท�ำใจให้แข็ง และท�ำงานในความรับผิดชอบของ
เราให้ดที สี่ ดุ ”

อาชวพล เอี่ยมสด ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับ
รายการและเวที ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ

อาชวพล เอีย่ มสด ผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับรายการและเวที ส�ำนักโทรทัศน์
และวิทยุ เล่าถึงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะคนไทยพีบเี อส ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว ถูกจัด
ล�ำดับให้มคี วามส�ำคัญเหนือกว่าความรูส้ กึ ส่วนตัวทีม่ คี วามทุกข์โศกและสูญเสียไม่
แพ้พสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยการท�ำงานร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) เป็นภารกิจทีไ่ ทยพีบเี อสได้รบั ความไว้วางใจให้ปฏิบตั หิ น้าที่
มาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีร่ บั รูใ้ นหมูค่ นท�ำงานของทุกช่องสถานีโทรทัศน์ถงึ ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะของไทยพีบเี อส อันจะเสริมให้ทกุ ผลงานการถ่ายทอดสดจากเครือ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) มีคณ
ุ ภาพสมกับการเฝ้า
รอคอยรับชมของประชาชนในเหตุการณ์ทมี่ คี วามส�ำคัญสูงสุดในครัง้ นี้ เพือ่ เป็นการ
ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลังจากทีส่ ำ� นักพระราชวังได้มปี ระกาศอย่างเป็นทางการถึงการเสด็จ
สวรรคต สิ่งที่ติดตามมาคือความสับสนของมาตรการด้านการเผยแพร่ข่าวสาร
จากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสื่อมวลชน ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องย่อมยากจะวางแผนการท�ำงานล่วงหน้าด้วยเช่นกัน อีก
ทัง้ ในสถานการณ์ทสี่ อื่ มีความหลากหลายอย่างในปัจจุบนั หน่วยงานรับผิดชอบ
จึงมีการก�ำหนดมาตรการในการก�ำกับดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวด ด้านหนึ่งเพื่อ
ให้การน�ำเสนอข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์การสวรรคตในช่วงขณะเวลาดัง
กล่าว ด�ำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ และเพือ่ เป็นการประคับประคองภาวะแห่ง
ความรู้สึกอันอ่อนไหวของสังคม แต่อีกด้านมีผลเป็นการเพิ่มความยากล�ำบาก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ มวลชน ทีเ่ กิดความลังเลถึงข้อควรและไม่ควรปฏิบตั ิ
สือ่ เกือบทุกช่องสถานี ไม่วา่ จะเป็นโทรทัศน์ รวมทัง้ วิทยุ ต่างเลือกทีจ่ ะเชือ่ มโยง
สัญญาณกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) แม้ในช่วงเวลา
ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลประกาศว่า สื่อโทรทัศน์ทุกช่องสถานีสามารถเผยแพร่
เนื้อหาสาระของทางช่องสถานีได้ ขอเพียงพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
เคร่งครัด
ในสถานการณ์ดงั กล่าว ไทยพีบเี อสเป็นหนึง่ ในช่องสถานีโทรทัศน์ทมี่ ี
การน�ำเสนอรายการพิเศษซึง่ ผลิตขึน้ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 ซึง่ เป็นเวลา
เพียง 4 วันภายหลังการเสด็จสวรรคต ภายใต้หวั ข้อการสนทนา “คิดถึง กษัตริย์
ผู้ทรงธรรม”
ในเวลาต่อมา รายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ได้รับการ
เผยแพร่ออกอากาศตลอดทั้งวัน ตัดสลับเป็นระยะกับการถ่ายทอดสดพระ
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พิธธี รรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย�ำ่ ยาม พระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราช
กุศลสัตตมวาร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยการเชื่อมสัญญาณกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมแรกในรายการพิเศษแสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน ได้แก่ กิจกรรม
สนทนาหัวข้อ “คิดถึง กษัตริย์ผู้ทรงธรรม” เป็นรูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหาที่
ผสานกิจกรรมซึ่งได้รับการออกแบบให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมยังสถานที่
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจัดเตรียมไว้ พร้อมไปกับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และออนไลน์ เพือ่ ขยายการรับชมสูป่ ระชาชนในวงกว้างซึง่ ไม่อาจเดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรมยังสถานทีจ่ ดั งาน สะท้อนถึงการทีท่ มี งานสามารถน�ำกลยุทธ์
การท�ำงานแบบ On Air, Online, On Ground ซึ่งได้รับการก�ำหนดไว้ตั้งแต่
ก่อนหน้า มาปรับใช้เพื่อตอบรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งเรียกร้องการ
ตัดสินใจอย่างฉับไวและแม่นย�ำได้อย่างทันท่วงที
ภายหลัง “คิดถึง กษัตริยผ์ ทู้ รงธรรม” ผ่านพ้นไปเป็นกิจกรรมแรก ใน
ช่วงเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังการเสด็จสวรรคต คนไทยพีบีเอสต่างเห็น
ตรงกันว่า การจัดกิจกรรมและน�ำเสนอเนือ้ หาในลักษณะทีเ่ ป็นการให้แง่มมุ ความ
คิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถน�ำผู้เข้าร่วมและผู้ชมให้ออกจากความรู้สึกทุกข์โศก
สู่แนวทางการด�ำเนินชีวิตด้วยมุมมองเชิงบวก ทั้งยังเป็นการสร้างพลังแก่สังคม
อย่างแท้จริงด้วยแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้เป็นอย่างดีทสี่ ดุ จึงน�ำมาสูก่ ารออกแบบการผลิตรายการพิเศษเพือ่
เผยแพร่ทั้งในรายการและรายงานข่าวของทางสถานี ด้วยประเด็นหลัก “แสง
จากพ่อ สู่ความยั่งยืน”
ตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2559 หลังการเสด็จสวรรคต ทุกช่องสถานีมี
การปรับผังรายการ เพือ่ รองรับการเชือ่ มสัญญาณถ่ายทอดสดพระพิธธี รรมสวด
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พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จาก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ส่วนในช่วงที่ไม่มีการ
ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอสมีการผลิตรายการพิเศษในชุดแสงจากพ่อเป็นประจ�ำ
ทุกวัน โดยในวันจันทร์ อังคาร พุธ จัดท�ำรายการพิเศษทีม่ กี ารน�ำเสนอสกูป๊ ข่าว
เนือ้ หาเป็นการสือ่ สารสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและปรัชญาการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ส่วนวันพฤหัสบดี จัดรูปแบบ
รายการสนทนาโดยเชิญวิทยากร 6-7 คนเพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่มีความเชื่อม
โยงกับพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานในการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“เน้นการเชื่อมโยงประเด็น เช่น พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่อง
ข้าว โดยเฉพาะการท�ำนาปลอดสารเคมี เราก็มาดูวา่ เมือ่ เปรียบเทียบกับชาวนา
ทัว่ ไปทีใ่ ช้สารเคมีตอ้ งเจอปัญหาหนีส้ นิ อะไรคืออุปสรรคทีไ่ ม่สามารถเข้าสูว่ งจร
เกษตรอินทรีย์ได้ รวมทั้งการหากลุ่มที่มีการท�ำเกษตรยั่งยืนเพื่อมาพูดคุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม รวมทั้ง
ประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องดนตรี ศาสตร์พระราชา” อรุชิตา อุตมะโภคิน ผู้ช่วย
บรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว ยกตัวอย่างการท�ำงาน
เมื่อพ้นเดือนตุลาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ทุกช่องสามารถน�ำเสนอ
เนื้อหาของทางสถานี สลับกับการถ่ายทอดสดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ กระนัน้ ช่องสถานีโทรทัศน์สว่ นใหญ่เลือกทีจ่ ะถ่ายทอดสด สลับกับ
สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ต่อไป
ความแตกต่างของไทยพีบเี อสกับช่องสถานีสว่ นใหญ่ คือการผลิตรายการพิเศษ
“แสงจากพ่อ” ภายใต้แนวคิดการสือ่ สารชัดเจน เพือ่ ออกอากาศเป็นประจ�ำทุก
วันอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการปรับรายการทีม่ อี ยูเ่ ดิมเพือ่ น�ำเสนอเนือ้ หา อาทิ
รายการเวทีสาธารณะ รายการบ่ายโมงตรงประเด็น รายการพลิกปมข่าว เป็นต้น
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อีกส่วนส�ำคัญที่เสริมความเข้มแข็งให้กับเนื้อหาโทรทัศน์ในช่วงเวลา
หลังการเสด็จสวรรคต คือรายการพิเศษจาก ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ที่เริ่มต้นในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยการรวบรวมปรากฏการณ์จาก
โซเชียลมีเดีย และคลิปวิดีโอจากเครือข่ายนักข่าวพลเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงความหลากหลายของกลุ่มคนและกิจกรรมที่แสดงออกเพื่อร่วมถวายความ
อาลัย อาทิ กลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ กะเหรี่ยงเคเอ็นยู กลุ่มปั่น
จักรยานเสือภูเขากลุ่มแม่น�้ำโขง เป็นต้น
เช่นเดียวกับผลงานทีผ่ ลิตโดยฝัง่ ส�ำนักรายการ ทีป่ กติจะมีทงั้ รายการ
ที่ถูกผลิตจากทีมงานของไทยพีบีเอสเอง และรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายการ
ภายนอก ได้มีการปรับผังการออกอากาศ โดยการเลือกออกอากาศเฉพาะ
รายการที่มีการน�ำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
สังคม รวมทั้งปรับเนื้อหาการน�ำเสนอให้สอดคล้องกับวาระของการเสด็จ
สวรรคต นอกจากนี้ ยังมีการผลิตรายการพิเศษ โดยใช้ช่วงเวลา 20.00-21.00
น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อน�ำเสนอเนื้อหาภายใต้แนวคิด “แสงจากพ่อ” ด้วย
เช่นกัน
“จ�ำได้ว่าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตตรงกับวัน
พฤหัส พอวันอาทิตย์ ทางผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตและจัดหารายการก็เรียกประชุมกัน
ภายในฝ่าย แจ้งว่าจะมีการท�ำรายการพิเศษทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง เราก็แบ่งกัน
5 ทีม รับผิดชอบกันไปคนละวัน ถือว่าค่อนข้างเยอะ นึกอะไรได้เกีย่ วกับพระองค์
ท่านต้องมาน�ำเสนอทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจ การทรงงาน และ
ประเด็นอื่นๆ เท่าที่จะคิดได้”
เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการประเด็นสังคม
เล่าถึงการท�ำงานในช่วง 3 เดือนหลังเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากทีมงานช่วยกันผลิตอย่าง
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เอาจริงเอาจังแล้ว ยังมีการประสานผูผ้ ลิตรายการจากภายนอก เพือ่ ผลิตรายการ
ร่วมกับทีมงานของทางส�ำนักรายการอีกด้วย
“ปกติผมมีหน้าทีป่ ระสานงานผูผ้ ลิตรายการภายนอกอยูแ่ ล้ว ช่วงนัน้
ทุกคนอยากท�ำงานเพื่อถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ใครนึกอะไรออก
หรืออยากท�ำอะไร ก็มาท�ำงานร่วมกับเราในช่วงรายการแสงจากพ่อทีอ่ อกอากาศ
ตอนเย็นทุกวัน โดยไม่คิดเรื่องค่าใช้จ่ายเลย”
หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการประเด็นสังคม เล่าถึงบรรยากาศการ
ท�ำงานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตจากภายนอกเป็น
อย่างดี

รายการนับ ๑ ให้ถึงพ่อ ตอนฮิพอินทรีย์ฟาร์ม เกษตรอินดี้กลางกรุง
ออกอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2559
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“ถึงจะรู้ว่าต้องมีวันนี้
แต่ผมตั้งใจแต่แรกว่าคงจะไม่ขอท�ำงานนี้
ผมเกิดในรัชกาลของพระองค์ท่าน
ซึ่งคงเป็นความรู้สึกที่หลายคนเข้าใจดี
คิดว่าถ้าวันนั้นมาถึง จะให้ออกไปท�ำงานเหมือนปกติ
คงจะเป็นไปไม่ได้ แล้วเราเองก็ไม่อยากท�ำหน้าที่
บกพร่องด้วยความไม่พร้อมของตัวเอง

แต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
สิ่งที่ท�ำไปโดยประสบการณ์
คือบอกทุกคนในทีมให้สแตนบาย
เพื่อรอการประสานจากทีวีพูล
รู้ทันทีว่าสิ่งที่ต้องท�ำคือ ฝืนท�ำใจให้แข็ง
และท�ำงานในความรับผิดชอบของเรา
ให้ดีที่สุด”

อาชวพล เอี่ยมสด
ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับรายการ
และเวที ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ
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นอกจากนี้ ยังมีรายการในความดูแลรับผิดชอบของส�ำนักรายการ ที่
มีการปรับการน�ำเสนอเพือ่ ตอบโจทย์ของวาระแห่งการสวรรคตได้อย่างทันท่วงที
ได้แก่ รายการ นับ ๑ ให้ถงึ พ่อ รูปแบบเป็นรายการสารคดีกงึ่ เรียลิตี้ ทีเ่ ดินเรือ่ ง
ด้วย “ภาพคนต้นแบบและเรื่องของคนตามแบบ” ซึ่งมีการน้อมน�ำแนวพระ
ราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มาใช้ดำ� เนินชีวติ
โดยช่วงไฮไลต์ของแต่ละตอนมีการน�ำเสนอในลักษณะการจ�ำลองเหตุการณ์ที่
เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยแนวทางพระราชด�ำริ และเห็นการต่อยอดความดีที่
กระท�ำเพื่อสังคมส่วนรวม
“เราเริ่มออกอากาศรายการนับ ๑ ให้ถึงพ่อ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
2559 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทำ� ให้มกี ารน�ำเสนอเรือ่ งราวอย่างมีความหมายมากขึน้
มีการน�ำมารีรันในช่วงเวลาต่างๆ ของทางสถานี” นิสิต คูณผล ผู้จัดการฝ่าย
รายการคุณภาพชีวิต พูดถึงรายการซึ่งในช่วงแรกได้รับการก�ำหนดให้ผลิตรวม
26 ตอน และมีการขยายการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2560

นิสิต คูณผล
ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต
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ช่วงเวลาแห่งการครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ไทย
พีเอสยังคงเดินหน้าการท�ำงานในวาระ “แสงจากพ่อ” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วง
เวลาข่าว และรายการพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ ของทางสถานี
แต่แล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว ไทยพีบีเอสกลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ที่ไม่มีใครคาดการณ์ล่วงหน้า และย่อมจะมีผลต่อภาพรวมในการด�ำเนินงาน
ขององค์กรอย่างแน่นอน คือการพ้นต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอสของ
ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ โดยการลาออกในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2560 อันมีผลสืบเนื่องให้ผู้บริหารทั้งชุดจ�ำเป็นต้องพ้นจากต�ำแหน่งพร้อมกัน
และต้องมีกระบวนการสรรหาคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา
หลายเดือน ในระหว่างนั้น ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว ได้
รับแต่งตัง้ เพือ่ ให้รกั ษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการไทยพีบเี อส เป็นการชัว่ คราว
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2560
ความส�ำคัญของการบริหารงานในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากจะอยูท่ ี่
การประคับประคองให้ภารกิจขององค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปโดยไม่สะดุด
หยุดชะงักแล้ว รักษาการผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส ยังได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
ท�ำงานประกอบด้วย
1. การสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมถึงคุณค่าสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอส ในวาระครบรอบ 10 ปี
2. การเชือ่ มประสานการท�ำงานภายใต้กลยุทธ์ On Air, Online,
On Ground โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคม
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3. การตั้ ง คณะกรรมการแผนยุ ท ธศาสตร์ ข ่ า วและรายการ
(Strategic content team) โดยบูรณาการการท�ำงานของ
บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ในไทยพีบีเอส
4. การรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดการความรู้ (Knowledge management – KM)
ทั้งนี้ “แสงจากพ่อ” จึงเป็นหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมี
การน�ำแนวทางที่ก�ำหนดไว้มาปรับใช้ เพื่อคนไทยพีบีเอสจะเดินหน้าสู่ช่วง
เวลาส�ำคัญที่สุด ได้แก่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ก�ำหนด
ขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พร้อมไปกับประชาชนชาวไทยทุกคน
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ระยะสอง
สานพลังคนไทยพีบีเอส

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ข่าว
และรายการ มีมติแต่งตั้ง คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน โดย
มี เชิดชาย มากบ�ำรุง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานคณะ
ท�ำงาน โดยมีองค์ประกอบเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานในไทยพีบีเอส ส่วนงาน
ละ 2-3 คน รวมจ�ำนวนคณะท�ำงานทั้งสิ้น 14 คน
ความส�ำคัญของคณะท�ำงานชุดนี้ คือการเป็นเวทีให้คนไทยพีบีเอส
จากทุกส่วนงานได้มีการท�ำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับวาระส�ำคัญ
ที่สุดของสังคมไทย ได้แก่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เชิดชาย มากบ�ำรุง ในฐานะประธานคณะท�ำงานโครงการแสง
จากพ่อ..สู่ความยั่งยืน กล่าวถึงการท�ำงานของคณะท�ำงานชุดนี้ว่า เพื่อร่วม
กันก�ำหนดเป้าหมาย และแนวทางการน�ำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางสื่อของ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ไทยพีบีเอส ให้มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้ชมในช่วงการเตรียมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในไทยพีบีเอส ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ผลิตผลงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคณะท�ำงานมีการก�ำหนดปฏิทนิ การท�ำงาน
รวมทัง้ รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ขา่ วและรายการ
ทัง้ นี้ ก�ำหนดไว้วา่ จะมีการประชุมกัน 11 ครัง้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคม 2560
คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน จัดการประชุมครั้ง
แรกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีการก�ำหนดแผนการน�ำเสนอเนื้อหาของทุก
ช่องทางสื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับกับหมายก�ำหนดการพระ
ราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ รวมทัง้ วาระทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการวางจังหวะ
การน�ำเสนอเพื่อน�ำผู้ชมสู่บรรยากาศของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพเข้มข้นขึ้นตามล�ำดับเวลา ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
หนึง่ ในวาระน่าสนใจ คือการทีท่ ปี่ ระชุมคณะท�ำงานโครงการแสงจาก
พ่อ..สู่ความยั่งยืน มีการหยิบยกประเด็นพิจารณาว่า ควรที่แนวคิด “แสงจาก
พ่อ” จะถูกน�ำมาใช้สอื่ สารเนือ้ หาการท�ำงานต่อไปอีกหรือไม่ ซึง่ ทุกคนเห็นพ้อง
ว่า เป็นถ้อยค�ำทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากเป็นชุดค�ำทีส่ ามารถสือ่ ความหมายได้ดี ตรง
เจตนารมณ์ของคนท�ำงาน เช่นเดียวกับแนวความคิดและแนวทางการเปลี่ยน
ความโศกเศร้าเพือ่ สร้างให้เกิดพลังในสังคม เพือ่ ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงเชิง
บวก ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการสั่งสมเป็นประสบการณ์มาในช่วงก่อนหน้านับจาก
เหตุการณ์วนั สวรรคตมาอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นต้นทุนทีม่ คี วามส�ำคัญ อันจะช่วย
เสริมให้การเดินหน้าในทิศทางนี้ต่อไปจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพให้มีความชัดเจน และลงลึกเชิงเนื้อหา เพื่อสื่อสารข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทยได้ดีที่สุด
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ด้วยวิธคี ดิ เช่นนี้ ทีป่ ระชุมจึงวางแผนด�ำเนินรายการแสงจากพ่อให้เกิด
ความต่อเนือ่ ง เป็นประจ�ำทุกวัน เพือ่ น�ำเสนอตัวอย่างของบุคคลและกลุม่ คน ทีน่ ำ�
ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ไปใช้
จริงทั้งในหน้าที่การงานและการด�ำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ชม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกรกฎาคม รายงานข่าวต่างๆ จึงจะ
เริ่มเกาะติดบรรยากาศการเตรียมงานพระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บริเวณท้องสนามหลวง อย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในเดือนสิงหาคม ไทยพีบเี อสจะเริม่ ด�ำเนินการปรับผังรายการ เพือ่
ให้มกี ารผลิตและน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานพระราชพิธี เพือ่ ให้ผชู้ มสามารถ
ติดตามและเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าร่วมงานถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในช่องทางต่างๆ ได้ตอ่ ไป
แนวคิดจากการประชุมครัง้ แรกของคณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..
สู่ความยั่งยืน จึงถูกขยายผลเป็นการท�ำงานของทุกส่วนงานในไทยพีบีเอส
ซึ่ ง มี ก ารติ ด ตามและพู ด คุ ย กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะ ตลอดระยะเวลา
ของการเตรี ย มงานสู ่ เ ดื อ นแห่ ง พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
งาน On Ground

