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เรื่องควรรู้เกี่ยวกับรายการ

“วิทยุกระจายเสียง”

บทที่ 1

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับรายการวิทยุกระจายเสียง
องค์ประกอบในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

การที่รายการวิทยุ..รายการหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง ผู้จัดรายการวิทยุที่จะประสบความสำเร็จ จึงต้องศึกษา
และทำความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ให้ถี่ถ้วน เพราะองค์ประกอบแต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญ และส่งผลต่อความ
สำเร็จในการจัดรายการวิทยุทั้งสิ้น

1.ผู้ฟัง

คือ กลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมายของการจัดรายการ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่า
รายการที่เราจัดนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดรายการ
ที่จะต้องค้นหาและกำหนดว่ากลุ่มผู้ฟังของเราเป็นใคร
การกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายนี้ ผู้จัดรายการควรแสวงหาข้อมูลเจาะจง
อย่างลึกซึ้ง ถึงประวัติ พฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มคนที่เราอยากจัดรายการ
ให้ เ ขาฟั ง ผู้ จั ด ควรจะต้ อ งทราบถึ ง อายุ , เพศ, ระดั บ การศึ ก ษา, อาชี พ ,
ฐานะทางเศรษฐกิจ, วิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เช่น เขามักฟัง
รายการวิทยุในช่วงเวลาใด หรือเขาอยากฟังรายการแบบไหน ฯลฯ รวมไปถึง
วั ฒ นธรรม ประเพณี ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม ภาษาที่ ใ ช้ ใ นกลุ่ ม
และความสนใจเฉพาะกลุ่ ม ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยในการผลิ ต เนื้ อ หาและ
วางแผนการจัดรายการ ทำให้การจัดรายการของเราได้รบั การตอบรับจากกลุม่ ผูฟ้ งั
ได้ดี
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2.เนื้อหา

คือ เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้จัดรายการต้องการให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายได้รับฟัง
ซึ่งเนื้อหานี้ต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ เช่น หากเรา
กำหนดกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น วั ย รุ่ น เนื้ อ หารายการก็ ค วรเป็ น เรื่ อ งที่ วั ย รุ่ นชอบ
และสนุกสนาน ไม่วิชาการมากเกินไป เพลงที่ใช้ก็ควรจะเป็นเพลงที่มีจังหวะคึกคัก
ขณะที่หากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยสูงอายุ เนื้อหารายการก็ควรเป็นเรื่องที่เหมาะกับ
วัย ฟังเพลินๆ ไม่หวือหวาจนเกินไป เช่นเดียวกับเพลงที่ใช้ก็ควรจะเป็นเพลงที่มี
จังหวะสบายๆ ไม่เร่งเร้าอารมณ์มากเกินไป หรือเป็นเพลงที่ร่วมสมัยกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

3.วิธีเสนอ

คือ กระบวนการนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ไปสู่ผู้ฟังอย่างมีศิลปะ
เพราะหากผู้จัดรายการ นำเสนอรายการโดยพูดตรงไปตรงมาเป็นทางการเหมือน
การบรรยายในห้ อ งเรี ย น หรื อ พู ด โดยอ่ า นตามบท (script) จนเกิ น ไป
จะทำให้ผู้ฟังเกิดอาการเบื่อ เทคนิคการพูดนั้น ควรนึกถึงการพูดเหมือนกับคุยกับ
เพื่อนสนิทสักคนหนึ่งอย่างเป็นกันเอง แต่ไม่ใช่พูดเสมือนว่าพูดกับคนเป็นล้านคน
พร้อมๆ กัน
ทั้งนี้ การจะจัดรายการอย่างมีศิลปะนั้น เป็นคำถามที่ผู้จัดต้องหาคำตอบ
เองว่า จะทำอย่างไรให้ผู้ฟังรับข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ
ได้โดยไม่รู้สึกตัว พร้อมๆ ไปกับที่รู้สึกบันเทิง ได้รับความรู้
และสร้างจินตนาการตามไปด้วย ซึ่งประเด็นนี้ ผู้จัดต้อง
สร้ า งสรรค์ วิ ธี ก ารนำเสนอให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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ภาษาพู ด

นอกจากควรใช้ ภ าษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
แล้ว ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประโยคสั้นๆ กะทัดรัด ให้เหมาะกับสภาพการรับฟัง
วิทยุของผู้ฟังโดยทั่วไป ไม่ควรใช้ภาษาหยาบคาย หรือเป็นตัวอย่างการใช้ภาษา
ที่ดู เหมือ นว่าไม่ให้เกียรติผู้ฟัง หรืออาจละเมิดสิ ทธิส่ วนบุค คลซึ่ งอาจเข้า ข่ าย
ผิดกฎหมายได้

ลี ล าการพู ด

หลั ก ของการจั ด รายการวิ ท ยุ ข้ อ หนึ่ ง คื อ ไม่ ค วรพู ด
เหมือนอ่านหนังสือ แต่ควรพูดเหมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง (ยกเว้นในกรณี
ที่เป็นรายการข่าวหรือบทความ ที่ต้องแสดงความน่าเชื่อถือ) พร้อมทั้งแสดงความ
จริงใจในน้ำเสียง ไม่ควรแสดงการดูถูกผู้ฟัง
เพลงประกอบ จะทำให้รายการน่าฟังและผ่อนคลายความตึงเครียด
ของรายการ รวมถึงสามารถสร้างจินตนาการร่วมให้แก่ผู้ฟังได้ ควรเลือกเพลงที่
เหมาะกับเนือ้ หา เรือ่ งราวทีน่ ำเสนอ รูปแบบรายการ มากกว่าเลือกเพลงเพราะผู้จัด
ชอบเพลงประเภทนั้นเสียเอง
หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นในเหตุการณ์จริง เช่น
เสียงนกร้อง, น้ำไหล, ฝนตก ฯลฯ รวมไปถึงเสียงที่มีผู้บันทึกไว้ในแผ่นซีดีเรียบร้อย
แล้ว หรือเสียงประกอบทีอ่ าจสามารถทำเลียนแบบเสียงต่างๆ ได้ภายในห้องอัดเสียง
เพื่อใช้ประกอบในรายการ ทำให้รายการดูมีสีสันและไม่น่าเบื่อ
ความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง ตัวเนือ้ หา
และ วิธกี ารเสนอรายการ ทีจ่ ะต้องพิจารณาเพือ่ ให้มที ง้ั ความหลากหลายและความ
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น เพื่ อ ไม่ ให้ ผู้ ฟั ง เกิ ด อาการเบื่ อ ผู้ จั ด รายการจึ ง ต้ อ ง
เสนอเรื่องราวให้มีความหลากหลาย โดยนำเอาเนื้อหา เรื่องราวที่จะนำเสนอ
ภาษาพูด, ลีลาการพูด, เพลงประกอบ และเสียงประกอบ มาประยุกต์ใช้ให้รายการ
เกิดความหลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงความเป็น
เอกภาพของรายการ การทำให้รายการมีความหลากหลายมากก็ไม่เป็นผลดีเสมอ
ไป จุดสำคัญคือความพอเหมาะพอดี และอย่าให้ความหลากหลายทำลายเอกลักษณ์
หรือเอกภาพของรายการสูญเสียไป จนผูฟ้ งั แยกไม่ออกว่ากำลังฟังรายการอะไรอยู่
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4.เวลาออกอากาศ

คือ ปัจจัยหนึ่งในการกำหนดว่า เราจะผลิตรายการออกมาในรูปแบบใด
เพราะเวลาออกอากาศมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฟัง ช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นช่วงเวลา
ของกลุ่มผู้ฟังประเภทหนึ่ง ขณะที่อีกช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นช่วงเวลาของกลุ่มผู้ฟัง
อีกประเภท เช่น ช่วงเช้า กลุ่มผู้ฟังอาจเป็นพนักงานในบริษัท ขณะที่ช่วงกลางคืน
กลุ่มผู้ฟังอาจเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าร้านอาหารหรือคนทำงานกลางคืน สมมติว่าเรา
ได้ เวลาออกอากาศในช่ ว งเช้ า หากผลิ ต รายการสารคดี ที่ เป็ น วิ ช าการเกิ น ไป
ก็คงไม่มีใครตั้งอกตั้งใจฟัง เพราะยังเช้าเกินไป ขณะที่เราได้เวลาออกอากาศใน
ช่วงกลางคืน แล้วจัดรายการสำหรับเด็ก ก็คงไม่มีเด็กคนไหนอยู่ฟังเพราะเข้านอน
กันหมดแล้ว เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี เวลาออกอากาศมั ก ถู ก กำหนดโดยสถานี วิ ท ยุ ฯ มาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ประเด็นสำคัญจึงอยูท่ ผ่ี จู้ ดั รายการต้องผลิตรายการโดยคำนึงถึงช่วง
เวลาในการออกอากาศเป็นสำคัญ ให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย และมีเนือ้ หารายการที่
เหมาะสมกับช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

5.การประเมินผล

การจะจัดรายการวิทยุให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการประเมินผล
เพือ่ ตรวจสอบว่า กลุม่ ผูฟ้ งั คิดเห็นอย่างไรกับรายการของเราเพือ่ ทีเ่ ราจะนำความคิด
เห็นนั้น มาปรับประยุกต์ แก้ไขรายการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง โดย
วิธีการประเมินที่ใช้กันเป็นสากล มีอยู่ 2 วิธี คือ การประเมินผลอย่างไม่มีระบบ
เช่น จดหมายหรือโทรศัพท์จากผูฟ้ งั สังเกตจากการพูดคุยของคนทัว่ ไป การเข้ามา
มีส่ว นร่ ว มในรายการของผู้ฟัง ฯลฯ กับ การประเมิ น ผลอย่ า งมี ร ะบบ เช่ น
การสุ่มตัวอย่าง การสำรวจ ตามวิธีการประเมินอย่างเป็นทางการ หรือการใช้การ
สำรวจรายการยอดนิยม (Program Rating) เป็นต้น
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ทัง้ นี้ การประเมินผลทัง้ 2 ระบบนี้ ผูจ้ ดั รายการอาจเลือกใช้ระบบใดระบบ
หนึ่ง หรือเลือกใช้ทั้ง 2 ระบบก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี การประเมินผลทั้ง 2 ระบบ
ต่างก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน แต่ประเด็นสำคัญก็คือ รายการวิทยุฯ ที่เราจัดจะ
ประสบความสำเร็จต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ
ไม่ใช่ประเมินผลเพียงครั้งหรือสองครั้งแล้วก็หยุด ไม่ประเมินอีกเลย
ข้อดี/ข้อเสียของการประเมินผลอย่างมีระบบและไม่มีระบบ
การประเมินผลอย่างมีระบบ ข้อดี
					
				
ข้อเสีย
					
				
					

- ผลที่ได้มีความแน่นอนและใกล้เคียง
ความจริง
- ใช้เวลามาก เพราะต้องปฏิบตั ติ ามขัน้
ตอนการประเมิน
ดังนั้น การประเมินแบบนี้ จึงประเมิน
ปีละครั้งสองครั้งก็น่าจะพอ

การประเมินผลอย่างไม่มีระบบ ข้อดี
					
				
ข้อเสีย
					

- ประหยัดเวลา
- ทำได้ทุกโอกาส และบ่อยครั้ง
- ความเห็นที่ได้อาจมาจากกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มผู้ฟังที่เราต้องการจริงๆ
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ประเภทรายการ

ประเภทของรายการวิทยุมีเกณฑ์การแบ่งมากมายหลายรูปแบบ และมี
หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบตั เิ พียงพอกับการแบ่งแยกประเภทได้ (แต่กระนัน้ ก็สามารถ
จำแนกออกได้) คร่าวๆ ดังนี้

1.รายการพูดคุย

เป็นรูปแบบหนึ่งของรายการวิทยุ ที่นำเสนอเนื้อหาด้วย “การพูดคุย”
เพียงอย่างเดียว โดยการพูดคุยนั้น อาจเป็นผู้จัดรายการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงหรือ
โดยอ้อมก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พูด (จำนวนผู้จัดรายการ ผู้ร่วมรายการ
หรือแขกรับเชิญในรายการ) แต่ละครั้ง รายการพูดคุยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4
ประเภท คือ
รายการพูดคุยกับผูฟ้ งั โดยตรง เป็นรูปแบบการจัดรายการทีส่ อ่ื สารกับผูฟ้ ัง
อย่างตรงไปตรงมาทีส่ ดุ ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยทีส่ ดุ ข้อเสียคือ ถ้าผูพ้ ดู พูดไม่เก่ง
อาจสร้างความน่าเบื่อให้กับผู้ฟังได้
รายการสัมภาษณ์ เป็นรายการที่พูดคุยกับผู้ฟังทางอ้อม โดยผู้ฟังจะได้รับ
ประโยชน์จากการฟังการสัมภาษณ์และการให้สมั ภาษณ์ของผูจ้ ดั รายการ และผูเ้ ข้า
ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญ
รายการสนทนา เป็นรายการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับรายการสัมภาษณ์ ต่างตรง
ที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ใช่ผู้ตั้งคำถามแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะร่วมออกความคิดเห็น
และทำหน้าที่ถามตอบไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมรายการด้วย
รายการอภิปราย เป็นรายการที่พูดคุยกับผู้ฟังทางอ้อมผ่านทางผู้ร่วม
รายการมากกว่า 2 คน โดยผู้ฟังจะได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างผ่านทางการ
อภิปรายของผู้ร่วมรายการแต่ละคน
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2.รายการสารคดี

เป็นรายการที่มุ่งเล่าเรื่องราว ให้สาระความรู้ แต่ก็สามารถสอดแทรกให้
ความบันเทิงไปพร้อมๆ กันได้ ลักษณะเฉพาะของรายการสารคดีคือ มุ่งเจาะจง
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า รายการสารคดี โดยส่ ว นใหญ่
มักนำเสนอเรือ่ งเพียงเรือ่ งเดียว แต่วธิ กี ารนำเสนออาจมีหลายวิธคี ละเคล้าผสมผสาน
กันไป
รายการสารคดีสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ
		
สารคดีทั่วไป เนื้อหาของสารคดีประเภทนี้มักเป็นเรื่องทั่วๆ ไป
ไม่จำเพาะเจาะจงวิธีการเสนอ ควรมีความหลากหลายของเสียง
		
สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ เนื้อหามักเกี่ยวข้องกับงานเทศกาล
พิเศษ หรือบุคคลที่น่าสนใจเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และนำเสนอในรูปแบบสารคดี
		
สารคดีเชิงวิเคราะห์ เนือ้ หามักเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการดำรงชีวติ ของ
มนุ ษ ย์ ห รื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ปั ญ หาของ
ตัวเองในทุกๆ เรื่อง โดยนำเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตาม
ข้ อ มู ล ที่ ค้ น พบ หรื อ วิ เ คราะห์ ห าแนวทางแก้ ไ ขตามข้ อ มู ล ที่ สื บ ค้ น มาได้
และนำเสนอวิธีแก้ว่า หลังจากวิเคราะห์แล้วจะมีวิธีแก้อะไรได้บ้าง ซึ่งอาจจะ
เสนอทางแก้สัก 2–3 วิธี
		
สารคดีเชิงข่าว เนื้อหามักเกี่ยวเนื่องมาจากข่าวที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ข่าวนั้นยังมีเงื่อนงำ เรื่องราวยังไม่มีข้อยุติ ยังเป็นข้อสงสัยของคนโดยทั่วไป
ผูจ้ ดั รายการจะสืบหาสาเหตุเรือ่ งราวความเป็นมาของข่าวนัน้ ๆ อย่างละเอียด แล้ว
นำข้อมูลที่ได้มานำมาวิเคราะห์โดยปราศจากอคติเจือปน ข้อมูลหรือข่าวที่นำมา
วิเคราะห์นนั้ ควรเป็นไปตามข้อเท็จจริงทีพ่ บมา แล้วทำการสรุปสิง่ ทีเ่ ป็นเงือ่ นงำนัน้
ว่ามาจากสาเหตุอะไรบ้าง และอาจจะส่งผลอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบ
ข้อมูลอย่างเจาะลึก และรู้สาเหตุที่ไปที่มาของข่าวที่เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าเรานำเสนอ
ตามรูปแบบรายการสารคดีเท่านั้น
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สารคดีทอ่ งเทีย่ ว เนือ้ หาเป็นเรือ่ งของการเดินทางไปท่องเทีย่ วตาม
สถานที่ต่างๆ เป็นการเล่าเรื่องถึงสถานที่ท่องเที่ยวว่าน่าสนใจอย่างไร มีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นได้อย่างไร โดยพาหนะอะไร
ได้บ้าง ค่าใช้จ่ายควรจะเป็นสักเท่าไรต่อการท่องเที่ยวในหนึ่งครั้ง และจะต้อง
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง สัมภาระหรือสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะตัวจะต้องเตรียมอย่างไร
หรือไม่

3.รายการนิตยสารทางอากาศ

เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาหลากหลายผสมผสานไว้ใน
รายการเดียว ด้วยวิธกี ารนำเสนอทีห่ ลากหลายเช่นเดียวกัน ถึงกระนัน้ ก็ดี ในความ
หลากหลายก็ควรจะต้องมีแนวทางหลักหรือเอกลักษณ์ของรายการเพื่อที่ผู้ฟังจะได้
ไม่สับสนว่าตกลงนี่เป็นรายการอะไรกันแน่ ซึ่งการวางแนวทางหรือเอกลักษณ์นี้ มี
2 วิธี คือ
		
แบ่งโดยเอาผูฟ้ งั เป็นหลัก ไม่วา่ เนือ้ หาและวิธกี ารนำเสนอจะเป็น
อย่างไร แต่ต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟัง เช่น รายการนิตยสารแม่บ้าน,
รายการนิตยสารสำหรับเด็ก เป็นต้น
		
แบ่ ง โดยเอาเนื้ อ หาเป็ น หลั ก เช่ น รายการนิ ต ยสารกี ฬ า,
รายการนิตยสารรถยนต์ เป็นต้น
เป็นรายการที่นำเสนอข้อเท็จจริง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อ
ไปถึงทีเ่ กิดเหตุหรือได้ขอ้ มูลของเรือ่ งนัน้ แล้ว จะต้องเลือกประเด็นเนือ้ หาทีจ่ ะเสนอ
เสียก่อน แล้วจึงลงลึกในประเด็นข่าวนั้นว่ามีเรื่องที่จะเสนออย่างไร โดยสรุป
ประเด็นสำคัญไว้ในย่อหน้าแรก ย่อหน้าถัดมาจึงเป็นรายละเอียด และย่อหน้าต่อไป
จะเป็นรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ จนเพียงพอกับเวลากับการเสนอข่าวแต่ละข่าว
ซึ่งผู้จัดรายการจะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้ความคิดเห็น
หรือทัศนะส่วนตัวมาปะปนกับเนือ้ หาข่าวทีน่ ำเสนอ ต้องยึดถือจริธรรมการประกอบ
อาชีพสื่อมวลชนเป็นหลัก
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บทที่ 2
การผลิตรายการ

