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Podcast…

แพลตฟอรม์วทิยอุอนไลน์



PODCAST

คณุค่า

ความหมาย

ขัน้ตอน

กระบวนการ



พื้นที่การรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจ

เรื่องเดยีวกนั เพือ่การแลกเปลีย่น แบ่งปนั 

ความรู ้ข่าวสาร ขอ้มลู กิจกรรม ฯลฯ ซึ่ง

สามารถน ามาใชก้บัธุรกิจ การตลาด การ

บรกิาร การศึกษา ใหค้วามรู ้บนัเทงิ ฯลฯ

PODCAST

Pages Facebook  

Facebook Fan Pages 

=  ชมุชน สมาคม
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Blog = บทความ

เครื่องมอืสือ่สารรูปแบบใหม ่เพือ่บนัทกึเรื่องราว ความรู ้

ประสบการณ ์เพือ่การทบทวนตนเองหรอืเป็นวทิยาทาน  โดย

ทีผู่อ่้านและผูเ้ขยีนสามารถโตต้อบกนัได ้(Interactive) 

ขอ้แตกต่างของบลอ็กกบัเวบ็ไซตท์ ัว่ไป คอื บลอ็กจะ

เปิดใหผู้เ้ขา้มาอ่านขอ้มลู สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อทา้ย

ขอ้ความทีเ่จา้ของบลอ็กเป็นคนเขยีนผูเ้ขยีนสามารถไดร้บั 

Feedback ทนัที
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=  ทีวี

เวบ็รวมคลปิวดิโีอ ทีท่กุคนสามารถอพัโหลดได ้เพือ่การแลกเปลี่ยน แบง่ปนั

สาระ ความรู ้ความบนัเทงิ
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Podcast =  วทิยุ

แหลง่รวมไฟลเ์สยีงการพดูคุย บรรยาย สนทนาเพือ่การแลกเปลีย่น

แบ่งปนัสาระ ความรู ้ความบนัเทงิ
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Pages Facebook 

Facebook Fan Pages

Blog  

YouTube

Podcast     

Digital

Online

On Demand
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Podcast มาจากค าว่า iPod + Broadcasting

คอื รายการเผยแพร่เสยีงผ่าน Platform ออนไลนโ์ดย

มผูีด้  าเนินรายการออกมาเลา่เรื่องต่าง ๆ หรืออาจเป็น

การสนทนา การสมัภาษณบ์คุคลใหอ้ารมณค์ลา้ยกบั

การฟงัวทิยุ 

เนน้การใชเ้สยีงในการสือ่ความหมาย                  

ไมจ่ าเป็นตอ้งมภีาพประกอบ  แต่บาง content 

มภีาพดว้ยก็ไมเ่ป็นไร 
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• เพือ่ฆ่าเวลาอนัน่าเบือ่หน่าย เช่น  รถตดิ ช่วงกกัตวั 

• เพือ่ความเพลดิเพลนิยามวา่ง เพือ่นยามเหงา เช่น ระหวา่ง

การออกก าลงักาย การเดนิทาง

• เพือ่ความบนัเทงิ เช่น เพลง นวนิยาย

• เพือ่เปิดรบัขา่วสาร สาระความรู ้ 

คุณค่าและประโยชน์จากการฟัง Podcast 
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Sender ReceiverChannelMessage

Host  ผูด้  าเนินรายการ

Guest ผูเ้ชี่ยวชาญ

Producer

Sound Engineer

Content

Spotify

Soundcloud

YouTube

Podbean

TuneIn

Feedback

เพศ

วยั

สถานภาพเศรษฐกจิ

ความสนใจ

รสนิยม

Lifestyle

Effect

องคป์ระกอบของ Podcast



กระบวนการผลิต
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อปุกรณ์บนัทึกเสยีง

เครื่องบนัทกึเสยีงทีม่ไีมโครโฟนและ USB ส าหรบั

เชื่อมกบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์กิเซอร์ หรอืใช ้

แค่เครื่องอดัไฟลเ์สยีงธรรมดา หรอืโทรศพัทม์อืถอื

Tip: ยิ่งเราอดัเสยีงในช่วงที่ไม่มเีสยีงรบกวนไดม้าก

เท่าไหร ่ กจ็ะยิ่งช่วยลดงานตดัตอ่ของเราลงเท่านั้น
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โปรแกรมตดัต่อไฟลเ์สยีง

DarkAudacity

Wave Editor

Adobe Audition

FL Studio

ช่วยใหไ้ดคุ้ณภาพเสยีงทีด่ขีึ้น สามารถอดัเสยีง บนัทกึเสยีง 

ใส่เสยีง Effect เพิม่เตมิได ้ ช่วยตดัต่อค าพูดทีค่ดิไมอ่อก

หรอืการใชค้ าฟุ่มเฟือย ท าใหค้ าพูดดูน่าฟงัและไหลลืน่ยิง่ขึ้น



PODCAST

Spotify

Soundcloud

YouTube

Podbean

TuneIn

Anchor

ช่องทางหรอืพื้นที่การสือ่สาร
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ผูฟ้งัไม่ไดฟ้งัแค่แพลตฟอรม์เดียว หลายคน

เลือกที่จะฟังแพลตฟอร์มอื่นที่สามารถฟัง 

Podcast ได ้

เราจึงตอ้งกระจายรายการของตวัเองไปยงั

ช่องทางเหล่านั้นใหม้ากที่ สุดเท่าที่ จะท าได ้

เพือ่ใหค้อนเทนตถ์งึคนฟงั

เช่ือมรายการไปยงั Podcast อืน่ ๆ
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เตรยีมพรอ้ม Content