กิจกรรมซึ่งมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดบทบาทการท�ำงานของคน
ไทยพีบีเอสในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย
ยุทธศาสตร์งาน On Ground ของไทยพีบเี อส ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 16-17 มิถนุ ายน
พ.ศ.2560 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการ
ริเริ่มจากก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส
การจัดสัมมนาเพื่อให้คนไทยพีบีเอสจากทุกส่วนงานรวมจ�ำนวนทั้ง
สิ้นราว 50 คน ได้มาพบปะกันในครั้งนี้ ก็เพื่อท�ำความเข้าใจกันอย่างถ่องแท้
ตรงกันถึงภารกิจด้านงาน On Ground ในความหมายของไทยพีบีเอส ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากค�ำว่า On Ground ซึ่งถูกใช้กันโดยทั่วไป
ด้วยคุณค่าสื่อสาธารณะที่เป็นฐานคิดส�ำคัญรองรับอยู่ในทุกภารกิจ ทั้งนี้ โดย
จุดมุ่งหมายของเวทีอยู่ที่การร่วมกันสร้างสรรค์แผนปฏิบัติงานในระยะสั้น
ได้แก่ การเตรียมเข้าสู่วาระงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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บรรยากาศการระดมสมองในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground ของไทยพีบีเอส
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บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ วางแผนการท�ำงานร่วมกันใน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground ของไทยพีบีเอส
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกราว
3-4 เดือน โดยเฉพาะยังเป็นช่วงเวลาทีไ่ ทยพีบเี อสมีเพียง “รักษาการ” ผูอ้ ำ� นวย
การ คาดหวังว่าเวทีจะเชือ่ มประสานการท�ำงานของทุกฝ่ายให้เกิดความเข้มแข็ง
และสานต่อภารกิจการท�ำงานในวาระส�ำคัญให้มีความต่อเนื่อง
ส่วนจุดมุง่ หมายในระยะยาวของเวที ก็เพือ่ วางแผนขับเคลือ่ นงาน On
Ground โดยไม่เพียงพิจารณาเฉพาะในเชิงประเด็นการสือ่ สาร แต่มองลึกถึง
โครงสร้างและระบบการท�ำงานด้วยว่า มีความเอือ้ อ�ำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ทีไ่ ทยพีบเี อสจะเดินหน้ายุทธศาสตร์งานดังกล่าว ทัง้ นี้ ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่า การ
หารือในครัง้ นีจ้ ะน�ำมาซึง่ ค�ำตอบทีจ่ ะเป็นกุญแจดอกส�ำคัญ ให้สามารถตอบโจทย์
อย่างชัดเจนแก่สงั คม ถึงความจ�ำเป็นและประโยชน์ในการมีอยู่ “ไทยพีบเี อส” ใน
วาระครบรอบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสาธารณะของไทยตลอดระยะเวลา 10
ปี ซึ่งจะมาถึงในปี พ.ศ.2561 รวมไปถึงทิศทางที่องค์กรสื่อของสังคมแห่งนี้จะ
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
การออกแบบกิจกรรมในโครงการเวิรก์ ชอปว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On
Ground ของไทยพีบีเอสในครั้งนี้ มีการเตรียมการล่วงหน้า โดยการพูดคุย
สอบถามคนไทยพีบีเอสในทุกส่วนงานถึงมุมมองความเข้าใจ และคาดหวังต่อ
เวที รวมทั้งมีการก�ำหนดให้มีการทบทวนหลังกิจกรรม (AAR-After Action
Review) ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม เพื่อที่เนื้อหาจากการจัดเวทีจะยังประโยชน์
สูงสุดแก่การน�ำไปใช้เพือ่ ปฏิบตั งิ านของทุกฝ่าย ตลอดจนการปรับโครงสร้างและ
ระบบการท�ำงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้รับการก�ำหนดให้มีขึ้น
เมือ่ ในเวทีได้สอื่ สารจนทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายของ
งาน On Ground แล้ว ช่องว่างที่เห็นร่วมกันคือการที่งาน On Ground ของ
ไทยพีบีเอสนั้น แม้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า แต่มี
ลักษณะ “กระจัดกระจาย” แต่ละส่วนงานแยกกันด�ำเนินการ ท�ำให้ส่งผลต่อ
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การรับรู้ต่อสังคม และสร้างผลกระทบได้ไม่มากนัก จุดนี้เอง ที่น�ำมาสู่การคิด
ประเด็นร่วมกันของผู้ที่เข้าร่วมในเวที เพื่อเป็นการทดลองสร้างรูปแบบการ
ท�ำงานร่วมกันของทุกส่วนงานในเนื้อหาที่ทุกคนช่วยกันเลือกสรรประเด็นที่มี
ความส�ำคัญ สามารถสะท้อนการท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์ของไทยพีบีเอส โดยให้
แต่ละคนเลือกอยูใ่ นทีมทีต่ นเองมีความสนใจเป็นพิเศษ เพือ่ ร่วมกันวางแผนการ
ท�ำงานในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตลอดครึ่งหลังของปี พ.ศ.2560
3 ประเด็นหลักที่เวทีช่วยกันน�ำเสนอ และได้รับเลือกให้เป็นเวทีเพื่อ
ทดลองการท�ำงานด้วยกัน ได้แก่ 1) แสงจากพ่อ 2) เมืองปลอดขยะ และ
3) ความอยุตธิ รรมในกระบวนการยุตธิ รรม ด้วยกรณีศกึ ษาเรือ่ งหนีท้ ไี่ ม่เป็นธรรม
ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว เล่าถึงบรรยากาศ
ในช่วงของการพูดคุยเพื่อช่วยกันคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ว่า ที่ประชุมใช้
เวลาถกเถียงกันพอสมควร เนื่องจากประเด็นที่ได้รับการน�ำเสนอ ไม่ตรงกับ
8 ประเด็นหลัก (Core agenda) ซึ่งได้รับการก�ำหนดในแผนบริหารกิจการปี
พ.ศ.2559-2561 และในทีส่ ดุ ทุกคนเลือกทีจ่ ะก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในสิง่
ทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่า เป็นความคาดหวังของสังคมไทยทีจ่ ะได้เห็นในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ไทยพีบีเอสให้สมกับการเป็นสื่อสาธารณะเพียงแห่งเดียวของประเทศ
“สิ่งที่สังคมอยากเห็น หากเราไม่ท�ำ ช่องไหนจะท�ำ เราท�ำได้เพราะ
ไม่ติดข้อจ�ำกัดเรื่องโฆษณา ฉะนั้น ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรจะเริ่มด้วยประเด็น
ทีส่ ามารถตอบแทนใจคนทัง้ ประเทศได้ ด้วยบทบาทหน้าทีแ่ ละศักยภาพทีเ่ รามี
อยู่ เชื่อว่าจะสร้างให้เกิดผลของการท�ำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สงั คมได้ดที สี่ ดุ ” สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการ
ประเด็นทางสังคม ส�ำนักรายการ กล่าวเสริม
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“สิ่งที่สังคมอยากเห็น หากเราไม่ท�ำ ช่องไหนจะท�ำ
เราท�ำได้เพราะไม่ติดข้อจ�ำกัดเรื่องโฆษณา
ฉะนั้น ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรจะเริ่มด้วย
ประเด็นที่สามารถตอบแทนใจคนทั้งประเทศได้
ด้วยบทบาทหน้าที่และศักยภาพที่เรามีอยู่

เชื่อว่าจะสร้างให้เกิดผลของการท�ำงาน
ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมได้ดีที่สุด”

สมยศ เกียรติอร่ามกุล
ผู้จัดการฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม ส�ำนักรายการ
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ในการขับเคลื่อนการท�ำงานเชิงประเด็น ที่ประชุมได้มีการจัดตั้งทีม
ท�ำงานยุทธศาสตร์ On Ground ของแต่ละประเด็นๆ โดยมีตัวแทนจากทุก
ส�ำนัก สังเกตได้ว่า ทีมท�ำงานชุดแสงจากพ่อมีจ�ำนวนสมาชิกในทีมจ�ำนวนมาก
ที่สุดถึง 16 คน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญและทุกฝ่ายมีการท�ำงาน
เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งทีมผู้บริหาร 8 คน ให้ท�ำ
หน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา และสนับสนุนการท�ำงานแก่ทีมท�ำงานยุทธศาสตร์
On Ground ทั้ง 3 ชุดย่อยดังที่กล่าวมา
ภารกิจของทีมงานย่อย 3 ชุด คือการร่วมกันสร้างสรรค์เนือ้ หา โดยการ
ก�ำหนดประเด็นให้มคี วามแหลมคม วางแผนการผลิตผลงานเพือ่ สือ่ สารด้วยรูป
แบบการน�ำเสนอทีน่ า่ สนใจ รวมทัง้ การประสานการท�ำงานกับภาคีเครือข่ายเพือ่
จัดกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการจัดให้มกี ารจัดการความรูจ้ ากประสบการณ์การ
ท�ำงาน (KM-Knowledge Management) ในช่วงสิน้ สุดระยะเวลาการท�ำงาน
รูปธรรมของการท�ำงานทีไ่ ด้รบั การออกแบบตามประเด็นยุทธศาสตร์
“แสงจากพ่อ” ให้นำ� การขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงด้วยงาน On Ground ซึง่
เกิดจากเวทีเวิรก์ ชอปทีอ่ มั พวา ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก ซึง่ ได้รบั การก�ำหนด
จังหวะเวลาของการจัดกิจกรรมให้มคี วามต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ไป
จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 อันเป็นเดือนแห่งการจัดพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้แก่
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ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ธรรมะของพระราชา
กิจกรรมสื่อสารธรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2560 เสียงเพือ่ พ่อ
กิจกรรมการรับสมัครจิตอาสา ร่วมอ่านบทความเสียง “เล่าเรือ่ งของพ่อ”
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 1 ปีทพี่ อ่ จากไป
กิจกรรมจัดฉาย 4 หนังสัน้ 3 นิทรรศการ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ศาสตร์พระราชา
กิจกรรมการน�ำศาสตร์ของพระราชาไปใช้ในชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
ครั้งที่ 5 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2560 พลังแผ่นดินของพระราชา
กิจกรรมเรือ่ งราวการใช้ชวี ติ อย่างยัง่ ยืนด้วยวิธขี องตัวเอง
ครั้งที่ 6 วั น ที่ 15 กั น ยายน 2560 1 ปี ที่ พ ่ อ จากไป
กิ จ กรรมจั ด ฉาย 4 หนั ง สั้ น 3 นิทรรศการ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
ครัง้ ที่ 7 วั น ที่ 22 กั น ยายน 2560 1 ปี ที่ พ ่ อ จากไป
กิจกรรมจัดฉาย 4 หนังสัน้ 3 นิทรรศการ ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 8 วันที่ 27 กันยายน-6 ตุลาคม 2560 งานแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน
รายการพิเศษ แสงน�ำทางส่องสว่างให้ทุกชีวิต
ครั้งที่ 9 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 งานแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน 		
นิทรรศการสืบสานงานของพ่อสู่ความยั่งยืน จัดขึ้นที่ไทยพีบีเอส
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กิจกรรมทั้ง 9 ครั้ง ถูกคิดและวางแผนการท�ำงานร่วมกันของคนไทย
พีบีเอสจากทุกส่วนงาน โดยส่วนงานเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
กิจกรรม ด้วยหวังให้กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมของ
ความเข้าใจร่วมกันของทั้งองค์กร ในการเดินหน้ายุทธศาสตร์งาน On Ground
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งการบูรณาการภายใน และการ
ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก (Co-creation)
ความตัง้ ใจทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังก็คอื นีจ่ ะเป็นแบบฝึกหัดส�ำหรับการท�ำงาน
ที่มีเป้าหมายในการผนึกก�ำลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ซึง่ เมือ่ ผ่านพ้นระยะเวลาตามก�ำหนด 6 เดือน ทุกฝ่ายจะได้มาทบทวน
ร่วมกันอีกครั้ง ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งที่พบเจอในระหว่างการด�ำเนินงาน อันจะ
เป็นข้อมูลส�ำคัญเพือ่ น�ำไปปรับปรุงการท�ำงานในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นได้ในวันข้างหน้า
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground ของไทยพีบีเอส
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนงาน
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ตลาดนัดการเรียนรู้

หนึ่งในชุดกิจกรรมภายใต้ประเด็นหลัก “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”
ทีไ่ ด้รบั การออกแบบจากเวทีเวิรก์ ชอปว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground ของ
ไทยพีบีเอส คือการจัด “ตลาดยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นการ “เปิดบ้าน” ไทยพีบีเอส
ถนนวิภาวดีรังสิต ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ส�ำหรับประชาชน เพื่อร่วมกัน
สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ธรรมราชา ศาสตร์พระราชา พลังแผ่นดิน
และแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว กล่าวถึงความตั้งใจ
ในการจัดกิจกรรมในลักษณะของ “ตลาดนัดยั่งยืน” ว่าต้องการให้สถานที่ของ
ไทยพีบีเอสได้ใช้ประโยชน์ในการเปิดเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของสังคม
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ภาคีเครือข่ายร่วมออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
พร้อมสื่อสารการท�ำงานภาคประชาสังคมแก่ผู้บริโภคคนเมือง
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“ถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมทีม่ องแล้วเป็นอีเวนต์ แต่ไม่ใช่แค่จดั ตลาด
นัดให้คนมาเดินอย่างเดียวแล้วก็กลับไป เราต้องการสร้างให้เกิดการสื่อสารอีก
รูปแบบหนึ่ง มีคนที่สนใจจูงมือลูกหลานมา เมื่อมาแล้วก็ได้พูดคุยและรับข้อมูล
เพือ่ สร้างความเข้าใจในประเด็นตามทีเ่ ราเตรียมไว้ในหลายรูปแบบ ทัง้ เวทีเสวนา
นิทรรศการ การได้พูดคุยกับหน่วยงานองค์กรที่มาร่วมออกบู้ธนิทรรศการ เกิด
การรวมตัวเป็นชุมชนเล็กๆ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละท�ำกิจกรรมด้วยกัน และยังสร้าง
เนื้อหาที่เราน�ำเสนอผ่านสื่อช่องทางอื่นๆ ได้อีก”
กิจกรรมทัง้ 4 ครัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ ถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของคุณค่าสื่อสาธารณะในข้อ “ความร่วมมือ” ประกอบกับงาน On Ground
ที่มุ่งเน้นการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกประเภทที่มีการท�ำงานเพื่อขับ
เคลือ่ นให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกแก่สงั คมไทย ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบหลักในการจัดตลาดนัดการเรียนรูท้ งั้ 4 ครัง้ คือ
ส�ำนักข่าว ดังนัน้ ภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่จงึ เป็น “แหล่งข่าว” ทีส่ ำ� นักข่าวได้เคย
พูดคุยสัมภาษณ์เพือ่ น�ำเสนอในรายงานข่าวและรายการมาก่อนหน้า แต่ยงั ขาด
โอกาสในการร่วมท�ำงานกัน เมื่อไทยพีบีเอสได้ประสานงานโดยสื่อสารถึงจุดมุ่ง
หมายและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
อย่างแท้จริง พบว่าทุกคน กลุ่มคน และองค์กร ต่างยินดีที่จะร่วมคิด จัดเตรียม
และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อความเข้าใจและ
สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ ในแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านตัวอย่างการสร้างสรรค์การท�ำงานในหลาก
หลายมิติของผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทั้งกลุ่มที่มีการด�ำเนินภารกิจหลักในการ
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“ถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่มองแล้ว
เป็นอีเวนต์ แต่ไม่ใช่แค่จัดตลาดนัดให้คน
มาเดินอย่างเดียวแล้วก็กลับไป เราต้องการ
สร้างให้เกิดการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง
มีคนที่สนใจจูงมือลูกหลานมา
เมื่อมาแล้วก็ได้พูดคุยและรับข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในประเด็นตามทีเ่ ราเตรียมไว้ในหลาย
รูปแบบ ทั้งเวทีเสวนา นิทรรศการ การได้พูดคุยกับ
หน่วยงานองค์กรที่มาร่วมออกบู้ธนิทรรศการ
เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนเล็กๆ เพื่อการเรียนรู้และ
ท�ำกิจกรรมด้วยกัน และยังสร้างเนื้อหาที่เรา
น�ำเสนอผ่านสื่อช่องทางอื่นๆ ได้อีก”

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
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“แนวทางเรือ
่ งเกษตรปลอดสารเคมี การท�ำนา
เกษตรกรรมยัง
่ ยืน ไปจนถึงปัญหาหนีส
้ น
ิ เกษตรกร

ซึง
่ เป็นประเด็นทีเ่ ราน�ำเสนอแนวทางจาก
การทรงงานของในหลวง

เมื่อลงไปสัมผัสกับสภาพปัญหาจริง
ท�ำให้ได้เห็นว่าเป็นปัญหาร่วมของสังคมไทย
และมีความพยายามที่จะผลักดัน
การแก้ไขปัญหาในหลากหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึง
หน่วยงานองค์กรต่างๆ”

อรุชิตา อุตมะโภคิน
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว
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เผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและแนวทางการท�ำกินและด�ำเนินชีวิต ตามแบบอย่าง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่
มีการท�ำงานโดยมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับสังคมไทย
นอกจากนี้ ทีมงานยังได้พบด้วยว่า บุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีการ
ท�ำงานของตนเองตามปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น เกือบทุกประเด็นสามารถเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ไม่เฉพาะในระดับบุคคล และชุมชน แต่ยังมี
มิติที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของสังคม และความจ�ำเป็นในการผลักดันการแก้ไข
ปัญหาในระดับนโยบายอีกด้วย
“แนวทางเรื่องเกษตรปลอดสารเคมี การท�ำนา เกษตรกรรมยั่งยืน
ไปจนถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งเป็นประเด็นที่เราน�ำเสนอแนวทางจากการ
ทรงงานของในหลวง เมื่อลงไปสัมผัสกับสภาพปัญหาจริง ท�ำให้ได้เห็นว่าเป็น
ปัญหาร่วมของสังคมไทย และมีความพยายามที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาใน
หลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆ”
อรุชติ า อุตมะโภคิน ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการข่าว/ผูป้ ระกาศข่าว พูดถึงมุมมองการน�ำ
เสนอที่ไม่ได้ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับบุคคล แต่มีมิติทาง
สังคมและงานเชิงนโยบายรวมอยู่ด้วย
รูปแบบการสื่อสารเนื้อหาสาระภายในงาน ได้รับการออกแบบเพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นตัวอย่างการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเป็นรูป
ธรรมให้มากที่สุด โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อหลากหลายชนิด มุ่งให้
ผู้ร่วมงานได้เข้าใจประเด็นในทุกมิติ กิจกรรมในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
หลักๆ จะประกอบด้วย
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เวทีเสวนา เพือ่ น�ำเสนอสาระน่าสนใจจากการท�ำงานและแนวคิดของ
บุคคลและกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ การเปิดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และมุมมอง อันจะสร้างให้เกิดความเข้าใจทีแ่ จ่มชัด และถ่ายทอด
แรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน
กิจกรรมเวิร์กชอป ชมการสาธิตและทดลองผลิตของใช้เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
บูธ้ จ�ำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี และ
ผลผลิตจากแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยเกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และ
กลุ่มจิตอาสา ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่
นิทรรศการ น�ำเสนอสาระความรูเ้ พือ่ สร้างความเข้าใจในพระราชปณิธาน
และองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่
พระราชทานแก่พสกนิกร
ความแตกต่างส�ำคัญของกิจกรรมแต่ละครัง้ อยูท่ แี่ นวคิดหลักในการน�ำ
เสนอ ซึ่งเป็นการก�ำหนดร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
จัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง โดยกิจกรรมแรกได้แก่ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน:
ธรรมราชา” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยใช้พื้นที่ของห้อง
คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ โดยความร่วมมือกับหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อิน
ทปัญโญ เครือข่ายธรรมยาตรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวคิดของ
งานคือการสื่อสารความเข้าใจในธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงใช้ในการทรงงานเพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้ยงั่ ยืนนัน้ แท้จริง
แล้วกว้างขวางกว่าเพียงทศพิธราชธรรม
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กิจกรรมเวิร์กชอปภายในงาน
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน: ธรรมราชา”
ถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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กิจกรรมได้แก่ การบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์จรัน อนังคโณ
ส�ำนักปฏิบัติธรรมอุทยานคงยาง จังหวัดศรีสะเกษ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวโส
วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และพระอาจารย์ดษุ ฎี เมธังกุโร วัดทุง่ ไผ่
จังหวัดชุมพร รวมทัง้ เวทีเสวนา ซึง่ มีผรู้ ว่ มเสวนา อาทิ นายแพทย์บญั ชา พงษ์พานิช
นิคม พุทธา วัชระ เกตชู เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมอาสาสมัครอ่านหนังสือ
เสียง การท�ำดอกไม้จันทน์ กิจกรรมถุงผ้าสื่อธรรม การท�ำตุ๊กตาให้น้องๆ ผู้ป่วย
การฝึกจิตด้วยการพับดอกบัวภาวนา พร้อมร่วมเปิดโรงทานบันดาลใจ เพือ่ น้อม
ร�ำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

กิจกรรมถุงผ้าสื่อธรรมจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
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กิจกรรมครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นที่ไทยพีบีเอส ได้แก่ “แสงจากพ่อ สู่
ความยั่งยืน: ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2560 ครั้งนี้
ร่ ว มจัด กับ สถาบัน เศรษฐกิจ พอเพีย ง มูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์กรและชุมชน 16 เครือข่าย มุ่งเน้นการน�ำเสนอศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้นำ� ไปปฏิบตั ิ สูก่ ารพัฒนาสังคมไทยให้ยงั่ ยืน โดยกิจกรรมครัง้
นี้มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,400 คน
สถานที่จัดงานแบ่งเป็น 5 โซน เพื่อสื่อสารแนวคิดศาสตร์พระราชา
กับบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง โดยการสร้างความเข้าใจที่ว่า ศาสตร์พระราชา
ไม่ได้มไี ว้สำ� หรับเกษตรกรหรือชาวนาเท่านัน้ แต่เป็นฐานคิดทีท่ กุ คนสามารถน�ำ
มาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต แม้แต่คนในเมืองก็ท�ำได้
โซนที่ 1 เวที “เฮดทอล์ค” ในหัวข้อ “ท�ำแล้วจึงพูด” วิทยากรร่วม
บอกเล่าประสบการณ์ อาทิ โจน จันใด และดร.วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
โซนที่ 2 การน�ำเสนอบันได 4 ขั้น พอกิน-พอใช้-พออยู่-พอร่มเย็น
สื่อสารแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ให้ความส�ำคัญกับข้าวปลาอาหาร การบริโภค
เพียงพอต่อความจ�ำเป็น ให้ความส�ำคัญต่อการลดใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
สิน้ เปลือง เป็นการเปิดร้านชิมอาหารจากพืชผักปลอดภัย และกิจกรรมเวิรก์ ชอป
ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาสอนท�ำของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
โซนที่ 3 บันไดขั้นที่ 5-6 บุญและทาน สื่อสารวิถีภูมิปัญญาของไทย
ที่เน้นการให้และแบ่งปัน ไม่ใช่การสะสมเป็นสมบัติส่วนตัว เรื่องการละซึ่ง
ความโลภและกิเลส การอยากได้ใคร่มี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่าง
ชนชั้น ในส่วนนี้น�ำเสนอผ่านนิทรรศการที่เชื่อมโยงศาสตร์ของพระราชาและ
ธรรมราชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งก่อนหน้า
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โจน จันใด ร่วมเวที “เฮดทอล์ค”
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โซนที่ 4 บันไดขัน้ ที่ 7-8 เก็บรักษาและขาย น�ำเสนอในรูปแบบตลาด
นัดธรรมชาติ “ยักษ์และโจนสัญจร” รวมทั้งสินค้าเกษตรและแปรรูปจากเครือ
ข่ายต่างๆ
โซนที่ 5 ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์ โดยกลุ่ม
บ้านเรียน สถานศึกษาต่างๆ น�ำเสนอการเรียนรูท้ ไี่ ด้จากการน้อมน�ำศาสตร์พระ
ราชา รวมทั้งเครือข่ายหมอพื้นบ้านเพื่อบริการสุขภาพ
ภายในงาน “แสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน: ศาสตร์พระราชา” ยังมีการ
จัดกิจกรรมส�ำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น การท�ำปุย๋ กระสุนเมล็ดพันธุ์
การท�ำเครือ่ งหอม มุมอาสาสมัครท�ำดีเพือ่ พ่อจากยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพือ่
ให้เด็กๆ ได้ทดลอง ลงมือท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง เพือ่ ปลูกฝังแนวคิดชีวติ พอเพียง
เป็นต้น

ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของไทยพีบีเอส
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กิจกรรมครั้งที่สาม ณ ไทยพีบีเอส ได้แก่ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน:
พลังแผ่นดิน” จัดขึ้นในวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2560 ด้วยแนวคิดการรวม
ตัวแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ ของประชาชนคนไทยจากภูเขาถึงทะเล โดยเป็นการ
น�ำเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการท�ำงานในเชิงประเด็นจากทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 5 โซน โดยมีความแตกต่างจากครั้งก่อนหน้า
ได้แก่
เวที “เฮดทอล์ ค ” ผู ้ ก ระท� ำ ความยั่ ง ยื น พลั ง ของแผ่ น ดิ น ที่ ท� ำ
แล้ ว จึ ง พู ด
นิทรรศการ “เรื่องเล่าชาวบ้าน ตลาดผู้กระท�ำความยั่งยืน” แลก
เปลี่ยน เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากร และสินค้าจากชุมชน
ตลาดยั่งยืน ตลาดนัดธรรมชาติ ตลาดปันสุข คาราวานอาหาร
ปลอดสารเคมี