ขั้นตอนการผลิตรายการ

การผลิตรายการวิทยุฯ โดยทั่วไปมีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ

1.ขั้นเตรียมการ

ขั้นเตรียมการนี้ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ขั้นตอน คือ
		
วางแผน คือ การกำหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการเรือ่ งอะไร มีเนือ้ หา
อย่างไร จะเสนอรายการในรูปแบบไหน ผูฟ้ งั คือใคร ออกอากาศเวลาไหน ฯลฯ ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ผลิตรายการควรเขียนออกมาเป็นโครงการนำเสนอ
รายการ จะช่วยให้เห็นภาพของการจัดรายการได้ชัดเจนขึ้น
		
การเขียนบท คือ การนำเอาความคิดในขัน้ วางแผนมาขยาย และ
เขียนรายละเอียดออกมาเป็นบทวิทยุฯ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่ต้องการจะจัด ประกอบกับจินตนาการ
		
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเสียงประกอบต่างๆ ตามบท คือ
การจัดเตรียมแผ่นเสียง แผ่นซีดี เพลงประกอบในรายการ เสียงประกอบต่างๆ จัด
หาบุคลากรให้พร้อมตามบททีก่ ำหนดไว้ ว่าใครทำหน้าทีอ่ ะไร มีใครมาร่วมรายการบ้าง
นัดหมายการสัมภาษณ์ ฯลฯ
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ตัวอย่าง
โครงการนำเสนอรายการ
1. เรื่อง (เรื่องอะไร เช่นเรื่อง “กุหลาบ”)

2. กลุม่ เป้าหมาย (เป็นใคร เช่น แม่บา้ น เกษตรกร ผูท้ ส่ี นใจกุหลาบเป็นพิเศษ เป็นต้น)

3. วัตถุประสงค์ (เพื่ออะไร จะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อผู้ฟัง)

4. หัวข้อเรื่อง ( หัวข้อที่จะพูดเฉพาะในรายการตอนนี้ เช่น “กุหลาบมีกี่พันธุ์ แต่ละพันธุ์

มีจุดดี จุดด้อย ต่างกันอย่างไร มีวิธีปลูกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น)
5. เนื้อหารายการ (สรุปเนื้อหาที่จะนำเสนอในครั้งนี้อย่างย่อๆ)
6. รูปแบบรายการ (จะนำเสนอรายการในรูปแบบใด รายการสัมภาษณ์
รายการสารคดี รายการนิตยสาร ฯลฯ ผู้จัดรายการต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
7. ความยาว (กี่นาที)
8. ชื่อรายการ (ควรตั้งชื่อรายการให้ชวนฟัง)
9. ผู้ดำเนินรายการ (เป็นใคร)
10. สถานีที่ออกอากาศ (สถานีชื่ออะไร คลื่นความถี่อะไร)
**********
ตัวอย่าง
โครงการนำเสนอรายการ
ชื่อรายการ
: คิดส์คลับ ตอน หนูเคยพูดไม่เพราะหรือเปล่า
เรื่อง		
: การพูดไม่สุภาพของเด็ก
ออกอากาศ : สถานีวิทยุ มก. AM 1107 KHz.
		
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 17.00-17.10 น.
วัตถุประสงค์ : 1.ให้เด็กเห็นความสำคัญและข้อดีของการพูด 			
		
บอกได้ว่าการพูดไม่เพราะมีข้อเสียอย่างไร
		
2.ให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาว่าจะจัดการกับลูกอย่างไร
		
หากพบว่าลูกพูดไม่เพราะ
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หัวข้อเรื่อง
: เด็กพูดไม่สุภาพจะแก้อย่างไร
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย : เด็กอายุ 6-9 ขวบ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เนื้อหา (เฉพาะตอน) : จะเล่าถึงการพูดไม่สุภาพของเด็ก ซึ่งมีหลายสาเหตุทั้ง
			
ช่วงวัย, เพื่อน, สิ่งแวดล้อม, คนในครอบครัว ฯลฯ
			
พ่อแม่จึงต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เมื่อเด็กเข้าใจและ
		
ต้องการการยอมรับจากสังคม เด็กก็จะพูดเพราะและ
			
ถูกกาลเทศะในที่สุด
รูปแบบ (การนำเสนอ) รายการ : เสนอในรูปแบบสารคดีทั่วไป
		
1. ยกตัวอย่างปัญหาการพูดไม่เพราะ(สุภาพ) ของเด็ก นำเสนอ
		
ด้วยนิทานสั้นๆ
		
2. พูด (แสดง) ให้เด็กเห็นถึงข้อเสียของการพูดไม่เพราะ และข้อดี
		
ของการพูดเพราะ โดยให้เด็กเล่าเรือ่ งและถ่ายทอดประสบการณ์
		
ของตัวเอง
		
3. เสนอแนวทางการแก้ปญ
ั หาของพ่อแม่ ผ่ ปู้ กครอง เมือ่ พบว่าลูก
		
พูดไม่เพราะ หรือพูดคำหยาบ
		
4. สรุป การพูดไม่เพราะของเด็กเกิดจากหลายสาเหตุ พ่อแม่
		
ผูป้ กครองจึงจำเป็นต้องมีวธิ แี ก้ปญ
ั หาทีถ่ กู ต้องและเป็นแบบอย่าง
		
ทีด่ ใี ห้กบั ลูก เมือ่ เด็กเห็นแบบอย่างทีด่ ปี ระกอบกับเด็กต้องการการ
		
ยอมรับจากเพื่อนและสังคม เขาก็ จ ะพู ด เพราะและพู ด ได้ ถู ก
		
กาลเทศะได้เอง
รูปแบบรายการ
: รายการพูดคุยสลับเพลง และเล่าเรื่องประกอบ
ความยาว		
: 10 นาที
ดำเนินรายการโดย
: พี่น้อย (นามสมมุติ)
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2.ขั้นซักซ้อมก่อนออกอากาศ

เป็นการซักซ้อมการจัดรายการตามรายละเอียดของบทวิทยุทเ่ี ขียนไว้ทง้ั หมด
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทำความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อหาข้อบกพร่อง
จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

3.ขั้นออกอากาศ

เป็ นขั้ นที่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งกระทำไปตามบทที่ ผ่ า นการซั ก ซ้ อ มและแก้ ไข
มาแล้ว โดยการออกอากาศนี้ อาจเป็นการออกอากาศจริง หรือบันทึกเทปเอาไว้
แล้วนำไปออกอากาศอีกทอดหนึ่งก็ได้

4.ขั้นประเมินผล

เป็ นการติ ด ตามผลหลั ง จากการออกอากาศ ว่ า รายการที่ ผ ลิ ต ไปนั้ น
ประสบปัญหาอะไรบ้าง จะต้องแก้ไขอย่างไร หรือผูฟ้ งั ต้องการให้เป็นแบบไหน เพื่อ
ให้รายการประสบความสำเร็จสูงสุด
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการ
ในการผลิตรายการวิทยุฯ ทุกรายการ ผู้ผลิต
รายการ (ผูจ้ ดั รายการ) เป็นผูท้ ม่ี ีบทบาทสำคัญอย่างมาก
เพราะต้ อ งทำหน้ า ที่ เ สมื อ นเป็ น พ่ อ ครั ว ปรุ ง อาหาร
ให้ ค นอื่ น รั บ ประทาน อาหารจะมี ร สชาติ ดี ห รื อ ไม่ ดี
รายการจะถูกใจผูฟ้ งั หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั การทำหน้าทีแ่ ละค
วามรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการนั้นๆ ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต
รายการวิทยุฯ ที่ดี มีดังต่อไปนี้
- ออกความคิดในด้านเนื้อหาสาระ และกำหนดรูปแบบของรายการ
- กำหนดตัวผูร้ ว่ มงานในกลุม่ เช่น ผูเ้ ขียนบท ผูด้ ำเนินรายการ ผูค้ วบคุมเสียง ฯลฯ
-รวบรวมเสียงประกอบจริง เช่น การอัดเสียงสัมภาษณ์นอกสถานที่
การบันทึกเสียงเหตุการณ์จริง ฯลฯ
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- รู้จักเลือกเพลงประกอบและเสียงประกอบสำหรับใช้ในรายการ
- อ่านทบทวนบทวิทยุฯ ที่เขียนเสร็จแล้ว เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือ
ดัดแปลงให้เหมาะสม น่าสนใจยิ่งขึ้น
- เตรียมวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในการออกอากาศสด หรือรายการ
บันทึกเทปให้พร้อม เช่น เตรียมบทวิทยุฯ ให้ทมี งานทุกคน แผ่นเสียงทีจ่ ะใช้ประกอบ
ในรายการมีครบสมบูรณ์ ฯลฯ
- ซักซ้อมความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินรายการ
- ตรวจสอบระบบเสียงภายในห้องบันทึกเสียง ป้องกันหรือแก้ไขเสียงก้อง
หรือเสียงรบกวน ปรึกษาฝ่ายช่างในการจัดตั้งไมโครโฟน
- อธิบายรายละเอียดของบทวิทยุฯ แก่เจ้าหน้าทีค่ วบคุมเสียง เพือ่ ซักซ้อม
ทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ
- ควบคุมการซ้อมรายการทั้งที่เป็นรายการสดและรายการบันทึกเทป
เพื่อดัดแปลง แก้ไขให้ทุกสิ่งทุกอย่างในรายการสมบูรณ์ที่สุด
- จัดให้มีการซ้อมเพื่อจับเวลาและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ
- ขั้นสุดท้าย คืออำนวยการออกอากาศรายการสดหรือรายการบันทึกเทป
โดยสำหรับรายการบันทึกเทป อาจต้องมีการตัดต่อเสียงให้เหมาะสมก่อนออกอากาศ
ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดรายการวิทยุฯ ผู้ผลิตรายการหรื อ ผู้ จั ด รายการมี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบทัง้ ด้านเนือ้ หาสาระของรายการและด้านเทคนิค ดังนัน้ การจะเป็นผูผ้ ลิต
รายการที่ดีได้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

19

ด้านเนื้อหา

- ผูผ้ ลิตรายการทีด่ ตี อ้ งสามารถผลิตเนือ้ หาสาระของรายการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ซึ่งหมายความว่า ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ผู้ รั บ สาร เช่ น กลุ่ ม ผู้ ฟั ง มี ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น ใด ทำอาชี พ อะไร เพศอะไร
อายุเท่าไหร่ เป็นต้น และสามารถนำเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นี้มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
- ผู้ผลิตรายการที่ดีต้องมีความรู้ ความสามารถในการเลือกเนื้อหาสาระ
พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของรายการ
- ผู้ผลิตรายการที่ดีต้องสามารถอธิบายถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่
ผูเ้ ขียนบทวิทยุฯ นำไปเขียนให้เป็นเรือ่ งราวทีส่ มบูรณ์ได้ (ในกรณีทมี่ ผี อู้ นื่ เขียนบทให้)
- ผูผ้ ลิตรายการทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั การเลือกเพลงให้สอดคล้องกับเนือ้ หาทีน่ ำเสนอ
- ผูผ้ ลิตรายการทีด่ ตี อ้ งเข้าใจเทคนิค วิธกี าร การใช้เครือ่ งบันทึกเสียง และ
สามารถผลิตเสียงประกอบต่างๆ การบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ทั้งในและนอก
สถานที่ รวมถึงต้องมีความสามารถในการเลือกเสียงประกอบและเพลงประกอบได้
อย่างเหมาะสม
- ผู้ผลิตรายการที่ดีต้องสามารถตัดต่อเทปที่จะนำมาออกอากาศหรือ
ประกอบในรายการได้

ด้านเทคนิค

ผู้ ผ ลิ ต รายการที่ ดี ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง ทั้งในห้องจัดรายการและในห้องควบคุมเสียง เช่น
ในห้องจัดรายการ ผู้ผลิตควรจะต้องเข้าใจเรื่องระบบเสียงก้องและไมโครโฟน
ส่วนในห้องควบคุมเสียง ผู้ผลิตควรจะต้องเข้าใจปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุมเสียง
รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องเสียงต่างๆ
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สรุปคุณสมบัติของผู้ผลิตรายการที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น สนใจสิ่งรอบตัว และใฝ่รู้อยู่เสมอ
- มีความสามารถพูดอย่างเป็นกันเอง ออกเสียงภาษาไทยและภาษาถิ่นได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และน่าฟัง
- เข้าใจในกระบวนการผลิตรายการวิทยุเป็นอย่างดี
- มีความรูใ้ นเรือ่ งเพลงประกอบ เสียงประกอบ สามารถตัดสินใจได้วา่ เนือ้ หาสาระ
อย่างไรเหมาะกับผู้ฟัง และเพลงประกอบ เสียงประกอบ ประเภทไหนเหมาะ
กับเนื้อหาเรื่องราวแบบใด
- เข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- ตรงต่อเวลา
- มีการตัดสินใจทีด่ ี เมือ่ เกิดปัญหาต้องสามารถแก้ไขได้อย่างรอบคอบและทันท่วงที

21

บทที่ 3
การจัดรายการ

หลักเบื้องต้นในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

การจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี มีข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

การเตรียมบทวิทยุฯ (script)

ก่อนจัดรายการวิทยุ ควรมีการเตรียมบทวิทยุฯ แต่ละรายการและกำหนด
ประเด็นที่จะพูดคุยลงในบทให้เรียบร้อย เพราะการกำหนดประเด็นจะทำให้เรา
สามารถบริหารเวลาในการจัดรายการได้ อาทิ ลำดับประเด็นที่จะพูดในแต่ละช่วง
ของรายการ จะทำให้ ก ารจั ด รายการเป็ น สั ด เป็ น ส่ ว น มี ค วามชั ด เจน
และจะทำให้เรารู้ว่า เหลือเวลาในการพูดคุยในแต่ละช่วงเป็นเวลากี่นาที หรือ
เหลือเวลามากน้อยแค่ไหนที่จะพูดเพิ่มเติม
ลักษณะของบทวิทยุฯ ที่ดี คือ
-มีเนื้อหาที่ชัดเจน
-ลำดับเนื้อเรื่องได้ดี
-หลีกเลี่ยงภาษาเขียน
-ใช้ภาษาที่แสดงกิริยาท่าทางต่างๆ จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ดีขึ้น
**********
ในบางกรณี ผู้จัดรายการเป็นผู้เตรียมบทวิทยุฯ เอง ซึ่งจะเกิดปัญหาน้อย
เพราะผูจ้ ดั มีความเข้าใจในบทนัน้ อยูแ่ ล้ว แต่หากว่าในกรณีทผี่ จู้ ดั ไม่ได้เป็นผูเ้ ตรียม
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บทฯ เอง การอ่านทำความเข้าใจกับบทนั้นเสียก่อนก็เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยหลักแล้ว
การอ่านทำความเข้าใจบทฯ นั้น คือผู้จัดรายการต้องสามารถแยกแยะและสรุป
ความได้ การจั ด รายการไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งพู ด ตามบทฯ ทุ ก คำ ทุ ก ประโยค
เพราะจะไม่เป็นธรรมชาติ ให้ใช้การทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญ ตัดรายละเอียด
บางเรือ่ ง บางประโยคทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ตอ่ ผูฟ้ งั ออกไปได้ แล้วพูดออกมาตามธรรมชาติ
ของเรา จะทำให้การจัดรายการมีชีวิตชีวามากขึ้น

การพูด

ลักษณะการพูดของนักจัดรายการวิทยุท่ดี ี ต้องพูดออกเสียงให้ชัด สะกด
คำให้ถูกต้อง ออกเสียงร.เรือ ล.ลิง ตัวควบกล้ำ ให้ได้ เพราะหากพูดผิดไป
ความหมายก็ผิดไปด้วย ผู้ฟังอาจจำไปใช้ผิดๆ และระวังการใช้ศัพท์สแลงบางคำ
เพราะไม่ใช่ว่าผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง แต่หากเผลอพูดไปแล้ว ก็
ควรให้คำอธิบายที่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง ต้องระลึกว่า การพูดทางวิทยุฯ เป็นเสมือนครู
จะมีผู้เลียนแบบอยู่เสมอ
นอกเหนื อ ไปจากการพู ด ให้ ชั ด และถู ก ต้ อ งแล้ ว ลี ล าการพู ด ของ
นักจัดรายการทีด่ ี ควรจะต้องมีความเป็นกันเองกับผูฟ้ งั มีความสุภาพ อย่าติดกับ
การอ่านบทวิทยุฯ จนเกินไป เพราะจะทำให้ความเป็นกันเองลดลง ลีลาการพูด
ของเราควรชวนให้ติดตามหรือฟังแล้วสนุก แต่ความสนุกนั้นไม่ใช่อยู่บนความทุกข์
ของผู้อื่น ควรตั้งอยู่บนความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดูกลุ่มผู้ฟังของเรา
ว่ามีการศึกษาระดับใด เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ถ้ากลุ่มผู้ฟังเป็นเด็กก็ควรพูดในภาษา
แบบเด็ก เป็นวัยรุ่นก็พูดแบบวัยรุ่น หรือเป็นผู้ใหญ่ก็พูดแบบผู้ใหญ่ แต่จะไม่พูด
ภาษาที่หยาบคาย สองแง่สองง่าม หรือแสดงความก้าวร้าว อันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
เป็ นการปลู ก ฝั ง ให้ ใช้ ค วามรุ น แรงแก้ ปั ญ หา หรื อ พู ด โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ศี ล ธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
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และอย่าลืมว่าวิทยุไม่ใช่โทรทัศน์ ผูฟ้ งั ได้ยนิ เฉพาะเสียงของเราไม่อาจเห็น
ภาพปรากฏได้ ดังนั้น นักจัดรายการที่ดี ต้องพูดให้ผู้ฟังเห็นภาพ คำแนะนำคือควร
ใช้คำกริยาวิเศษณ์ อาการนามต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น เดินอย่างเร็ว ก้าวช้าๆ
ยิ้ ม แหยๆ ลมพั ด เบาๆ ฯลฯ คำเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ฟั ง เกิ ด จิ น ตนาการ
นึกเห็นภาพตามไปด้วยได้
ทั้งนี้ โดยทั่วไปสำหรับรายการที่มีความยาวเกินกว่า 1-2 นาที การพูด
ควรทำให้ผู้ฟังนึกเห็นภาพ เริ่มต้นควรพูดให้นึกถึงบรรยากาศหรือภาพกว้างๆ แก่
ผู้ฟังก่อน แล้วค่อยๆ พูดเน้นโยงเข้าสู่ประเด็นหลักหรือเรื่องราวที่เราต้องการนำ
เสนอ ไม่ใช่เริ่มรายการก็พุ่งเข้าสู่ประเด็นหลักเลย ถ้าทำเช่นนั้น ผู้ฟังอาจตาม
เรือ่ งราวไม่ทนั และนึกภาพไม่ออก แต่ถา้ เป็นรายการสัน้ ๆ 1-2 นาที ก็จำเป็นทีต่ อ้ ง
เข้าสู่ประเด็นที่จะพูดโดยเร็ว เพราะเวลามีน้อย จำเป็นต้องพูดให้ได้เรื่องได้ราว
ทันที
ข้อพึงระวังในการจัดรายการวิทยุฯ
-อย่าพูดออกนอกประเด็นมากเกินไป
-อย่าพูดเพลินจนลืมดูเวลา
**********
		

