
บทท่ี 7
กระบวนการผลติ

รายการวทิยกุระจายเสยีง



องคป์ระกอบของรายการวทิยกุระจายเสยีง

1. เน้ือหาของรายการ (Content)

เป็นส่วนของการน าเสนอเนื้ อหาสาระดว้ย

เสียงพูด เสียงสนทนา เสียงประกาศ เสียง

สมัภาษณ์ หรือเสียงอภิปราย ซึ่งนับ เป็น

องคป์ระกอบทีส่  าคญัทีสุ่ด  

องคป์ระกอบส าคญั 



องคป์ระกอบของรายการวทิยกุระจายเสยีง

2. เสยีงดนตร ี(music) หรอืเพลง (song) เป็นองคป์ระกอบทีใ่ชเ้ป็น 

สือ่สรา้งหรอืเรา้อารมณข์องผูฟ้งัใหค้ลอ้ยตาม

วตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ประจ ารายการนัน้ ๆ ในช่วงการเปิด

และปิดรายการ โดยปกตมิกัใชเ้ป็นดนตร ีหรอืเพลงบรรเลงทีไ่มม่เีน้ือเพลง
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2.1 ดนตรปีระจ ารายการ (signature music) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

สญัลกัษณป์ระจ ารายการนัน้ ๆ ในช่วงการเปิดและปิดรายการ โดยปกติมกัใช ้

เป็นดนตร ีหรอืเพลงบรรเลงทีไ่มม่เีน้ือเพลง

2.2 ดนตรคี ัน่ (transition music) ใชส้  าหรบัแบ่งเน้ือหาทีเ่สนอ เชื่อมระหว่าง

เน้ือหาหรอืตวัน าไปสู่อารมณห์รอืฉากอืน่ 

2.3 ดนตรคีลอ (background music) เป็นดนตรทีีเ่ปิดคลอพรอ้มไปกบั

เสยีงพดูทีน่ าเสนอเนื้อหา
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เพลงจากรายการวทิย ุแบ่งหมวดหมู่ไดด้งัน้ี 

1. ประเภทของเพลง ไดแ้ก่ เพลงบรรเลง เพลงรอ้ง 

2. วตัถปุระสงคข์องการผลติ ไดแ้ก่ เพลงเพือ่ความ

บนัเทงิ 

3. เสยีงประกอบ (sound effect) คอื เสยีงต่าง ๆ ที่

น ามาสอดแทรกไวใ้นรายการ เพือ่ใหผู้ฟ้งัฟงัแลว้ 

ดูสมจรงิ 
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เสยีงประกอบ (sound effect) ท าหนา้ที ่  

1. บอกเวลา

2. บอกสถานที่

3. บอกการกระท า 

4. สรา้งอารมณห์รอืสรา้งบรรยากาศ 

5. ช่วยสรา้งมติแิปลก ๆ ทีไ่มเ่ป็นจรงิ 

6. ใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องตวัละคร 



กระบวนการผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสียง



กระบวนการผลิตรายการวิทยุ
4 ขัน้ตอน

ขัน้วางแผนการผลติรายการ

ขัน้เตรยีมการผลติ

ขัน้ด าเนินการผลติ

ขัน้การประเมินผล
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ขัน้วางแผนการผลติรายการ

ก่อนด าเนินการผลติรายการใดรายการหนึ่ง ผูผ้ลติรายการและทมีงาน

จะร่วมกนัวางแผนโดยรวบรวมขอ้มลูพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายดา้นรายการของสถานี

2. ขอ้มลูเกี่ยวกบัการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลุม่ผูฟ้งัเป้าหมายใหแ้น่ชดั 

3. ความมุง่หมายของรายการ 

4. รูปแบบและประเภทของรายการทีค่วรผลติ และประเดน็เนื้อหา
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ขัน้วางแผนการผลติรายการ

5. ตารางการกระจายเสยีงหรอืตารางการออกอากาศ 

6. อปุกรณท์ีใ่ชส้นบัสนุนการผลติรายการวทิยุ               

ทีจ่  าเป็น 

7. เวลาทีใ่ชใ้นการผลติรายการตอ้งมเีพยีงพอ             

กบัการศึกษาขอ้มลู  

8. งบประมาณและทรพัยากรในการผลติรายการ 
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ขัน้เตรยีมการผลติ