สัมภาษณ์ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงาน ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
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สื่อประชาสัมพันธ์งาน “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน: พลังแผ่นดิน”
ส�ำหรับโซเชียลมีเดีย
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ฐานลงมือท�ำ เวิรก์ ชอปเพือ่ การพึง่ ตนเอง ธรรมอาสา และปฏิบตั กิ ารจริง
พื้นที่ขยะเป็น “0”
ยิ่งท�ำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี โรงทานบันดาลใจ และรถหมูแดงรับ
บริจาคสิ่งของ
กิจกรรมซึง่ จัดขึน้ ทัง้ 3 ครัง้ ในช่วงสามเดือน รวมแล้วมีประชาชนสนใจ
เดินทางเข้าร่วมยังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมากกว่า 9,000 คน ขณะที่ผู้ไม่
สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมยังสถานทีจ่ ดั งาน สามารถติดตามชมเนือ้ หา
สาระภายในงานผ่านรายงานข่าวของทางช่องสถานี โดยเฉพาะการถ่ายทอดสด
ผ่าน Facebook Live ซึง่ สามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาอีกด้วย
ในมุมมองของคนจากส�ำนักข่าว ซึ่งรับผิดชอบในการจัดงานอย่างต่อ
เนือ่ ง มองว่าการเชือ่ มโยงงานเครือข่ายกับงานน�ำเสนอประเด็นผ่านช่องทางสือ่
ของไทยพีบีเอส สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งในมุมของความสัมพันธ์ของ
ไทยพีบเี อสกับภาคีเครือข่ายทีเ่ หนียวแน่นขึน้ กว่าเดิม รวมทัง้ การได้ประเด็นน่า
สนใจเพื่อน�ำเสนอผ่านสกู๊ปข่าวและรายการต่างๆ ตามที่ตั้งใจไว้แต่ต้น
“การทีเ่ รามีการประสานงานและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ด้านหนึง่
เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ภาคีเครือข่ายทีไ่ ด้รว่ มงานกัน ท�ำให้เขาเห็นว่าเรา
มีความตัง้ ใจจริง ทีจ่ ะขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ใน
ด้านของการน�ำเสนอเนือ้ หาออกไปก็ดมู เี อกภาพมากขึน้ และท�ำให้นกั ข่าวได้พฒ
ั นา
ตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจประเด็นได้ลึกซึ้งขึ้นด้วย” สันติพงษ์ ช้างเผือก
บรรณาธิการข่าว ส�ำนักข่าว ให้มุมมองต่อการท�ำงานที่ผ่านมา
สอดคล้องกับความเห็นของ อรุชิตา อุตมะโภคิน ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ข่าว/ผู้ประกาศข่าว ที่มองว่าการท�ำงานลักษณะนี้ จะสร้างให้เกิดพลังในการ
สื่อสารได้ดีกว่าการน�ำเสนอผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
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“กระบวนการเตรียมงานร่วมกับภาคี ท�ำให้เราต้องใช้เวลากับภาคี
เครือข่ายค่อนข้างมาก จากเดิมรูจ้ กั กันด้วยการเป็นนักข่าวกับแหล่งข่าว ท�ำข่าว
เสร็จเป็นคราวๆ ไป แต่การได้มาท�ำงานร่วมกัน เหมือนเรามีเป้าหมายเดียวกัน
มาช่วยกันคิดว่าจะผลักดันให้สังคมเกิดความเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร
อย่างไร ซึ่งก็คือการสามารถน้อมน�ำแนวทางของในหลวงไปปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริงในชีวิตประจ�ำวัน” อรุชิตา สะท้อนประสบการณ์เรียนรู้และข้อคิดจาก
การท�ำงาน
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หนังสั้น “หนึ่งปี ที่พ่อจากไป”

อีกชุดกิจกรรมน่าสนใจที่คนไทยพีบีเอสได้ร่วมกันคิดวางแผนภายใต้
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ “แสงจากพ่อ” โดยใช้กลยุทธ์งาน On
Ground เป็นธงน�ำเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงทางสังคม ได้แก่ โครงการจัดท�ำ
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ในชื่อโครงการ ภาพยนตร์สั้น “หนึ่งปี ที่พ่อจาก
ไป” ที่มีเจ้าภาพหลัก ได้แก่ ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบภาพยนตร์
เล่าเรื่อง (Fiction) หรือสารคดีสั้น (Docu-drama) จ�ำนวน 4 เรื่อง โดยมี
เหตุการณ์การเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นฉาก
หลัง และเป็นเหตุการณ์รว่ มกันของตัวละครในภาพยนตร์ทงั้ สีเ่ รือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
ภาพยนตร์หรือสารคดีทถี่ กู ผลิตขึน้ เป็นเสมือนบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาแห่ง
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ถือ
เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พร้อมกันนั้นเพื่อ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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เป็นการส�ำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลากหลายแง่มุม ภายหลังการ
เสด็จสวรรคต โดยผ่านมุมมองชีวติ คนธรรมดา คนตัวเล็ก คนชายขอบของสังคม
พวกเขาเหล่านัน้ ซึง่ ล้วนแต่เป็นสามัญชนคนธรรมดา มี “ความคิด” และ “ความ
รู้สึก” ต่อเหตุการณ์ใหญ่ในครั้งนี้อย่างไร และสุดท้าย ก็เพื่อให้การผลิต
ภาพยนตร์สนั้ ในครัง้ นี้ เป็นเสมือนการถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนังสั้นทั้งสี่เรื่อง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
อีสาน และภาคกลาง ทุกเรื่องมีโจทย์ร่วม 4 ข้อดังนี้
1) มุง่ เน้นว่าจะต้องเป็นการเล่าเรือ่ งราวผ่านมุมมองชีวติ ของสามัญชน
คนธรรมดา คนตัวเล็ก คนชายขอบของสังคม โดยเฉพาะที่เป็นคนรุ่นใหม่
2) เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 และคุณค่าที่สังคม
ไทยได้จากปรัชญาการทรงงาน
3) สะท้อนโครงสร้างสังคมไทยในมิติต่างๆ ภายใต้รัชสมัยแห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4) เนื้อหาสะท้อนเอกลักษณ์และบริบทของแต่ละท้องถิ่นภูมิภาค
จากที่ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะได้วางแผนกิจกรรมไว้แต่แรกนั้น
ภาพยนตร์สั้นทั้งสี่เรื่องจะจัดฉายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจาก
เนื้อหาก�ำหนดให้ต้องมีการถ่ายท�ำฉากที่ตัวเอกของทุกเรื่องเดินทางไปร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เมื่อได้ร่วมเวทีเวิร์กชอปที่อัมพวา
จากการหารือในที่ประชุม ทุกคนเห็นพ้องกันว่า น่าจะเลื่อนแผนการผลิต
ภาพยนตร์สั้นให้เร็วขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรม On Ground
อื่นๆ ของไทยพีบเี อส ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เตรียมบรรยากาศเข้าสูง่ านพระราชพิธใี นช่วง
เดือนตุลาคม 2560
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ส�ำนักเครือข่ายสือ่ สาธารณะจึงปรับแผนการท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมของทัง้ องค์กร โดยการน�ำเสนอผ่าน
สื่อโทรทัศน์ ใน รายการ Talk to Film ซึ่งมีช่วงเวลาออกอากาศเป็นประจ�ำ
ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ภายใต้ชื่อภาพยนตร์สั้น “หนึ่งปีที่พ่อจากไป” ในช่วง
เดือนกันยายนถึงตุลาคม สามารถรับชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ไทยพีบีเอส และ
เว็บไซต์ยูทูบ และการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นสัญจรทุกภูมิภาค ในเดือน
สิงหาคมถึงตุลาคม โดยเลือกจัดกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีเ่ ป็นบริบทของเนือ้ หา
ในภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่อง ควบคู่กับการจัดเวทีเสวนา และนิทรรศการขนาด
เล็ก เพือ่ น�ำเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ประชาชนได้รว่ ม
เขียนข้อความถวายความอาลัย รวมไปถึงความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สาระส�ำคัญของภาพยนตร์สั้น นอกจากเป็นเรื่องราวของคนเล็กๆ ที่
สะท้อนความผูกพันและจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช อีกด้านมุง่ เน้นการน�ำเสนอประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องอันเป็นบริบท
ของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ มีความเชือ่ มโยงอย่างมีนยั ยะส�ำคัญกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังสถานที่อันเป็นบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเตรียมการ ทีมงานจึงได้มีการประสานงานเพื่อ
เตรียมข้อมูลเชิงประเด็นและวิชาการกับนักวิจัยจาก ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อก�ำหนดกรอบเนื้อหาการน�ำ
เสนอ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิจัยเพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่อง จากนั้นจึงสื่อสารแนวคิดกับผู้ก�ำกับรุ่นใหม่ที่รับ
เชิญมาร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย “บอล” บุญชัย กัลยาศิริ จากภาพยนตร์สั้น
เรื่อง รองเง็งเกิร์ล “ตั้ม” พัฒนะ จิรวงศ์ จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง ดอกไม้ให้เธอ
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“ต้อย” อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง คืน (The Return) และ
“เคย์” กมลธร เอกวัฒนกิจ จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง รัชดาภิเษก
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คืนถิ่นฐาน คืนตัวตน ความภูมิใจ

ภาพยนตร์สนั้ เรือ่ งแรกทีผ่ ลิตแล้วเสร็จ และได้รบั การจัดฉายเพือ่ เป็น
ส่วนหนึ่งของงาน “1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้น
เมือง: บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมือง” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายชน
เผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(สชพ.) ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ท�ำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง ที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 แต่นำ� ออก
อากาศในรายการ Talk to Film เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้แก่
ภาพยนตร์สน้ั เรือ่ ง คืน (The Return) ฝีมอื ผูก้ ำ� กับ “ต้อย” อุรพุ งศ์ รักษาสัตย์
เนื้อหาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานยัง
ดอยผาหมี อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ครัง้ หนึง่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรชาว
ไทยภูเขา และพระราชทานความช่วยเหลือโดยมีพระราชด�ำรัสให้หน่วยงานที่
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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รับผิดชอบเร่งสร้างถนน เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุข โดยมีช่องทาง
ท�ำกินอื่น อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นและภัยคอมมิวนิสต์ ทว่า
ปัจจุบัน ชาวบ้านกลับต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อหางานท�ำในเมือง เพราะ
ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและท�ำกิน เนื่องจากคนภายนอกกว้านซื้อที่ดินนับพันไร่
ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สาธารณะให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยท�ำกินด้วยวิถีแบบดั้งเดิม และ
ท�ำให้กลายเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและเพาะปลูกสมัยใหม่

ภาพจากภาพยนตร์สั้น “คืน” (The Return)

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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“ต้อย” อุรพุ งศ์ รักษาสัตย์ ซึง่ พืน้ เพเป็นชาวจังหวัดเชียงราย และได้
ก�ำกับภาพยนตร์ที่บริบทของเรื่องเกิดในจังหวัดบ้านเกิด บอกว่า ประเด็นที่เขา
ต้องการน�ำเสนอคือการอยู่อาศัยในถิ่นฐานบ้านเกิด และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีของคนรุ่นก่อนหน้า คือรากฐานส�ำคัญของความภาคภูมิใจในตัวเอง
และชุมชน อันเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ราษฎร
“ถ้าเคยเห็นรูปที่ในหลวงประทับบนหลังม้า และมีชาวเขาช่วยกันจูง
ม้า นั่นคือเหตุการณ์ที่ดอยผาหมี ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับประชาชน
ในพืน้ ที่ แต่ปจั จุบนั สถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป สิง่ ทีผ่ มต้องการสือ่ คือเรือ่ งทีด่ นิ
สาธารณะซึง่ ชาวบ้านเคยใช้สอยกลายเป็นของนายทุนได้อย่างไร การครอบครอง
พื้นที่ได้เพียงเพราะมีเงิน มันท�ำลายวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างไร”
อุรุพงศ์ บอกว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เขาต้องการน�ำเสนอเนื้อหาที่
เกีย่ วข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยไม่มพี ระบรม
ฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ปรากฏอยู่แม้แต่น้อย แต่ต้องการให้ผู้
ชมได้ตคี วามสิง่ ทีท่ รงสร้างไว้ซงึ่ สะท้อนอยูต่ ลอดทัง้ เรือ่ ง โดยเฉพาะแนวคิดเรือ่ ง
ความพอเพียง ซึ่งเขามองว่า เป็นส�ำนึกที่จะน�ำสังคมไทยให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน
เพราะเป็นการก�ำกับความต้องการของทุกคนไม่ให้เกินเลยขอบเขตจนไป
เบียดเบียนคนอื่นๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้
มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น
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ภาพยนตร์เรื่อง คืน (The Return) ได้รับการจัดฉาย พร้อมเวทีพูด
คุยกับคนรุ่นใหม่ จาก 6 กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาต่อยอดและปรับใช่ใน
ชีวิตประจ�ำวัน อาทิ วัฒนา ทรงพรไพศาล ปกาเกอะญอ เกษตรกรรุ่นใหม่
จากอ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สสาร สู่สว่างกุล เครือข่ายตระกูลม้งใน
ประเทศไทย โสภา ศรีชาวป่า ชาวมลาบรี จากจังหวัดน่าน อรวรรณ หาญทะเล
กลุ่มชาติพันธุ์มอแกน จากชุมชนทับตะวัน อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ชาวเลรักในหลวง

กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “รองเง็งเกิร์ล”
จัดขึ้นที่ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket) ในวันที่ 21
กันยายน พ.ศ.2560 โดยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอส กับ
ส�ำนักข่าวชายขอบ (TransborderNEWS) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อุทยาน
การเรียนรูน้ ครภูเก็ต PK Park (Creativity & Innovation Center) สถาบันวิจยั
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิชุมชนไท กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ชาวภูเก็ต นักวิชาการ และ
สือ่ มวลชน โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงานผ่านทาง Facebook Live
เพจ Talk to Film และเพจแลต๊ะแลใต้ ส่วนในรายการ Talk to Film ออก
อากาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
ภาพยนตร์ “รองเง็งเกิรล์ ” ก�ำกับการแสดงโดย “บอล” บุญชัย กัลยาศิริ
แม้ไม่ใช่ชาวภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดซึ่งเป็นท�ำเลถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่บอลก็
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เป็นคนสงขลาท�ำให้มีความรู้จักคุ้นเคยกับท้องถิ่นแดนใต้ และมีความสนใจใน
เรื่องราวของชาวเลอยู่พอสมควร เนื้อหาในภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของชาวเล
หาดราไวย์ ซึง่ มีความผูกพันใกล้ชดิ กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช เกินกว่าหลายคนจะคาดคิด รวมทั้งตัวผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เอง

“บอล” บุญชัย กัลยาศิริ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์สั้น “รองเง็งเกิร์ล”
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“ได้โจทย์ให้ทำ� หนังเรือ่ งชาวเลหาดราไวย์ สถานการณ์คอ่ นข้างเครียด
เลยคิดอยากน�ำเสนอไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักจนเกินไป”
จากการลงพืน้ ที่ บอลเลือกบอกเล่าเรือ่ งราวผ่านชีวติ นักแสดงรองเง็ง
ซึ่งแคสต์หานักแสดงจากคนที่ร�ำรองเง็งจริง ที่ไม่เคยมีประสบการณ์แสดง
ภาพยนตร์มาก่อน โดยน�ำเรือ่ งราวของคนกลุม่ นีท้ มี่ คี วามปรารถนาทีจ่ ะเดินทาง
มายังกรุงเทพมหานครเพื่อร�ำรองเง็งถวายความอาลัยแด่ในหลวงของพวกเขา
บอลยอมรับว่า เขารู้สึกประหลาดใจที่ชาวเลมีความรักและผูกพันกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ถึงเพียงนี้ ทุกบ้านมีพระบรม
ฉายาลักษณ์ติดที่ผนัง กระทั่ง ได้รู้ว่า ความจงรักภักดีและผูกพันเช่นนี้เกิดจาก
เมือ่ ครัง้ ทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินมายังพืน้ ที่ และได้พระราชทานนามสกุล “ประโมง
กิจ” นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
“ค�ำตอบว่า ท�ำไมชาวเลถึงรักในหลวง พระองค์ทรงเป็นเหมือน
ศูนย์กลางของความจงรักภักดีของชาวเล ผมพบว่าเพราะพระองค์ทรงท�ำให้พวก
เขามีตวั ตน เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั นามสกุลพระราชทาน ซึง่ ผมรูส้ กึ ว่าเป็นสิง่ ทีย่ งิ่
ใหญ่และมีพลัง และเป็นเรื่องราวที่ผมสื่อสารในหนังเรื่องนี้”
ส่วนเวทีเสวนาหัวข้อ “หน้าที่การงาน-ที่ทางชาวเล” ผู้ร่วมเสวนา
ประกอบด้วยนักแสดงชาวเลจากภาพยนตร์รองเง็งเกิรล์ ชาวเลรุน่ ใหม่จากเกาะ
พีพี จังหวัดกระบี่ ชาวมอแกนรุน่ ใหม่ จากจังหวัดพังงา ชาวเลอุรกั ลาโว้ย สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี
ต�ำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับ
ผู้สนใจและคร�่ำหวอดปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาสกร จ�ำลองราช ส�ำนักข่าว
ชายขอบ (TransborderNEWS) ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท และนักวิจัยจากสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพจากภาพยนตร์สั้น "รองเง็งเกิร์ล"
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รวมทั้งกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยชาวเล นิทรรศการภาพ
ในหลวง ร.9 กับชาวภูเก็ตและชาวเล การแสดงรองเง็งเกิร์ล บูธจ�ำหน่ายสินค้า
และของที่ระลึกโดยชาวเล และวงเสวนาหลังฉายภาพยนตร์
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“ดอกไม้ให้เธอ”
กับภาพสะท้อนใบหน้าแห่งทุกข์

กิจกรรมครัง้ ถัดมา ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ดอกไม้ให้เธอ”
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ YEC สกลนคร (Young
Enterpreneur chamber of commerce) โดยใช้สถานที่ร้านกาแฟค�ำหอม
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้เข้าร่วมจ�ำนวนประมาณ 70 คน ส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ นักศึกษา นักวิชาการ และสื่อมวลชน โดยมีการถ่ายทอดทาง
Facebook Live ผ่านแฟนเพจ ThaiPBSfan ส่วนการออกอากาศในรายการ
Talk to Film วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดอกไม้ให้เธอ” ของผู้ก�ำกับภาพยนตร์ “ตั้ม”
พัฒนะ จิรวงศ์ เป็นเรือ่ งราวการถูกบุกรุกทีด่ นิ สวนยาง และผลกระทบจากเหมือง
ทองทีอ่ ำ� เภอวานรนิวาส โดยเล่าผ่านเค้าโครงจากเรือ่ งจริงของหนุม่ สาวคูห่ นึง่ ที่
ต้องเผชิญอุปสรรคจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจังหวัด
สกลนคร เป็นหนึง่ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ภาพประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้น "ดอกไม้ให้เธอ"
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"ตั้ม" พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์สั้น "ดอกไม้ให้เธอ"

เสด็จพระราชด�ำเนินมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของไทย โดยเสด็จพระราชด�ำเนินนับรวม
ถึง 109 ครั้ง และเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปในท้องถิ่นชนบทเพื่อทรง
ส�ำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน เมื่อมีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา จึง
มีพระราชด�ำริให้ระงับโครงการก่อสร้างดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการเอาพระราช
หฤทัยใส่ในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน
“ผมรูส้ กึ ว่า เวลามองหน้าชาวบ้านทีท่ กุ ข์ยาก เหมือนผมได้เห็นพระ
พักตร์ของพระองค์สะท้อนอยู่ เลยคิดว่านีน่ า่ จะเป็นโอกาสส�ำคัญทีเ่ รือ่ งราวของ
พวกเขาควรถูกน�ำมาเล่า เพือ่ สือ่ สารไปถึงทุกคน โดยเฉพาะคนทีม่ อี ำ� นาจว่า ถ้า
บอกว่ารักในหลวง ก็ต้องรักประชาชนของพระองค์ด้วยเหมือนกัน” ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์เรือ่ ง “ดอกไม้ให้เธอ” พูดถึงความพิเศษในการสร้างภาพยนตร์เรือ่ งนี้
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ภายหลังจบการฉายภาพยนตร์ มีเวทีเสวนา ผูร้ ว่ มเสวนาประกอบด้วย
ทั้งผู้ก�ำกับและนักแสดง ประสาท ตงศิริ ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าจังหวัด
สกลนคร ณรงเดช อุฬารกุล เกษตรกรรุ่นใหม่ ชาวจังหวัดสกลนคร นายแพทย์
สมบูรณ์ จิรวัฒนาสมกุล บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร เป็นต้น
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วิถีคนเมือง เรื่องบนท้องถนน

กิจกรรมฉายหนังสั้นในชุด “หนึ่งปี ที่พ่อจากไป” เรื่องสุดท้าย ได้แก่
“รัชดาภิเษก” ออกอากาศในรายการ Talk to Film เป็นเรื่องสุดท้าย ในวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร
D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส โดยจัดฉายพร้อมกันกับเรือ่ งอืน่ ๆ ในวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ.2560
ภาพยนตร์ “รัชดาภิเษก” สะท้อนมุมมองของผู้ก�ำกับการแสดง
“เคย์” กมลธร เอกวัฒนกิจ ซึง่ บอกว่า ตนเองเป็น “คนเมือง” และคิดประเด็น
จากปัญหาใกล้ตัวที่คนในเมืองต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน คือเรื่องของการเดิน
ทางทีย่ ากล�ำบากเพราะต้องฝ่าการจราจรอันแสนจะแออัด เมือ่ สืบค้นข้อมูล เขา
ได้พบพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทีม่ พี ระราชด�ำรัสให้กอ่ สร้างถนนรัชดาภิเษก ในโอกาสทีท่ รงครองราชย์ครบ
25 ปี แทนที่จะสร้างอนุสาวรีย์ตามที่รัฐบาลเตรียมจะกราบบังคมทูลสร้างเพื่อ
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"เคย์" กมลธร เอกวัฒนกิจ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์สั้น "รัชดาภิเษก"

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางให้กับ
ประชาชนคนเมืองกรุง ประกอบกับแรงบันดาลใจเมือ่ เขาลงพืน้ ทีส่ นามหลวงซึง่
พบประชาชนจากต่างจังหวัดทีเ่ ดินทางมาร่วมฟังพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจ�ำนวนมาก
ที่มากันทั้งครอบครัว หอบหิ้วข้าวของพะรุงพะรัง ท�ำให้คิดว่า คนที่ไม่มีรถยนต์
ส่วนตัว การเดินทางโดยต้องอาศัยรถสาธารณะทั้งที่มีสัมภาระมากมายคงยาก
ล�ำบากเป็นหลายเท่า
ภาพยนตร์ของ “เคย์” กมลธร จึงเป็นการเล่าเรื่องราวของผู้โดยสาร
หญิงทีก่ งั วลเรือ่ งความปลอดภัย จึงเลือกใช้บริการรถแท็กซีย่ คุ ใหม่ผา่ นแอพพลิ
เคชั่น กระทั่ง วันที่ต้องการเดินทางไปยังท้องสนามหลวงเพื่อถวายความอาลัย
แด่ในหลวง และตัดสินใจใช้แท็กซี่ทั่วไป และพบว่า คุณลุงที่ขับแท็กซี่ให้บริการ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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รับส่งคนเดินทางไปยังท้องสนามหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งหวัง
เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวน่าประทับใจของคนไทยตัวเล็กๆ ในทุกสาขาวิชาชีพ
ทีต่ า่ งมีจติ อาสาช่วยเหลือเพือ่ นพีน่ อ้ งชาวไทย ด้วยจิตใจทีผ่ กู พันและจงรักภักดี
ในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกัน
ภายหลังการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง “รัชดาภิเษก” จบลง มีการ
เสวนาสาระจากภาพยนตร์โดย กมลธร เอกวัฒนกิจ ผู้ก�ำกับ ชยนันต์ สิริสมภพ
นักแสดงน�ำ และ ณฎา ตันสวัสดิ์ Co-Founder Younghappy
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ภาพจากภาพยนตร์สั้น "รัชดาภิเษก"
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กิจกรรมภูมิภาค
เชื่อมหลักคิดในหลวง ร.9