การใช้เสียง/เพลงประกอบ

หลักการง่ายๆ การใช้เสียงหรือเพลงประกอบในรายการคือ ควรเลือกเสียง
หรือเพลงประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือบรรยากาศรายการและกลุ่มผู้ฟัง ทั้ง
ในแง่ของการเลือกเสียงประกอบหรือเพลงที่ช่วยให้เกิดการสร้างจินตนาการของผู้
ฟัง ใช้เสียงประกอบหรือเพลงบอกเวลา สร้างบรรยากาศประกอบเรื่องที่กำลังพูด
ฯลฯ ซึ่งทักษะส่วนนี้ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนเป็นที่ตั้ง
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อย่างไรก็ดี ข้อแนะนำสำหรับการใช้เพลงประกอบในรายการอย่างคร่าวๆ
คื อ เพลงที่ จ ะใช้ เปิ ด คั่ น สลั บ การพู ด ของเรา ควรใช้ เพลงบรรเลงจะดี ก ว่ า
ในกรณีตอ้ งการใช้เพลงคลอ เพือ่ เป็นฉากหลัง (background) คลอไปด้วยในขณะพูด
เพลงที่ใช้ก็ควรใช้เพลงบรรเลงเช่นกัน ทั้งนี้เพราะเสียงนักร้องจะได้ไม่มารบกวน
การพูดของเรา และในทางตรงกันข้าม ถือเป็นมารยาททีไ่ ม่ดี ไม่ควรทำ คือ พูดทับ
เสียงร้องของนักร้องที่กำลังร้องอยู่ เป็นการทำลายชื่อเสียงนักร้องผู้นั้นทางอ้อม
นอกจากนี้ ผู้ฟังที่ชอบเพลงนั้นอยู่ ก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจผู้จัดรายการคนนั้นได้
ดังนั้น เพลงที่จะใช้เปิดเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนประเด็นการพูด
หรือให้ผู้ฟังเปลี่ยนอิริยาบถ ควรใช้เพลงบรรเลงจะเหมาะกว่า ไม่ควรใช้เพลง
ที่ช้าหรือเร็วเกินไป เพราะจะเป็นการหน่วงหรือกระชากอารมณ์ผู้ฟังมากเกินไป
เราควรเลือกเพลงที่ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง สนุกสนาน จะเหมาะสมกว่า
ประเภทของเสียงประกอบในรายการ
1. เสียงที่เกิดขึ้นในสถานที่จริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แล้วปล่อยให้
เสียงนั้นได้ยินเป็นฉากหลัง ในระหว่างที่เรากำลังพูดหรือบรรยายอยู่ในขณะนั้น
ซึ่งออกอากาศสด (live) ไปยังเครื่องรับวิทยุของผู้ฟังที่บ้านหรือในรถยนต์ หรือ
บันทึกเสียงเอาไว้เพื่อนำไปออกอากาศในเวลาอื่น เสมือนเป็นรายการสดอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นจริงๆ การจะได้มาซึ่งเสียงประกอบประเภทนี้ เราต้องมีเครื่องบันทึก
เสียงที่ดี เพื่อให้ได้เสียงที่สมบูรณ์ เป็นต้นฉบับเสียงที่มีคุณภาพสูงสุด
2. เสียงที่บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว มักจะอยู่ในรูปแผ่นเสียง หรือซีดี
(CD) เสียงประกอบประเภทนีม้ กั ไม่มปี ญ
ั หา เพราะเสียงต่างๆ ได้บนั ทึกเอาไว้เรียบร้อย
แล้ว เราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายซีดีโดยทั่วไป
3. เสียงทีท่ ำขึน้ เองในห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง หรือในสตูดโิ อ เช่น เสียงเดิน
ในแบบต่างๆ เสียงดื่มน้ำ เทน้ำใส่แก้ว ฯลฯ นอกจากนี้ เสียงสังเคราะห์ต่างๆ
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ที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้น เสียงประกอบประเภทนี้ ผู้จัดรายการต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและจินตนาการในการใช้ ว่าเสียงไหนจะใช้เป็นเสียงอะไร สื่อถึงอะไร
และจะนำมาประกอบเรื่องราวอะไร
**********
การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
รายการวิทยุที่ดีนั้น นอกจากการผลิตและจัดรายการให้ดีมีคุณภาพแล้ว
การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในรายการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้รายการมี
สี สั น น่ า สนใจ เป็ น การประเมิ น ผลรายการไปในตั ว และเหนื อ อื่ น ใด
คือยกระดับการสื่อสารแบบทางเดียว หรือ One-Way Communication ไปสู่
การสือ่ สารสองทาง หรือ Two-Way Communication ให้เราในฐานะผูจ้ ดั รายการ
ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ฟังได้ด้วย
ช่ อ งทางที่ เปิ ด ให้ ผู้ ฟั ง ได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในรายการวิ ท ยุ ในปั จ จุ บั น มี
มากมายหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS หรือแม้กระทั่งกระทู้ใน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มของผู้ จั ด รายการ และกลุ่ ม ผู้ ฟั ง
ว่าสะดวกในช่องทางไหน
ทั้งนี้ หลักในการพบปะพูดคุยกับผู้ฟังผ่านช่องทางที่สามารถโต้ตอบกัน
ได้โดยทันทีทันใด กรณีเช่น พูดคุยทางโทรศัพท์ ก็คือพยายามทำให้ผู้ฟังรู้สึก
เป็นกันเอง พยายามทำให้การพูดคุยนั้นๆ เป็นไปโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ หากเป็น
ช่องทางที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด ตัวอย่างเช่น จดหมาย SMS หรือ
กระทู้ในอินเทอร์เน็ต นอกจากพยายามตอบหรืออ่านทุกๆ ความคิดเห็นที่ผู้ฟัง
ส่งเข้ามา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ฟังแล้ว ควรพยายามยึดเนื้อความที่ผู้ฟังส่งเข้า
มาเป็นหลัก อย่าออกนอกเรื่องหรือบิดเบือนไปจากเนื้อหาเดิมที่ผู้ฟังส่งเข้ามาจน
เลยเถิดเกินไป
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หลักการจัดรายการวิทยุแยกตามประเภทของรายการ
ทีก่ ล่าวไปข้างต้น เป็นหลักการจัดรายการวิทยุเบือ้ งต้น แต่กด็ งั ทีท่ ราบกันว่า
รายการวิทยุนน้ั มีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ในหัวข้อต่อไปนี้ จึงขอกล่าวถึงหลักการจัดรายการวิทยุแยกตามประเภทต่างๆ

1.รายการพูดคุย

ในกรณีทเ่ี ป็นรายการพูดคุยกับผูฟ้ งั โดยตรง ผูจ้ ดั อาจมีคนเดียวหรือสองคน
ก็ได้ ซึ่งต่างก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ในกรณีที่มีผู้จัดรายการเพียงคนเดียว
หลักในการจัดรายการก็ไม่มีอะไรมาก นอกจากพูดให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกและเป็นกันเอง
โดยใช้ลีลาการพูดในแบบของเรา ให้ผู้ฟังจับต้องได้ ไม่ควรลอกเลียนลีลาการพูด
ของคนอื่น
ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหา มักเป็นรายการที่มีผู้จัดสองคน หลายๆ ครั้งที่ผู้จัด
สนุกกันเองจนลืมผู้ฟัง บ้างก็พูดเร็วเกินไป แย่งกันพูด หรือไม่ก็ให้คนใดคนหนึ่งพูด
อยู่คนเดียว ในขณะที่อีกคนเงียบเหมือนไม่ได้อยู่ในห้องจัดรายการ ลักษณะเหล่านี้
ไม่เป็นผลดี สิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดรายการสองคน จึงอยู่ที่การทำความเข้าใจ
นัดแนะวางแผน แบ่งจังหวะกันพูดให้สอดรับเหมาะสม รายการที่จัดจะมีชีวิตชีวา
และน่าสนใจ
ข้อดี/ข้อเสียของการจัดรายการคนเดียวกับสองคน
การจัดคนเดียว -อาจรู้สึกเหงา ขาดสีสัน
		
-เป็นอิสระกว่าการจัดสองคน ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งพูด
		
-พูดเข้าประเด็นได้เร็วกว่า
การจัดสองคน -มีปฏิกิริยาระหว่างผู้จัดด้วยกัน เพิ่มสีสันให้รายการและสร้าง
		
ความเป็นกันเองได้ดีกว่า
		
-ผ่อนคลายกว่าการจัดคนเดียว
		
-พูดเข้าประเด็นได้ชา้ เพราะอาจเสียเวลาในการแบ่งจังหวะการพูด
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ส่วนในกรณีที่เป็น รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา หรือรายการ
อภิปราย ที่มีผู้ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญ ผู้จัดรายการต้องทำการบ้านมาเป็น
อย่ า งดี ถึ ง ประเด็ นที่ จ ะพู ด คุ ย ในรายการ นอกจากนั้ น ในขณะที่ จั ด รายการ
ผู้จัดจะต้องเป็นผู้ควบคุมเวลา เนื้อหา และผู้ร่วมรายการ เช่น ทั้งในกรณีที่หาก
ผู้ร่วมรายการพูดไม่ชัด ไม่ชัดเจน หรือพูดในประเด็นที่ยากแก่การทำความเข้าใจ
ผู้จัดจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ซักถามหรือชวนคุย เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้น รวมถึง
ต้องเป็นผู้คอยเรียบเรียงประเด็นจากที่ผู้ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญพูดไปแล้ว
มาพูดสรุปให้ผู้ฟังได้ทราบ และที่สำคัญคือเมื่อจบรายการ ต้องไม่ลืมขอบคุณ
ผู้ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญ

2.รายการสารคดี

รายการสารคดีเป็นรายการที่นำเสนอโดยวิธีเล่าเรื่องที่เป็นจริง มีหลัก
ฐานอ้างอิง พิสูจน์ได้ ต้องไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นแบบนวนิยาย หรือบทละคร ส่วน
ลีลาการนำเสนอที่ผู้จัดรายการต้องค้นหาลีลาเฉพาะของตัวเอง เพื่อให้รายการมี
ความน่าสนใจ หลักในการจัดรายการสารคดีคือ ควรนำเสนอเป็นเรื่องเดียวทั้ง
รายการ ควรทำให้เนื้อหามีเอกภาพเป็นแนวเดียวกัน เพื่อที่ผู้ฟังจะได้ไม่สับสน ใน
กรณีที่เรื่องที่ต้องการนำเสนอมีความยาวมากเกินไป ผู้จัดควรจัดแบ่งออกอากาศ
เป็นตอนๆ ไม่ควรยัดเยียดมารวมออกอากาศไว้ในตอนเดียว เพราะจะทำให้เนื้อหา
หนักเกินไปจนไม่น่าฟัง
ทั้งนี้ มีรายการสารคดีอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก
รายการสารคดีอน่ื ๆ คือสารคดีทอ่ งเทีย่ ว ทีน่ อกเหนือจากเป็นการบอกให้ทราบแล้ว
ยังมีอิทธิพลส่งผลให้ผู้ฟังอยากไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้น
การจัดรายการสารคดีทอ่ งเทีย่ ว นอกจากบอกให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆ
ความประทับใจในการไปเที่ยวชมแล้ว ผู้จัดรายการควรระบุรายละเอียดอื่นๆ
ให้เป็น
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พื้นฐานสำหรับผู้ฟังที่อยากไปสัมผัสสถานที่นั้นๆ ด้วย เช่น ควรบอกสถานที่ตั้งให้
ชัดเจน บอกระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดหรือสถานที่ต่างๆ แจกแจงการ
เดินทาง ราคาค่ารถโดยสาร เส้นทางการเดินทาง ให้ข้อมูลว่าต้องเตรียมอะไรไป
บ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและค่าที่พัก ฯลฯ

3.รายการนิตยสารทางอากาศ

แม้โดยลักษณะของรายการ รายการนิตยสารทางอากาศจะเป็นรายการที่
มีความหลากหลายด้านเนื้อหา มีหัวข้อต่างๆ มาผสมผสานกันไว้ในรายการเดียว
แต่ผู้จัดรายการจะต้องคัดกรองเนื้อหาที่มีความแตกต่างเหล่านั้นให้มีจุดร่วมเดียว
กัน ซึ่งจุดร่วมนั้นต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ของกลุ่มผู้ฟัง ว่ากลุ่มผู้ฟังของเราเป็นกลุ่มใด
เช่น กลุ่มผู้ฟังของเราเป็นแม่บ้าน เราก็อาจเลือกเนื้อหาการทำอาหาร การเย็บปัก
ถักร้อย การเลี้ยงลูก ฯลฯ มานำเสนอในรายการได้ เพราะเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไป
ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือ เป็นการงานของแม่บ้าน เช่นเดียวกับการนำเสนอ
ผู้ จั ด จะต้ อ งเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาที่ มี ค วามหลากหลายนั้ น ให้ ร วมเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น
หรื อ มี ก ารแบ่ ง อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น เพื่ อ ผู้ ฟั ง จะได้ ไม่ สั บ สนและไม่ เ สี ย เอกภาพ
ของรายการ

4.รายการข่าว

หลักในการจัดรายการข่าว คือการนำเสนอข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาหนึง่ ๆ
ประกอบรวมกันหลายๆ ส่วน ได้เห็น “ความจริง” บางอย่าง เพราะธรรมชาติของ
ข้อเท็จจริงไม่ได้มีแค่มุมใดมุมหนึ่งหรือแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้น รายการข่าวที่ดีจึงควร
นำเสนอข้อเท็จจริงในหลายๆ ด้าน และนำเสนออย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นไปได้ว่า
ข่าวทีอ่ อกมาในตอนแรกนัน้ อาจไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงทัง้ หมด แต่อาจเป็นเรือ่ งราวเพียง
แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านั้น
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บทที่ 4
อุปสรรค

ไม่วา่ กิจการงานใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ตอ้ งมีอปุ สรรคทัง้ นัน้ การจัดรายการ
วิทยุกเ็ ช่นเดียวกัน อุปสรรคในการจัดรายการวิทยุทพี่ บเห็นทัว่ ไปมีอยู่ 3 ข้อใหญ่ๆ
คือ

1. การบีบคั้นของเวลา

เป็นอุปสรรคที่นักจัดรายการวิทยุส่วนใหญ่ประสบกัน เช่น นั่งจัดรายการ
อยู่ดีๆ เหลือบมองอีกที เหลือเวลาไม่พอที่จะพูดให้ครบประเด็นที่ต้องการนำเสนอ
หรือไม่ก็เหลือเวลามากจนไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูดดี
อุปสรรคเรือ่ งเวลานี้ แก้ไขได้ดว้ ยการวางแผนเตรียมพร้อมก่อนจัดรายการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด สรรเนื้ อ หาให้ พ อเหมาะพอดี กั บ เวลาในการจั ด รายการ
การซักซ้อมเวลาการจัดรายการเพื่อจับเวลาออกอากาศล่วงหน้า การเตรียมแผน
สำรองไว้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างจัดรายการ เช่น เตรียมเรื่องที่จะ
พูดในกรณีที่เวลาเหลือมากเกินไป ฯลฯ รวมไปถึงระหว่างการจัดรายการ เราก็
ต้องมีสติ คุมเนื้อหาให้อยู่ในประเด็นที่ต้องการนำเสนอ และคอยดูเวลาอยู่ตลอด

2. เรื่องที่เราไม่มีความรู้

หลายๆ ครั้งในการจัดรายการวิทยุ เราอาจต้องพบกับเรื่องหรือคำศัพท์ที่
เราไม่มคี วามรู้ ยิง่ เมือ่ ถูกเวลาบีบบังคับ เราจะยิง่ ลนลาน วิธแี ก้ไขคือ นักจัดรายการ
วิทยุที่ดีจะต้องอ่านบทวิทยุฯ ล่วงหน้าก่อนการจัดรายการเสมอๆ และในกรณีที่พบ
ว่าเรื่องในบทวิทยุฯ นั้นเป็นเรื่องที่เราไม่มีความรู้มาก่อน ไม่ควรปล่อยผ่านเลย
แล้วใช้วิธีอ่านตามบทวิทยุฯ ตอนออกอากาศสด เพราะจะทำให้การจัดรายการไม่
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เป็นธรรมชาติ ขาดความน่าสนใจ ในกรณีนี้ควรอ่านแบบตีความ ว่าใจความหลัก
หรือเนื้อหาหลักของเรื่องนั้นพูดถึงอะไร แล้วกำหนดประเด็นที่จะพูด โดยเรา
สามารถปรับเนื้อหาใหม่ให้เป็นเนื้อหาของเราเองได้ จะทำให้พูดง่ายขึ้น แต่ก็ควร
ยึดเนือ้ หาเดิมไว้ให้มากทีส่ ดุ ตัดบางอย่างทีไ่ ม่จำเป็นออกไป อย่าไปยึดติดว่าเราต้อง
จดจำ ต้องเข้าใจทุกตัวอักษรในบทเดิมทั้งหมด ยกเว้นเป็นบทวิทยุฯ ที่เขียนไว้อย่าง
ละเอียดทุกขัน้ ตอน เพราะเราไม่สามารถจดจำได้ทกุ อย่างในเวลาทีจ่ ำกัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องที่เราไม่มีความรู้
สำหรับคำศัพท์ที่เราไม่มีความรู้ ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเราอาจเลี่ยงคำ
คำนัน้ ไป หรือสารภาพว่าไม่มคี วามรู้ ขอเวลาผูฟ้ งั สักครู่ หรือบอกผูฟ้ งั ว่าคราวหน้า
จะหาคำตอบมาให้ หรือต่อสายถึงผู้รู้ทันที หรือหากมีเวลา ก็ควรออกไปหาข้อมูล
จากข้างนอกโดยเร็ว อย่าใช้วิธีการเดา เพราะจะเป็นการให้ข้อมูลผิดๆ แก่ผู้ฟัง
วิธีแก้ปัญหาในกรณีที่เจอกับเรื่องราวหรือคำศัพท์ที่เราไม่มีความรู้ ข้อแนะนำคือ
ในห้องจัดรายการควรมีพจนานุกรมหรือคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้หาข้อมูลโดยเฉพาะ
**********