สิ่งที่ส  าคญัมาก  คือ  การจดัท า Content ที่โดนใจ

ผูร้บัสาร เราตอ้งคิดว่า ‘คนฟงัไดอ้ะไร’ คนฟงัตอ้งไดบ้างสิ่ง

บางอย่างกลบัไปจากการเสยีสละฟงั  ซึ่งสิ่งที่ไดน้ ั้น อาจไม่ใช่

สาระเพยีงอย่างเดยีว อาจเป็นความบนัเทงิ ความสบายใจหรือ 

ความรูส้กึมเีพือ่นคลายเหงามาคุยใหฟ้งั หรอือยากทราบขอ้มลู

เชงิลกึทางการเมอืง เราตอ้งมองใหช้ดัว่าคนฟงัไดอ้ะไรจากสิง่นี้  

หาก shape สิง่นี้ไดช้ดัจะงา่ยต่อการสือ่สารแก่คนฟงัมากขึ้น
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‘Audience Centric’ การยดึคนฟงั

เป็นศูนยก์ลาง ตอ้งพยายามอินไซดใ์หไ้ด ้

ว่าคนฟงัเป้าหมายตอ้งการอะไร  และเรา

สามารถน าเสนอในวธิไีหนไดบ้า้ง 

ความทา้ทายคือการเปลีย่น Presentation 

อย่างไร ใหค้นฟงัรูส้ึกว่าไม่ซ  า้ เดิม รูส้ึก

ใหม ่และเป็นสิง่ทีค่นฟงัตอ้งการจรงิ ๆ

Audience Centric 
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เพศ อาชีพ อายุ การศึกษา และความ

สนใจของคนๆ นัน้คืออะไร และสิ่งที่ส  าคญั

ทีสุ่ดคอื สิง่ไหนทีเ่ป็น ‘Pain Point’ ของคน  

เช่น คนฟงัรายการเป็นนกัธุรกิจ อาจเป็นท ัง้

คนที่ เ ป็นผูป้ระกอบการ หรือ ผู จ้ ัดการ

มือใหม่ หรือคนที่อยากลุกขึ้ นมาพ ัฒนา

ตนเองในดา้นความเป็นผูน้ า



เตรยีมพรอ้ม Content

PODCAST

1.  อยากเล่าเรื่องอะไร เรื่องที่เราอยากเล่า มีขอ้มูล 

เล่าไดไ้ม่มีเบื่อ เขียนลสิตห์วัขอ้ออกมาใหม้ากที่ สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได ้ ตวัอย่างการใหค้วามรูแ้นวสุขภาพ ไดแ้ก่

นอนไมห่ลบั แกย้งัไง 

ทานอาหารต่อตา้นหวดั

ทานอาหารอย่างไรช่วยลดพงุ เป็นตน้ 
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2. ท าเน้ือเรื่องของ EP ท าหวัขอ้ของเรื่องทีจ่ะเลา่

ถา้คดิไมอ่อก แนะน าใหห้ยบิหนงัสอืทีเ่ราชอบ 1 เลม่ มาอ่านใหฟ้งั แบ่ง

ออกเป็นตอน ๆ คดัมาสกั 4 ตอน เอาไวล้งส  าหรบั 1 เดอืน เราสามารถตัง้คลปิเป็น 

Private ใหเ้ราฟงัคนเดยีวก็ได ้ เขา้ใจวา่ช่วงแรกจะเขนิๆ หน่อย กลวัเสยีงไมน่่าฟงั 

กลวัเลา่เรื่องไดไ้มด่ ี 

อย่าลมืท า Intro 1 ตอนเพือ่แนะน าตวั แนะน าแชแนลวา่เราเป็นใคร เรา

ก าลงัท าเรื่องอะไร และท าไมถงึอยากท าเรื่องนี้ใหผู้ฟ้งัใหม ่ๆ ทีเ่พิง่แวะเขา้มาไดฟ้งั 

และไดเ้ขา้ใจในสิง่ทีเ่ราอยากบอกมากขึ้น

เตรยีมพรอ้ม Content
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1 การกนิ

2. การท าอาหาร

3. การถา่ยภาพ

4. การท่องเทีย่ว

5. ความสวย ความงาม แฟชัน่

6. การเงนิ การออม การลงทนุ

7. นวนยิาย วรรณกรรม

8. บนัเทงิ ภาพยนตร์

9. เกษตรกรรม พนัธุพ์ชื

10. งานประดษิฐ ์ศิลปะ หตัถกรรม

11. สุขภาพ กฬีา

12. แมแ่ละเดก็ เลี้ยงลูก

13. ธรรมะ สายบญุ

14. การใชภ้าษา

15. เทคโนโลยี

16. Lifestyle

ประเภท Content
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ตวัอย่างการจดั

หมวดหมู่ Content
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1. Checklist 

2. คลงัค าศพัท์

3. Concept พื้นฐาน

4. Frequent Asks Questions

5. เคลด็ลบั เทคนิคใหม ่ๆ 

6. ขอ้ด ีขอ้เสยี

7. สถติ ิหรอืแนวโนม้

8. ชี้แจงความเขา้ใจผดิ

9. บทเรยีนจากคนส าคญั

10. รวีวิ

Idea การสรา้งสรรค์

Content
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Checklistขอ้ด ีขอ้เสยี ชี้แจงความเขา้ใจผดิ

สถติ ิ

แนวโนม้

FAQ
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ปก ... อย่าคิดว่าไม่ส าคญั