ในมุมของคนท�ำงาน การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สนั้ ชุด “หนึง่ ปีทพี่ อ่
จากไป” ของส�ำนักเครือข่ายสาธารณะเกิดขึน้ เพราะต้องการเชือ่ มโยงเครือข่ายใน
เชิงประเด็นจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้มสี ว่ นร่วมสือ่ สารในวาระส�ำคัญของประเทศ และ
ยังเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการแลกเปลีย่ นประเด็นสาธารณะทีย่ ดึ โยงกับหลักคิดและแนว
ปฏิบตั จิ ากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ใน 3 พืน้ ที่ ทัง้ ภาค
ใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ภาคอีสาน (จังหวัดสกลนคร) และเวทีกลาง (กรุงเทพฯ)
การด�ำเนินงานได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคพลเมือง รวมถึง
ภาคเอกชนในกาลงพื้นที่จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้ากลางเมืองที่ทัน
สมัยในภูเก็ต หรือร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดสกลนคร
นอกจากทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและขับเคลื่อน
ประเด็นสาธารณะที่ส�ำคัญของสังคมแล้ว ในการจัดเวทีสาธารณะและฉาย
ภาพยนตร์ทงั้ 4 ครั้ งยังมุง่ ทีจ่ ะจุดพลังให้คนรุน่ ใหม่ได้เข้ามีสว่ นร่วมเพือ่ สืบสาน
หลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ให้ยงั่ ยืนอีกด้วย
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อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
โปรดิวเซอร์ช�ำนาญการ ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์ช�ำนาญการ ส�ำนักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ เชื่อว่ากิจกรรมลักษณะนี้ สร้างพลังการสื่อสารผ่านเวทีเสวนาที่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจอย่างแท้จริง
หรือเป็นคนท�ำงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ขยายการรับรูส้ สู่ าธารณะผ่าน
สือ่ โทรทัศน์และออนไลน์ ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างพลังใจให้กบั กลุม่ ผูท้ กี่ ำ� ลัง
เผชิญปัญหาได้เป็นอย่างดี
“ตอนไปจัดเรื่องชาวเลที่ศูนย์การค้าในภูเก็ต การตั้งวงเสวนากลาง
ห้าง ชาวเลได้มาคุยเรื่องของเขา เล่นหนังเองด้วย เขาไปดูหนังที่ตัวเองเล่นกลาง
ห้างก็รู้สึกดี ได้น�ำข้าวของไปวางขายให้คนในเมืองได้รู้จักชาวเลมากขึ้น วง
เสวนา เราเชิญคนจากหลายภาคส่วน ชาวเลที่เป็นคนรุ่นใหม่จากที่ต่างๆ บาง
คนเป็นสมาชิก อบต. นายกเทศมนตรีราไวย์ในพื้นที่ ภาคเอกชน ผ่านมุมมอง
การตลาดของธุรกิจโรงแรม เขามองอย่างไรให้การท่องเที่ยวอยู่ได้ สังคมอยู่ได้
มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย เราให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคน
พูด เพราะเขาจะเป็นคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่อไป”
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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“เราจัดกิจกรรมเล็กๆ เปิดเวทีให้คนรุน
่ ใหม่ได้สะท้อน
มุมมอง ประเด็นปัญหาความขัดแย้งในพืน
้ ที่
เหมืองโปแตช โรงงานน�ำ้ ตาล

สกลนครเป็นเมืองที่เงียบ
ตัวหนังพูดถึงว่าเมื่อก่อนในหลวง
เคยเสด็จพระราชด�ำเนินมา และจะสร้างเขือ
่ น
ชาวบ้านไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ทรงรับฟัง
ผู้ก�ำกับหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูด เราก็มองว่า
น่าสนใจและมีพลังในการเล่าเรื่อง”

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
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เช่นเดียวกับงานออนกราวน์ที่จัดขึ้นที่ภาคอีสาน ผู้มาร่วมเสวนาเป็น
คนกลุม่ ใหม่ทที่ างส�ำนักเครือข่ายสาธารณะไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน แต่มโี อกาสได้รว่ ม
งานกันเมือ่ ครัง้ การถอดบทเรียนเหตุการณ์นำ�้ ท่วมทีจ่ งั หวัดสกลนคร ปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 และเห็นว่าน่าสนใจจึงชักชวนมาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้
“เราจัดกิจกรรมเล็กๆ เปิดเวทีให้คนรุน่ ใหม่ได้สะท้อนมุมมอง ประเด็น
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่เหมืองโปแตช โรงงานน�้ำตาล สกลนครเป็นเมืองที่
เงียบ ตัวหนังพูดถึงว่าเมือ่ ก่อนในหลวงเคยเสด็จพระราชด�ำเนินมา และจะสร้าง
เขื่อน ชาวบ้านไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ทรงรับฟัง ผู้ก�ำกับหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูด
เราก็มองว่าน่าสนใจและมีพลังในการเล่าเรื่อง” อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ ส�ำนัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ ให้มุมมองต่อกิจกรรมที่ผ่านพ้นไป
นอกจากผลิตภาพยนตร์สั้น ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะยังประสาน
การผลิตคลิปวิดีโอ “แสงจากพ่อ” กับเครือข่ายผู้ผลิต 4 ภาคจ�ำนวน 33 ชิ้น
เผยแพร่ออกอากาศในช่วงเวลา “ข่าวพลเมือง” และรายการอื่น รวมทั้ง
ออนไลน์ทางแฟนเพจนักข่าวพลเมือง องศาเหนือ อยู่ดีมีแฮง และ Backpack
Journalist
โปรดิวเซอร์ช�ำนาญการ บอกว่า ด้วยพื้นฐานการท�ำงานของส�ำนัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ ที่เชื่อว่าประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารเองได้ และ
การเป็น “คนใน” จะสื่อสารได้ดีกว่าสื่อกระแสหลัก ท�ำให้เสียงของคนเล็กๆ
จากทุกท้องถิ่นภูมิภาคของไทย ได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและจงรักภักดีที่แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ
ตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์และสาขาอาชีพทั่วแผ่นดินไทย
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เด่นที่เนื้อหา ลีลาไม่เป็นรอง

จากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground
ของไทยพีบีเอสที่อัมพวา นอกจากจะสร้างให้เกิดจุดเน้นในการท�ำงาน On
Ground แล้ว เครือข่ายภาคีทขี่ ยายวงและลงลึกด้านเนือ้ หา จากการจัดกิจกรรม
แต่ละครั้ง ยังถูกน�ำมาเชื่อมสู่การน�ำเสนอ On Air ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกัน
อย่างไม่เคยมีมาก่อน ในลักษณะการน�ำจุดแข็งของแต่ละส่วนงานมาเสริมซึง่ กัน
และกัน ที่เห็นได้ชัดคือการผลิตรายการ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ซึ่งออก
อากาศเป็นประจ�ำทุกวันจันทร์ถงึ พฤหัสบดี ในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. ไปจน
ช่วงท้ายของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการประเด็นสังคม
เล่าว่า ภายหลังกลับจากการสัมมนาทีอ่ มั พวา เขาได้รว่ มกับคณะของไทยพีบเี อส
เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอือ้ ง อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึง่
เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
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พูดคุยขอค�ำแนะน�ำจาก “อาจารย์ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีต�ำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ
การได้สมั ผัสพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารจริงในการท�ำเกษตรกรรมและด�ำเนินชีวติ
ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท�ำให้มุม
มองของเขาเปลี่ยนไป แม้จะได้เคยน�ำเสนอเรื่องราวของพระองค์มาไม่น้อยใน
ช่วงก่อนหน้า
“ได้ฟงั เกีย่ วกับแนวพระราชด�ำริของในหลวง ทีเ่ คยตรัสถึงการท�ำการ
เกษตรแบบ ‘คนจน’ ตอนแรกฟังแล้วงง แต่คอ่ ยๆ ฟังไป ได้ใจความว่า เป็นเรือ่ ง
การพึง่ พาตัวเอง แต่ถา้ มีขดี จ�ำกัดด้านความรู้ ก็ให้ไปหาผูร้ ู้ บางเรือ่ งท�ำคนเดียว
ไม่ไหว ต้องอาศัยเครือข่าย ท�ำให้เกิดเพื่อน เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย ที่มี
การพึ่งพาอาศัยกัน แต่เราทิ้งวิธีการเหล่านี้ไป หันไปใช้วิธีแบบฝรั่ง ที่ต้องใช้เงิน
ท�ำอะไรก็ตอ้ งจ้าง เราไม่เคยให้คนอืน่ แล้วคนอืน่ ก็เกือ้ กูลเราไม่ได้ เพราะเราปิด
ประตูตัวเอง”
เชิดพงษ์ เล่าถึงความประทับใจทีจ่ ดุ ประกายให้เขาเปลีย่ นแปลงความ
คิด ไม่ใช่เพียงความเข้าใจในหลักปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ แต่ยงั รวมถึงมุมมองต่อการใช้ชวี ติ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ภารกิจหลังจากนัน้ ทีเ่ ชิดพงษ์ในฐานะตัวแทนของส�ำนักรายการ ต้อง
ท�ำร่วมกับเพือ่ นร่วมงานจากส�ำนักข่าว ซึง่ สองส่วนงานไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน
คือการออกแบบรายการ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ซึ่งจะเริ่มออกอากาศใน
ช่วงเดือนสิงหาคม ไปจนถึงช่วงของงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
เขาเล่าถึงความตั้งใจคือการน�ำเสนอเนื้อหาในลักษณะ “วาไรตี้” มีรายงานชิ้น
ใหญ่ผลิตโดยผู้ผลิตจากภายนอก รวมทั้งสกู๊ปข่าวโดยนักข่าวของส�ำนักข่าว มี
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พิธกี รทัง้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกาศข่าว และพิธกี รรับเชิญ โดยเนือ้ หาของรายการในแต่ละ
วัน เป็นการคิดงานร่วมกันของโปรดิวเซอร์สำ� นักรายการ และบรรณาธิการของ
ส�ำนักข่าว
ทั้งนี้ โดยพิธีกรรับเชิญใช้แนวคิดที่เชิดพงษ์บอกว่า ได้จากแนวทาง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง
แต่เป็นการติดต่อไปยังพิธีกรรับเชิญเพื่อชักชวนให้มาร่วมงาน โดยน�ำค่า
ตอบแทนบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นการท�ำงานร่วมกันเพื่อถวาย
ในหลวง ซึ่งทุกคนที่ได้รับการติดต่อยินดีมาร่วมงาน ซ�้ำยังมีความสนใจที่มาก
กว่าเพียงการเป็นพิธีกร แต่เสนอตัวว่าอยากลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้ “ศาสตร์
ของพระราชา” โดยในช่วงนั้น พิธีกรที่สลับกันมาท�ำหน้าที่ในรายการตั้งแต่วัน
จันทร์ถงึ พฤหัสบดี ประกอบด้วย แอ๊ด ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ประสาน อิงคนันท์
ตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล และสตังค์ จรงค์ศักดิ์ รองเดช แห่ง
รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
รายการแสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน ทีอ่ อกอากาศ 3 ตอนแรก เป็นเรือ่ ง
ราวที่เชิดพงษ์ค่อนข้างประทับใจ เนื้อหาได้จากเมื่อครั้งที่ลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาภูฏานที่เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรผูป้ ระกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ โดยมาเรียนรูก้ าร
ปฏิบัติการ “โครงการศูนย์บาท โคก หนอง นา โมเดล” ศาสตร์พระราชา การ
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อน�ำกลับไปใช้ยังบ้านเกิดของตนเอง โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็นการท�ำการเกษตรทีไ่ ม่ใช้เงินทุน แต่นกั ศึกษาจะต้องสร้างเครือข่าย
ชักชวนชาวบ้านให้มาร่วมลงแรงด้วยแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม เช่น ช่วย
ลงแรงท�ำบ้านดิน ท�ำแปลงผัก ท�ำนา ไปจนถึงขอแบ่งปันเมล็ดผัก โดยมีระยะ
เวลาท�ำงานประมาณหนึ่งปี
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ภาพกลุ่มนักศึกษาภูฏานในรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

“มันเป็นการพิสจู น์ให้เห็นว่า แนวคิดของพระองค์ทา่ นน�ำไปใช้ได้จริง
ถ้านักศึกษากลุม่ นีท้ ำ� ได้ แปลว่า โมเดลนีก้ น็ ำ� ไปใช้ทอี่ นื่ ๆ ได้ ทีผ่ า่ นมา เราท�ำไม่ได้
ก็เพราะเราไม่รวู้ ธิ ี แต่ถา้ เราเปลีย่ นวิธคี ดิ เราจะได้แนวทางการท�ำงานและการ
ด�ำเนินชีวติ ทีต่ า่ งออกไป” เชิดพงษ์ พูดถึงแรงบันดาลใจทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ก่อน
จะถูกน�ำไปถ่ายทอดสูป่ ระชาชนผูร้ บั ชม ผ่านรายการแสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน
หรือตัวอย่างของแสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน ตอน กาแฟเพือ่ ชุมชน ซึง่ ถือ
เป็นหนึง่ ในสกูป๊ รายการ ความยาว 25 นาที ทีม่ คี วามสวยงามด้านมุมภาพ และมี
การร้อยเรียงเรือ่ งราวได้นา่ สนใจ เป็นเรือ่ งราวของ ก้อง สุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์
อดีตนักเดินทางในแบบแบ็กแพ็ก ทีอ่ อกเดินทางท่องเทีย่ วทัว่ โลก เขารักการดืม่
กาแฟเป็นชีวติ จิตใจ เมือ่ ได้กลับมาบ้านเกิดและคัว่ กาแฟกินเองกับเพือ่ นๆ ท�ำให้
เริ่มสนใจกระบวนการผลิตกาแฟ รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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เขาเดินทางไปยังหมู่บ้านชาวอิ่วเมี่ยน อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ส�ำคัญ และแปลกใจที่ได้พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมี่ยน
ซึง่ ปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าขาย แต่ตวั เองกลับไม่เคยลิม้ รสชาติของกาแฟสด ซ�ำ้
ไม่สามารถก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองได้ สุพจน์จงึ ริเริม่ ชักชวน
ชาวบ้านให้สร้างตลาดซื้อขายกาแฟคั่วกันขึ้นมาเอง เรียกว่า “ตลาดของเรา”
เพือ่ ให้ชาวบ้านได้เพิม่ อ�ำนาจต่อรองกับตลาดได้ดยี งิ่ ขึน้ และยังช่วยขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ ท�ำให้ชาวบ้านทีเ่ พาะปลูกเมล็ดกาแฟได้รบั ค่าตอบแทนสูงขึน้
เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
แรงบันดาลใจของ ก้อง สุพจน์ คือการมองชาวบ้านเป็น “คนไทยด้วย
กัน” และเชื่อมั่นในการเรียนรู้ แบ่งปัน เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน จึงเป็นการน�ำเสนอเรือ่ งราวของบุคคลและกลุม่ คน ทีม่ กี ารน�ำแนวคิด
หลักปรัชญา ตลอดจนแนวทางการทรงงานและสิ่งที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ไปใช้ในชีวิตจริงในหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจ
เมื่อถึงช่วงเดือนตุลาคม เมื่อเห็นว่าหลายช่องสถานีโทรทัศน์เริ่มมี
การน�ำเสนอเนือ้ หาในแนวทางคล้ายคลึงกัน ทีมงานรายการแสงจากพ่อ สูค่ วาม
ยัง่ ยืน จึงมีการหารือกันเพือ่ สร้างสรรค์เนือ้ หาสาระและรูปแบบการน�ำเสนอทีม่ ี
ความแตกต่าง โดยการตัง้ โจทย์วา่ นอกจากเรือ่ งราวของคนไทยทีน่ ำ� ปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้อย่างกว้างขวาง แล้ว
ต่างประเทศล่ะ?
จึงน�ำมาสู่การผลิตรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นการ
น�ำเสนอเรื่องราวของประเทศต่างๆ ที่มีการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ในประเทศ
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น�ำเสนอเรื่องของชุมชนในประเทศติมอร์-เลสเต น�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้

ของตน อาทิ ภูฏาน ติมอร์-เลสเต ลาว กัมพูชา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นผล
งานจากผู้ผลิตภายนอก ซึ่งทุกคนต่างมาร่วมงานด้วยความเต็มใจ และได้ความ
ประทับใจกลับไปกันทุกคน
เชิดพงษ์ บอกว่า การผลิตรายการแสงจากพ่อ สูค่ วามยัง่ ยืน ทีม่ เี นือ้ หา
หลากหลายและผลิตผลงานที่น่าสนใจออกไปเป็นจ�ำนวนมากในช่วงเวลาดัง
กล่าว ส่วนหนึ่งด้วยจุดแข็งของบุคลากรจากส�ำนักข่าว ที่มีความเชี่ยวชาญเชิง
ประเด็น รวมทั้งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวาง
สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว ส�ำนักข่าว ทีไ่ ด้รบั การวางตัว
ให้รับผิดชอบรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ร่วมกับส�ำนักรายการ เล่าถึง
แนวทางการท�ำงานโดยมีกลยุทธ์ On Ground เป็นธงน�ำ ซึง่ ทีส่ ดุ แล้วบุคคลและ
สถานการณ์ตา่ งๆ ถูกน�ำมาเชือ่ มร้อยกลับมาสูช่ อ่ งทางสือ่ โทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
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“การท�ำงานในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้เราขยายเครือข่ายออกไปทั้งแนว
กว้างและเชิงลึก ท�ำให้ได้เจอประเด็นและแหล่งข่าวที่น่าสนใจเยอะมาก ถือ
เป็นต้นทุนส�ำคัญที่น�ำกลับมาใช้ในรายการแสงจากพ่อ เราวางงานร่วมกันกับ
ส�ำนักรายการ แล้วช่วยกันบรีฟประเด็นให้ผผู้ ลิตรายการทีม่ าจากภายนอก ท�ำให้
ได้งานดีๆ ออกมาเยอะมาก”
ขณะที่ สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม
ส�ำนักรายการ มองประสบการณ์ทำ� งานร่วมกันของส�ำนักข่าวและส�ำนักรายการ
ภายใต้แนวคิด “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ตลอดหลายเดือน ว่าเป็นการสร้าง
ให้เกิดผลงานคุณภาพชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อน
“ส�ำนักข่าวมีความเฉียบคมเชิงประเด็น และมีความถนัดเรื่องการน�ำ
เสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน แต่เคยชินกับการท�ำงานในเวลาจ�ำกัด ก็จะไม่ค่อย
เน้นโปรดักชั่น ขณะที่ฝ่ายรายการเน้นลีลาเป็นหลัก ถ้าเจอข้อมูลยากๆ ก็มัก
จะถอย หรือไม่ยอมรอเพราะต้องรีบท�ำสคริปต์ และเตรียมงานผลิตอื่นๆ แต่
คนท�ำข่าวมีความมุ่งมั่นในการน�ำเสนอ มองว่าข้อมูลส�ำคัญมากก็จะรอจนนาที
สุดท้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด”

สมยศ เกียรติอร่ามกุล
ผู้จัดการฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม ส�ำนักรายการ
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ผู้จัดการฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม ส�ำนักรายการ เล่าถึง
บรรยากาศการท�ำงานในช่วงเวลาดังกล่าว ว่าส�ำนักข่าวมีบทบาทในการคิดและ
ขัดเกลาประเด็น ส่วนส�ำนักรายการดูแลการผลิต เพื่อให้การเล่าเรื่องและท�ำให้
งานด้านโปรดักชั่นออกมาน่าสนใจมากที่สุด ตนมองว่า การที่โปรดิวเซอร์ของ
ส�ำนักรายการกับบรรณาธิการข่าวมีโอกาสได้มาท�ำงานร่วมกันเป็นประจ�ำทุกวัน
เป็นเวลาหลายเดือนอย่างต่อเนือ่ ง มีผลให้ไทยพีบเี อสสามารถผลิตสกูป๊ ข่าวและ
สกู๊ปรายการคุณภาพดีน�ำเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ที่ได้รับการผลิตเป็น
รายการข่าวเชิงสารคดีโดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักข่าวและส�ำนักรายการแล้ว
ในส่วนของส�ำนักรายการเอง มีการน�ำแนวคิดการน�ำเสนอเนื้อหาที่ได้จากการ
ร่วมคิดกับเพื่อนไทยพีบีเอสในส่วนงานอื่นๆ ไปปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทาง
การท�ำงานภายในส�ำนักรายการด้วยเช่นกัน
นิสติ คูณผล ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการคุณภาพชีวติ มองว่า การก�ำหนด
ทิศทางการท�ำงานร่วมกันในช่วงการเตรียมงานก่อนเข้าสูง่ านพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพ สร้างให้เกิดความชัดเจนในการน�ำเสนอเนือ้ หา ส่งผลให้การ
ประสานงานกับผูผ้ ลิตรายการจากภายนอก ซึง่ เป็นภารกิจหลักทีต่ นรับผิดชอบ
อยูน่ นั้ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ผูผ้ ลิตรายการเกิดความเข้าใจทีแ่ จ่ม
ชัด สามารถสร้างผลงานคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาดังกล่าว
“เมือ่ มีการพูดคุยจนเกิดความเข้าใจตรงกันว่า เราต้องการเน้นการน�ำ
เสนอในลักษณะของการให้แนวทางแก่ผชู้ มในเรือ่ งการใช้ชวี ติ ไม่ให้จมอยูใ่ นความ
โศกเศร้านานเกินไป แต่สามารถน�ำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังจากนั้นก็เหลือแค่การสร้างสรรค์
รายการเพือ่ ตอบโจทย์ทตี่ งั้ ขึน้ มาให้มคี วามน่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ”
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“การท�ำงานในช่วงที่ผ่านมา
ท�ำให้เราขยายเครือข่ายออกไป
ทั้งแนวกว้างและเชิงลึก ท�ำให้ได้เจอ
ประเด็นและแหล่งข่าวที่น่าสนใจเยอะมาก
ถือเป็นต้นทุนส�ำคัญที่น�ำกลับมา
ใช้ในรายการแสงจากพ่อ
เราวางงานร่วมกันกับส�ำนักรายการ แล้วช่วยกัน
บรีฟประเด็นให้ผผ
ู้ ลิตรายการทีม
่ าจากภายนอก
ท�ำให้ได้งานดีๆ ออกมาเยอะมาก”

สันติพงษ์ ช้างเผือก
บรรณาธิการข่าว
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“เมือ
่ มีการพูดคุยจนเกิดความเข้าใจตรงกันว่า

เราต้องการเน้นการน�ำเสนอในลักษณะของ
การให้แนวทางแก่ผู้ชมในเรื่องการใช้ชีวิต
ไม่ให้จมอยู่ในความโศกเศร้านานเกินไป
แต่สามารถน�ำแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
หลังจากนัน
้ ก็เหลือแค่การสร้างสรรค์รายการ
เพือ
่ ตอบโจทย์ทต
ี่ ง
ั้ ขึน
้ มาให้มค
ี วามน่าสนใจใน
หลากหลายรูปแบบ”
นิสิต คูณผล
ผู้จัดการฝ่ายรายการคุณภาพชีวิต
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ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ รายการ Heart
Work ที่มีแนวคิดให้เป็น “รายการแห่งการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ และการส่ง
ต่อ” โดยการเล่าเรื่องผ่านศิลปินหลากหลายแขนง ที่มีการน�ำการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างงานศิลปะในแบบของตัวเอง เพือ่ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากงานของพระองค์
มอบให้แก่ผู้ชม
อาทิ ตอน “วันเข้ากรุง” ที่กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดี ได้น�ำเรื่อง
สั้นชื่อ “วันเข้ากรุง” เขียนโดย วินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ และนักเขียนรางวัลซีไรต์ ที่บอกเล่าถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มาเล่าใหม่ในรูปแบบแอนิเมชั่นผสมสารคดี “การงาน” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตอน “แสงแห่ ง ปณิ ธ าน” เรื่ อ งของ
มอส อนุ พั นธุ์ พฤกษ์พัน ธ์ขจี จิต รกร ครู นัก ศิ ล ปะบ� ำ บั ด เจ้ า ของสตูดโิ อ