3. ห้องจัดรายการและอุปกรณ์ต่างๆ

หลายๆ ครั้งในการจัดรายการ นักจัดรายการมือใหม่มักต้องหงุดหงิดกับ
เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องจัดรายการ ทำให้การจัดรายการนั้นๆ
ติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งการทะเลาะที่ว่าอาจเป็นทั้งเพราะผู้จัดรายการ
ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค การใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องจัดรายการ และ
อาจเป็นเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี ทำให้เกิด
อาการรวน เสียหายจนส่งผลกระทบต่อการจัดรายการ
ดังนั้น นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมตัวเอง นักจัดรายการวิทยุที่ดีควรมี
ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องจัดรายการ
ด้วย ควรเรียนรู้ ฝึกฝนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ช่ำชองเชี่ยวชาญและหมั่นดูแล
รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดรายการอยู่เสมอๆ

32

บทที่ 5
จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณทั่วไปของนักจัดรายการวิทยุ

การเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีนั้น นอกเหนือจากจัดรายการให้ดีแล้ว
ยังต้องมีจรรยาวิชาชีพด้วย โดยผู้จัดต้องระลึกเสมอว่า วิทยุกระจายเสียงเป็นแบบ
ฉบับอย่างหนึ่งของภาษาที่ผู้ฟังอาจจะจำไปใช้โดยไม่รู้ตัว ผู้จัดรายการจึงควร
ระมัดระวัง ไม่ใช่ภาษาวิบัติ คำพูดสองแง่สองง่าม หรือคำหยาบคาย พร้อมกันนั้น
ต้องมีความสำนึกของหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนทีด่ ี คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความจริงใจ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีจริยธรรม ความหวังดีตอ่ ประชาชน และความสำนึก
ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ

จรรยาบรรณของนักจัดรายการข่าว

ในบรรดารายการวิทยุ รายการข่าวจัดเป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะตัว
แตกต่างไปจากรายการทั่วๆ ไป คือให้ข้อเท็จจริง สิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เห็นแก่ผู้ฟัง
อย่างตรงไปตรงมาและให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ นักจัดรายการข่าวจึงจำเป็น
ต้องมีจรรยาบรรณเฉพาะ ดังต่อไปนี้
- การรายงานข่าวต้องรายงานแบบเห็นอย่างไรต้องรายงานอย่างนั้น ไม่
ควรใส่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตัวเองเข้าไปในเนื้อข่าว
- ต้องเคารพในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับศีลธรรมและจริยธรรม ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง
ให้มากที่สุดก่อนนำเสนอข่าวออกไป
- หากข่าวนั้นเป็นกรณีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ควรให้ความเป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย ไม่เลือกนำเสนอข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะ

33

- อย่างไรก็ตาม เรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมก็ไม่ควรนำเสนอ
ไม่จำเป็นว่าสื่อสาธารณะต้องนำเสนอทุกเรื่องตลอดเวลา
- เหนืออื่นใด การทำงานด้านข่าว การแสวงหาข่าวและการรายงานข่าว
ต้องมีเสรีภาพ มีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้ใด แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องเป็นไป
อย่างมีจริยธรรม ยึดถือความถูกต้อง ยึดความเป็นอิสระ ยึดถือความเป็นธรรม
มีมนุษยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรายงานข่าวสาร
การมีจริยธรรม คือการประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม ในการทำหน้าทีข่ องสือ่ มวลชน
ที่ดีมีคุณภาพ หากผู้ใดจงใจบิดเบือนข่าวสาร บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือทำตัวตก
อยู่ใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด ขาดความเป็นธรรมในการรายงานข่าว หรือรับสินบน
รับสิง่ ของอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ครอบงำเสรีภาพในการแสวงหาข่าว การรายงานข่าว
แปลว่าผู้นั้นได้ทำผิดหลักการในการเป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างร้ายแรง
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ภาคผนวก

การอบรมพื้นฐานการจัดรายการวิทยุ
การอบรมพืน้ ฐานการจัดรายการวิทยุ จัดขึน้ วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2551
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
กิจกรรมที่ 1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเขียนเรื่องในหัวข้อ “ในชีวิตมีอะไร
สนุกที่สุด” ภายในเวลา 5 นาที

ตัวอย่างงานเขียนของผู้เข้าร่วมการอบรม
ในชีวิตมีอะไรสนุกที่สุดบ้าง

ชีวิตช่วงเรียนมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงที่สนุกที่สุด ได้สมัครเข้าค่ายอาสา
พัฒนาชนบท โบกรถสิบล้อกับเพื่อนๆ ไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดแถบภาคอีสาน
กิจกรรมทีท่ ำก็ตง้ั แต่ไปสอนหนังสือเด็ก พูดคุย เยีย่ มเยือนให้ความรูช้ าวบ้านในเรือ่ ง
สิทธิหน้าที่ ได้ช่วยชาวบ้านทำถนน ได้มีโอกาสนอนบนกองฟางข้าวดูดวงดาวบน
ท้องฟ้า ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความมีน้ำใจของคนชนบท ได้เห็นความสุข
ความทุกข์ของชาวบ้าน ได้เห็นความเหลือ่ มล้ำของคนในสังคม และรูจ้ กั การใช้ชวี ติ
ที่เรียบง่าย จริงใจ ชนบทสอนให้เราเป็นคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แบ่งปันความรักให้กับคนในสังคม เป็นความสนุกที่มีคุณค่ามหาศาล ได้ใช้เป็น
บทเรียนให้กับชีวิตตนเองมาจนถึงปัจจุบัน

คุณพรพรรณ ชัยนาม

โดยหลังจากเขียนเสร็จแล้ว วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสลับกันอ่าน
เรื่ อ งประทั บ ใจเหล่ า นั้ น เพื่ อ ฝึ ก ออกเสี ย งและอ่ า นอย่ า งไรให้ ค นอื่ น อยากฟั ง
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หลังจากอ่านคนเดียวแล้ว วิทยากรได้ให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรมจับคู่ แล้วเลือกเรือ่ งราว
ที่ประทับใจของเพื่อน มาอ่านหรือพูดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมคนอื่นฟัง หลังจากนั้น
วิทยากรได้ให้คำแนะนำและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียของแต่ละคู่

กิ จ กรรมที่ 2 วิ ท ยากรให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการอบรมแสดงความคิ ด เห็ น

เปรียบเทียบการอ่านคนเดียวกับการอ่านเป็นคู่ว่ารู้สึกอย่างไร พร้อมกันนั้นได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านบทวิทยุฯ (Script)

กิจกรรมที่ 3 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมวิเคราะห์จุดด้อยด้าน

การอ่านของตัวเองให้ผู้อื่นฟัง โดยให้คนอื่นๆ ร่วมออกความคิดเห็นด้วย ก่อนที่
วิทยากรจะบรรยายสรุปถึงหลักในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

กิ จ กรรมที่ 4 วิ ท ยากรเปิ ด เสี ย งดนตรี ต่ า งๆ ทั้ ง เสี ย งบรรเลง,

เสียงประกอบเพลง, ละคร, เสียงเอฟเฟ็กต์ต่างๆ แล้วให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
จินตนาการว่าเป็นเสียงอะไร ฟังแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ก่อนจะบรรยายสรุปถึงการใช้
เพลงประกอบในการจัดรายการวิทยุ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551

กิจกรรมที่ 1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเขียนบทวิทยุฯ ถึงเรื่องที่

เคยประสบพบมา แล้วพูดให้คนอื่นฟัง ด้วยโจทย์ว่าห้ามอ่านแต่ต้องพูดออกมาจาก
ความเข้าใจ พูดให้นา่ ฟัง พูดให้ผฟู้ งั รูส้ กึ สนุกสนาน ภายในเวลาทีก่ ำหนดหลังจากนัน้
วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรมสลับบทวิทยุฯ แลกกันอ่าน แล้วจับใจความ ทำความ
เข้าใจเรื่องราวในบทนั้นให้ได้ แล้วให้พูดให้คนอื่นฟังในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที
กิจกรรมที่ 2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมอ่านและทำความเข้าใจ
ข้อมูลที่วิทยากรแจกให้ภายในเวลา 1 นาที แล้วให้อ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟังโดย
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ข้อมูลที่วิทยากรแจกให้ มีอาทิ สาเหตุการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์, รถจี๊ปบินได้ที่ใช้
สำหรับกองบินของกรมทหาร ฯลฯ เสร็จแล้ววิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การพูดในเรื่องที่เราไม่มีความรู้ โดยเน้นให้อ่านจับประเด็น, ดัดแปลงภาษาที่ได้
รับมาเป็นภาษาของเราเอง จะทำให้พดู ได้เป็นธรรมชาติมากกว่า และตัดรายละเอียด
ที่ไม่จำเป็นออกไป พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
กิจกรรมที่ 3 วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรมอธิบายคำว่า จุมโพล่, คชส่าน,
เจว็ด, ตามควาย และชินโต ภายในเวลาทีก่ ำหนด 1 นาที ตามความเข้าใจของตัวเอง
โดยสามารถถามคนอื่นได้

ตัวอย่างการอธิบายคำศัพท์ของผู้เข้าร่วมการอบรม
“มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาถามถึงคำว่า จุมโพล่ อยากทราบว่า
คำนี้หมายถึงอะไร เพราะดิฉันก็ไม่ทราบความหมายของคำนี้ หากท่านผู้ฟังท่านใด
ที่ทราบ สามารถโทร.เข้ามาในรายการเพื่อให้รายละเอียดได้”

คุณชาลิณี ทองพันชั่ง

“วันนี้รายการพื้นบ้านของไทยได้มีโอกาสไปหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่
สุพรรณบุรี ที่นั่นจะมีน้องควายเยอะมาก มีทั้งควายไทยและอินเดีย วันนั้นดิฉัน
ได้เดินตามควาย และนี่ก็คือคำที่เราจะมาพูดกันวันนี้”

คุณลลดา พันสะ

“สวัสดีคะ่ ท่านผูฟ้ งั คะ วันนีพ้ มิ พ์พนั ธุม์ เี รือ่ งของพระพุทธศาสนานิกายชินโต
ของประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะ ศาสนาชินโตเป็นศาสนาหนึ่งในญี่ปุ่นที่นับถือ
กันมาก”

คุณพิมพ์พันธุ์ หาญตนศิริสกุล
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หลังจบกิจกรรม วิทยากรได้เฉลยความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์ที่กำหนดให้

เฉลยคำ
จุมโพล่		
คชส่าน
เจว็ด		
		
		
		
ตามควาย
ชินโต		
		

: ฝาปิดช่องบันได หรือช่องทางขึ้นลงเรือดำน้ำหรือที่ดาดฟ้าเรือ
: ชื่อแตงโมพันธุ์หนึ่ง สีเหลือง เนื้อหวาน
: แผ่นไม้รปู คล้ายใบเสมา เขียนหรือแกะเป็นรูปเทพารักษ ป์ ระดิษฐาน
ไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้า มักทำเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์
หรือหมายความถึงผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นประธานหรือเป็นใหญ่
แต่ไม่มีอำนาจ
: รีบร้อน เช่นในสำนวน เดินอย่างกับตามควาย
: ชือ่ ศาสนาดัง้ เดิมของชาวญีป่ นุ่ ไม่มศี าสดาผูก้ อ่ ตัง้ สอนให้เคารพ
บูชาธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์แม่น้ำ ฯลฯ

โดยวิทยากรได้แนะนำวิธกี ารแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าในกรณีทต่ี อ้ งพูดถึงคำศัพท์
ที่เราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงภายในเวลาที่บีบบังคับว่า ไม่ควรเดาหรือตีความ
ตามทีต่ นเข้าใจ ถ้าไม่รู้ ควรสารภาพกับผูฟ้ งั ตามตรง และอาจขอเวลาผูฟ้ งั เพือ่ หาข้อมูล
หรือต่อสายตรงจากผู้รู้ และหากจะให้ดีควรมีพจนานุกรมหรือคอมพิวเตอร์ไว้ใน
ห้องจัดรายการ เพื่อใช้สืบค้นข้อมูล

กิจกรรมที่ 4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแบ่งกลุ่มละ 2 คน นำ

เรื่องที่ประทับใจหรือเรื่องที่ได้เขียนไว้ มาเขียนเป็นโครงสร้างการนำเสนอรายการ
วิทยุ ซึง่ ประกอบด้วย เรือ่ ง, กลุม่ เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, หัวข้อเรือ่ ง, รูปแบบรายการ,
ความยาว, ชื่อรายการ, ผู้ดำเนินรายการ, เนื้อหารายการ และสถานีที่ออกอากาศ
โดยวิทยากรกำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรม ผลิตรายการสำหรับเด็กอายุ 3-5
ขวบ หรือ 6-9 ขวบ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของเด็กทั้งสองช่วงวัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้
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เด็กวัย 3-6 ขวบ มักสนใจเรื่องสัตว์เลี้ยง, ธรรมชาติ, สิ่งที่เป็นความรู้ใหม่,
สิ่งที่ใกล้ตัว การ์ตูน ฯลฯ แต่จะยังไม่มีความอยากที่จะเข้าสังคมกับเด็กอื่น
ในขณะทีเ่ ด็กวัย 6-9 ขวบ จะเริม่ อยากอยูใ่ นสังคมเพือ่ น ต้องการให้คนอืน่ สนใจ
แต่กย็ งั มีความผูกพันกับพ่อแม่ เด็กในวัยนีย้ งั ไม่รเู้ รือ่ งกิรยิ ามารยาท พ่อแม่จึงต้อง
คอยดูแลสั่งสอน
ส่วนเด็กวัยที่โตจากนี้ จะเริ่มห่างจากพ่อแม่ ชอบชีวิตผจญภัย ในช่วงวัยนี้
เพื่อนจะมีอิทธิพลกับเด็กมาก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละกลุ่ม นำเสนอรายการวิทยุที่ผลิตขึ้น
โดยมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมกลุ่มอื่นๆ ให้คำวิจารณ์
ตัวอย่างรายการวิทยุของผู้เข้าร่วมการอบรม
ตัวอย่างที่ 1
ชื่อรายการ		
: จ๊ะจ๋า…ป้าพรรณกับป้าพิมพ์
วันเวลาที่ออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 20.00-20.30 น.
สถานีที่ออกอากาศ
: สถานีวิทยุ มก. AM 1107
กลุ่มเป้าหมาย		
: เด็กอายุ 9-12 ปี ทั่วประเทศ
เนื้อหารายการ		
: เรือ่ งราวอันละเอียดอ่อนของเด็กคนหนึง่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจ
ทำงานศิลปะอย่างสุดฝีมือ เพื่อส่งครูและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อ แต่ปรากฏ
ว่าครูทำลายงานศิลปะของเขาทิ้ง เพียงเพราะเหตุผลกลัวว่าจะถูกยืมงานมาส่งอีก
รอบ เขาไม่เข้าใจวิธีคิดและการกระทำของครูที่มองโลกในแง่ร้าย ทำลายงานที่
เขาทุ่มเททำ ทำร้ายจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ทำให้เด็กในโรงเรียนโกรธแค้นและ
เกลียดชังคุณครูคนนี้ จนไม่อยากเข้าเรียนในวิชานี้
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รูปแบบรายการ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

: 1. เริ่ ม รายการด้ ว ยบทสนทนาของเด็ ก ในอารมณ์ ที่
ขัดแย้งกัน เช่น ความชืน่ ชมในผลงาน, ความโกรธแค้นคุณครู ฯลฯ
2. ตามด้ ว ยบทสนทนาของผู้ ด ำเนิ น รายการ นำไปสู่ ก าร
เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
3. ทำ Voice of people เพื่ อ สะท้ อ นความคิ ด ของ
บุคคลที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ โดยสัมภาษณ์เด็กคนอื่นๆว่าคิดอย่างไร
และสัมภาษณ์คณ
ุ แม่ทา่ นอืน่ ว่าจะทำอย่างไร
4. พิธกี รสรุปทางออกของเรือ่ งราว (ในเรือ่ งนีค้ ณ
ุ แม่หาทางออก
ได้ดีที่สุด แล้วจึงสรุปทางออกของปัญหาด้วยรูปแบบที่คุณแม่
ท่านหนึ่งได้กระทำลงไป แต่ในตอนอื่นๆ อาจมีคำแนะนำจาก
คุณครู, นักจิตวิทยา, คนทำงานเพือ่ เด็ก เพือ่ สะท้อนทางออกของ
ปัญหาบ้าง)

คำวิจารณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรม
- ฟังเข้าใจง่าย
- เห็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
- เห็นภาพเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ในช่วงการทำร้ายจิตใจของเด็ก
- ควรเพิ่มการสัมภาษณ์เด็กให้เห็นภาพมากกว่านี้
- ควรเพิ่มการสัมภาษณ์ อาจเป็นพ่อแม่ลูกอีกสักหนึ่งคู่
- ชอบการนำเรื่องที่มีประเด็น ทำให้ทราบว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าจะเป็น
อย่างไร

คำวิจารณ์จากวิทยากร
- ถ้าทำรายการให้เด็กฟัง ผูจ้ ดั รายการต้องทำให้เด็กเกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
แล้วฟัง ไม่ใช่ฟังเพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่
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- เป็นรายการที่ดี มีการนำเสนอครบทุกอย่าง แต่ยังขาดการสัมภาษณ์ผู้
เป็นครูทำให้มิติของรายการไม่ครบถ้วน
- ชี้ให้เห็นปัญหาและวิธีแก้ไขได้ดี
- เวลาตอนท้ายรายการยังเหลือ สามารถทีจ่ ะเพิม่ ความรูอ้ น่ื ๆ ได้ แนะนำ
ว่าอาจพูดคุยเรื่องจิตวิทยา แต่ต้องทำให้เด็กอายุ 10 ขวบฟังแล้วเข้าใจ
- เนื้อหาไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร เน้นไปทางกลุ่มผู้ปกครองมากกว่า
- ควรเพิ่มบทสัมภาษณ์ปลีกย่อยลงไปอีก เพื่อให้เด็ก 10 ขวบ เข้าใจใน
เนื้อหาจริงๆ การจัดรายการเด็กควรคิดอย่างเด็ก ไม่ควรคิดแบบผู้ใหญ่
เพราะเด็กกับผู้ใหญ่คิดไม่เหมือนกัน
- การนำเสนอเริ่มจากบทละคร เป็นวิธีการนำเสนอที่ดี
- การเปลี่ยนฉากเร็วเกินไป วิธีการเชื่อมเนื้อหาจากการพูดคุยควรมีการ
เกริน่ นำก่อน แล้วค่อยเชือ่ มโยงเข้าเรือ่ งทีจ่ ะเล่า ไม่ควรใช้วธิ หี กั มุม เพราะ
จะทำให้รายการสะดุดและไม่น่าสนใจ
- เพลงประกอบเข้ากับรายการดี

ตัวอย่างที่ 2
รายการ		
วัตถุประสงค์
		
		
เรื่อง		
กลุ่มผู้ฟัง
หัวข้อเรื่อง
		
เนื้อหา		
		

: เรื่องเล่าเมื่อเยาว์วัย
: เป็นรายการทีน่ ำพาผูใ้ หญ่ให้หวนระลึกถึงความสุขสนุกเมือ่ วัยเด็ก
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อเด็ก ลดช่องว่างทางความคิด
ของเด็กกับผู้ใหญ่และเติมรอยยิ้มให้กัน
: เด็ก
: กลุ่มผู้ใหญ่วัยคนทำงาน เป็นการนำเสนอเรื่องเด็กให้ผู้ใหญ่ฟัง
: นำเสนอเรื่องเล่า เรื่องราวความประทับใจในวัยเด็กหรือเรื่องที่
เด็กๆ ประทับใจ
: นำเสนอเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ของผู้จัดที่ไปเป็นครูอาสาของ
เด็ ก ๆ ในจั ง หวั ด ตาก นำเสนอวิ ถี ชี วิ ต แบบเด็ ก ๆ ที่ อ ยู่ ในอี ก
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สังคมหนึ่ง เช่น การเล่น, การแต่งตัว, การเสริมสวยโดยนำสี
		
ของดอกไม้มาแต่งแต้มใบหน้า นำมาร้อยเป็นมาลัยเล่น และ
		
อาหารว่างที่หากันได้บนดอย
การนำเสนอ : นำเสนอแบบพูดคุยสลับเพลง
ความยาว
: 10 นาที
วันเวลาที่ออกอากาศ : เช้าวันเสาร์ 08.30-08.40 น.
		