1. การเขียนบท เป็นข ัน้ทีผู่ผ้ลติรายการมอบหมายให ้

ผูเ้ขยีนบทน าแนวคดิและประเดน็เนื้อหาอย่างกวา้ง ๆ 

ไปสรา้งจนิตนาการและออกมาเป็นค าพูด เสยีงเพลง 

ดนตร ีและเสยีงประกอบอืน่ ๆ โดยผูเ้ขยีนร่างโครงร่าง

บทความคร่าว ๆ ก่อน เพือ่ทีจ่ะน าบทนี้มาพจิารณา

ร่วมกนัอกีครัง้หนึ่ง
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ขัน้เตรยีมการผลติ

2. การประสานงานและจดัเตรยีมวสัดุรายการ 

เมือ่ไดร้บับทมาแลว้ผูเ้กี่ยวขอ้งทกุคนตอ้ง

ศึกษาบททีไ่ดร้บั เพือ่จะไดท้ราบบทบาทและ

หนา้ทีท่ีต่อ้งจดัเตรยีม เช่น ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดา้น

เสยีงเตรยีมบนัทกึเสยีง
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ขัน้เตรยีมการผลติ

3. การซกัซอ้ม การผลติรายการวทิยุทีด่จีะตอ้งมี

การซอ้มก่อนการบนัทกึเสยีง การซอ้มมหีลาย

ข ัน้ตอนขึ้นอยู่กบัรูปแบบของรายการ การซกัซอ้ม

โดยการอ่านบทไลม่าตามล าดบัต ัง้แต่ตน้จนจบ

รายการ เรยีกวา่ การซอ้มแหง้ (dry-run หรอื

read through) ส่วนการซอ้มอกีลกัษณะหนึ่ง

เรยีกวา่ ซอ้มจรงิ เป็นการซอ้มกบัไมโครโฟน 

และตอ้งซอ้มในหอ้งบนัทกึเสยีง 
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ขัน้ด าเนินการผลติ

การด าเนินการผลติอาจท าไดโ้ดยการบนัทกึเสยีงรายการไวก่้อน แลว้

น าไปออกอากาศ หรือจดัรายการแบบรายการสด โดยมขีอ้ด ีขอ้เสยีแตกต่างกนั 

ซึ่งการบนัทกึเสยีงสามารถปรบัปรุงแกไ้ขไดส้ะดวกกว่า แต่หากเป็นรายการสด

มกัจะไดเ้ปรยีบในดา้นสดใหม่ทนัเหตกุารณแ์ละมสีสีนัสมจรงิกว่า อย่างไรก็ตาม

รูปแบบรายการแบบปจัจุบนัยงัคงตอ้งอาศยัการบนัทึกเสียงไวก่้อน เพื่อความ

สมบูรณแ์ละมคีุณภาพของรายการ 
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ขัน้ด าเนินการผลติ

การใชเ้ทคโนโลยโีปรแกรมตดัต่อและปรบัแต่งเสยีงดว้ยคอมพวิเตอร์

ช่วยท าใหคุ้ณภาพของเสยีงอยู่ในระดบัมาตรฐาน  

1.การตดัต่อเสยีงพดู ตดัต่อเสยีงบางช่วงทีไ่มพ่งึประสงคอ์อก 

2. การปรบัแต่งเสยีงดว้ยการผสมสญัญาณเสยีงผ่านเครื่อง mixer และ

โปรแกรมปรบัแต่งเสยีงดว้ยคอมพวิเตอร ์

3. ใส่เสยีงดนตรแีละเสยีงประกอบ

4. การเรยีบเรยีงเสยีง (mix down) เป็นการเรยีบเรยีงเสยีงทกุประเภท

เขา้ดว้ยกนั
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ขัน้การประเมินผล

ในการผลติรายการนัน้  ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งมกีาร

ประเมนิผลดว้ย เพราะการประเมนิผลจะท าใหรู้ข้อ้บกพร่อง 

การประเมนิผลแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. การประเมินผลรายการ เป็นการประเมนิทศันคตแิละ

ความสนใจของกลุม่ผูฟ้งัเป้าหมายทีม่ต่ีอรายการหลงัจากที่

รายการนัน้ไดเ้ผยแพร่ออกไปแลว้ หมายถงึการตดิตามผล

วา่รายการทีผ่ลตินัน้มคีุณค่าเป็นทีป่ระทบัใจผูฟ้งัหรอืไม ่

คุณภาพของรายการดหีรอืไมด่อีย่างไร 
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ขัน้การประเมินผล

2. การประเมินคุณภาพการผลติรายการ หมายถงึ การพจิารณาดูวา่รายการทีผ่ลติ

ออกมานัน้มคีุณภาพความเหมาะสมทีจ่ะออกอากาศหรอืไม ่ขอ้พจิารณาในการประเมนิ

คุณภาพการผลติรายการ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นเทคนิคการผลติ พจิารณาตัง้แต่รูปแบบรายการเหมาะสมหรอืไม ่คุณภาพของ