ภาพจากรายการ Heart work
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ภาพจากรายการ Heart work
ตอน "แสงแห่งปณิธาน" และ "บทเพลงพระราชนิพนธ์"
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7 Arts Inner Space ที่เดินทางไปเรียนรู้เรื่องโครงการอนุรักษ์ป่า เพื่อน�ำแรง
บันดาลใจมาสร้างงานศิลปะ หรือตอน “บทเพลงพระราชนิพนธ์” ของ จูนจูน
พัชชา พูนพิรยิ ะ ศิลปินและนักแสดง ทีน่ ำ� บทเพลงพระราชนิพนธ์มาตีความใหม่
เป็นงานศิลปะ ‘การงาน’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เพื่อน�ำไปสร้างผลงานศิลปะ เป็นต้น
รายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า ภายใต้แนวคิด
“พระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนา แม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพ” เล่า
เรือ่ งราวในช่วงทศวรรษสุดท้ายของการทรงงาน โดยน�ำเสนอให้เห็นการสืบสาน
แนวพระราชด�ำริผ่านหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การอธิบายแนวทางการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ 6 มิติ ได้แก่ น�้ำ ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน
สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการตามแนวพระราชด�ำริต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่องราว

กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า
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"เจี๊ยบ" ลลนา ก้องธรนินทร์ และ "แพนเค้ก" เขมนิจ จามิกรณ์
ในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุุกคนเล่า
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ของผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม อาทิ เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ ตอน
“งานช่วงแรก” เล่าเรื่องการทรงงานกับการวางรากฐานส�ำคัญ ในการพัฒนา
ประเทศในช่วง 20 ปีแรกแห่งการทรงครองราชย์ของในหลวง ร.9, กอล์ฟ ณัฐ
วุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิง้ ฮีโร่) ตอน “เศรษฐกิจพอเพียง” เรือ่ งเล่าทีจ่ ะท�ำให้
เราเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รวู้ า่ แนวคิดนีค้ อื ค�ำตอบจริงของ
ชีวิตที่หลายคนก�ำลังค้นหา ในหลวง ร.9 ทรงตกผลึกในเรื่องนี้อย่างไร จากการ
ทรงงานมานานกว่า 50 ปี, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ตอน “งานช่วงสุดท้าย”
เล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนา แม้ใน
ช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพก็ยังคงทรงงานอยู่ เป็นต้น
“ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย” รายการรูปแบบกึ่ง Reality Documentary ผสมหนังสัน้ น�ำเสนอเรือ่ งราวชีวติ ของแขกรับเชิญทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ใช้ชวี ติ ด้วย
การน�ำปณิธานความดีที่ได้แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมอย่างยั่งยืน รู้จักแบ่งปัน เป็นแนวทางการพัฒนา
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค�ำนึงถึงความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมคิ มุ้ กันตัวเอง ตลอดจนใช้ความรูแ้ ละคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตที่ส�ำคัญจะต้องมี “ปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะ
น�ำไปสู่ “ความสุข” ในการด�ำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ หลายรายการได้รบั การผลิตและน�ำเสนออย่างต่อเนือ่ งแม้ในช่วง
ที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการน�ำเสนอ
เนื้อหาสาระที่จะเป็นการสื่อสารพระราชปณิธานสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องของ
ไทยพีบีเอส
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แผนที่ “ปักหมุด”
ตัวช่วยการเดินทาง

นอกจากการปฏิบัติงานตามแผนการท�ำงานที่ได้วางขึ้นร่วมกันแล้ว
ด้วยจิตแห่งการบริการสาธารณะ บุคลากรของไทยพีบีเอสยังมีการสร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยไม่ตอ้ ง
รอนโยบายหรือค�ำสั่งการจากผู้บริหารและหัวหน้างาน
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั จากการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมาน�ำเสนอด้วย
เทคโนโลยี Location Based Service ระบุพิกัดผ่านแอปพลิเคชันกูเกิลแมพ
โดยใช้ชื่อเรียกที่เข้าใจง่ายว่าแผนที่ปักหมุด
งานชิน้ นีไ้ ด้รบั การริเริม่ จาก ชนากานต์ อาทรประชาชิต Creative
Graphic & Content ส�ำนักข่าว ในช่วงการเตรียมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึง่ มีขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับพระราชพิธจี ำ� นวนมาก รวมถึงมีราย
ละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา โดยต้องสือ่ สารทัง้ ทางออนแอร์และออนไลน์ให้
เข้าใจง่าย จึงคิดต่อยอดให้ใกล้คนมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง
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“เห็นข้อมูลในมือแล้วเสียดาย คิดว่าน่าจะน�ำมาต่อยอดได้อกี นึกภาพ
ว่า ในวันพระราชพิธจี ะมีประชาชนจ�ำนวนมหาศาลเดินทางมาทีท่ อ้ งสนามหลวง
การที่ทุกคนไปอยู่ในจุดเดียวกันคงเป็นเรื่องยากล�ำบาก โดยเฉพาะคนเดินทาง
จากต่างจังหวัด และไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ จะไปหาน�้ำดื่มได้จากไหน มีห้องน�้ำอยู่
ที่ไหน ไม่สบายกระทันหันขึ้นมาจะท�ำอย่างไร มีเต็นท์ปฐมพยาบาลหรือเปล่า
อยู่ตรงไหน”
ชนากานต์ มองว่า หากเราต้องการให้เกิดการใช้งานก็จะต้องปรับเข้าหา
พฤติกรรมคน คนจ�ำนวนมากทีใ่ ช้สมาร์ตโฟนก็จะมีแอปพลิเคชันกูเกิลแมพอยู่
แล้ว และยังใช้ฟังก์ชันหรือความสามารถอื่นของแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วร่วม
ด้วยได้ ส่วนการน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่บนแอปพลิเคชันกูเกิลแมพก็มิได้ซับซ้อน
ยุ่งยากแต่อย่างใด แค่ต้องอาศัยระยะเวลาในการน�ำเข้าข้อมูล รวมทั้งการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันมากที่สุด น�ำมาสู่การท�ำความ
เข้าใจและประสานความร่วมมือกันภายในไทยพีบเี อสทัง้ ออนแอร์และออนไลน์
ตั้งแต่การอัปเดตข้อมูล การทดลองใช้ การประชาสัมพันธ์ ตลอดการเชื่อมร้อย
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจทานความถูกต้องด้วย นับเป็นสิ่งท้าทาย
ประการหนึ่ง
“ตอนแรกอาจจะงงบ้าง แต่พอเป็นรูปเป็นร่าง ทุกคนก็เข้าใจมากขึน้ ”
หลังจากนั้น “ปักหมุด” ได้รับความสนใจสอบถาม และสนับสนุน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเพื่อนๆ จากโต๊ะข่าวต่างๆ อย่างคึกคัก ถือได้ว่า “ปัก
หมุด” เกิดขึ้นได้ จากการริเริ่มของพนักงาน และความร่วมมือของบุคลากรที่มี
ความตั้งใจจะบริการข้อมูลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด
“เราสร้างแผนทีร่ ะบุพกิ ดั รับรองขึน้ มา ประกอบด้วย จุดบริการต่างๆ
เต็นท์ปฐมพยาบาล อาหาร น�้ำดื่ม ห้องน�้ำ ที่พัก ที่ กทม.เปิดให้ประชาชนใช้ได้
ฟรี การเดินทางจากจุดต่างๆ การเชื่อมต่อการเดินทาง พอเข้าไปดูแผนที่ จิ้มไป
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ตรงหมุด จะเห็นรายละเอียดสถานที่ตรงนั้นว่าเปิดปิดกี่โมง สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
อะไร สายด่วนติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น กรมเจ้าท่า เป็นต้น”
นอกจากนี้ “ปักหมุด” ยังมีฟงั ก์ชนั่ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเดินทาง
จากไทยพีบเี อสไปสนามหลวงด้วยรถชัตเติลบัส ควรขึน้ ทีจ่ ดุ ไหน หรือใช้เส้นทาง
ใดถึงใกล้สุด ในแผนที่จะบอกว่าให้ไปที่สนามธูปะเตมีย์ หรือสโมสรต�ำรวจ
หากเส้นทางจราจรรถติด ควรเดินทางด้วยวิธีการใดได้อีก ใช้เวลาเท่าไร ซึ่งกู
เกิลแมพจะส่งจุดใกล้เคียงให้อัตโนมัติ
การท�ำแผนทีป่ กั หมุด ใช้เวลาประมาณ 15 วัน และมีการอัพเดตข้อมูล
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีก่ ว้างขวางครอบคลุม และเป็นปัจจุบนั มากทีส่ ดุ
“ความส�ำเร็จคือ ประชาชนได้ใช้งานจริง มียอดวิวใช้งานมากกว่า
300,000 ครั้ง มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆ ทั้งแผนที่และกราฟิก ได้รับความนิยมกลุ่ม
แท็กซี่ หรือกรุป๊ ไลน์อนื่ ๆ ก็แชร์กนั มีการพูดถึง รูส้ กึ ว่าได้ใช้งานจริง นักข่าวภาค
สนามบอกว่า ปลัดกระทรวงคมนาคมพูดถึงเราว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ เขาไม่เคย
ท�ำ สนใจ เกิดความร่วมมือระหว่างกันทางกระทรวงให้เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยตรวจทาน
ข้อมูลว่าถูกต้องไหม และส่งข้อมูลให้ เป็นเรือ่ งดีทคี่ นเป็นเจ้าของข้อมูลช่วยตรวจ
สอบความถูกต้อง”
หลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ใช่ว่า “ปัก
หมุด” จะหมดภารกิจลง คณะผู้จัดท�ำได้น�ำแนวคิดมาพัฒนางานชิ้นที่ 2 เป็น
“แผนทีป่ กั หมุดนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ 9” โดยทีมไทยพีบีเอสออนไลน์จัดท�ำแผนที่ปักหมุดจุดอ�ำนวยความ
สะดวกและการเดินทางส�ำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนาม
หลวง โดยในการพัฒนาแอพปักหมุดครัง้ นี้ ชนากานต์ได้ลงพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวเอง เพือ่
เข้าพบหน่วยงานการแพทย์ ทหาร ทีศ่ นู ย์อำ� นวยการทีส่ นามหลวง แม้จะมีความ
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กังวลอยู่บ้างในตอนแรกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย แต่เมื่อได้รับฟังค�ำ
อธิบายประโยชน์ของปักหมุด ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
“คิดว่านีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์สำ� คัญ พอมองเข้าไปในแผนที่
เราไม่ได้เห็นแค่จดุ พิกดั แต่เห็นความร่วมแรงร่วมใจว่าใครท�ำอะไรตรงไหน เมือ่
นึกย้อนกลับไปจะคงอยูในความทรงจ�ำเสมอ”
เมื่องานแอพพลิเคชั่นข้อมูลปักหมุดทั้งสองระยะ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกระบุ
ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของพนักงานไทยพีบีเอส ความส�ำเร็จของ
เครื่องมือเล็กๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน จึงสะท้อนชัดถึงจิตสาธารณะ
เต็มเปี่ยมใน “คนไทยพีบีเอส”
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สู่พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การด�ำเนินงานตลอดหลายเดือนทีผ่ า่ นมาของไทยพีบเี อส ก็เพือ่ น�ำมา
สูช่ ว่ งเวลาส�ำคัญของงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ซึ่งตาม
หมายก�ำหนดการจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยในวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่มีการอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ และ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในช่วงวันดังกล่าว บทบาทหลักอยู่ที่ ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งจะ
ต้องปฏิบตั งิ านถ่ายทอดสดพระราชพิธี ร่วมกับ “ทีวพี ลู ” หรือ โทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) รูปแบบคือการรวมคนท�ำงานจากสถานี
โทรทัศน์ทุกช่องมาท�ำงานร่วมกัน เนื่องจากจ�ำเป็นต้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
งานพระราชพิธจี ากหลายจุด ด้วยบริเวณจัดงานครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้างขวาง โดย
แต่ละกล้องของแต่ละช่องสถานีโทรทัศน์จะมีการรับส่งสัญญาณภาพกันอย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับชมงานพระราชพิธีที่มีความส�ำคัญสูงสุด เช่น
เดียวกับภารกิจที่ไทยพีบีเอสปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งปีร่วมกับทีวี
พูล นับตัง้ แต่วนั เสด็จสวรรคต ในการร่วมถ่ายทอดภาพการเชิญพระบรมศพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชจากโรงพยาบาลศิรริ าชไปยัง
พระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีสรงน�้ำพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง
พิมานรัตยา รวมถึงการร่วมถ่ายทอดภาพพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรม
ศพ ซึ่งจัดขึ้น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยทีมงาน
ของส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ มีการสับเปลี่ยนกันเข้าเวรกับสถานีโทรทัศน์
ช่องอื่นๆ ที่ร่วมงานกับทีวีพูล โดยแบ่งเวรกันช่องละหนึ่งสัปดาห์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ มีการใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดสด
สัญญาณภาพมากกว่า 130 ตัว และรถส่งกระจายภาพและเสียงภายนอกสถาน
ที่ หรือ “รถโอบี” (Outside Broadcasting) 19 คัน โดยมีศูนย์การถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียง เป็นศูนย์กลางการประสานงาน อยู่ที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลอดระยะเวลาการถ่ายทอดสดร่วมกับทีวพี ลู ในทุกพระราชพิธสี ำ� คัญ
ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส โดยส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ ได้รับการยอมรับว่ามีความ
เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดสดภาพมุมสูง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในครั้งนี้ ไทยพีบีเอสได้รับการประสานงานให้รับผิดชอบการ
ถ่ายทอดภาพจากมุมสูงอีกเช่นกัน เช่น จากอาคารการบินไทย ถนนหลานหลวง
จุดบริเวณศาลฎีกา รวมทัง้ จุดอืน่ ๆ และถือเป็นงานพระราชพิธที มี่ บี คุ ลากรของ
ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุลงปฏิบัติงานในพื้นที่จ�ำนวนมากที่สุด คือ ช่างภาพ 20
คน รถโอบี 3 คัน รวมเจ้าหน้าทีด่ แู ลด้านเทคนิคและสัญญาณดาวเทียมแล้ว เกิน
กว่า 100 คน
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บรรยากาศการเตรียมการ และร่วมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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ทั้งนี้ การเตรียมตัวก่อนที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
จะเริ่มต้นขึ้น คนท�ำงานในทีมทีวีพูลต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมแบ่งงานกัน
หลายครั้ง และมีการลงส�ำรวจเส้นทางจริงโดยละเอียด ซึ่งทีมงานจะต้องอาศัย
การประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้า ว่าเมือ่ ถึงวันพระราชพิธจี ริง ภาพงานทีเ่ กิดขึน้
จะเป็นอย่างไร และควรเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างไร
อาชวพล เอีย่ มสด ผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับรายการและเวที ส�ำนักโทรทัศน์
และวิทยุ เล่าบรรยากาศการเตรียมงาน ซึง่ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการ
“การแบ่งงานในทีวพี ลู คือแบ่งว่าช่องไหนจะอยูต่ รงไหน เราต้องกลับ
มาลงรายละเอียดกันเอง ต้องคิดว่าจะจอดรถโอบีที่ไหนในวันพระราชพิธีซึ่งคน
จะเยอะมาก และมาตรการการควบคุมพื้นที่เข้มงวดที่สุด ถ้าเราจะไปตั้งกล้อง
ในจุดไหนก็ตอ้ งประสานหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่ ตรงนีไ้ ด้ทางฝ่ายส�ำนักงานช่วย
เยอะมาก ในการท�ำหนังสือขออนุญาตต่างๆ เมื่อไปแล้ว คนของเราจะไปอยู่
อย่างไร อยูแ่ ล้วขยับไม่ได้ ข้าวปลาอาหาร ห้องน�ำ้ จะท�ำอย่างไร เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
วางแผนล่วงหน้า แต่กม็ กี ารแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้ากันตลอดเวลา เพราะมาตรการ
ในพืน้ ทีอ่ าจจะมีการเปลีย่ นแปลง หรือบางครัง้ ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้เรารับรูท้ งั้ หมด
เพราะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย”
ในส่วนของเนือ้ หาการปฏิบตั งิ านจริงในวันพระราชพิธี การท�ำงานของ
ทุกคนจะด�ำเนินไปภายใต้บทบรรยายจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) กระนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก�ำกับรายการให้ภาพและเสียง
สอดรับเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่ปรากฏหน้าจอโทรทัศน์
“พอถึงวันงานจริง วิธสี อื่ สารคือจะมีการแจ้งกันเพือ่ ให้สง่ สัญญาณภาพ
ทีร่ บั กันกับบทบรรยาย สวิชเชอร์ของแต่ละช่อง ฟังแล้วจะต้องรูว้ า่ ตัดภาพจาก
กล้องตัวไหนประจ�ำในจุดทีม่ ภี าพทีต่ อ้ งการส่งไปส่วนกลาง แปลว่า ทุกคนต้องรู้
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ว่าตัวเองต้องถ่ายอะไร ส่งภาพอะไรไป ต้องมานัง่ ท่องกันก่อนว่า อันไหนคือเครือ่ ง
สูง เครือ่ งหักทองขวางเป็นอย่างไร ปีไ่ ฉน กลองชนะ ราชรถคันนีช้ อื่ อะไร”
ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับรายการและเวที เล่าถึงบรรยากาศการเตรียมงาน
ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคนานาประการ แต่ทุกคนก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่างเต็ม
ที่ เพื่องานพระราชพิธีที่มีความส�ำคัญสูงสุดส�ำหรับปวงชนชาวไทยในครั้งนี้
เมื่อวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาถึง การท�ำงาน
ของทีมงานไทยพีบีเอส เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสด ร่วมกับ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) จึงผ่านพ้นไปได้อย่างราบ
รื่น ช่างภาพกว่า 20 ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกต�ำแหน่งงานประจ�ำยัง
จุดนัดหมาย ท�ำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ เพื่อถ่ายทอดผลงานสู่
สายตาประชาชนทั่วประเทศไทย และทั่วโลก กระทั่งถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.
2560 อันเป็นวันสุดท้ายของงานพระราชพิธี โดยมีการอัญเชิญพระโกศพระบรม
อัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุ
พระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร
เมือ่ ภารกิจผ่านพ้น สิง่ ทีฝ่ ากไว้ คือร่องรอยความทรงจ�ำแห่งความภาค
ภูมิใจที่อยู่กับทีมงานทุกคน
“ทุ ก คนเป็ น ส่ ว นเล็ ก ๆ แต่ เ รารู ้ ว ่ า กล้ อ งแต่ ล ะตั ว ที่ ยื น ประจ� ำ
ในแต่ละจุด ทุกภาพมีความหมาย แม้จะเป็นจุดที่ไกลที่สุด ทุกคนท� ำหน้าที่
ของตั ว เองอย่ า งดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ชมภาพขบวนเส้ น ทางการ
เสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ผมเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนคิ ด เหมื อ นกั น ว่ า นี่ คื อ
งานใหญ่ที่สุดในชีวิต ทุกคนท�ำงานด้วยความเศร้าและอิ่มเอมใจไปพร้อม
กั น ” ธัชดล สาระศาลิน ผู้ก�ำกับรายการช�ำนาญการ ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ
กล่าวบทสรุปของงาน “ส�ำคัญที่สุดในชีวิต” ของคนไทยทุกคนในครั้งนี้
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ทีมงานไทยพีบีเอสปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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ประชาชนรอเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

128

เรื่องเล่าคนท�ำงานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

“ทุกคนเป็นส่วนเล็กๆ แต่เรารูว
้ า่
กล้องแต่ละตัว ทีย
่ น
ื ประจ�ำในแต่ละจุด
ทุกภาพมีความหมาย แม้จะเป็นจุดทีไ่ กลทีส
่ ด
ุ
ทุกคนท�ำหน้าทีข
่ องตัวเองอย่างดีทส
ี่ ด
ุ
เพือ
่ ให้ประชาชนได้รบ
ั ชมภาพขบวนเส้นทาง
การเสด็จสูส
่ วรรคาลัยทีส
่ มบูรณ์ทส
่ี ด
ุ

ผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกัน
ว่านี่คืองานใหญ่ที่สุดในชีวิต
ทุกคนท�ำงานด้วยความเศร้า
และอิ่มเอมใจไปพร้อมกัน”
ธัชดล สาระศาลิน
ผู้ก�ำกับรายการช�ำนาญการ
ส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ
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แสงจากพ่อ ฉบับออนไลน์

“สื่อออนไลน์” เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารส�ำคัญ ที่ได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคม ซึ่งไทยพีบีเอส
ให้ความส�ำคัญกับบริการในช่องทางสือ่ ใหม่น้ี ภายใต้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก
คือ “ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่” หรือ New Media Center จากกลยุทธ์ On Air,
Online, On Ground เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และอีกหลายๆ
กลยุทธ์สำ� คัญของไทยพีบเี อส สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญทีจ่ ะมุง่ พัฒนา
องค์กรผ่านการน�ำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางสื่อ ทั้งสื่อหลักและสื่อใหม่
กนกพร ประสิทธิผ์ ล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นาสือ่ ใหม่ เล่าถึงความรับ
ผิดชอบกับภารกิจในช่วงเหตุการณ์ส�ำคัญยิ่งของคนไทยครั้งนี้ว่า เป็นการผลิต
และสนับสนุนงานทั้งด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี ด้านงานออกแบบ และการ
ด�ำเนินงานด้านความร่วมมือด้วยรูปแบบดิจทิ ลั คอนเทนต์ ในทุกช่องทางสือ่ ใหม่
ของไทยพีบีเอสและองค์กรพันธมิตร
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กนกพร ประสิทธิ์ผล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่

ภารกิจแรกของศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ภายหลังเหตุการณ์การเสด็จ
สวรรคต คือ การปรับรูปแบบ โทนสี การปรับอัตลักษณ์ทั้งหมดของทุกสื่อ
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์แสดงความอาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานัน้ ส�ำหรับ
ด้านเนื้อหาที่น�ำเสนอในช่วงเหตุการณ์ โดยหลักๆ มี 2 ประเภท คือ ส่วนของ
การถ่ายทอดสดพระราชพิธีตามหมายก�ำหนดการของโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท.และส่วนของเนื้อหาที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส จากเนือ้ หาทัง้ สองส่วนนี้ สามารถน�ำมาด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่
บนสื่อออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับคุณลักษณะของแต่ละ
ช่องทางและสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชน ทีบ่ ริโภคเนือ้ หาบนสือ่ ประเภทนี้
ไม่ว่าจะเป็น คลิปสั้น แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก ฯลฯ ส่วนประเภทของเนื้อหามี
ทั้งการให้ข้อมูล ตอบค�ำถามประชาชน และคัดสรรข้อมูล ความรู้ที่ออกอากาศ
ทางหน้าจอมาปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแต่ง
กายช่วงวางดอกไม้จันทน์, การเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธี ข้อควรปฏิบัติ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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เกร็ดความรู้ของพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงประกาศ ข่าวสารส�ำคัญที่
ประชาชนควรได้รับทราบในทุกช่วงเวลา
ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ได้เปิดหน้าเว็บไซต์พิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความ
ยัง่ ยืน” สามารถเข้าชมได้ที่ www.thaipbs.or.th/GuilingLight ซึง่ ถือเป็นช่อง
ทางหลักของการเผยแพร่และรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดจากโครงการดังกล่าว ทั้ง
ส่วนที่ผลิตจากข่าว รายการ สื่อใหม่ รวมถึงเนื้อหาจากเครือข่ายภายนอก
รวบรวมเป็นคลังข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ค่า โดยมีการจัดหมวดหมูแ่ ละสามารถย้อนติดตาม
ชมได้ตลอดเวลา รวมถึงทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของไทยพีบีเอส อาทิ
Facebook Twitter YouTube Instagram LINE เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยพีบี
เอสออนไลน์ ยังท�ำความร่วมมือในระดับสากลกับ YouTube ในช่วงเวลาของ
การถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งนับเป็นช่วงเหตุการณ์
ส�ำคัญทีถ่ า่ ยทอดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ท�ำการ
เผยแพร่การถ่ายทอดสดช่วงพระราชพิธีดังกล่าวผ่านทาง YouTube ทั่วโลกทั้ง
ในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย
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สื่อกลาง สร้างความร่วมมือ