FM 92.5 MHz
คำวิจารณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรม
- เลือกเพลงเปิดรายการได้ดี เพลงเพราะ
- น่าจะเป็นเรือ่ งเล่าของบุคคลอืน่ มากกว่าทีจ่ ะเป็นเรือ่ งของผูจ้ ดั รายการเอง
- รายการดูสดใสน่ารัก
- เนือ้ หารายการฟังแล้วสบายใจ แต่นา่ จะมีประโยชน์หรือความรูม้ ากกว่านี้
คำวิจารณ์จากวิทยากร
- เนื้อหาสาระ ควรให้คำแนะนำเสริมหรืออาจเชิญนักวิชาการเข้ามาร่วม
ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อดีข้อเสีย ไม่ควรปล่อยเรื่องไปเฉยๆ รายการต้องมี
คำอธิบายอย่างชัดเจนในประเด็นที่นำมาเสนอ
- การนำเสนอ ลีลาการพูดดี เพลงเลือกได้ดี ฟังแล้วไม่นา่ เบือ่ สนุกสนาน
- รายการยังมีเวลาเหลือ ควรใช้เวลาให้คุ้มค่า สามารถเพิ่มสารคดีหรือ
เรื่องสั้นลงไปได้
- ใช้คำพูดได้ดี ฟังแล้วเห็นภาพ ฟังแล้วสามารถจินตนาการตามไปด้วยได้
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หลังจากวิจารณ์รายการวิทยุเสร็จทุกกลุ่ม วิทยากรได้สรุปภาพรวมของ
ทุกรายการว่า
- ควรปรั บ เนื้ อ หาและการนำเสนอให้ ต รงกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น
ถ้ากลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเป็นเด็ก ควรใช้ภาษาและการสื่อสารแบบเหมือนเป็นเพื่อน ผู้
จัดรายการจะต้องเข้าถึงจิตใจเด็ก จะทำให้เด็กรู้สึกใกล้ชิดกับผู้จัด
- ทุกรายการควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เพื่อให้รายการมีชีวิตชีวา
- การจะให้กำลังใจเด็ก ควรแนะนำมากกว่าสั่งสอน
- การใช้ภาษาถิ่น ควรระมัดระวังเรื่องความสุภาพ
เสร็จแล้ววิทยากรได้สรุปหลักสำคัญในการผลิตรายการวิทยุ พร้อมทั้ง
บรรยายถึ ง หลั ก ในการจั ด รายการวิ ท ยุ ป ระเภทต่ า งๆ รวมไปถึ ง จรรยาบรรณ
ในการจัดรายการวิทยุก่อนจะจบการอบรม
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ความรู้สำหรับจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก
บทนำ
“เด็กๆ สมัยนี้เขาฉลาด มีความคิดเป็นของตัวเอง รู้อะไรถูกอะไรผิด
ให้ เขาตั ด สิ น ใจเอง อย่ า ไปบั ง คั บ จิ ต ใจกั น เลย” หรื อ “นี่ มั น ยุ ค ดิ จิ ทั ล แล้ ว
เด็กเขาทันสมัยกว่าพ่อแม่อีก ใช้คอมพิวเตอร์ เปิดอินเทอร์เน็ตเป็นตั้งแต่ 3 ขวบ”
หรือแม้แต่ “โลกนี้มันเป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนไปแล้ว คลิกเดียว
เที่ยวได้รอบโลก พ่อแม่จะไปตามดูลูกหลานทันได้ยังไง” ประโยคเหล่านี้ล้วน
แต่เป็นนานาความคิดจากผูใ้ หญ่บางกลุม่ ทีถ่ อดใจปล่อยลูกหลานไปตามยถากรรม
ในยุคที่ลืมตาตื่นก็รับรู้ข่าวสารจากสื่อได้รอบทิศทาง
ทั้งที่จริงแล้วเด็กและเยาวชนนั้น ยังคงเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะ
เปลีย่ นสีเมือ่ ถูกแต้มแต่งจากปัจจัยภายนอกรุมเร้า โดยเฉพาะปัจจุบนั ทีส่ อื่ เข้าถึงตัว
เด็กๆ ได้โดยรวดเร็วชั่วเสี้ยววินาที ซึ่งแต่ละช่วงวัยพัฒนาการการรับรู้และเติบโต
นัน้ มีขอ้ แตกต่างกัน ดังนัน้ การเลีย้ งดูเด็กให้แข็งแรงทัง้ สภาพร่างกายและจิตใจตาม
ช่วงวัยที่เหมาะสมจะละเลยไม่ได้ทีเดียว
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิต
มี ค ำแนะนำกลยุ ท ธ์ ก ารเลี้ ย งดู ลู ก หลานให้ เหมาะสมตามช่ ว งวั ย กั บ หั ว ข้ อ
“หน้าต่างแห่งโอกาส 7 บาน คู่มือเลี้ยงลูกในโลกที่เปลี่ยนไป” มาถอดบทเรียนนี้
จากคุณหมอไปพร้อมๆ กัน

“ทำไมต้องเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส”

เนื่ อ งจากในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ที่ เ ติ บ โต เด็ ก ๆ จะต้ อ งได้ รั บ การหล่ อ หลอม
พัฒนาสิง่ สำคัญบางเรือ่ ง ซึง่ โดยธรรมชาติแล้วคนเราจะเรียนรูห้ รือพัฒนาบางเรือ่ ง
ได้ ดี เ ฉพาะในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมนี้ เ ราจะเรี ย กว่ า
หน้าต่างแห่งโอกาส...
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ซึ่งหน้าต่างแห่งโอกาสนี้จะเปิดเป็นเวลา ผู้ใหญ่จะละเลยรอช้าไม่ได้นะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคว้าโอกาสลงมือพัฒนาเรื่องที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อนำไป
สู่การเติบโตเป็นเด็กที่เอาตัวรอดปลอดภัยในสังคมแห่งอนาคตได้

วัยอนุบาล (3-5 ปี)
1. สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์

ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองพลาดการปลูกฝังเรื่องการควบคุมอารมณ์ในช่วง
วัยนีไ้ ปแล้ว พอถึงวัยประถมเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุน่ ทีต่ ามใจตัวเอง ควบคุมตัวเองไม่ได้
สังเกตดูก็ได้ว่า ถ้าผู้ใหญ่คนใดเวลาโกรธหรือไม่พอใจแล้วกระทืบเท้า ตบโต๊ะ เมื่อ
ย้อนไปดูในวัยเด็กของคนคนนัน้ จะพบว่า เขาเป็นเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการควบคุมอารมณ์
เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจจะลงไปดิ้นกับพื้น ซึ่งพ่อแม่จำนวนมากสงสาร
ลูกหรือรู้สึกผิดที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก (อาจจะใช้เวลาทำงานมากกว่าอยู่กับลูก)
จึงชดเชยด้วยการตามใจ...
ดังนั้นในวัยนี้พ่อแม่ต้องใจคอเข้มแข็งเข้าไว้ ไม่ปล่อยเลยตามเลยเมื่อลูก
แสดงอารมณ์ทไี่ ม่เหมาะสม ผูใ้ หญ่ควรปลูกฝังให้ลกู รูจ้ กั ควบคุม ยับยัง้ ความต้องการ
รู้จักรอคอย ก่อนหน้าต่างบานนี้จะปิดลง

2. สอนให้ลูกรู้จักถูกผิด

แม้ว่าเด็กเล็กจะยังไม่รู้ว่าการกระทำแต่ละอย่าง ก่อให้เกิดผลอย่างไร
และยังไม่รู้จักเรื่องของเหตุผล แต่พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ควรเริ่มสอนเรื่องผิดถูก
ความเหมาะควรได้บ้างแล้ว เช่น ถ้าลูกไปหยิบของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของ ก็ต้องบอกลูกว่าไม่ถูกต้อง ให้เอาไปคืนเจ้าของ
และหากลูกชอบใช้ความรุนแรง ตะโกนด่าทอ ทุบตีคนอื่นหรือสัตว์เลี้ยง
ก็ต้องสอนให้รู้ว่าไม่ดี ...หากเราเริ่มสอนเรื่องผิดชอบชั่วดีตั้งแต่วัยนี้ จะได้ผลดีที่สุด
เพราะช่วยกล่อมเกลาให้ลูกมีคุณธรรม จริยธรรมต่อไปในวัยที่โตขึ้น
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วัยประถม (6-12 ปี)
3. ประหยัด

พ่อแม่ ผูป้ กครองหลายราย มักมาสอนให้เด็กประหยัดตอนวัยรุน่ ซึง่ หน้าต่าง
แห่งโอกาสมันปิดไปแล้ว เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มจับจ่ายใช้สอย และมีสิ่งของ
เครือ่ งอุปโภคบริโภคล่อตาล่อใจมากมายจึงไม่คอ่ ยได้ผล การจะฝึกเด็กให้รจู้ กั ประหยัด
เราต้องเริม่ ฝึกตอนเรียนประถม เพราะเด็กวัยนีร้ คู้ วามหมายและคุณค่าของจำนวน
เงิน เขาเริม่ เข้าใจแล้วว่า 5 บาท ต่างกับ 10 บาทยังไง ...เราจึงควรให้คา่ ขนมทีเ่ หมาะสม
ฝึกให้วางแผนการใช้เงิน รู้จักการออม
รวมทั้ ง สอนเรื่ อ งการประหยั ด น้ ำ – ไฟทั้ ง ในบ้ า นและนอกบ้ า นด้ ว ย
เพราะบางคนอยู่บ้านประหยัด แต่พอไปโรงแรมกลับเปิดน้ำเปิดไฟใช้เต็มที่ หรือไป
งานบุฟเฟ่ต์ตักอาหารเต็มจานแล้วกินไม่หมด พ่อแม่กลับบอกไปว่าไม่เป็นไรลูก
เพราะจ่ายไปแล้ว นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี... ถ้าลูกรู้จักประหยัดเขาไม่เพียงช่วย
ครอบครัวได้ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสอนให้เขานึกถึงสังคมด้วย

4. มีวินัย

หนึ่ ง - รู้ จั ก แบ่ ง เวลา... เด็ ก ที่ เรี ย นได้ ดี เป็ น เพราะมี วิ นั ย โดยเฉพาะ
ในระดับชั้นต่อไปที่การเรียนยากขึ้น มีการบ้านและงานกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
เด็กจึงต้องรูจ้ กั แบ่งเวลาและต้องเริม่ ตัง้ แต่วยั นี้ ไม่เช่นนัน้ จะพบกับความยากลำบาก
ในการเรียนหรือการทำงานในอนาคตข้างหน้า
สอง – รู้จักความรับผิดชอบ สมัยนี้พ่อแม่มักไม่ค่อยให้ลูกรับผิดชอบอะไร
ให้เรียนหนังสืออย่างเดียว แล้วจัดหาคนทำให้ หรือมีเครื่องอำนวยความสะดวก
แต่อย่างน้อยก็ควรให้ลูกได้มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานในบ้านบ้าง เพราะ
จะทำให้เด็กได้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้งเป็นการฝึกทำงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
รู้จักวางแผน มีวินัย (เพราะงานบ้านต้องทำเป็นเวลา) รู้จักช่วยเหลือรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ซึ่งเรื่องนี้ถ้าไปฝึกตอนเป็นวัยรุ่นจะยาก แต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่วัยประถม
เขาจะรู้จักช่วยงานโดยไม่อิดออด และเมื่อเขาเติบโตไปอยู่ที่ไหน ไปทำงานอะไร ก็
จะทำได้ดีและปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายเพราะไม่ดูดาย
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5. ใฝ่รู้

การให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียว ไม่ใช่การใฝ่รู้... เราควรให้เด็กสนใจ
กิจกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น เล่นกีฬา ดนตรี พิพิธภัณฑ์ เข้าค่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ให้เขามีความกระตือรือร้น เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจ และเป็นการเปิดโลกกว้างให้ลูก
ความใฝ่รู้ในวัยประถมจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีในระดับชั้นที่ยากขึ้นและค้นหา
ความสามารถ ความสนใจที่แท้จริงของตัวเองได้เร็ว

วัยรุ่น (13 ปี ขึ้นไป)

ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เพราะเขาสะสมต้นทุน 5 อย่างดังที่
กล่าวมาตอนก่อนเข้าสู่วัยรุ่นมาไม่ครบ แต่ถ้าเราสร้างต้นทุนไว้ดี ครบถ้วนแล้ว
ตอนวัยรุน่ จะเหลือเพียงเรือ่ งของอัตลักษณ์ทตี่ อ้ งปลูกฝังกัน พูดง่ายๆ คือ “ค่านิยม”
นั่นเอง มีความสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ

6. อัตลักษณ์ทางเพศ

จากการวิจยั พบว่าเด็กไทยเริม่ อ่านหนังสือโป๊ ดูวซี ดี โี ป๊ ตัง้ แต่กอ่ นมัธยมศึกษา
ประมาณ 41 กว่าเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าปัจจุบนั เด็กถูกปลูกฝังค่านิยมทางเพศผ่านสื่อ
ซึ่งมักไปในทางที่ผิด สื่อเหล่านี้กลุ่มวัยรุ่นเข้าถึงง่ายมาก ไม่ว่าจะจากหนังสือ ทีวี
อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสื่อตรงถึงตัวได้ง่ายมาก โดยปัญหา
ที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเด็กรับสื่อต่างๆ แล้ว กลับไม่สามารถแยกถูกหรือผิดได้ รวมทั้งสื่อ
โฆษณาก็ ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ ผิ ด เช่ น เป็ น ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งอวดผิ ว ได้ ถึ ง จะทั น สมั ย
เด็กผู้ชายต้องกล้าเข้าไปลวนลาม แทะโลมผู้หญิงถึงจะเรียกว่าแน่ หรือคนไทยที่
ทันสมัยต้องดื่มเบียร์
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ดังนัน้ พ่อแม่ตอ้ งสอนลูก โรงเรียนต้องเปลีย่ นหลักสูตร ให้รบั รูส้ อื่ อย่างเท่าทัน
ต้องเอากรณีศึกษา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาคุยกับเด็ก และที่สำคัญสื่อก็ต้อง
ตระหนักในผลกระทบถึงเยาวชนด้วย เรือ่ งนีพ้ อ่ แม่คงต้องช่วยกันเรียกร้องสือ่ นะคะ
เห็นโฆษณาชิ้นไหน สื่อประเภทไหนนำเสนออย่างไม่เหมาะสม เราต้องช่วยกัน
ลุกขึ้นมาประท้วง เพื่อสร้างสื่อสีขาวสำหรับเด็กและเยาวชนของเราค่ะ

7. อัตลักษณ์ทางสังคม

สิ่งที่พ่อแม่ต้องพูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอ คือ
หนึ่ง – พวกเราจะมีวิถีชีวิตอย่างไรในขณะที่สื่อและโฆษณาบอกว่าให้
ฟุ้งเฟ้อ ใช้สินค้าทันสมัย ราคาแพง แต่งตัวโป๊ พวกเราพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องสอน
ลูกให้เรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน อย่าตกเป็นเหยื่อ และมีค่านิยมที่จะอยู่แบบพอเพียง
ตามทฤษฎีของในหลวง
สอง - พวกเรามีเป้าหมาย มีหลักคิดอย่างไรในการดำเนินชีวิตเพื่อตนเอง
หรือเพื่อสังคม เราควรเลือกอาชีพตามถนัดเป็นอาชีพสุจริตหรือว่าเราควรเลือก
ตามเพื่อน หรืออาชีพอะไรก็ได้ขอให้ฉันได้เงิน... ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้ใหญ่ต้องนั่งคุย
ตั้งคำถามกันเองก่อน เพื่อค้นหาแนวทางที่ลูกจะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับลูกด้วยเหตุและผล
พวกเราพ่อแม่มาลงมือทำกันก่อนที่หน้าต่างจะปิดทำการนะคะ
การทีเ่ ราจะสร้างคุณลักษณะทัง้ 7 ประการนีใ้ ห้มอี ยูใ่ นตัวลูก นอกจากต้อง
โฟกัสตามหน้าต่างแต่ละบานแล้ว ต้องทำสิง่ เหล่านีใ้ ห้เกิดขึน้ โดยอาศัยวิถชี วี ติ ใน
ครอบครัว อบรมสั่งสอนลูกไปพร้อมๆ กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
เชื่อแน่ว่าหากลูกของเราโตมามีคุณลักษณะเหล่านี้ติดตัว ไม่ว่าสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างไร จะเข้ายุคดิจิทัล 3G การสื่อสารรวดเร็วเพียง
ชั่วพริบตา เด็กและเยาวชนไทยก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งมีความสุข
และอยู่รอดปลอดภัย
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บทเริ่ม มาสร้างสื่อวิทยุที่เหมาะกับเด็กด้วยกัน
ถือว่าเป็นทีร่ บั รูก้ นั มากขึน้ ในสังคมแล้วว่า สือ่ นัน้ มีความสำคัญกับการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน และในปัจจุบันช่องทางในการรับสื่อแพร่ขยายกว้างขึ้นมาก
ไม่ว่าจะเป็น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ์ตูน ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต
หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีใช้กันเกือบทุกครอบครัว ที่สำคัญเด็กๆ ยุคนี้เรียนรู้
วิธีการใช้สื่อได้อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมากที่เรียนรู้ช่องทางเข้าถึงสื่อแซงหน้า
พ่อแม่ผู้ปกครองไปเสียอีกด้วยค่ะ
แต่ถงึ แม้เด็กๆ จะชำนาญเรือ่ งการใช้สอ่ื เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันด้าน
การเลือกรับสื่ออย่างเหมาะสมเท่าทัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่ง เด็กส่วนใหญ่
กลับขาดทักษะด้านนี้โดยสิ้นเชิงจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเองขาด
ความรู้ หรือแม้แต่สังคมไทยมีจำนวนสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
ไม่มากเพียงพอ
เพื่อการพัฒนาการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นเพียงพอใน
สังคมไทย คณะทำงานเครือข่ายสือ่ เพือ่ เด็ก ทำการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลเพือ่ หาแนวทาง
ในการผลิตสื่อแต่ละประเภทสำหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

“วิ ท ยุ ” คื อ หนึ่ ง ในสื่ อ ประเภทต่ า งๆ ที่ มี บ ทบาทกั บ เด็ ก เยาวชน

และครอบครัว เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังคงขาดระบบแบบแผนในการผลิตสื่อวิทยุ
ให้เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การกำหนดสื่อวิทยุให้
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของผู้ฟัง
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โดยคณะทำงานเครือข่ายวิทยุเพือ่ เด็ก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ทำการรวบรวมข้อมูล
สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้ฟังรายการวิทยุขึ้น เพื่อกำหนด
ทิศทางการจัดทำรายการวิทยุทม่ี คี ณ
ุ ภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อันเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก ที่นำไปเป็นหลักในการสร้างสรรค์
และพัฒนารายการวิทยุสำหรับเด็กๆ และเยาวชน ติดตามตอนต่อไปค่ะ

		

บทสำรวจพฤติกรรมการฟังวิทยุ
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วิ ท ยุ ค รองความเป็ น สื่ อ ยอดนิ ย มอั นดั บ 3 รายการเพลงได้ รั บ
ความนิยมสูงสุด
“วิ ท ยุ ” ยั ง คงเป็ น สื่ อ กระแสหลั ก ที่ ป ระชาชนให้ ค วามสำคั ญ โดย
ผลการสำรวจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เมื่อวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2549
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกเปิดรับสื่อดังนี้
- โทรทัศน์		
- หนังสือพิมพ์		
- วิทยุ			
- นิตยสาร/วารสาร
- อินเทอร์เน็ต		

ร้อยละ 93.9
ร้อยละ 61.1
ร้อยละ 51.1
ร้อยละ 23.4
ร้อยละ 23.2
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ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 55.9 ที่เปิดฟังวิทยุทุกวันโดยส่วนใหญ่
เลือกรับฟัง “รายการเพลง” ถึงร้อยละ 76.9 ตามมาด้วยรายการข่าวสาร/การจราจร
และการถ่ายทอดสดกีฬา
เมือ่ จำแนกตามช่วงวัยของกลุม่ ผูฟ้ งั งานวิจยั ของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำกัด
ซึ่ ง สำรวจพฤติ ก รรมการฟั ง วิ ท ยุ ข องคนกรุ ง เทพฯ จำนวน 852 ตั ว อย่ า ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ ม.ค. – มิ.ย. 2548 พบว่า รายการที่กลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่ม
เลือกรับฟังมากที่สุด คือ “รายการเพลง”
ระดับอายุ
15-19 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี

รายการที่ชื่นชอบ
เวอร์จิ้น ฮิตซ์ (FM 91.5) บานาน่า เอฟเอ็ม (FM 89.0)
เอฟเอ็มแม็กซ์ (FM 88.5) และคูล เอฟเอ็ม (FM 93.0)
เวอร์จิ้น ฮิตซ์ (FM 95.5) คูล เอฟเอ็ม (FM 93.0)
กรีนเวฟ (FM 106.5)
กรีนเวฟ (FM 106.5) ไลฟ์ เอฟเอ็ม (FM 106.0) และคูล
เอฟเอ็ม (FM 93.0)
ลูกทุ่งมหานคร (FM 95.0) จส.100 และไลฟ์ เอฟเอ็ม

จากผลการสำรวจในหั ว ข้ อ “วาทวิ เคราะห์ ร ายการวิ ท ยุ ส ำหรั บ เด็ ก ”
ของนัฎฐา เอื้อภราดร (2545) พบว่า เด็กอายุ 3 – 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีทัศนคติชื่นชอบ “รายการเพลง” มากที่สุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เด็กกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ได้มีโอกาสเปิดรับฟังรายการวิทยุเพียงนานๆ ครั้งเท่านั้น
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ความคาดหวังและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายกับการเลือก
เปิดรับฟังรายการวิทยุ
ระดับอายุ
ความคาดหวังและแรงจูงใจในการฟังรายการวิทยุ
3 – 12 ปี - ฟังรายการวิทยุจากคำแนะนำของพ่อแม่
- มีโอกาสฟังรายการวิทยุเมื่ออยู่ในรถยนต์ โดยผู้ปกครองเป็นคน
เลือกเปิด
12 – 25 ปี - ต้องการได้รบั ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ใช้เป็นเพือ่ นแก้เหงา
- ต้ อ งการผ่ อ นคลายความเครี ย ด บางครั้ ง ฟั ง เพื่ อ ลื ม หรื อ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ
- ต้องการได้สาระความรู้ที่ทำให้เป็นคนทันสมัยและนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้
- ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวในสังคมโดยเฉพาะในแวดวงบันเทิง
- ต้องการรู้การใช้ศัพท์ของวัยรุ่น
- ต้องการพัฒนาแนวความคิดของตนเอง
- ต้องการนำสิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟังจากรายการวิทยุไปพูดคุยกับเพือ่ นและ
ครอบครัว
- บางครั้งได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากการเล่นเกมในรายการหรือ
ทำกิจกรรมนอกสถานีวิทยุร่วมกัน
25 – 35 ปี - ฟังรายการวิทยุในช่วงที่เดินทาง เพื่อผ่อนคลายจากสภาพการ
จราจรทีต่ ดิ ขัด โดยเลือกรายการเพลง มากกว่ารายการเกีย่ วกับ
การจราจร
- ฟังรายการวิทยุระหว่างทำงานเพื่อคลายเครียด
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เมือ่ พิจารณาอย่างลึกซึง้ ถึงการเปิดรับฟังรายการวิทยุของกลุม่ วัยรุน่ ซึง่ ถือ
เป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของรายการวิทยุ ผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์
เรื่อ ง “สั ญ ญาณของสื่ออันตรายกับวัยรุ่นวัยใสเมื อ งกรุ ง : กรณี ศึ ก ษานิ สิ ต /
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 2 ธ.ค. 2549 พบว่า
กลุ่มนิสิตนักศึกษาจะเลือกฟังวิทยุในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

สถานการณ์

อันดับแรก

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

มีเวลาว่าง
ดูโทรทัศน์
ฟังวิทยุ
เล่นอินเทอร์เน็ต
เบื่อ
ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์
อ่านการ์ตูน
รู้สึกไม่สบายใจ
คุยโทรศัพท์มอื ถือ
ฟังวิทยุ
อ่านการ์ตูน
เหงา
คุยโทรศัพท์มอื ถือ
ฟังวิทยุ
อ่านการ์ตูน
หงุดหงิด
ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์
เล่นวิดีโอเกม
อยากเล่าเรื่องให้ใครฟังสักคน
คุยโทรศัพท์มอื ถือ เล่นอินเทอร์เน็ต
Chat
ต้องการทราบเหตุการณ์ประจำวัน
ดูโทรทัศน์
เล่นอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือพิมพ์

เมือ่ พิจารณาถึงพฤติกรรมการฟังรายการเพลงของกลุม่ ผูฟ้ งั จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังที่มีต่อรายการ 89.5 Sweet FM ซึ่งมีอายุระหว่าง
18 – 27 ปี จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดตามฟังรายการเนื่องจาก
ชืน่ ชอบแนวเพลงทีเ่ ปิด เช่นเดียวกับผูท้ ฟ่ี งั รายการ 99.5 FM One ทีเ่ ลือกเปิดรับฟัง
เนือ่ งจากเพลงไพเราะ ถูกใจ ฟังสบาย โดยรับฟังมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลา 21.00 – 23.00 น.
ซึ่งเป็นเวลาที่เสร็จจากภารกิจต่างๆ และต้องการพักผ่อนจึงฟังรายการบันเทิง
เพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้ มักมีการรับฟังรายการวิทยุเป็นเพือ่ นแก้เหงาในระหว่าง
ที่มีการทำกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย
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ทั้งนี้ จากการจัดสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Discussion) เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์ 7
คน อายุ 19 – 23 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พบข้อมูลสำคัญ ดังนี้

รายการเพลงที่ ชื่ นชอบมี ลั ก ษณะไม่ ต ายตั ว แต่ เปลี่ ย นแปลง
ไปตามช่วงวัย		

>>>

วั ย เด็ ก ชอบรายการที่ เ น้ น เพลงฮิ ต เพื่ อ ฝึ ก ซ้ อ มเต้ น หรื อ
ประกวดร้องเพลง

>>>

ช่วงวัยรุ่นตอนต้น ชอบรายการที่มีลักษณะตื่นเต้นกระฉับกระเฉง
ดีเจพูดคุยแบบ Active และเป็นรายการที่มีการเล่นเกมเพื่อล่ารางวัล		
>>> ช่วงเข้ามหาวิทยาลัย เริ่มมีความชื่นชอบรายการเพลงในลักษณะที่
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างบางคนชื่นชอบรายการที่ดีเจ
มีนำ้ เสียงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ พูดคุยเก่ง ร่าเริงสดใส พูดโดนใจ อาจมี
การพูดในลักษณะเหน็บแนมคนฟังบ้าง และไม่จำเป็นต้องพูดชัดเจนตาม
อักขรวิธี ขณะที่บางคนเริ่มหันมาชอบรายการที่เน้นเปิดเพลงมาก ดีเจ
พู ด น้ อ ย มี ลั ก ษณะเรี ย บง่ า ย และฟั ง สบายๆ มากขึ้ น ในลั ก ษณะ
Easy Listening

เพื่อนยังคงมีอิทธิพลต่อการฟังรายการวิทยุ

>>>

เพื่อนมีอิทธิพลสูงที่ทำให้ฟังรายการตามกัน หากเพื่อนเล่าถึง
รายการใดรายการหนึ่งให้ฟัง ก็จะลองเปิดฟังตามอย่าง
>>> ลักษณะเพลงที่วัยรุ่นไม่นิยมฟังเลย คือ เพลงลูกทุ่ง เนื่องจากกลัว
เพื่อนจะมองว่าเชย
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รูปแบบการฟังรายการวิทยุเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาเทคโนโลยี

>>> หลายคนฟังวิทยุจากโทรศัพท์มอื ถือ, จาก MP3 โดยฟังระหว่างเดินทาง

มีบางคนใส่หฟู งั เพือ่ สร้างความเป็นส่วนตัว และหลบเลีย่ งไม่ให้ได้ยนิ เสียงพ่อแม่บ่น
ขณะที่บางคนฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ต โดยดู Web cam ที่สามารถเห็นการ
จัดรายการของดีเจได้ด้วย
สำหรับช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เลือกเปิดรับสื่อวิทยุ ได้แก่
- กลุ่มอายุ 15-19 ปี มักเลือกรับฟังวิทยุสูงสุดในช่วง 22.00-23.00 น.
- กลุ่มอายุ 20-29 ปี มักเลือกรับฟังวิทยุในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.,
14.00-15.00 น. และ 23.00-24.00 น.
- กลุ่มอายุ 30-39 ปี มักเลือกรับฟังวิทยุในช่วงเวลา 9.00-10.00 น.
- กลุ่มอายุ 40-49 ปี มักเลือกรับฟังวิทยุในช่วงเวลา 9.00-10.00 น. และ
15.00-16.00 น.

จัดรายการวิทยุ ต้องรู้ใจนักฟัง (เด็ก)
นักจัดรายการหรือดีเจ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ฟังติดตาม
รายการวิทยุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายการสำหรับเด็กที่มีอายุ 3 – 12 ปีนั้น นัก
จัดรายการมักใช้สรรพนามเรียกชื่อแทนตนเองและผู้ฟังโดยการนับญาติกัน เช่น
ใช้สรรพนามเรียกตัวเองเพื่อแสดงวัยวุฒิที่สูงกว่าผู้ฟัง ได้แก่ คำว่า “พี่” “ป้า”
“คุณยาย” “คุณลุง” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นบุคคลใกล้ชิดกับเด็ก เพื่อให้เด็ก
ผูฟ้ งั เกิดความสนิทสนมคุน้ เคย และมักใช้ภาษาสนทนาทีแ่ สดงความห่วงใย เป็นมิตร
รวมทั้งมีกลวิธีสร้างความสนุกสนานด้วยการพูดคุยหยอกล้อกันในเชิงตลกขบขัน
มีการเล่นโทนเสียงในกรณีที่สร้างความตื่นเต้นหรือเน้นเนื้อหาที่สำคัญ อีกทั้งยังใช้
เสียงหัวเราะเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกตามไปด้วย
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ขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18 – 35 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนักจัดรายการพบว่า ผู้ฟังมักชื่นชอบนักจัดรายการที่
มี น้ ำ เสี ย งดี ชั ด เจน มี ลี ล าการพู ด ที่ ช วนฟั ง ชวนติ ด ตาม เป็ น ธรรมชาติ
และเป็นกันเองกับผู้ฟัง สามารถสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดรายการ
เหมือนเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว หรือเป็นเพือ่ นทีค่ นุ้ เคยกัน สำหรับความมีชอ่ื เสียง
จากการเป็นนักแสดงนั้นไม่มีผลในการเลือกฟังรายการ เนื่องจากนักแสดงเน้น
รูปร่างหน้าตา และความสามารถในการแสดง แต่ผู้จัดรายการวิทยุเน้นเสียง
ที่น่าฟัง เป็นเอกลักษณ์ และความสามารถในการสนทนาได้น่าฟัง น่าติดตาม

เนือ้ หาสาระทีค่ วรได้รบั การเผยแพร่ในรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน
นอกเหนือจากการรับฟังเพลงเป็นหลักแล้ว กลุ่มเป้าหมายอายุ 3 – 12 ปี
มีความชื่นชอบในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยว” มากที่สุด รองลงมา
คือ เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติรอบตัว และกีฬา ส่วนเนื้อหาที่เด็กกลุ่มนี้ให้
ความชื่นชอบน้อยที่สุด คือ ธรรมะ แนะแนวอาชีพ และด้านสุขภาพอนามัย
จากการสำรวจ “รายการเด็กในฝัน” ของเยาวชน ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์
และประชาชนทั่วไป ซึ่งสำรวจโดยสวนดุสิตโพลล์ เมื่อวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2546
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.02) เห็นว่าสารประโยชน์ที่นำเสนอใน
รายการวิทยุสำหรับเด็กยังมีไม่เพียงพอ มีการเน้นเนื้อหาด้านบันเทิงมากเกินไป
นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
และมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ โดยนำเสนอด้วยรูปแบบทีส่ นุกสนาน
ไม่น่าเบื่อ มีจุดเด่นดึงความสนใจที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง สำหรับเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่รายการวิทยุสำหรับเด็กคือ 17.01 – 18.00 น.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน

59

60

ด้านร่างกาย

4 – 5 ปี กระโดดข้างได้ดี
ว่องไวกระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อ
เริ่มประสาน
สัมพันธ์ดีขึ้น
5 – 6 ปี คล่องแคล่วไม่อยู่นิ่ง
ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี
เช่น ติดกระดุม
ผูกเชือกรองเท้า

ได้มีดี งุ่มง่าม ประสาท
ยังไม่สัมพันธ์กัน
เริ่มรู้จักใช้พลัง

3 – 4 ปี เดินและวิ่งได้ กระโดด

พัฒนาการ
ไม่ชอบเล่นกับผู้อื่น
แบ่งปันไม่เป็น
ยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง

ด้านสังคม

สนใจผู้อื่น ชอบเล่น
บทบาทสมมติ สนใจ
กิจกรรมของผู้ใหญ่
เริ่มมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว
ช่วงความสนใจยาวขึ้น
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
พูดประโยคได้ยาวขึ้น
ได้ดีขึ้น ชอบทำให้ผู้อื่น
รู้คำศัพท์มากขึ้น
พอใจ ชอบแสดงออก
คิดเกมขึ้นเล่นเองได้
ชอบทำสิ่งที่ถูกต้อง
และชอบเปลี่ยนกฎขณะเล่น เพื่อให้ได้คำชมเชย

สมาธิสั้น (3 นาที)
ชอบถาม “ทำไม”
ตลอดเวลา
คิดสิ่งที่เป็นนามธรรม
ไม่ได้ ชอบคำศัพท์
ใหม่ อยากรู้อยาก
เห็นสิ่งรอบตัว
เปรียบเทียบได้ เรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้ เข้าใจความ
เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น
ชอบถามคำถามมากมาย

ด้านสติปัญญา

ยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางน้อยลง
อายง่าย รักครู

ชอบท้าทายผู้ใหญ่
มั่นใจตัวเองมากขึ้น

หงุดหงิด ร้องไห้ง่าย
พอใจคนที่ตามใจ
ชอบได้รับคำชม

ด้านอารมณ์จิตใจ

ทั้ ง นี้ ใน “คู่ มื อ หลั ก สู ต รก่ อ นประถมศึ ก ษา พ.ศ. 2540” สำหรั บ เด็ ก อายุ
3 – 6 ปี ทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุถงึ พัฒนาการของเด็กดังนี้