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการผลิตเนื้อหาเพื่อ
น�ำเสนอในช่องทางสื่อหลักของไทยพีบีเอสแล้ว ในช่วงเวลาของการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไทยพีบีเอสยัง
มีความร่วมมือเพื่อการน�ำเสนอเนื้อหาในช่องทางอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ตัวอย่างของภารกิจพิเศษที่ส�ำคัญ อาทิ การถ่ายท�ำ ภาพยนตร์เพลง
“เพลงสรรเสริญพระบารมี” ฉายในโรงภาพยนตร์ทวั่ ประเทศ เพือ่ เป็นการน้อม
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ พร้อมกับถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย “ท่านมุ้ย” ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ได้สร้าง
ความร่วมมือกับทีมงานผลิตภาพยนตร์นับพันชีวิต วงออเคสตราเครื่องดนตรี
กว่า 400 ชิ้น และคนร้องเพลงอีก 200 คน พร้อมทั้งมีการขอความร่วมมือจาก
ประชาชนมาร่วมร้องเพลงเพือ่ ถวายความอาลัย ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 22
ตุลาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�ำนวนหลายแสนคน
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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ทัง้ นี้ ทีมงานของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ได้มกี ารประสานความร่วมมือ
มายังไทยพีบีเอส เพื่อร่วมด�ำเนินงานในส่วนของการถ่ายทอดสด และบันทึก
ภาพบรรยากาศการร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของประชาชนบริเวณ
ท้องสนามหลวง ก่อนทีท่ มี งานหลักจะน�ำภาพและเสียงทัง้ หมดเข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิตเป็นภาพยนตร์
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมีความร่วมมือกับ เว็บไซต์ยูทูบ ที่ได้มีการ
ประสานงานมายังไทยพีบีเอส เพื่อให้ร่วมงานในการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งวัน จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
(ทรท.) เพื่อเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ยูทูบ
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ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล คัดเลือกและควบคุมการตัดต่อภาพด้วยตนเอง
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ด้วยความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ในวันถ่ายทอดสดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบจากทั่วโลกสามารถรับชม
ภาพงานพระราชพิธีจากเว็บไซต์ยูทูบของไทยพีบีเอส (www.youtube.com/
ThaiPBS) ทีม่ กี ารเชือ่ มการเผยแพร่ภาพและเสียงกับไทยพีบเี อส โดยจัดแสดง
ไว้เป็นพิเศษบนหน้าเว็บไซต์ยทู บู ซึง่ นัน่ หมายถึง การทีไ่ ทยพีบเี อสต้องมีการเต
รียมการล่วงหน้า เพือ่ ท�ำงานร่วมกับเว็บไซต์ดงั กล่าว
กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ บอกว่า การ
ท�ำงานกับยูทูบมีข้อก�ำหนดและการเตรียมการค่อนข้างมาก เช่น การถ่ายทอด
ต้องมีระบบป้องกันที่เข้มงวดเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสามารถถ่ายทอด
สัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ต้องมีการเตรียมลิงค์และข้อมูลประกอบ
แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งการแปลบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ท�ำให้อุปกรณ์และ
บุคลากรของไทยพีบเี อสไม่เพียงพอ ต้องมีการเช่าและจัดจ้างเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับ
ภารกิจความร่วมมือดังกล่าว กระนั้น ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่มองว่า
เป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่า เพราะเมื่อภาพยูทูบช่องจากไทยพีบีเอสไปปรากฏบน
หน้าเว็บไซต์ยทู บู ซึง่ มีฐานผูช้ มทัว่ โลก เท่ากับเป็นการสือ่ สาร “ไทยพีบเี อส” ให้
เป็นที่รับรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ มองว่า ความเป็นสื่อสาธารณะของ
ไทยพีบีเอส เป็นสถานะที่สร้างให้เกิดโอกาสในการเชื่อมโยงการท�ำงานกับภาค
ส่วนต่างๆ ที่ต้องการด�ำเนินภารกิจหรือจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งประโยชน์สาธารณะ
อย่างแท้จริง โดยเป็นการก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจได้เป็น
อย่างดี
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ประชาชนรอเข้าร่วมใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทุกส่วนงานของไทยพีบเี อสในช่วงพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาจ
กล่าวได้ว่า เป็นการท�ำงานที่แตกต่างจากปกติ ด้านหนึ่งมองได้ว่าเป็นการตอบ
สนองต่อสถานการณ์ใหญ่ของสังคมที่มีความละเอียดอ่อน และสื่อมวลชนทุก
แขนงพึงต้องใช้ความระมัดระวังในการน�ำเสนอสาระข่าวสาร ขณะเดียวกัน ไทย
พีบีเอสก็มีแรงกดดันจากการเป็นสื่อสาธารณะ ที่ถูกคาดหวังให้ต้องมีการ
สร้างสรรค์เนือ้ หาและรูปแบบการท�ำงานทีต่ า่ งไปจากสือ่ อืน่ รวมทัง้ แตกต่างจาก
สิ่งที่ไทยพีบีเอสเองได้เคยท�ำมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติภารกิจในช่วง 1 ปี จึงเป็นสิ่งที่ชวนให้ติดตาม
ว่า คนไทยพีบีเอสพากันเดินหน้ามาอย่างถูกทิศทาง สามารถสร้างประโยชน์
แก่สังคมตามที่ตั้งปณิธานไว้สักเพียงใด และด้วยแนวทางเช่นนี้ จะสร้างให้เกิด
ข้อเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการก�ำหนดบทบาทการท�ำงานในระยะต่อไปของสื่อ
สาธารณะเพียงแห่งเดียวของไทยได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ได้รับการ
รวบรวมไว้ในส่วนถัดไป
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“อันทีจ
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ถ้าไปร่วมมือกับสือ
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ให้กบ
ั ช่องนัน
้ ได้ เลยมาเชือ
่ มกับเราดีกว่า

เพราะเป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งไม่ต้องคิดเรื่อง
ความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ”

กนกพร ประสิทธิ์ผล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
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"แสงจากพ่อ"
ผลต่อสังคมและคนท�ำงาน

การท� ำ งานของไทยพี บี เ อสนั บ ตั้ ง แต่ ก ารเสด็ จ สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตลอดหนึ่งปี นับว่ามีความ
พิเศษ ทั้งแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของบ้าน
เมือง และการที่ไทยพีบีเอสมีการปรับรูปแบบการท�ำงานอย่างที่ไม่เคยมีมาใน
ช่วงก่อนหน้า
การจัดตั้ง คณะท�ำงานโครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน รองรับ
การท�ำงานในช่วงเวลาที่เป็น “สุญญากาศ” ของการบริหาร เพื่อให้ทั้งองค์กร
สามารถด�ำเนินภารกิจส�ำคัญ พร้อมกับเป็นการตอบโจทย์แนวคิดและแนวทาง
ทีไ่ ด้ถกู วางไว้ตงั้ แต่กอ่ นหน้า ในการเป็น “สือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง” ด้วยกลยุทธ์
On Air, Online, On Ground จึงเป็นการสร้างความต่อเนื่องเชิงนโยบาย ที่
สื่อสารอย่างชัดเจนแก่คนท�ำงาน รวมทั้งเป็นความพยายามที่จะก้าวข้ามข้อ
142

เรื่องเล่าคนท�ำงานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

จ�ำกัดเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างบูรณาการจากทุกส่วนงาน
ติดตามมาด้วย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์
งาน On Ground ของไทยพีบีเอส ที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ถือ
เป็นการน�ำแนวนโยบายมาสู่การวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึงการระดม
ทรัพยากรจากทั้งองค์กร เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหวัง
ให้เกิดพลังในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การสานต่อภารกิจตามแนว
พระราชด�ำริขององค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
การด�ำเนินภารกิจของไทยพีบีเอสในช่วงเวลาดังกล่าว บังเกิดผลทั้ง
ต่อสังคมและทีมไทยพีบีเอสใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในวาระ “แสงจากพ่อ” ของประชาชน
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของไทยพีบีเอส ทั้งการรับชมผ่าน
ทางสื่อโทรทัศน์ ออนไลน์ และการเข้าร่วมกิจกรรรมที่จัดขึ้น
รวมทัง้ ผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย และการมีบทบาทเป็นสื่อที่เสริมสร้างพลัง
พลเมือง
2. การเปลี่ยนแปลงวิถีการคิดและวิธีการท�ำงานของทีมงาน อัน
เป็นผลมาจากการท�ำงานท่ามกลางสถานการณ์และรูปแบบ
การท�ำงานที่ต่างจากภาวะปกติ
3. การน�ำปัจจัยความส�ำเร็จของการท�ำงานในวาระ “แสงจาก
พ่อ” ไปสู่แนวทางการท�ำงานเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผล
งานของไทยพีบีเอสในอนาคต
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รับชม-เข้าถึง “ไทยพีบีเอส”

การท�ำงานภายใต้แนวคิด “แสงจากพ่อ” ท�ำให้ไทยพีบีเอสมีการน�ำ
เสนอเนื้อหาในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร โดยเป็นเนื้อหาที่ได้รับการ
ก�ำหนดทิศทางอย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถขยายบริการข้อมูลข่าวสารแก่กลุม่
เป้าหมายต่างๆ ครอบคลุมกว้างขวางกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งเนื้อหาที่ออก
อากาศผ่านทางโทรทัศน์ (On Air) และกิจกรรมภาคสนาม (On Ground) ซึ่ง
ทุกเนือ้ หาและกิจกรรมมีการเชือ่ มโยงน�ำเสนอผ่านสือ่ ออนไลน์ (Online) อย่าง
ต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ผลตอบรับจากการออกอากาศข่าวและรายการพิเศษในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 พบว่ามีผู้รับชมเฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน
รายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดคือกลุม่ ละคร รองลงมาได้แก่ รายการพิเศษแสง
จากพ่อ สู่ความยั่งยืน และ Heart Work
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การน�ำเสนอเนื้อหาภายใต้แนวคิด “แสงจากพ่อ”
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ออกอากาศผ่านโทรทัศน์
(On Air)
รายการพิเศษ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
หนังสั้น “หนึ่งปี ที่พ่อจากไป”
ในรายการ Talk to Film
รายการ Heart Work
ศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อ
รายการหัวใจของแผ่นดิน
รายการ The Story
เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า
รายการ “ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย”
รายการ Spirit of Asia
ค�ำสอนของพ่อ ขจรไป
ณ แดนเอเชีย

กิจกรรมภาคสนาม
(On Ground)
กิจกรรม “ธรรมราชา”
กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา”
กิจกรรม “พลังแผ่นดิน”
ศิลป์ภูมิทัศน์ ดาวเรือง
งานแสงจากพ่อ นิทรรศการแสง
จากพ่อสู่ความยั่งยืน
แจกหนังสือหัวใจของแผ่นดิน
“เสียงเพื่อพ่อ”
อ่านหนังสือเสียงเพื่อพ่อ
กิจกรรม 4 หนังสั้น 3 นิทรรศการ

สารคดี รายอกีตอ พระราชาผู้ยิ่ง
ใหญ่ในใจไทยมุสลิม
รายงานข่าวกิจกรรมภาคสนามใน
ช่วงเวลาข่าว
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ในส่วนของกิจกรรม On Ground ที่ได้จากการร่วมคิด วิเคราะห์
วางแผนของทุกส่วนงานในไทยพีบีเอส และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 4 เดือนก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ที่ 63,050
คน ประกอบด้วย
วันที่จัด
13 กรกฎาคม
2560

กิจกรรม
กิจกรรม “ธรรมราชา”

ผู้เข้าร่วม
(คน)

400

19-20 สิงหาคม
2560

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา”

1,400

กันยายน 2560

กิจกรรม “พลังแผ่นดิน”

1,100

1 กันยายน ถึง
27 ตุลาคม
2560

ศิลป์ภูมิทัศน์ ดาวเรือง กิจกรรมปลูกดอก
ดาวเรืองและปรับภูมิทัศน์จากดอกดาวเรือง

264

หนังสือหัวใจของแผ่นดิน งานเสวนาและแจก
หนังสือหัวใจของแผ่นดิน

50,000

13 กรกฎาคม
ถึง 28 กันยายน
2560

“เสียงเพื่อพ่อ” กิจกรรมอ่านหนังสือเสียง
เพื่อพ่อ

สิงหาคมกันยายน 2560

กิจกรรม 4 หนังสั้น 3 นิทรรศการ

7-8 ตุลาคม
2560
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912
(บทความ)
190
9,220
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ส�ำหรับงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น ได้รับเสียง
ชืน่ ชมในความเป็นมืออาชีพจากคนในวงการสือ่ และประชาชน เช่น เสียงสะท้อน
ที่ว่า “ภาพส�ำคัญสามารถติดตามชมที่น่ีได้” หรือ “ภาพมุมสูงต้องไทยพีบีเอส
เท่านั้น” เป็นต้น
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สานพลัง
สร้างหุ้นส่วนทางสังคม

ขณะที่กิจกรรม On Ground นอกจากให้ผลลัพธ์เป็นจ�ำนวนผู้ที่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับไทยพีบีเอส รวมทั้งการหยิบเนื้อหา
น่าสนใจจากการท�ำงานร่วมกันมาน�ำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์แล้ว ผลทีต่ ิดตามมา
ในอีกด้านคือการขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้กว้างขวางและแนบแน่น
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการปูทางส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันต่อไปในวันข้างหน้า
“การที่เราวางแผนการท�ำงานที่เชื่อมกันทั้งระบบ ภาคีก็เห็นว่าเรามี
การจัดกิจกรรม และน�ำเสนอเนื้อหาผ่านหน้าจอ ทั้งรายงานข่าวและรายการ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เขาเห็นประโยชน์จากการ
ทีไ่ ทยพีบเี อสสามารถมีบทบาทในการเป็นช่องทางการสือ่ สารประเด็นทีพ่ วกเขา
ขับเคลื่อนอยู่ ช่วยขยายงานทีเ่ ขาท�ำ ให้เป็นทีร่ บั รูก้ ว้างขวางมากขึน้ ผมเชือ่ ว่า
การท�ำงานลักษณะนีจ้ ะช่วยให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ เกิดความเชือ่ มัน่ ในไทยพีบเี อส
เพิ่มมากขึ้นว่าเราเอาจริงเอาจังและเกาะติดในประเด็นที่มีความส�ำคัญ”
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สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว ส�ำนักข่าว ให้มุมมองในฐานะ
ของผู้ท�ำหน้าที่ประสานงานภาคีเครือข่ายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ในมุมมองของภาคีเครือข่ายทีร่ ว่ มจัดกิจกรรม “ลานธรรมบันดาลใจ”
“ธรรมราชา” และ “ศาสตร์พระราชา” พุฒิพัฒน์ อุ่นสวัสดิ์อาภา ผู้ช่วยผู้
จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มองเห็นถึงประโยชน์ของวิธีการ
ท�ำงานลักษณะนี้ของไทยพีบีเอส เพราะคนท�ำงานได้ใช้เวลาท�ำความเข้าใจ
ประเด็นอย่างถ่องแท้ แตกต่างจากการท�ำข่าวทีผ่ า่ นมา ซึง่ เพียงมาสัมภาษณ์แล้ว
จบเป็นคราวๆ ไป
“ถ้าไทยพีบีเอสจะท�ำมากกว่าแค่การน�ำเสนอเนื้อหาที่จบเป็นครั้งๆ
ไป แต่มกี ารสร้างกระบวนการเพือ่ ให้ประชาชนจากหลากหลายกลุม่ ประเด็น ทัง้
ด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ ได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำงานกันอย่างต่อเนือ่ ง
เชื่อว่าจะท�ำให้ไทยพีบีเอสเองได้เกาะติดและเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ที่จะ
ท�ำให้การน�ำเสนอเนื้อหาท�ำได้อย่างตรงจุด และสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมได้เพิ่มขึ้นอีก”
โดยเฉพาะประเด็นทางศาสนา ที่ผู้ช่วยผู้จัดการหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ มองว่า ปัจจุบนั มีหลายเรือ่ งราวทีต่ อ้ งการการสือ่ สาร และ
เป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน บุคลากรสื่อต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง
รวมทั้งเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องการให้ทั้งสังคมมาช่วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดพลังใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึง่ ในฐานะขององค์กรทีท่ ำ� งานในประเด็นเหล่า
นี้ จึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและการท�ำงาน
ร่วมกันในหลายรูปแบบเหมือนเช่นที่ผ่านมา
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สื่อให้ทางออก
และเสริมพลังพลเมือง

การปฏิ บั ติ ง านของไทยพี บี เ อสนั บ ตั้ ง แต่ ก ารเสด็ จ สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาหนึง่ ปี ด้วย
ความมุ่งหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามแนวพระราชปณิธาน
อาจมองได้ว่าเป็นการท�ำงานมากกว่าการเป็นสื่อมวลชนอย่างที่คนส่วนใหญ่รับ
รู้และเข้าใจกัน กระนั้น สิ่งที่ไทยพีบีเอสได้แสดงให้ปรากฏอย่างชัดเจน ผ่านผล
งานและแง่คิดมุมมองที่อยู่เบื้องหลัง หาได้เป็นสิ่งใหม่ หรือผิดไปจากกรอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสื่อมวลชนแต่อย่างใด
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ในสหรัฐอเมริกาและหลาย
ประเทศแถบยุโรป เริ่มมีแนวคิดและแนวทางการท�ำงานของสื่อมวลชน ที่
แตกต่างจากบทบาทหน้าที่เดิมๆ ซึ่งเป็นเพียงการน�ำเสนอเหตุการณ์ที่ “ไม่
ปกติ” ให้สังคมได้รับรู้ ว่าอาจไม่เพียงพอ จึงมีการน�ำเสนอแนวคิดใหม่ ได้แก่
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“งานสือ่ สารทางออก” (Solutions Journalism) 1 ทีห่ มายความถึงการสือ่ สาร
ประเด็นปัญหาสังคมอย่างครบถ้วนรอบด้าน มุ่งเน้นให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับ
ข่าวสารได้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ รวมไปถึงแนวทางที่เป็น
ทางออก ด้วยการน�ำเสนอตัวอย่างซึ่งเป็นข้อค้นพบและให้ข้อคิดในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนวิธีการ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ และเป็นการหนุนเสริมให้
เกิดพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างการท�ำงานของไทยพีบเี อสในวาระ “แสงจากพ่อ” ทีแ่ สดงให้
เห็นถึงการน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาอย่างรอบด้าน และชี้ให้เห็นทางออกที่
เป็นไปได้จริง ได้แก่ การสือ่ สารเนือ้ หา “ศาสตร์พระราชา” ซึง่ เป็นหลักปรัชญา
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเรื่อง
ราวของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่น้อมน�ำแนวทางการทรงงานไปใช้ในการ
ประกอบการงานอาชีพ สามารถสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจแก่ผู้รับสื่อไม่
ว่าจะในรูปแบบของรายงานข่าว สารคดี รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด
ยั่งยืนที่ไทยพีบีเอส
ขณะที่ สื่อสร้างพลเมือง (Civic Journalism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิด
ขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ก็พูดถึงบทบาทของสื่อสารมวลชนที่
มากกว่าเพียงการน�ำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ แต่เป็นสื่อมวลชนที่ปรับบทบาท
ไปสู่การเป็น “นักกิจกรรมทางสังคม” โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดประเด็นถกเถียงและส่งเสริมให้
พลเมืองได้มสี ว่ นร่วมกับการขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลง ตามแนวคิด
ของ “ประชาธิปไตยทางตรง” ทีป่ ระชาชนมีความตืน่ ตัวในการคิดวิเคราะห์ และ
มีส่วนร่วมในหลายระดับกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ต่างจาก
1

Solutions Journalism งานสื่อสารทางออกให้สังคม, เก็บความและเรียบเรียงโดย
สุรพล ธรรมร่มดี
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ประชาธิปไตยผ่านระบบการเลือกตัง้ อย่างทีห่ ลายคนคุน้ ชิน ทัง้ นี้ โดยสือ่ พลเมือง
มีมมุ มองต่อผูช้ ม ไม่ใช่ในฐานะผูร้ บั สือ่ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสมาชิกของชุมชน
และสังคม
การจัดกิจกรรม On ground ซึ่งมีรูปธรรมเป็น “ตลาดนัดยั่งยืน” ที่
มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวาระ “แสงจากพ่อ” ของไทยพีบีเอส สะท้อนให้
เห็นถึงแนวคิดลักษณะเดียวกันนีท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการท�ำงาน นอกจากไทยพีบเี อส
จะมีบทบาทในการประสานงานภาคีเครือข่าย เพือ่ ร่วมกันวางแผนและร่วมงาน
จัดตลาดนัดยั่งยืนแต่ละครั้งแล้ว ภารกิจดังกล่าวของไทยพีบีเอสยังเป็นการส่ง
เสริมให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เกิดการรวมตัวแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และน�ำไปสูก่ าร
ท�ำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
ด้วยมุมมองใหม่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนดังที่กล่าวมา จะ
เห็นว่ามีความสอดคล้องกันกับแนวทางการท�ำงานของไทยพีบีเอส ในกรณี
เหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ไทยพีบีเอสก้าวไปไกลกว่าเพียงการน�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ หรือพระราชด�ำรัส แต่พยายามแสวงหาตัวอย่างของบุคคล
หรือกลุม่ บุคคลทีม่ กี ารน�ำแนวพระราชปณิธานไปปรับใช้จนเห็นผลอย่างเป็นรูป
ธรรม เพือ่ สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผชู้ มน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ตลอด
จนการเชือ่ มประสานการท�ำงานกับภาคีเครือข่ายทีม่ กี ารด�ำเนินงานในประเด็น
ดังกล่าวอยู่ก่อนหน้า เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และเป็นแรงบันดาลใจแก่
ประชาชนที่เป็นผู้รับชม หรือได้เข้าร่วมกิจกรรม
บุศย์สริ นิ ทร์ ยิง่ เกียรติกลุ ผูป้ ระกาศข่าว/ผูส้ อื่ ข่าว ซึง่ ได้รว่ มน�ำเสนอ
รายงานข่าวเรือ่ งราวของกลุม่ คนและองค์กรต่างๆ ทีม่ กี ารสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าเธอ
ประเมินผลสะเทือนจากการท�ำงานในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไร
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“ไม่แน่ใจว่าเราสร้างการเปลีย่ นแปลงได้แค่ไหน เพราะภาพใหญ่กม็ อง
ยาก แต่การได้เจอคนที่บอกกับเราว่า เขาตัดสินใจเปลี่ยนที่ดินของตัวเองตาม
‘โมเดลโคก หนอง นา’ เพราะดูสกู๊ปช่องไทยพีบีเอส แล้วได้มาเจอเครือข่ายคน
ท�ำงาน ได้คนไปช่วยให้คำ� แนะน�ำจนเขาสามารถลุกขึน้ มาท�ำเกษตรตามแนวทาง
ของในหลวงได้จริง จากทีก่ อ่ นหน้านีค้ ดิ ว่าจะปล่อยทีด่ นิ ให้คนอืน่ เช่าไปแล้ว เรา
ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แค่คนที่เราได้เจอ 1-2 คนเขาเปลี่ยนแปลงได้ แสดง
ว่าก็ต้องมีคนอื่นๆ อีกท�ำได้ โดยเป็นผลจากการท�ำงานของทีมข่าวทุกคน”
ด้วยประสบการณ์เช่นนี้ บุศย์สริ นิ ทร์ จึงเชือ่ มัน่ ว่า แนวทางการสือ่ สาร
ด้วยหลากหลายช่องทางสื่อของไทยพีบีเอสสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูป
ธรรมได้จริง และเธอมองว่า น่าจะมีความหมายยิง่ กว่าเพียงตัวเลขเรตติง้ การรับ
ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความส�ำเร็จตามที่ไทยพีบีเอสได้
ก�ำหนดไว้เป็นเป้าหมายสักเท่าไร
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“...การได้เจอคนทีบ
่ อกกับเราว่า เขาตัดสินใจเปลีย
่ น
ทีด
่ น
ิ ของตัวเองตาม ‘โมเดลโคก หนอง นา’ เพราะดู
สกูป
๊ ช่องไทยพีบเี อส แล้วได้มาเจอเครือข่ายคนท�ำงาน
ได้คนไปช่วยให้คำ� แนะน�ำจนเขาสามารถลุกขึน
้ มา
ท�ำเกษตรตามแนวทางของในหลวงได้จริง
จากทีก
่ อ
่ นหน้านีค
้ ด
ิ ว่าจะปล่อยทีด
่ น
ิ ให้คนอืน
่ เช่าไปแล้ว
เราก็รส
ู้ ก
ึ ว่าเป็นสิง
่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า