ประสบการณ์สำคัญที่เด็ก 3 – 6 ปีควรได้รับคือ การสื่อความคิดที่เป็น
การกระทำ การใช้ภาษา การเรียนรู้ทางสังคม การเคลื่อนไหว ดนตรี การจำแนก
และเปรียบเทียบจำนวน มิติสัมพันธ์และเวลา
เนือ้ หาทีเ่ ด็กควรได้รบั คือ ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียนของเรา บุคคลต่างๆ
วันสำคัญ ธรรมชาติรอบตัว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการสื่อสาร
และสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ทั้งนี้ การนำเสนอเนื้อหาสาระควรตรงตามความต้องการ
และความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ สอดคล้องกับสภาพและ
การดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก และควรผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปได้
อย่างผสมกลมกลืน
กิ จ กรรมที่ ส ามารถทำให้ เ ด็ ก ในวั ย นี้ ไ ด้ คื อ อ่ า นหนั ง สื อ ให้ เ ด็ ก ฟั ง
ซึง่ ควรอ่านอย่างสนุกสนาน ตัง้ ถามคำถามให้เด็กคาดคะเนเรือ่ งราว ทัง้ นี้ การพูดคุย
กับเด็กควรพูดเสียงชัดเจน ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย และอาจใช้คำพูดแสดงการ
ยกย่อง
การจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กนั้น ได้มีการแบ่งช่วงอายุตามสมรรถภาพ
การรับฟังของเด็ก (พ.ศ. 2522) ดังนี้
ช่วงอายุ

รูปแบบรายการ

เด็กเล็กวัย 3 – 6 รายการเกี่ยวกับดนตรี นิทาน นิยาย โดยนิทานที่เสนอต่อเด็กควรเป็น
นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการแก่เด็ก ความยาวของรายการควรไม่ยาวมาก
ปี
นัก การเสนอรายการต้องคล้ายกับการสนทนากับเด็กเล็ก
เด็กวัย 6 – 12 ปี ชอบฟังเพลงและนิยาย ข่าวสั้นๆ พอฟังได้ และบางคนจำได้ด้วย
และฟังรายการที่ยาวกว่า 15 นาทีได้ การเสนอรายการควรส่งเสริม
จินตนาการ และให้ความรู้ไปด้วย ภาษาต้องเป็นสำนวนที่เด็กเข้าใจ
และให้ความรู้สึกว่าเป็นรายการสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ
ไม่ควรเป็นรายการสำหรับเด็ก รายการที่ดีสำหรับเด็กวัยรุ่นคือ รายการ
เด็กวัยรุ่น
ที่ดีสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนั่นเอง
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สำหรับกลุม่ ผูฟ้ งั อายุ 18 – 35 ปี นอกเหนือจากรายการเพลงทีน่ ยิ มฟังมาก
ที่สุดแล้ว หากพิจารณาถึงเนื้อหาสาระในรายการ กลุ่มผู้ฟังมีความต้องการดังนี้
- ดีเจพูดเสริมเกร็ดความรู้สาระเล็กๆ น้อยๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวและครอบครัว
- ควรมี สารคดี ที่ ใ ห้ ส ารประโยชน์ แ ก่ ผู้ ฟั ง ใน ร า ย ก า ร เช่ น
เกร็ดความรู้เรื่องแฟชั่น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ความถี่ในการเสนอสารคดี
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อชั่วโมง
- เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
อย่างไรก็ตาม เนือ้ หาทีก่ ลุม่ ผูฟ้ งั บางส่วนไม่สนใจรับฟังคือ “ข่าวต้นชัว่ โมง”
โดยให้เหตุผลว่า เนือ่ งจากชอบฟังเพลงมากกว่าฟังข่าวทีม่ สี าระ และมีความเห็นว่า
หลายครั้งที่ฟังเพลงได้ไม่ทันจบ แต่กลับมีการรายงานข่าวมาแทรก อีกทั้งสัญญาณ
การถ่ายทอดเสียงข่าวไม่ชัดเจน ผู้รายงานข่าวมีเสียงที่ไม่น่าฟังและอ่านข่าว
ไม่ราบรื่นอีกด้วย
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ทั้งนี้ จากการจัดสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรายการต่างๆ ดังนี้
รายการ

ข้อเสนอแนะ

การนำเสนอข่าว - ไม่ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคนใดชอบฟั ง ข่ า วต้ น ชั่ ว โมงเลย โดยเห็ น
ว่า เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องไกลตัว และยอมปิดวิทยุในช่วงที่มีการ
รายงานข่าว
- ชื่นชอบวิธีการเล่าข่าวมากกว่า โดยเล่าให้กระชับ มีการสอดแทรก
อารมณ์ขัน นำเรื่องที่ดูเข้าใจยากมานำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและ
ไม่เคร่งเครียด
รายการสำหรับ - ควรนำเสนอโดยสร้างตัวละครหลักทีม่ ลี กั ษณะเหมือนการ์ตนู
เด็กเล็ก
- ความยาวประมาณ 5-10 นาที
- ออกอากาศในช่วงเช้า ระหว่างเดินทาง
- การนำเสนอสร้างความน่าสนใจโดยใช้เสียงประกอบ (Sound Effect)
- เน้นความสนุกสนาน ให้คติสอนใจ
รายการสำหรับ - รายการควรแบ่งเป็นช่วงต่างๆ หลากหลายแบบวาไรตี้ ความยาว 1 ชม.
- มีการนำเสนอเกร็ดความรูภ้ ายในครอบครัว โดยให้สาระในลักษณะทีพ่ ส่ี ามารถ
เด็กเล็ก
นำไปสอนน้อง พ่อนำไปเตือนแม่ เน้นสร้างความเข้าใจกัน
- มีนักจิตวิทยาคอยให้คำแนะนำ บอกเล่าเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้
- ควรมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในรายการ โดยเปิดโอกาสให้ผฟู้ งั ได้รว่ มแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นไปในแต่ละวัน
- มีการเล่นเกมซึง่ สอดแทรกความคิดเชิงจิตวิทยา เช่น เกมถอดรหัสใจ หรืออาจ
เป็นเกมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเล่นร่วมกันได้
- อาจจั ด ทำในรู ป แบบละคร ในลั ก ษณะ Situation Comedy เช่ น เดี ย ว
กับรายการเป็นต่อ
- ดีเจควรมีความรู้พอสมควร มีคุณวุฒิ อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป หากจะมีดีเจ
ที่เป็นเด็กมาจัดในรายการ ก็ควรมีผู้ใหญ่จัดรายการประกบคู่ด้วย
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รายการ
ข้อเสนอแนะ
การสร้างความนิยม - ปั จ จุ บั น ผู้ ฟั ง มั ก ล็ อ กคลื่ น ที่ ชื่ น ชอบไว้ สั ก 3 – 4 สถานี
ให้กับรายการ
ฟังสลับกันไปมา การบังเอิญหมุนคลื่นมาเจอรายการใหม่ๆ
นั้นเป็นไปได้ยาก
- ดั ง นั้ น การเปิ ด ตั ว รายการจำเป็ น ต้ อ งอาศั ย การโปรโมต
เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จัก และทดลองฟังรายการ
- พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth) มีความสำคัญต่อ
ความสนใจที่มีต่อรายการ
ทั้งนี้ การจัดทำรายการวิทยุ ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ฟังเป็นหลัก
ซึ่งงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างตลาดของสถานีรูปแบบรายการเพลง “บางกอก
เรดิโอ” พบว่า มีการสำรวจกลุ่มผู้ฟังหลักของรายการ เพื่อกำหนดรูปแบบรายการ
ให้ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ฟัง ดังเช่นที่มีการ
วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังไว้ว่า เป็นกลุ่มคนทำงาน อายุ 25 – 35 ปี เป็นคนชนชั้นกลาง
เป็นคนทำงานในสำนักงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ ติดความทันสมัย มีรายได้ค่อนข้างดี
ชอบมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ หลังจากที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้ว
ผู้ผลิตรายการจึงได้จัดทำรายการด้วยรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายดังกล่าว ดังนี้
1. เป็นรายการวิทยุทนี่ ำเสนอเพลงไพเราะ แนวเพลงฟังสบายๆ ทีม่ จี งั หวะ
ทั้งไทยและสากล ทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่
2. เป็ น รายการวิ ท ยุ ที่ น ำเสนอเนื้ อ หาที่ เป็ นข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น
กิจกรรมพักผ่อน การดูแลสุขภาพ งานอดิเรก แฟชั่น และทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับคนเมือง
3. ด้วยวิธีการนำเสนอที่เก๋ เท่ และทันสมัยตามสไตล์ชีวิตคนเมือง เพื่อให้
Bangkok Radio เป็นคลื่นวิทยุของคนเมืองอย่างแท้จริง
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4. นอกจากนี้ Bangkok Radio ยังสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็น
สีสันให้กับชีวิตของคนเมือง และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
5. มีการกำหนดนักจัดรายการวิทยุที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ
ในช่วงเวลาต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดระบบมาตรฐานรายการวิทยุและสถานีวิทยุ
จากการวิจัยหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย”
ของธีรารัตน์ พันทวี (2544) ซึ่งได้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
นักวิชาชีพ ผู้สนับสนุนรายการหรือผู้โฆษณา ผู้ควบคุมกฎระเบียบ และผู้ฟัง
รายการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสิ้น 68 คน ได้ข้อสรุปดังนี้

1. มาตรฐานสถานีข่าวและความรู้
- ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัตินักจัดรายการข่าวที่ต้องมีความรอบรู้
หรือมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่นำเสนอในระดับที่ยอมรับได้
- ควรมีบรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้แปลข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ผู้ประสาน
งานข่าว ผู้ประกาศข่าว และธุรการข่าว เป็นต้น
- ต้องมีเกณฑ์ด้านคุณค่าของความเป็นข่าวที่นำเสนออย่างชัดเจน
- ต้องนำเสนอเนือ้ หาทีม่ คี วามเป็นกลางและนำเสนอทุกแง่มมุ อย่างรอบด้าน
- เนื้อหาที่นำเสนอเน้นความรวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์
- มีการระบุแหล่งข่าว หรือที่มาของข่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องทุกครั้ง
- มีการนำเสนอหรือรายงานข่าวในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
ได้ข้อยุติ
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2. มาตรฐานสถานีเพลง
- นั ก จั ด รายการเพลงมี เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว เพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ ฟั ง และใช้
ท่วงทำนองการจั ดที่สอดคล้องไปในทางเดียวกับ อารมณ์ เพลงของสถานี นั้ น ๆ
มีความรอบรู้ด้านเพลง และควรมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ควรจัดองค์ประกอบในรายการเพลงช่วงหนึ่งๆ อย่างลงตัวตั้งแต่การ
นำเข้ารายการ การพูดเข้าเพลง การเข้าโฆษณา การพูดคุยกับผู้ฟังที่ขอเพลง
และการต่อเพลง
- ส่วนสำคัญทีผ่ ฟู้ งั ต้องการจากรายการเพลงทีม่ คี ณ
ุ ภาพคือ การสอดแทรก
สาระเข้าไปในระหว่างนำเสนอรายการอย่างกลมกลืน ควรยึดความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายของสถานีเป็นสำคัญ

3. มาตรฐานสถานีเพื่อสาธารณะ
- เนื่องจากเป็นรายการที่มุ่งให้บริการประชาชน รับแจ้งเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุด่วนเหตุร้าย หรือรายงานข่าวและเหตุการณ์สำคัญสดๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
มาตรฐานทีส่ ำคัญคือ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหรือบรรเทาปัญหาให้คลีค่ ลาย
ลงไป ตลอดจนการได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจอันดีต่อกันของคนในสังคม
- ควรมีความน่าเชื่อถือของการดำเนินรายการ
- ตัวชี้วัดความสำเร็จของรายการ คือ รางวัลที่ได้รับจากสถาบันหรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ การทีผ่ ฟู้ งั ได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หารายการ ตลอดจน
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้แจ้งเหตุต่างๆ ในรายการ
- นักจัดรายการควรเป็นผูท้ ร่ี อบรูใ้ นข่าวสารบ้านเมืองทัง้ ในแง่ของเหตุการณ์
ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น หรือความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ เช่น หน่วยราชการ ถนน
คู คลอง สะพาน และสถานทีต่ า่ งๆ เป็นต้น ทัง้ ยังต้องมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ
แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และสามารถตอบคำถามหรือคลีค่ ลายปัญหา
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ในเบือ้ งต้นได้กอ่ นจะประสานงานส่งเรือ่ งต่อไปยังหน่วยราชการทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง

4. มาตรฐานสถานีแบบผสม
- เนื่องจากเป็นสถานีที่ผสมผสานกันทุกรูปแบบ ทั้งข่าว สาระ ความรู้
ตลอดจนความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของสถานีวทิ ยุประเภทนี้
จึงประกอบด้วยข้อกำหนดที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจัดรายการวิทยุในรูปแบบใดก็ตาม ทุกสถานีวิทยุควร
จัดมาตรฐานในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

”การเตรียมการด้านรายการ”

1. ผูบ้ ริหารควรให้นโยบายการผลิตรายการแก่ผผู้ ลิตรายการและผูเ้ กีย่ วข้อง
เพือ่ กำหนดรูปแบบ เนือ้ หา กลุม่ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของรายการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสถานี
2. ผูผ้ ลิตรายการและผูเ้ กีย่ วข้องควรประชุมตกลงกัน โดยมีการระบุปญ
ั หา
ในการผลิตรายการ หาข้อมูล ประเมินค่าข้อมูล และกำหนดทางเลือกในการผลิต
รายการที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด แล้วนำเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
ก่อนอนุมัติให้ดำเนินการผลิต
3. หากเป็นรายการสัมภาษณ์ ควรมีการนัดหมายวิทยากร หรือผูร้ ว่ มรายการ
ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มรายการทุกครั้ง
4. เจ้าหน้าทีค่ วรจัดหาวัสดุอปุ กรณ เ์ พลงประกอบรายการ เพลงประจำรายการ
เพื่อใช้ในการผลิตรายการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน และมีการซักซ้อมบทระหว่าง
ช่างเทคนิค ผู้จัดหรือผู้ประกาศ และผู้ควบคุมการออกอากาศให้เข้าใจตรงกันอย่าง
ชัดเจนก่อนเริ่มออกอากาศหรือบันทึกเทป
5. กรณีรายการเป็นการบันทึกเทป เจ้าหน้าที่รายการต้องมีการส่งมอบ
เทปหรือวัสดุบนั ทึกเสียงรายการแก่ฝา่ ยเทคนิค ก่อนวันออกอากาศจริงอย่างน้อย 1 วัน
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6. สถานี จั ด ให้ มี ก ารวางแผนประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ
อย่างเหมาะสม ก่อนหรือขณะมีรายการออกอากาศในผังรายการ

“เนื้อหารายการและรูปแบบรายการ”
1. เนื้อหาของรายการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและระเบียบว่าด้วย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2535) และมีองค์ประกอบ
ของรายการอย่างครบถ้วน
2. รายการมีเนือ้ หาทีป่ ระกอบด้วยประเด็นทีเ่ กีย่ วกับท้องถิน่ สภาพแวดล้อม
สิทธิประโยชน์ หรือเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์และเกีย่ วข้องกับผูฟ้ งั เป้าหมายอย่างชัดเจน
3. รายการมีเนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. วิทยากร หรือผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ ได้รับการยอมรับทั่วไป หรือ
มีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนกับประเด็นที่นำเสนอในรายการ

“กิจกรรมเพื่อสังคม”

1. สถานีควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2. สถานีควรมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กิจกรรมของสถานีที่
จัดขึ้นได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
3. สถานีหรือบุคลากรของสถานีได้รบั รางวัล หรือเชิดชูเกียรติในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

“การพัฒนาข้อมูลและข้อสนเทศอย่างเป็นระบบ”

1. ควรจัดให้มีการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นระบบ
2. หน่วยงานควรมีการวัดและวิเคราะห์รายการ และการดำเนินงานของ
องค์กรเป็นประจำตามแผนที่กำหนด
3. หน่วยงานควรมีการจัดทำรายงานสถานภาพ และสถานการณ์แข่งขัน
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ขององค์กร และธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกปี
4. หน่วยงานควรมีผลการสำรวจหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงผลการ
รับฟังรายการของผู้ฟังเป้าหมาย ทั้งด้านเทคนิคและด้านรายการ
5. หน่วยงานควรมีการตรวจสอบความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า และผู้ฟังเป้าหมายตามแผนที่กำหนด
6. หน่ ว ยงานควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์
ทั้งด้านเทคนิค ด้านรายการ และด้านการตลาด

สรุป >> กระบวนการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดนโยบายการผลิตรายการอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของรายการ โดยจำแนกดังนี้
		
- กลุ่มเด็กเล็ก 3 – 6 ปี
		
- กลุ่มระดับประถมศึกษา
		
- กลุ่มระดับมัธยมศึกษา
		
- กลุ่มระดับอุดมศึกษา
		
- กลุ่มพ่อแม่ที่เตรียมมีบุตร มีบุตรวัยเด็ก และมีบุตรวัยรุ่น
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเนื้อหาสาระ (Content) ที่มุ่งเผยแพร่ไปยังกลุ่ม
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการผลิตรายการ ประกอบด้วยการกำหนดรูปแบบ
รายการ นักจัดรายการ และช่วงเวลาออกอากาศให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 5 วางแผนการประชาสัมพันธ์รายการ ทัง้ ก่อน – หลังช่วงเวลาทีม่ ี
การออกอากาศรายการแล้ว
ขัน้ ตอนที่ 6 ประเมินผลรายการเป็นระยะเพือ่ นำมาพัฒนาปรับปรุงรายการ
ขัน้ ตอนที่ 7 จัดกิจกรรมพิเศษ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ เป้าหมาย
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ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ของรายการดังกล่าวข้างต้น
นับเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำคัญในการสร้างกรอบการจัดทำรายการเด็กและครอบครัวของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะนำไปสู่การ
สร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพต่อไป
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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2550.
การสำรวจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เรื่อง “พฤติกรรมการรับสื่อต่างๆ และ
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การสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เรื่อง “สัญญาณของสื่ออันตรายกับวัยรุ่น
วั ย ใสเมื อ งกรุ ง : กรณี ศึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร”,
สำรวจเมื่อ 26 ต.ค. – 2 ธ.ค. 2549.
การสำรวจของสวนดุสิตโพลล์ เรื่อง “รายการเด็กในฝันของเยาวชน ผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป”, สำรวจเมื่อ 8 – 11 ธ.ค. 2546.
ธีรารัตน์ พันทวี. การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
นัฎฐา เอื้อภราดร. วาทวิเคราะห์รายการวิทยุสำหรับเด็ก, วาทวิทยาและสื่อสาร
การแสดง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
ปานั นท์ หงษ์ น้ อ ย. กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งตลาดของสถานี รู ป แบบรายการเพลง
“แบงคอก เรดิ โอ”, นิ เทศศาสตรมหาบั ณฑิ ต (การสื่ อ สารมวลชน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
วลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์. รูปแบบและแรงจูงใจในการฟังวิทยุกระจายเสียงเฉพาะ
กลุ่มของผู้รับสารวัยรุ่น, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
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(การบริหารสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
อภิรักษ์ มิตรประชา. พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อ
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บทเรียน
ต่างประเทศกับวิทยุเพื่อเด็ก