แค่คนที่เราได้เจอ 1-2 คนเขาเปลี่ยนแปลงได้
แสดงว่าก็ต้องมีคนอื่นๆ อีกท�ำได้
โดยเป็นผลจากการท�ำงานของทีมข่าวทุกคน”
บุศย์รินทร์ ยิ่งเกียรติกุล
ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
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เปลี่ยน “วิถีคิด-วิธีท�ำงาน”

การท�ำงานของคนไทยพีบีเอสในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนจากการท�ำงานในภาวะปกติ ทั้งในแง่มุมของการต้องรับมือกับ
สถานการณ์ใหญ่ของบ้านเมือง และการปรับรูปแบบการท�ำงานตามแนวคิดและ
แนวทางทีไ่ ด้ถกู วางไว้กอ่ นหน้า ซึง่ นับได้วา่ เป็นการน�ำทฤษฎีและหลักการ สูก่ าร
ปฏิบตั จิ ริง ซึง่ สร้างให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทัง้ ต่อมุมมองความคิดของคนท�ำงาน
ซึ่งแสดงออกผ่านวิธีการท�ำงานที่แตกต่างอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยโจทย์ทที่ ำ� ให้ทมี งานต้องศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึง้ ต้องประสานกับ
ภาคีเครือข่ายซึ่งมีการท�ำงานในประเด็นนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตเนื้อหาที่
สามารถสื่อสารให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม อันจะน�ำไปสู่พลังสร้างการ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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เปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยวิธีการท�ำงานดังกล่าว คนที่ได้รับผลในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นล�ำดับแรกๆ ก็คือตัวคนท�ำงานเอง เพราะต้องสัมผัสกับข้อมูล
และผู้คนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
เชิดพงษ์ ศรีสธุ รรม หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝา่ ยรายการประเด็นสังคม เล่า
ถึงแรงบันดาลใจทีเ่ ขาได้จาก โครงการศูนย์บาท โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม
การเรียนรูท้ ำ� การเกษตรทฤษฎีใหม่โดยไม่ใช้เงินทุนของนักศึกษาจากประเทศ
ภูฏาน เมื่อครั้งลงพื้นที่ถ่ายท�ำสกู้ปรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง จังหวัดชลบุรี ในบทบาทของคนท�ำงานสร้างสรรค์
เขาสนใจแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา ประสบการณ์ครัง้ นี้ ท�ำให้เขาเริม่ สนใจแนวคิด
การสร้างงานโดยไม่ตอ้ งใช้เงิน และลงมือท�ำเพือ่ พิสจู น์แนวคิดดังกล่าว
เชิดพงษ์ทดลองจัดกิจกรรมเล็กๆ ขึ้นภายในส�ำนักรายการ ในวาระ
ครบรอบการเสด็จสวรรคตครบ 1 ปี วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยการชักชวน
ทีมงาน ผู้ผลิตรายการ พิธกี ร ตลอดจนคนทีเ่ คยร่วมงานในวาระแสงจากพ่อ ให้
มาร่วมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการรับ
ประทานอาหาร พูดคุย จัดกิจกรรมสอนดนตรี วาดภาพ โดยใช้สถานที่บริเวณ
ลานไม้ หน้าอาคาร A
“คุยกับผูจ้ ดั การฝ่าย (นิสติ คูณผล) ว่าครบรอบปีเสด็จสวรรคตหลาย
คนไม่รจู้ ะท�ำอะไรดี อยากจัดงานเล็กๆ ง่ายๆ ทดลองใช้วธิ ขี องในหลวง ผูจ้ ดั การ
เอาด้วย ส่งไลน์ถึงคนรู้จัก ตั้งเป้าคนมา 40-50 คน ทุกคนน�ำอาหารมากินด้วย
กัน บางคนมีชอื่ เสียงได้รบั เชิญไปงานใหญ่ แต่เขาเลือกทีจ่ ะมางานทีเ่ ราจัด มอง
ว่าน่าสนใจ”
การทดลองเล็กๆ ที่ช่วยยืนยันความเป็นไปได้ของวิธีคิดใหม่ที่ได้จาก
การท�ำงาน และเขาเชื่อว่า การร่วมงานกันในครั้งนี้ ท�ำให้วิธีคิดและมุมมองฝัง
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ในตัวทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยพีบีเอส หรือผู้ผลิตนอกที่มาร่วมงาน ซึ่งกลาย
เป็น “กัลยาณมิตรที่มีความคิดความเชื่อในศาสตร์พระราชาร่วมกัน”
นอกจากคุณค่าเชิงประเด็นที่มีผลต่อทัศนคติของคนท�ำงาน มุมมอง
ต่อวิธีการท�ำงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
เชิดพงษ์ ยอมรับว่า มุมมองและวิธกี ารท�ำงานของเขา ก่อนและหลัง
การเดินทางไปร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On
Ground ของไทยพีบเี อส ทีอ่ มั พวา ว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจน เนือ่ งจากที่
ผ่านมาเขาไม่เคยท�ำงานร่วมกับส�ำนักข่าว และเชือ่ มาตลอดว่าคนส�ำนักข่าวกับ
คนส�ำนักรายการเป็นเหมือน “น�ำ้ กับน�ำ้ มัน” ทีไ่ ม่มวี นั เข้ากันได้ เพราะวิธคี ดิ และ
วิธกี ารท�ำงาน ทุกอย่างแตกต่างกันโดยสิน้ เชิง แต่เมือ่ ต้องมาท�ำงานด้วยกันตาม
โจทย์ทไี่ ด้รบั มอบหมาย สิง่ ทีเ่ ขาให้ความส�ำคัญไม่แพ้คณ
ุ ภาพของงาน คือการ
ประคับประคองการท�ำงานให้เดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างราบรืน่ สิง่ ส�ำคัญคือการ
รับฟัง และใช้จดุ แข็งของตัวเอง ช่วยเสริมช่องว่างของเพือ่ นร่วมงานต่างส�ำนัก
“ปรับตัวเข้าหากัน บางอย่างเราไม่ชอบ แต่ยอมเขาบ้างก็ได้ หลายอย่าง
ต้องชื่นชมคนข่าว งานบางอย่างท�ำคนเดียวก็ได้ด้วย ให้ท�ำรายการสดแบบนี้
ส�ำหรับเรามองว่าเป็นเรือ่ งเสีย่ งตาย ไม่กล้าท�ำแน่ๆ และเห็นได้ชดั ว่าคนจากฝ่าย
ข่าวมีความคล่องตัวสูง อยากได้ประเด็นนี้ สั่งปุ๊บได้เลย เป็นม้าเร็ว พร้อมลุย
รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีข้อมูลแน่นมาก
แต่บางอย่างผมก็ไม่ยอม ฝ่ายข่าวต้องปรับตัวตามผมด้วยเหมือนกัน
เช่น ผมวางคอนเซ็ปต์รายการไว้เป็นวาไรตี้ทอล์ก คุยข่าวแบบไม่เป็นทางการ
นักข่าวต้องปรับสไตล์การรายงาน เมือ่ เราอยากได้ภาพใหม่ ผมมีจดุ ยืนว่าต้องหา
คนนอกมาร่วมเป็นพิธีกรด้วย ก็ลองประสานงานด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้พิธีกรรับ
เชิญมาตามที่ต้องการ”
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เชิดพงษ์ เล่าถึงการผสานจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว
ท�ำให้ได้ผลงานทีน่ า่ พึงพอใจ แต่การจะท�ำเช่นนัน้ ได้ แต่ละฝ่ายต้องมีการปรับตัว
เปลีย่ นความเคยชินเดิมๆ ออกจาก “พืน้ ทีป่ ลอดภัย” ของตัวเอง เพือ่ ก้าวไปสู่
ความร่วมมือรูปแบบใหม่ อันจะน�ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาก่อนด้วยเช่นกัน
ส่วน อรุชิตา อุตมะโภคิน ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ประกาศข่าว ได้
เรียนรูก้ ารก้าวข้ามข้อจ�ำกัดจากการท�ำงานวาระแสงจากพ่อว่า ส�ำหรับงานใหญ่
และมีความส�ำคัญระดับนี้ การท�ำงานด้วยความรู้และทักษะอันจ�ำกัด งานจะ
ไม่มที างส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ แต่สงิ่ ทีจ่ ะช่วยให้ทกุ คนสามารถก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของ
ตัวเองทีม่ อี ยู่ ก็คอื การร่วมมือกับส่วนงานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญช�ำนาญซึง่ แตก
ต่าง สามารถเติมเต็มกันได้ และเรียนรู้ทักษะใหม่ไปพร้อมกัน
“จากเดิมท�ำงานเพื่อผลิตสกู๊ปทีวี สัมภาษณ์แหล่งข่าว ออกอากาศ ก็
จบ เอาเข้าจริงๆ เราท�ำงานแต่กับคนในทีมเล็กๆ ของตัวเอง พอมาจัดกิจกรรม
ทีต่ อ้ งมีงานด้านการจัดการ มีรายละเอียดเยอะแยะ ต้องท�ำงานประสานกับฝ่าย
อื่น ต้องมาคิดมาวางแผนด้วยกันกับเครือข่าย จะสื่อสารประเด็นอะไร รูปแบบ
งานจะเป็นอย่างไร ต้องท�ำอะไรกับใครบ้างเพื่อให้งานเกิดขึ้นได้ คนมาร่วมงาน
แล้วจะได้อะไรกลับไปบ้าง”
การต้องตอบโจทย์ใหม่ๆ ส�ำหรับอรุชิตามองว่าคือการเรียนรู้ที่ดีกว่า
การฝึกอบรมเป็นครั้งคราว เพราะคนท�ำงานได้สัมผัสประสบการณ์จริง ซึ่งผล
งานสร้างการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจให้กับทุกคน
ในด้านการท�ำงานเป็นทีม พลเทพ รัตนดิเรก หัวหน้างานสื่อสังคม
ออนไลน์และการตลาดออนไลน์ สะท้อนมุมมองการท�ำงานทีม่ คี วามร่วมมือจาก
ส่วนงานต่างๆ ในองค์กรว่าสร้างให้เกิดความส�ำเร็จของงานได้ในที่สุด

158

เรื่องเล่าคนท�ำงานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

“ความส�ำเร็จมาจากการทีเ่ ราก้าวข้ามกรอบสีเ่ หลีย่ มได้ ออกจากการ
ท�ำงานแบบเดิมๆ ในส่วนงานของตัวเอง และมีการประชุมอัพเดตงานกันบ่อยๆ
เมื่อได้คุยกันมากขึ้น ท�ำให้แต่ละคนรู้ว่าทีมอื่นท�ำอะไร ท�ำให้เชื่อมประสานการ
ท�ำงานกันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งที่โปรเจ็กต์เกิดขึ้นแบบฉุกละหุก ทั้งฝั่งข่าวและโซเชียล
เหมือนขึ้นรถไฟเหาะตลอดเวลา แต่เราท�ำทุกอย่างได้ส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้”
ส�ำหรับ บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว เธอเล่า
ถึงคุณค่าของงานที่ได้สัมผัสว่า เธอตัดสินใจสมัครสอบเพื่อเข้าท�ำงานในองค์กร
สื่อแห่งนี้ เพราะเห็นว่าไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่มีความเป็นกลาง ปลอด
จากอิทธิพลการครอบง�ำและแทรกแซงจากกลุ่มทุนธุรกิจและอ�ำนาจรัฐ ด้วย
ประสบการณ์สว่ นตัวทีเ่ คยท�ำงานเป็นตัวแทนอาสากาชาด (แอมบาสเดอร์) ท�ำให้
เกิดความคิดที่จะท�ำงานในจุดที่สร้างประโยชน์แก่สังคมได้มากที่สุด
“ระยะหลัง งานสื่อสารมวลชนแข่งขันสูง หลายแห่งก็หันมาเน้นการ
ท�ำงานเพื่อสังคมด้วยเหมือนกัน แต่มองไทยพีบีเอสว่ามีความแตกต่าง ตรงที่มี
การท�ำงาน On ground กับภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการท�ำงานเชิงลึกเพื่อสร้าง
การเปลีย่ นแปลงอย่างทีไ่ ม่เคยเห็นสือ่ อืน่ มีงานในลักษณะนี”้ บุศย์สริ นิ ทร์กล่าว
ถึงความตัง้ ใจ ประกอบกับประสบการณ์ทำ� งานสือ่ สาธารณะแห่งนีใ้ นช่วงไม่กปี่ ี
ที่ผ่านมา ยิ่งตอกย�้ำแก่นสารอันเป็นคุณค่าแห่งสื่อสาธารณะในการรับรู้ของเธอ
ให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามล�ำดับ
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว เชื่อมั่นว่า การได้
ทดลองท�ำงานด้วยวิธกี ารเหล่านี้ จะสร้างให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการท�ำงาน
ใหม่ทอี่ งค์กรหวังจะสร้างให้เกิดมีขนึ้ ได้เป็นอย่างดี แทนทีจ่ ะเป็นการสัง่ การโดย
บุคลากรขาดความเข้าใจถึงความหมายของนโยบายอย่างแท้จริง
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การผสานจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละฝ่าย
ซึง
่ ในทีส
่ ด
ุ แล้วท�ำให้ได้ผลงานทีน
่ า่ พึงพอใจ

แต่การจะท�ำเช่นนั้นได้
แต่ละฝ่ายต้องมีการปรับตัว
เปลี่ยนความเคยชินเดิมๆ
ออกจาก “พื้นที่ปลอดภัย” ของตัวเอง
เพือ
่ ก้าวไปสูค
่ วามร่วมมือรูปแบบใหม่
อันจะน�ำไปสูค
่ ณ
ุ ภาพใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาก่อนด้วยเช่นกัน

เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม
หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายรายการประเด็นสังคม
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การท�ำงานของไทยพีบีเอสนับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงแสดงให้เห็นถึงหลักสื่อสาธารณะ
ที่สะท้อนผ่าน DNA ของคนไทยพีบีเอส ทั้ง 6 ประการ ให้เป็นที่ปรากฏทั้งต่อ
คนภายนอก และสร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรภายในองค์กร ได้แก่
จิตส�ำนึกเพือ่ สังคม (Social Mind) คนไทยพีบเี อสมีการท�ำงานโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างชัดเจน
ความร่วมมือ (Partnership) การท�ำงานในช่วงหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา เกิด
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม โดยเป็นการเปิดเวทีเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม
ร่วมกัน รวมทั้งขยายผลการท�ำงานและความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่าง
ชัดเจน
ความน่าเชื่อถือ (Reliable) คุณภาพข่าวสารที่ได้รับการน�ำเสนอ
โดยไทยพีบเี อส ได้รบั ความเชือ่ ถือไว้วางใจจากผูช้ ม ตลอดจนส่วนงานภายนอก
ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามร่วมมือเพือ่ ผลิตเนือ้ หาคุณภาพสูส่ าธารณะ อาทิ การร่วมถ่ายทอด
งานพระราชพิธีกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) การได้
รับการประสานจากเว็บไซต์ยูทูบเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณให้ผู้ชมได้รับชมทั่วโลก
สถานีโทรทัศน์ของประเทศต่างๆ มีการประสานงานเพื่อเชื่อมสัญญาณออก
อากาศเพื่อเผยแพร่รายการร่วมกับไทยพีบีเอส
นวัตกรรม (Innovation) เราได้เห็นผลงานที่สะท้อนการคิด
สร้างสรรค์ใหม่จากการท�ำงานแสงจากพ่อหลายชิ้น อาทิ วิธีคิดแนวทางการ
ท�ำงานที่มุ่งน�ำประชาชนจากความโศกเศร้าสู่ปัญญา การจัดงานตลาดนัด
ยั่งยืน แผนที่ปักหมุด โครงการเสียงเพื่อพ่อ นิทรรศการเทิดพระเกียรติแบบ
Interactive เป็นต้น
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การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) การปรับรูปแบบการท�ำงานภาย
ใต้โครงการแสงจากพ่อ..สู่ความยั่งยืน เป็นการสื่อสารความต่อเนื่องเชิง
นโยบายในช่วงเวลาที่ไทยพีบีเอสต้องเผชิญกับ “สุญญากาศ” ของการบริหาร
ท�ำให้ตัวแทนของทุกส่วนงานได้มีเวทีที่ช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนการท�ำงาน
รวมทั้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์งาน On Ground
ของไทยพีบีเอส เป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่สร้างโจทย์การท�ำงานร่วมกันในหลาก
หลายประเด็นและช่องทางอย่างแท้จริง
ผลกระทบ (Impact) ไทยพีบีเอสมีการก�ำหนดบทบาทในการเป็น
“สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยวางยุทธศาสตร์ On Air,
Online, On Ground ซึง่ มีการน�ำมาปรับใช้ในช่วงของพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ ผสานกับการสร้างกลไกการท�ำงานแบบบูรณาการ เพือ่ มุง่ ตอบโจทย์
การขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสานต่อพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ในมุมมองของ วาสนา ไซประเสริฐ ผูช้ ว่ ยโปรดิวเซอร์ขา่ ว ส�ำนักข่าว
เห็นความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ทั้งที่หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่
สามารถส่งต่อการท�ำงานกันด้วยความเต็มใจ ความผิดพลาดใดทีเ่ กิดมีขนึ้ ก็ไม่มี
การกล่าวโทษกัน แต่พยายามมองข้าม และช่วยเหลือกันเพือ่ ให้งานส�ำเร็จลุลว่ ง
ด้วยเหตุที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการให้การสื่อสารงานพระราชพิธี
ในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด
“เป็นภาวะมึนๆ งงๆ ชุลมุนฝุ่นตลบ ทุกวันนี้ยังงงว่าเราผ่านช่วงเวลา
นั้นกันมาได้อย่างไร อยู่ดีๆ ทุกคนก็ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง แต่ก็เกิด
ความสงสัยว่า ที่เราทุ่มเทขนาดนี้ เราท�ำเพราะในหลวงหรือองค์กร”
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ความสงสัยเช่นนี้น�ำมาสู่โจทย์ส�ำคัญคือ การร่วมแรงร่วมใจและ
สร้างสรรค์การท�ำงาน ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้ สามารถ
สร้างให้เกิดซ�้ำขึ้นอีกได้หรือไม่ หากไม่ใช่เป็นการท�ำงานในประเด็นที่มีความยิ่ง
ใหญ่ในตัวเองเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
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ถอดบทเรียนปัจจัยความส�ำเร็จ
ของ “แสงจากพ่อ”