นิการากัว
โคลัมเบีย

อูกานดา
บอตสวานา

ติมอร์

แอฟริกาใต้

สื่อวิทยุสำหรับเด็กในแอฟริกาใต้ โดยการสนับสนุนของ UNICEF
แอฟริกาใต้ถอื เป็นประเทศทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเด็ก
และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง
มีผู้ผลิตรายการ ตัวแทนองค์กรผู้ผลิตสื่อภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิทธิเด็ก ร่วมเป็นกองหนุนที่สำคัญ
ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ารกำหนดนโยบายและกฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
จัดทำรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพรายการทีเ่ หมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนขององค์กร
UNICEF และ The South Africa Broadcasting Corporation ซึง่ เป็นองค์กร
การกระจายเสียงสาธารณะ (public broadcaster) ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ
สำหรับเด็ก เฝ้าระวังสื่อ (media monitoring) และเป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพการผลิ ต รายการสำหรั บ เด็ ก เพื่ อ เด็ ก

75

และโดยฝีมือของเด็กเอง (for, with and by children)
ทั้งนี้ ช่องทางการสื่อสารที่ทาง UNICEF ให้ความสำคัญและอาศัยเป็น
ช่องทางสร้างการมีสว่ นร่วมของเด็กก็คอื “วิทยุชมุ ชน” ซึง่ ถือเป็นสือ่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
สามารถเข้าถึงผูฟ้ งั ได้ถงึ วันละกว่า 5 ล้านคน ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จาก “กองทุน Nelson Mandela Children’s Fund” โดยมีโครงการนำร่องที่
KwaZulu Natal ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาด้านความยากจนและการติด
เชื้อโรคเอดส์อย่างรุนแรง
โครงการนำร่องด้านการสนับสนุนรายการวิทยุสำหรับเด็กดังกล่าวได้
เริ่มขึ้นเมื่อปี 2003 หลังจากนั้นได้ขยายตัว โดยมีรายการวิทยุชุมชนที่นำเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 8 สถานี สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ถึง 262,000
คนเลยทีเดียว เด็กระดับประถมศึกษา อายุ 10 – 14 ปี ได้มีส่วนร่วมในการผลิต
รายการวิทยุ และมีโอกาสร่วมพัฒนาเนื้อหารายการอีกด้วย ทั้งนี้ ประเด็นที่ถูก
กระตุ้ น ให้ สั ง คมได้ตระหนักถึงคือ เรื่องสิทธิม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ เด็ ก เชื้ อ HIV
และเอดส์ ปัญหาเด็กกำพร้าและอ่อนแอ ตลอดจนปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
โดยการดำเนิ นงานแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็ นการกระตุ้ น ให้
ผู้ผลิตรายการพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ส่วนในระยะที่ 2 ได้เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมผลิตและ
เผยแพร่รายการ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสายให้ผู้ฟังโทร
เข้ามา (phone-in) การสัมภาษณ์ สารคดี และรายการเพลง
เด็กในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น นิการากัว นามิเบีย เอธิโอเปีย เลบานอน
อิสราเอล จาไมกา ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ กานา อิรัก เม็กซิโก ฯลฯ ได้มีเวทีแสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางผ่านโครงการ Digital Diaries ของ UNICEF โดย
ทุ ก วั นจะมี ก ารสั ม ภาษณ์ ส ดเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หาที่ เด็ ก ๆ กำลั ง เผชิ ญ อยู่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีดกันทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิเด็ก เช่น
กรณีที่เด็กหญิงไม่มีโอกาสทางการศึกษา แต่กลับต้องออกไปทำงานหารายได้เข้า
ครอบครัว และยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับเพศชายอีกด้วย
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นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแล้ว ในรายการยัง
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาทางสังคม เช่น
การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ผลจากภาวะสงครามระหว่างอิสราเอล-เลบานอน
ภาวะขาดแคลนในตะวันออกกลาง การขาดแคลนแหล่งน้ำทีส่ ะอาด การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิ การเตรียมพร้อมของครอบครัวชาวอิรัก
เพื่อการเลือกตั้ง เป็นต้น
ทัง้ นี้ การแสดงความคิดเห็นเกิดขึน้ ในลักษณะของตัวแทนเด็กในประเทศ
ต่างๆ ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวออกสัมภาษณ์เด็กคนอื่นๆ ตามท้องถนน หรือสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจเป็นการโทรศัพท์สัมภาษณ์ทั้งในและข้ามประเทศ เพื่อนำมา
ออกอากาศในรายการวิทยุซึ่งสนับสนุนโดย UNICEF
โคลัมเบียได้จดั ให้มวี ทิ ยุสำหรับเด็ก ในคลืน่ วิทยุทมี่ ชี อื่ ว่า Caracol Radio
ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในลาติ น อเมริ ก าโดยได้ รั บ การ
สนับสนุนจาก UNICEF เช่นกัน เครือข่ายวิทยุดังกล่าวได้คัดเลือกนักเรียนจาก
ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนทักษะการผลิตสื่อวิทยุ การ
ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนปัญหาสิทธิเด็กในรายการ ซึง่ เครือข่ายวิทยุดงั กล่าว
ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ห่างไกล โดยครอบคลุม
ผู้ฟังชาวโคลัมเบียถึง 40 ล้านคน นอกจากนี้ในวันสำคัญ เช่น วันที่มีการจัดงาน
International Children’s Day of Broadcasting (ICDB) ยังได้มีการเชื่อมต่อ
กับสถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ อืน่ ๆ อีกกว่า 170 สถานี เพือ่ ออกอากาศสด ทัง้ บทสัมภาษณ์
การแสดงความคิดเห็น และการรายงานข่าวที่นำเสนอโดยเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
โคลัมเบียมีสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีอยู่ถึงเกือบร้อยละ 60
โดยสื่อวิทยุต่างให้ความสำคัญ และพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กในการ
ผลิตรายการวิทยุ
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บอตสวานา (Botswana) สื่อวิทยุของบอตสวานา ร่วมกับ UNICEF จัด
workshop เพือ่ ฝึกฝนเด็กซึง่ มีอายุระหว่าง 10 – 16 ปี ให้ได้เรียนรูก้ ารผลิตรายการ
วิทยุ โดยทดลองผลิตรายการวิทยุความยาว 12 นาที เป็นโครงการนำร่องในนาม
“Kid’s Corner programme” เพือ่ ออกอากาศทางวิทยุในลักษณะ child-to-child
broadcasts ที่เด็กได้มีโอกาสผลิตรายการเอง ได้แสดงออกทางความคิด และ
ร่วมตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
ติมอร์ (Timor – Leste) วิทยุชุมชนของติมอร์เผยแพร่รายการวิทยุ
สำหรับเด็ก โดยเด็กทัง้ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 10 – 19 ปี ได้มโี อกาสผลิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอละครวิทยุที่สะท้อนถึงปัญหาของเด็ก เช่น
กรณีเด็กผูห้ ญิงถูกบังคับให้แต่งงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย นอกจากนีเ้ ด็กและเยาวชน
ยังได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับพื้นฐานของการเป็นนักข่าว ซึ่งเด็กหลายคนมีความ
ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้สื่อข่าวต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ รายการวิทยุสำหรับเด็กมีอยู่จำนวน
2 รายการ ที่ออกอากาศรายการละ 30 นาทีเต็มทุกสัปดาห์ โดยหลังจากที่ได้มี
การออกอากาศไปเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ ฟั ง รายการวิ ท ยุ ส ำหรั บ เด็ ก และเยาวชนจึ ง ได้ ข ยายตั ว และได้ อ อก
อากาศในสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 6 สถานีเลยทีเดียว และในอนาคตอันใกล้
จะมี ร ายการวิ ท ยุ ส ำหรั บ เด็ ก และเยาวชนที่ อ อกอากาศในสถานี วิ ท ยุ ต่ า งๆ
เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 สถานี
อูกานดา (Uganda) สถานีวิทยุของอูกานดา มีจำนวนถึง 7 สถานีที่นำ
เสนอรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ Radio One FM, Capital FM,
Kagadi FM, Radio Apac FM, Radio Kitara MBS, Mama FM และ Nabweru
Tiger FM โดยเป็นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ทาง
ตอนเหนือที่มีความขัดแย้งกันอยู่ด้วย ทั้งนี้ มีผู้ฟังโดยรวมถึงกว่า 12 ล้านคน
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สำหรับประเทศไทย โครงการที่ UNICEF ให้การสนับสนุนคือ การส่ง
ภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิ เพือ่ สร้างความเข้าใจและแสดง
ความเห็ น อกเห็ น ใจซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งเด็ ก และเยาวชนด้ ว ยกั น เอง
ไม่วา่ จะเป็นเด็กไทย เด็กพม่าอพยพ และเด็กมุสลิม โดยรูปถ่ายดังกล่าวถูกจัดเป็น
นิทรรศการถ่ายทอดความทุกข์โศกของผู้ประสบภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือ
เยียวยา
อย่างไรก็ตาม ทาง UNICEF ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านการผลิตสื่อวิทยุ
สำหรับเด็กและเยาวชน แต่ให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมสำหรับเด็กที่
ต้องการเป็นผู้สื่อข่าว และผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน เพื่อก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลิตสื่อวิทยุที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนต่อไป
ทีม่ าของข้อมูล http://www.unicef.org/southafrica/children_media_737.html

บทส่งท้าย
สถานีวิทยุเพื่อเด็ก นำไปใช้ได้เลย
เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดยนักวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว

วงจรชีวิต อายุ 2 – 6 ปี

พัฒนาการ
- มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า
- ด้านภาษาและจินตนาการ
เนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ
- ควรได้รับการส่งเสริมด้านการควบคุมอารมณ์และการรู้ถูกผิด
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- เนื้อหาที่ได้รับคือ ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน บุคคลต่างๆ วันสำคัญ ธรรมชาติ
รอบตัว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
- การพูดคุยกับเด็กควรพูดด้วยเสียงชัดเจน ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับวัย
และอาจใช้คำพูดแสดงการยกย่อง
ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ
- ฟังรายการจากคำแนะนำของพ่อแม่
- รายการเกี่ยวกับดนตรี นิทาน นิยาย ในลักษณะที่ส่งเสริมจินตนาการ
- รายการมีความยาวไม่มากนัก
ช่วงเวลา
- มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถ โดยพ่อแม่เป็นคนเลือกเปิด
ตัวอย่างรายการ
– โลมาลั้นลา

วงจรชีวิต อายุ 7 – 12 ปี

พัฒนาการ
- สมองมีการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานหน้าที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน
- มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ดนตรี และศิลปะ
เนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ
- ควรได้รับการส่งเสริมการประหยัดและมีวินัย ใฝ่รู้
ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ
- ฟังรายการจากคำแนะนำของพ่อแม่
- ชื่นชอบรายการเพลงมากที่สุดแต่มีโอกาสเปิดรับฟังรายการวิทยุนานๆ ครั้ง
- ชื่นชอบเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว สัตว์ ธรรมชาติ และกีฬา
- ไม่ชอบรายการแนวธรรมะ แนะแนวอาชีพ และสุขภาพอนามัย
- ฟังรายการที่ยาวกว่า 15 นาทีได้
ช่วงเวลา
- มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถโดยพ่อแม่เป็นคนเลือกเปิด
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ตัวอย่างรายการ
- ดาวดวงน้อย
- นิทานเพื่อนรัก
- เพื่อนเด็ก
- เสียงสามยอด

วงจรชีวิต อายุ 13 – 18 ปี

พัฒนาการ
- มีพัฒนาการสมองส่วนหน้าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณและการตัดสินใจ
ต่างๆ
- มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น
ตลอดจนความรุนแรง
- มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม
เนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ
- ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คือการรับรู้ในเรื่องเพศ และ
การแสดงออกด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
- ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม คือมีหลักในการดำเนินชีวิต
ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ
- ชื่นชอบรายการเพลงไทย สากล
- บางส่วนฟังรายการข่าว กีฬา
- ไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่ง วิเคราะห์ข่าว ตอบปัญหา สารคดี สุขภาพ
และครอบครัว เด็ก สตรี ละคร บ้านและสวน และรายการเกษตร
- การนำเสนอประเด็นไม่ควรเป็นรายการสำหรับเด็ก
รายการที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น คือรายการที่ดีสำหรับผู้ใหญ่
ช่วงเวลา 22.00 – 23.00 น.
ตัวอย่างรายการ
- เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
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- ร่วมด้วยช่วยเด็ก
- แบ่งฝันปันรัก
- วัยใสวัยสร้างสรรค์

วงจรชีวิต อายุ 19 – 25 ปี

พัฒนาการ
- มีพฒ
ั นาการสมองส่วนหน้าสุดซึง่ เกีย่ วข้องกับวิจารณญาณและการตัดสินใจต่างๆ
- มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น
ตลอดจนความรุนแรง
- มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม
เนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ
- ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คือการรับรู้ในเรื่องเพศ และ
การแสดงออกด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
- ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม คือมีหลักในการดำเนินชีวิต
ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ
- ชื่นชอบรายการเพลงไทย สากล
- บางส่วนฟังวิเคราะห์ข่าว /กีฬา
- สนใจเกร็ดความรู้ด้านแฟชั่น เรื่องใกล้ตัว กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
- เสนอสาระสั้นๆ โดยให้นักจัดรายการพูดแทรกในรายการ
- ชื่นชอบนักจัดรายการที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ พูดโดนใจ เป็นกันเอง
- มักเลือกฟังรายการวิทยุเมื่อรู้สึกเบื่อ หงุดหงิด ไม่สบายใจ เหงา
และมีเวลาว่าง
ช่วงเวลา
ตัวอย่างรายการ
10.00 – 11.00 น.
- ครอบครัวคุยกัน
14.00 – 15.00 น.
- โลกของเรา
23.00 – 24.00 น..
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ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

รายการความรู้สำหรับเด็ก 3-5 ปี
รายการส่งเสริมการใช้ชีวิต
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายการให้ความรู้ เรื่องทักษะการ
เลี้ยงลูกและสัมพันธภาพในครอบครัว

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

รายการสุขภาพ
(เน้นเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อสร้าง
สุขภาพและความสดใสยามเช้า)
รายการความรู้สำหรับเด็ก 6-12 ปี
เน้นพัฒนาการด้านความใฝ่รู้

เนื้อหารายการ

07.00-08.00 น.

06.00-07.00 น.

05.00-06.00 น.

เวลาออกอากาศ

สัมพันธภาพในครอบครัว
และความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ตามช่วงวัย
รายการข่าวเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและครอบครัว

ครอบครัว

ครอบครัว

เด็ก 3-5 ปี

ประชาชน

เด็ก 6-12 ปี

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ตามช่วงวัย
-

ครอบครัว/
ผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต
สังคม และจิตปัญญา

ประเภทรายการ

ตัวอย่างผังรายการคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
วันจันทร์ – วันศุกร์
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16.00-17.00 น.

15.00-16.00 น.

14.00-15.00 น.

13.00-14.00 น.

12.30-13.00 น.

11.00-12.00 น.

เวลาออกอากาศ

รายการสำหรับเด็ก 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจินตนาการและเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต
เช่น คุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออก
รายการสำหรับเด็ก อายุ 3-12 ปี ส่งเสริม
การเรียนรู้และสร้างจินตนาการผ่านเพลง

รายการดูแลสุขภาพกาย ใจ ของผู้สูงอายุ

เด็ก 3-5 ปี
และครอบครัว
เด็ก 3-12 ปี
และครอบครัว

ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก
ตามช่วงวัย

ครอบครัว

ประชาชน

ครอบครัว

ครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก
ตามช่วงวัย

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา
สัมพันธภาพในครอบครัวและ
ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รายการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและครอบครัว
ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

รายการธรรมะแนวใหม่กับครอบครัว (การนำ
ธรรมะมาประยุกต์ใช้กับครอบครัว)
รายการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
ที่มีลูกวัยรุ่น

รายการที่เป็นปากเสียงให้ผู้บริโภค

ประเภทรายการ

เนื้อหารายการ

86

รายการเพื่อสุขภาพองค์รวมและการแพทย์
ทางเลือก เพื่อความเข้าใจและดูแลตัวเอง
รายการปฏิทินครอบครัว แจ้งข่าวกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัว
รายการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้
กิจกรรมวันหยุด ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
และเรียนรู้วินัยเชิงบวก
รายการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง
และช่วยกล่อมเกลาให้จิตใจอ่อนโยน
รายการให้ความรู้และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของทุกคนในครอบคร้ว
ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

05.00-06.00 น.
06.00-07.00 น.

10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-12.30 น.

09.00-10.00 น.

08.00-09.00 น.

07.00-08.00 น.

เนื้อหารายการ

เวลาออกอากาศ

ประชาชน

ครอบครัว

ประชาชน

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา
สัมพันธภาพในครอบครัวและความรู้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง
-

เด็กอายุ 3-12 ปี
และครอบครัว

ประชาชน

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กตามช่วงวัย

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา
รายการข่าวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
และครอบครัว

ประเภทรายการ

ตัวอย่างผังรายการคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
วันเสาร์-อาทิตย์
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ประชาชน

รายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้

รายการข่าวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
และครอบครัว

ครอบครัว

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

รายการเพื่อสร้างปัญญาด้วยวิธีคิดแนวพุทธ

15.00-16.00 น.

18.00-19.00 น.

ประชาชน

รายการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก
และครอบครัว

รายการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับเด็กพิเศษ
ด้อยโอกาส

14.00-15.00 น.

ประชาชน

ประชาชน

รายการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก
และครอบครัว

กฎหมายชาวบ้าน เพื่อการรู้เท่าทัน

13.00-14.00 น.

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

ประชาชน

ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

ละครวิทยุจากวรรณกรรมร่วมสมัย

12.30-13.00 น.

16.00-17.00 น.
นำเสนอเพลงเพื่อสร้างสุข และเรียนรู้วัฒนธรรม
17.00-18.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการ

เนื้อหารายการ

เวลาออกอากาศ
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รายการข่าวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
และครอบครัว
ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

รายการข่าวสำหรับครอบครัว

รายการส่งเสริมกำลังใจ
และสร้างแนวคิดเรื่องจิตอาสา

รายการเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในชีวิตคู่

รายการที่นำเสนอเรื่องดนตรี วรรณกรรม
และศิลปวัฒนธรรม

19.00-19.30 น.

19.30-20.00 น.

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.

22.00-23.00 น.
23.00-24.00 น.

สัมพันธภาพในครอบครัว พ่อแม่
ผู้ปกครอง
ส่งเสริมสุขภาวะ กาย จิต สังคม
จิตปัญญา

ประเภทรายการ

เนื้อหารายการ

เวลาออกอากาศ

ประชาชน

ครอบครัว

ประชาชน

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