ไทยพีบเี อสมีความพยายามทีจ่ ะค้นหากุญแจดอกส�ำคัญเพือ่ ไขสูค่ ำ� ตอบ
ในเรือ่ งดังกล่าว โดยการจัดการถอดบทเรียนในเวทีเรือ่ งเล่างาน Co-Creation
“แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง
Convention Hall 1 อาคารศูนย์การเรียนรูข้ องไทยพีบเี อส วัตถุประสงค์สำ� คัญ
คือการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงานจากผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง และ
ผู้บริหาร เพื่อสกัดให้ได้มาซึ่งปัจจัยความส�ำเร็จจากการท�ำงาน “แสงจากพ่อ”
และน�ำมาสรุปเป็นวิถคี ดิ และวิธที ำ� งานของไทยพีบเี อสในการขับเคลือ่ นประเด็น
อื่นๆ ให้บรรลุถึงความส�ำเร็จเช่นเดียวกับงาน “แสงจากพ่อ” ต่อไป
“ความส�ำเร็จ” ของการท�ำงานในวาระแสงจากพ่อ จากการระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในทุกส่วนงานของไทยพีบีเอส สรุปได้ดังนี้
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บรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความประทับใจ
ในเวทีถอดบทเรียน “เรื่องเล่างาน Co-Creation “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”
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• การตอบโจทย์ความคาดหวังต่อสือ่ สาธารณะ ในมุมมองของ
หลายคนเห็นตรงกันว่า การท�ำงานของคนไทยพีบีเอสในช่วง
การเสด็จสวรรคต แรงผลักดันส�ำคัญส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะของสื่อสาธารณะเพียง
แห่งเดียวของไทย ซึ่งถูกสังคมคาดหวังให้ต้องสื่อสารผลงาน
ด้วยคุณภาพที่สร้างคุณประโยชน์ โดยมีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากสื่อทั่วไป ท�ำให้ไทยพีบีเอสต้องมีการผลิตเนื้อหา
ข่าวสารด้วยตนเอง แทนที่จะเป็นการเชื่อมสัญญาณการ
ถ่ายทอดสด และน�ำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ จาก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
• การบูรณาการทุกส่วนงานในไทยพีบเี อส การท�ำงานในวาระ
แสงจากพ่อส่งผลให้มีการเชื่อมโยงการท�ำงาน และผลงานมี
การน�ำไปปรับรูปแบบเพือ่ น�ำเสนอในหลากหลายช่องทางเพิม่
ขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นอย่าง
ชัดเจน
• การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง หลายคนเห็น
ว่า การท�ำงานในวาระแสงจากพ่อ มุ่งเน้นการประสานการ
ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างแท้จริงตลอดทัง้ กระบวนการ
ตัง้ แต่การคิด วิเคราะห์ วางแผน และร่วมกันจัดกิจกรรม หรือ
ผลิตรายการ โดยไทยพีบเี อสมีบทบาทหลักในการประสานงาน
และหนุ น เสริ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
ระหว่างเครือข่ายต่างๆ รวมทัง้ ขยายผลสูป่ ระชาชนทัว่ ไป ผ่าน
ช่องทางสื่อที่หลากหลายของไทยพีบีเอส
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• การเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ การเรียนรู้ ไทยพีบเี อสสามารถใช้หลากหลาย
ช่องทางการสือ่ สารเพือ่ ให้บคุ คลและเครือข่ายได้เกิดการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรม On Ground ทีส่ ามารถเชือ่ ม
ประสานเครือข่ายต่างๆ ทีม่ กี ารน�ำแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ไปใช้จริงเห็น
ผลเป็นรูปธรรม ให้มกี ารท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นและเกิด
ความต่อเนื่อง และขยายการรับรู้สู่สาธารณะในทุกช่องทาง
สื่อสาร ส่งผลให้เกิดการขยายการรับรู้เกี่ยวกับสถานะและ
บทบาทของไทยพีบเี อสไปยังกลุม่ เป้าหมายใหม่เพิม่ ขึน้ ด้วย
• เป้าหมายร่วมเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลง การท�ำงานในครัง้
นีแ้ ตกต่างจากการท�ำงานในช่วงเวลาปกติ ซึง่ เป็นการผลิตงาน
ตามภารกิจประจ�ำวัน แต่เป็นการน�ำเสนอสาระข่าวสารที่มี
ความต่อเนื่อง และลงลึกเชิงประเด็น ทุกคนทุ่มเทในการ
ผลิตผลงานอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ สือ่ สารเรือ่ งราวพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ด้วยหวังให้เกิดพลังในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
โดยคนในสังคมมีการน�ำพระราชปณิธานและแนวทางการทรง
งานไปปรับใช้ในชีวติ จริงให้ได้มากทีส่ ดุ
• บุคลากรเกิดความภาคภูมใิ จ การท�ำงานทีม่ เี ป้าหมายชัดเจน
ว่าสามารถตอบโจทย์ในการสร้างคุณค่าแก่สงั คม ประกอบกับ
การท�ำงานเป็นทีมที่อาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ส่งผล
ให้ชิ้นงานมีคุณภาพ บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
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“ปัจจัยความส�ำเร็จ” เป็นประเด็นถัดไปทีถ่ กู ตัง้ เป็นโจทย์เพือ่ สืบค้นให้
เห็นถึงทีม่ าแห่งความส�ำเร็จในวาระการท�ำงาน “แสงจากพ่อ” ของคนไทยพีบเี อส
สรุปได้ดงั นี้
• คุณค่าเชิงประเด็น การน�ำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น
คุณค่าสูงสุดที่ไม่เฉพาะคนไทยพีบีเอส แต่ยังรวมไปถึงภาคี
เครือข่าย ผู้ผลิตจากภายนอก ที่มีความรู้สึกไม่ต่างจาก
ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้ทีมงานต่างมองตรง
ไปยังทิศทางเดียวกันโดยไม่มีข้อถกเถียงหรือสงสัย จนเกิด
เป็นความปรารถนาที่จะผลิตและน�ำเสนองาน ทีส่ ะท้อนพระ
อัจฉริยภาพและพระราชปณิธานให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม
ไทยในวงกว้างอย่างแท้จริง
• คนท�ำงานมีอดุ มการณ์รว่ ม หมายถึงการมีวธิ คี ดิ ทีช่ ดั เจน จาก
ความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณค่าสื่อสาธารณะ
และการมีบทบาทเป็นสือ่ เพือ่ ความเปลีย่ นแปลง ดังทีไ่ ด้รบั การ
ก�ำหนดไว้เป็นแนวทางส�ำคัญขององค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถ
น�ำมาปรับใช้เพือ่ การท�ำงานในวาระแสงจากพ่อได้อย่างชัดเจน
และทันท่วงที
• การท�ำงานเป็นทีม ด้วยอุดมการณ์ที่มีร่วมกันดังนี้เอง ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในทุกส่วนงาน
ทุกคนพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รวมทั้งให้อภัยกันในความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดมีขึ้น
ระหว่างการท�ำงาน
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• การท�ำงานแบบลงลึกและต่อเนื่อง หลายคนสะท้อนว่า รูป
แบบการท�ำงานในช่วงวาระแสงจากพ่อ ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำงาน
ลงลึกเชิงประเด็น และติดตามการท�ำงานของภาคีเครือข่าย
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างผลงานคุณภาพ ท�ำให้บุคลากร
ได้ใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจกับเรื่องราว จนเกิดความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเกิดแรงบันดาลใจจากคุณค่าใน
เรื่องราว จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่อง
ทางสื่อสารที่มีอยู่
• งานเครือข่ายเสริมคุณภาพเนือ้ หา ในการระดมความคิดเห็น
เรื่องปัจจัยความส�ำเร็จของงานแสงจากพ่อ หลายคนมองว่า
การท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่าย ท�ำให้เห็นภาพและ
เข้าใจการท�ำงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนและรอบด้าน
ยิ่งขึ้น ซึ่งภารกิจดังกล่าวของภาคีเครือข่ายได้กลายมาเป็น
วัตถุดิบที่มีความหลากหลายให้คนท�ำงานสามารถคัดสรรไป
น�ำเสนอผ่านช่องทางสื่อได้อย่างน่าสนใจ และเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้ชม
• การมีแนวนโยบายทีช่ ดั เจน นอกจากนโยบายหลักในการเป็น
สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ตลอดจนแผนบริการกิจการ 3
ปี และยุทธศาสตร์การท�ำงานซึ่งเป็นหลักให้คนไทยพีบีเอสได้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้ว ในวาระการท�ำงาน
แสงจากพ่อ ผู้บริหารในขณะนั้นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมคิดและก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน โดยให้การสนับสนุน
อย่างชัดเจน
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• การมีกลไกก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน การตั้งคณะท�ำงาน
โครงการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ในเดือมเมษายน 2560
เป็นการเปิดเวทีให้ทุกส่วนงานได้ท�ำงานร่วมกัน เพื่อก้าวข้าม
ข้อจ�ำกัดการท�ำงานแบบแยกส่วนที่ถูกก�ำหนดเชิงโครงสร้าง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดเอกภาพ ลดความซ�้ำซ้อน และ
เป็นการเสริมการท�ำงานซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี
• ภาวะการน�ำร่วม (Collective Leadership) ในช่วงเวลา
ส� ำ คั ญ สู ง สุ ด ของสั ง คม แต่ ไ ทยพี บี เ อสกลั บ ต้ อ งเผชิ ญ
สถานการณ์การเกิดสุญญากาศการบริหารภายในองค์กร
กระนั้น คนไทยพีบีเอสยังสามารถรวมพลังเพื่อให้การปฏิบัติ
งานเดินหน้าโดยไม่สะดุดหยุดชะงัก ด้วยการร่วมกันคิด ช่วย
กันตัดสินใจ และท�ำงานร่วมกันจนสามารถสร้างให้เกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพ
• การท�ำงานข้ามส่วนงาน (Cross Function) การท�ำงานใน
วาระแสงจากพ่อ กล่าวได้วา่ เป็นช่วงเวลาทีบ่ คุ ลากรจากส่วน
งานต่างๆ ของไทยพีบีเอสได้มาท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องมากที่สุดกว่าครั้งใดที่เคยมี
มา ส่งผลให้มีการดึงจุดแข็งมาเสริมจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายได้
เป็นอย่างดี สร้างให้เกิดผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ทุกคน

172

เรื่องเล่าคนท�ำงานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

จากความส�ำเร็จและการเรียนรูจ้ ากการท�ำงานข้างต้น หากจะน�ำปัจจัย
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลเข้ากับการท�ำงานในประเด็นหรือวาระอื่นๆ
ของไทยพีบเี อส โดยท�ำให้คนท�ำงานสามารถสร้างความส�ำเร็จของงานเช่นเดียว
กับที่เกิดขึ้นกับงาน “แสงจากพ่อ” ควรมีองค์ประกอบแห่งความส�ำเร็จ 6
ประการ ดังนี้
1. วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ คนท�ำงานต้องมีวิธีคิดเช่นนี้ กล่าวคือ
เข้าใจเป้าหมายของไทยพีบีเอสในการเป็นสื่อเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์งานที่เปิดโอกาส
ให้คนท�ำงานได้ถกแถลงถึงเป้าหมายการท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร, คุณค่าของการเป็นสือ่ สาธารณะ และการเป็นสือ่
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และความเข้าใจต่อความคาดหวัง
ของสังคมต่อสื่อสาธารณะ จนเกิดเป็นอุดมการณ์ร่วมของคน
ท�ำงาน
2. กลไกการน�ำงานรวมหมู่ ควรมีกลไกการขับเคลื่อนงานที่มี
การน�ำรวมหมู่อย่างชัดเจน และมีกระบวนการท�ำงานที่คน
ท�ำงานได้รว่ มคิด ร่วมตัดสินใจ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยกระบวนการ
ปรึกษาหารือ และรับฟังกันอย่างลึกซึ้ง
3. การท�ำงานข้ามส่วนงาน ควรส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ที่
อาศัยความร่วมมือของสายงานต่างๆ โดยน�ำจุดแข็งของแต่ละ
ส่วนงานมาเสริมการท�ำงานซึ่งกันและกัน
4. ท่าทีการเรียนรู้ ควรส่งเสริมคนท�ำงานให้เรียนรู้ในประเด็นที่
ท�ำอย่างลึกซึง้ และต่อเนือ่ ง ด้วยวิธกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
การมีประสบการณ์ตรง จนท�ำให้คนท�ำงานเข้าใจประเด็นอย่าง
ถ่องแท้ และสามารถคิดสร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น
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5. การถอดบทเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ควรมีเวทีการประชุมติดตาม
ผลการท�ำงาน ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนท�ำงานสามารถแลก
เปลีย่ นเรียนรูจ้ ดุ แข็งและจุดอ่อนของตน และช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกัน
6. คุณค่าของการสานเครือข่าย ควรส่งเสริมให้คนท�ำงานได้รว่ ม
งานกับเครือข่าย ด้วยการเห็นคุณค่าของความร่วมมือและด้วย
ท่าทีของการเปิดใจเรียนรูจ้ ากกันและกัน อันจะท�ำให้เกิดการ
รวมพลังท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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สู่การท�ำงานในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส ให้
มุมมองต่อปัจจัยความส�ำเร็จเพิ่มเติมในเรื่องการท�ำงานของคนไทยพีบีเอสกับ
เครือข่ายว่า
“ต้องหาจังหวะสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง แต่เชือ่ มัน่ ว่า ความเข้าใจจะเกิด
ได้เมื่อคนท�ำงานได้ลงมือท�ำ ‘แสงจากพ่อ’ เป็นตัวอย่างที่จะท�ำให้เกิดความ
เข้ า ใจว่ า เวลาเราพู ด ถึ ง ความร่ ว มมื อ ภายใน หรือ ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง คือแบบนี้ ไม่ใช่การลงไปท�ำเอง แต่ใช้ช่องทางสื่อที่มีอยู่เพื่อ
สนับสนุนคนที่เป็นตัวจริง” ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส เชื่อมั่นว่า “แสงจากพ่อ”
คือรูปธรรมของทิศทางการท�ำงานของไทยพีบีเอสที่ดีที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านการท�ำงานข้ามสายงาน เมื่อปักธงว่าจะเป็นสื่อ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยกลยุทธ์การท�ำงานที่เชื่อมประสานทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างพลังขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์เชิงประเด็น แบบฝึกหัดของการท�ำงานใน
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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วาระ “แสงจากพ่อ” ถูกตอบโจทย์ด้วยการจัดตั้งคณะท�ำงานโครงการแสงจาก
พ่อ..สู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกเฉพาะกิจ ให้เกิดการรวมตัวกันข้ามส่วนงาน
ภายในองค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของการจัดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ
ขององค์กรราชการ คือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีส่วนงานย่อยแบ่งแยกกัน
โดยเด็ดขาด การบริหารจัดการเป็นลักษณะของการสัง่ การแนวดิง่ ตามสายบังคับ
บัญชา สร้างให้เกิดวัฒนธรรมอ�ำนาจ และการท�ำงานแบบ “รอค�ำสัง่ ” ซึง่ ไม่เอือ้
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนการท�ำงานไปสู่จุด
หมายที่วางไว้
เรื่องนี้ ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส ขยายความโดยย�้ำทิศทางการ
ท�ำงานข้างหน้า ด้วยค�ำส�ำคัญ ได้แก่ Digital Transformation และ
Content-Based Structure
“มีการปรับมาแล้วเป็นระยะ แต่จะต้องปรับอีก เป้าหมายคือ
ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Digital Transformation คือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การ
เป็นดิจิทัลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ และรูปแบบการบริหารโครงสร้างที่เป็น
Content Based Structure ไม่ใช่เป็นส�ำนักตามภารกิจ แต่ใช้เนือ้ หาเป็นตัวตัง้
เช่น กลุม่ เนือ้ หาเรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ก็จะมีครบทัง้ ฝ่ายข่าว ฝ่ายรายการ
ครีเอทีฟ ช่างเทคนิคจบในหนึง่ ยูนติ นีค่ อื อนาคต ซึง่ สือ่ สาธารณะในหลายประเทศ
ไปในทิศทางนี้ แต่ถอื เป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ซึง่ เป็นเรือ่ งของอนาคต”
ส�ำหรับในวันนี้ ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส บอกว่าทิศทางนี้เริ่มต้นแล้ว
ด้วยการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง คือการจัดกลุ่มงานตามลักษณะงาน เพื่อให้
เกิดเอกภาพ แก้ปัญหาการท�ำงานซ�้ำซ้อนและตัดก�ำลังกันเองเช่นในอดีต รวม
ทั้งการออกแบบการท�ำงานด้วยยุทธศาสตร์เชิงประเด็น เรียกว่า “ครัวกลาง”
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เพื่อให้คนจากต่างส�ำนักได้ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารภายใต้การขับ
เคลื่อนเชิงประเด็นหลัก (Core agenda) เดียวกัน
นี่คือการขยายผลองค์ประกอบความส�ำเร็จของงานแสงจากพ่อสู่การ
พัฒนาการท�ำงานของทีมไทยพีบีเอสอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นว่า สิ่ง
นี้จะท�ำให้ผลงานการขับเคลื่อนเชิงประเด็นหลักที่ส�ำคัญอื่นๆ ของไทยพีบีเอส
ในอนาคต มีคุณภาพและก่อประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยั่งยืน
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“ต้องหาจังหวะสือ
่ สารอย่างต่อเนือ
่ ง แต่เชือ
่ มัน
่ ว่า
ความเข้าใจจะเกิดได้เมือ
่ คนท�ำงานได้ลงมือท�ำ

‘แสงจากพ่อ’ เป็นตัวอย่างที่จะท�ำให้
เกิดความเข้าใจว่า เวลาเราพูดถึง
ความร่วมมือภายใน หรือขับเคลื่อน
เพื่อความเปลี่ยนแปลง คือแบบนี้
ไม่ใช่การลงไปท�ำเอง แต่ใช้ช่องทาง
สื่อที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนคนที่เป็นตัวจริง”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อ�ำนวยการไทยพีบีเอส
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ภาคผนวก
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หลักสื่อสาธารณะ

1) ความทั่วถึง (Universality)

สื่อสาธารณะต้องด�ำเนินการเพื่อประชาชนทั้งประเทศ ต้องพยายามเข้าถึงทุก
คน หรือสื่อสาธารณะต้อง “ถูกใช้” โดยคนจ�ำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนอยู่บนฐานข้อมูล
ข่าวสารเดียวกัน อย่างไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม หรือรายได้
2) ความหลากหลาย (Diversity)

สือ่ สาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยทีส่ ดุ ในด้านประเภทของรายการ
ผูช้ มผูฟ้ งั กลุม่ เป้าหมายและเนือ้ หา รวมทัง้ ประเด็นถกเถียง ทัง้ หมายรวมถึงกลุม่
ผูผ้ ลิตอิสระทีห่ ลากหลาย ไม่ผกู ขาดกับกลุม่ หนึง่ แต่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวาง
ในการเข้าถึง เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้อง
ตอบสนองความสนใจของสาธารณะที่หลากหลาย โดยน�ำเสนอรายการหลาก
ประเภท ที่แต่ละรายการอาจตอบสนองกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาด
หวัง ความต้องการ และลักษณะการรับสื่อที่ต่างกัน
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3) ความเป็นอิสระ (Independence)

องค์การสือ่ สารสาธารณะ ต้องมีความเป็นอิสระ มีทมี่ าของรายได้ทปี่ ระกันความ
เป็นอิสระจากรัฐ และทุนธุรกิจ และต้องสร้าง หรือพัฒนาความยัง่ ยืนของความ
เป็นอิสระ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะหรือประชาชน ผู้ผลิตสื่อ
สาธารณะต้องมีเสรีภาพ และความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สือ่ สาธารณะต้องเป็น กลางในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็น
อิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ที่แตก
ต่างกัน และต้องสร้างกลไกการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เสรี อันเป็นหลัก
การส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย
4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Protection)

สื่อสาธารณะต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ล่วงละเมิดส่วนบุคคลและ
ครอบครัว เว้นเสียแต่ความจ�ำเป็นเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่
ต้องค�ำนึงถึงและถือปฏิบตั ใิ นหลักการสิทธิมนุษยนในทุกขัน้ ตอนการท�ำงาน และ
ในการผลิตรายการต่างๆ
5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness)

สื่อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะของรายการที่มี
มาตรฐานและรสนิยม เนือ้ หารายการต้องแตกต่างจากสือ่ อืน่ จนท�ำให้ผชู้ มผูฟ้ งั
สามารถแยกแยะได้ในความแตกต่างของคุณภาพ คุณค่า จุดยืน และลักษณะ
เฉพาะของสือ่ สาธารณะ โจทย์ของสือ่ สาธารณะจึงมิใช่แค่การผลิตรายการทีส่ อื่
อื่นไม่สนใจผลิต แต่ควรมีทั้งยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่สร้างความแตกต่าง ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการน�ำ
เสนอ มีมาตรฐานตามหลักการแห่งวิชาชีพ มีรสนิยม มีความสุภาพที่เหมาะสม
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สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐาน และค่านิยมของชุมชนสังคมนั้นๆ
ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้องเป็นผู้น�ำในการพัฒนารายการต้นแบบ
6) ความมีส่วนร่วม (Participation)

เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของสื่อสาธารณะ ที่ยึดค่านิยมประชาธิปไตย ทั้งใน
กระบวนการ และเป้าหมายการท�ำงาน การมีส่วนร่วมในระดับผู้ปฏิบัติงาน คือ
วัฒนธรรมการท�ำงานด้านรายการที่มีการปรึกษาหารือ ระดมความคิดร่วมกัน
พัฒนาและประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายในการท�ำงาน
เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ ส่วนการมีส่วนร่วมกับสังคม คือการเปิด
โอกาสให้สังคม อันหมายถึงผู้รับสื่อที่เป็นปัจเจก และกลุ่มทางสังคมต่างๆ ได้มี
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้อง
เรียนเมือ่ เห็นว่าองค์กรปฏิบตั งิ านไม่ถกู ต้อง ไม่เป็นไปตามพันธกิจและจริยธรรม
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการผลิตและเผยแพร่รายการ
7) การพัฒนา (Development)

การผลิตรายการ การจัดหา และการเผยแพร่สื่อเพื่อบริการสาธารณะ ทั้งเป้า
หมายในการพัฒนาสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ
และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งเสริมการยอมรับซึง่ กันและกันในความเป็น
พหุสังคม เปิดพื้นที่ให้ผู้ด้อยสิทธิไร้เสียงของสังคม ส่งเสริมความเข้าใจและ
เกื้อกูลกันของสมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะต้องพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การท�ำงานของบุคลากรในองค์กรื และผู้ร่วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อันจะ
ท�ำให้รายการหรือผลผลิตขององค์การ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม
ทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ
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8) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Creditability)

สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากสังคม ซึ่งเป็นผลจาก
การท�ำงานทีย่ ดึ หลักจริยธรรมวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงาน
ข่าวและการน�ำเสนอรายการอย่างค�ำนึงถึงความถูกต้องเทีย่ วตรงตามข้อเท็จจริง
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ฝกั ใฝ่ถอื ข้าง ไม่ลำ� เอียง ไม่มอี คติ เนือ้ หารายการ
ทีน่ ำ� เสนอ ต้องมีทงั้ ความกว้างหรือรอบด้านและความลุม่ ลึก ไม่รายงานหรือน�ำ
เสนอรายการอย่างตื้นๆ ง่ายๆ หรือรวบรัดเกินไป ต้องให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอกับความเข้าใจทีถ่ กู ต้องชัดเจน รายการต้องสะท้อนสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมระดับชาติ ระดับภูมภิ าค ระดับท้องถิน่ โดยรักษาสมดุล
ให้เหมาะสม
นอกเหนือจากการสร้างความเชือ่ ถือและไว้วางใจได้ จากการท�ำงานด้วยคุณภาพ
มีทักษะ จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สื่อสาธารณะ
ยังต้องมีการก�ำหนดกลไกหรือวิธีการให้ผู้ชมผู้ฟังมีโอกาสให้ความคิดเห็น ข้อ
แนะน�ำ ต่อการให้บริการ และการน�ำเสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
ที่ส�ำคัญต้องมีการรวบรวมเสียงสะท้อนของผู้ชมผู้ฟังแล้วน�ำเสนอสู่สาธารณะ
ทั้งน�ำมาพิจารณาปรับปรุงการท�ำงาน การผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ
9) ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ผู้ท�ำงานสื่อสาธารณะต้องไม่ท�ำให้เกิดความเคลือบแคลงว่าปฏิบัติหน้าที่โดย
แอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน ครอบครัวหรือพวกพ้อง ประโยชน์ดังกล่าวนี้
มิได้หมายถึงเฉพาะรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการ
รายงานหรือการน�ำเสนอรายการทีส่ นับสนุนการได้เปรียบของกลุม่ ผลประโยชน์
กลุ่มกดดัน กลุ่มการเมือง รวมไปถึงการรับของขวัญ ของแถม ส่วนลดบริการ
แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน
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การให้กู้ยืม อภินันทนาการ ที่เกินขอบเขตของไมตรีจิตจากบุคคล องค์กร รวม
ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพราะการกระท�ำของบุคลากรทุกระดับ
ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจของสังคมต่อองค์กร
สื่อสาธารณะต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์การที่มีคุณธรรม และความ
ซือ่ สัตย์ (Integrity) มีกลไกการติดตามตรวจสอบ เพือ่ มิให้รายการและบุคลากร
องค์การ รวมทั้งผู้ผลิตอิสระเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและแอบแฝงในการน�ำ
เสนอสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือทางการเมือง เช่น
การน�ำเสนอ หรือส่งเสริมสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฏตัวเพื่อเป็นพิธีกรในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
การให้ใช้ชื่อสนับสนุนสินค้า ฯลฯ หรือการกระท�ำใดที่ส่งผลเสียหายต่อภาพ
ลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
เพือ่ ความโปร่งใสในเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน องค์การต้องให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้น�ำเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการ ทั้งที่เป็นบุคลากร
องค์การและผู้ท�ำงานอิสระ ต้องแจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของส่วนตัว และของ
สมาชิกในครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการท�ำหน้าที่ในองค์การสื่อสาธารณะ หรือ
ส.ส.ท.
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ค่านิยมที่สะท้อนผ่าน DNA
ของคนไทยพีบีเอส
(Spirit of Thai PBS)

ค่านิยมทีส่ ะท้อนผ่าน DNA ของคนไทยพีบเี อส (Spirit of Thai PBS)
ประกอบด้วย
S - Social Mind

คือการมีจิตใจบริการสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเองที่ได้ท�ำหน้าที่รับใช้สังคม
P – Partnership

คือการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน
I – Impact

คือการสร้างผลงานที่มีผลลัพธที่ดีขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และ
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและสังคม

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

185

R – Reliable

คือ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ชมผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การท�ำงานสื่อสาธารณะ
I – Innovation

คือนวัตกรรมการท�ำงานสื่อ หรือวิธีการใหม่ๆ ที่สนับสนุนงานข่าวและรายการ
เช่น การใช้สื่อใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
T – Teamwork

คือการท�ำงานเป็นทีม ไม่ส�ำคัญว่าจะอาวุโสน้อยหรือมากกว่า จะอยู่ต่างส�ำนัก
หรือต่างศูนย์ข่าว สมาชิกไทยพีบีเอสต่างตระหนักในงานส่วนรวมเสมอ ทุกคน
ต่างแสดงความเป็นสือ่ มืออาชีพทีเ่ ห็นและปกป้องสาธารณประโยชน์ไว้เหนือสิง่
อื่นใด
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