เสยีง ความต่อเน่ือง ความเหมาะสมในการออกอากาศ 

2. ดา้นเน้ือหาสาระ ผูฟ้งัสามารถเขา้ใจเนื้อหาไดห้รอืไม ่

3. เทคนิคการเสนอรายการ หมายถงึ รูปแบบการน าเสนอสอดคลอ้งกบัเนื้อหาหรอืไม ่

รวมถงึลลีาของผูด้  าเนินรายการ  
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บทวทิยกุระจายเสยีง 

ขอ้ความที่บอกเล่าเรื่องเหตกุารณ์ต่าง ๆ ตัง้แต่ตน้

จนจบรายการ รวมถึงรายละเอียดของรายการ

วทิยุกระจายเสยีงที่เรยีบเรยีงอย่างมลี  าดบัข ัน้ตอน 

เพื่อใชถ้่ายทอดดว้ยเสียงใหผู้ฟ้งัจินตนาการเป็น

ภาพตรงตามวตัถปุระสงคผู์บ้อกกลา่ว 



บทวทิยกุระจายเสยีง

สว่นประกอบของบทวทิยุกระจายเสยีง 

สว่นตน้ (heading) จะบอกชื่อรายการ ชื่อตอนทีจ่ะ

น าเสนอ สถานทีอ่อกอากาศ ความถี ่วนั-เวลา 

สว่นเน้ือหา (body) เป็นรายละเอยีดของเนื้อหาตาม

เรื่องราวตามล าดบั ใครพดู พูดวา่อย่างไร ดนตร ี

เพลงทีใ่ช ้เสยีงประกอบ 

สว่นปิดทา้ย (closing or conclusion) เป็นส่วน

สรุปเน้ือหา กลา่วขอบคุณผูร่้วมรายการ 
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ประเภทของบทวทิยุกระจายเสยีง

บทโครงร่างรายการ (rundown sheet)

เป็นบททีบ่อกควิการด าเนินการระหวา่งการผลติ

รายการตัง้แต่ตน้จนจบ ใครท าอะไร เมือ่ไร อย่างไร 

บทแบบนี้จะไมม่รีายละเอยีดเน้ือหา มกัเป็นการใชซ้ึง่

เขา้ใจกนัเฉพาะผูร่้วมงาน 
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ประเภทของบทวทิยุกระจายเสยีง

บทวทิยกุระจายเสยีงแบบกึ่งสมบูรณ์ (semi part)

เป็นบททีม่รีายละเอยีดของเนื้อหาตามล าดบัข ัน้ตอน 

มคี าพูดทีส่  าคญั ๆ และเสยีงทีต่อ้งการใช ้

โดยมบีางส่วนทีเ่ปิดกวา้งไว ้ไมก่ าหนดรายละเอยีด 
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ประเภทของบทวทิยุกระจายเสยีง

บทวทิยกุระจายเสยีงแบบสมบูรณ์ (fully script)

เป็นบททีม่คี  าพูดทกุค าพูดเรยีงล  าดบัข ัน้ตอน ตลอดจนบอกส่วนประกอบ

อืน่ ๆ ไวท้ ัง้หมด โดยเรยีงล  าดบัข ัน้ตอนไวเ้พือ่ความสะดวกในการผลติ

รายการ 
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ขัน้ตอนของการเขียนบทวทิยกุระจายเสยีง

1. ขัน้เริ่มรายการ (introduction) เป็น

ข ัน้ตอนของการเปิดรายการ หรอืแนะน า

รายการ  อาจใชค้ าถาม เป็นการท าใหผู้ฟ้งั

อยากรูอ้ยากตดิตามเพือ่ทีจ่ะไดค้ าตอบ  หรอื

อาจเปิดรายการดว้ยเสยีงประกอบทีท่  าใหผู้ฟ้งั

หยุดฟงัและตดิตาม  
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ขัน้ตอนของการเขียนบทวทิยกุระจายเสยีง

2. ขัน้จดัรูปและตกแต่งรายการ (development) เป็นข ัน้การเรยีบเรยีงล  าดบั

เน้ือหาใหม้รีสชาต ิสสีนั น่าฟงั โดยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เขา้มาประกอบ 

3. ขัน้สรา้งจุดประทบัใจหรอืจุดสดุยอด (climax) หรอืการสรา้งความประทบัใจ

โดยคลายปมหลงัจากน าเสนอรูปแบบรายการแบบต่อเน่ือง 

4. ขัน้สรุป (conclusion) เป็นการตอกย า้หรอืทบทวนโดยเรยีบเรยีงเน้ือหา

อย่างเป็นระเบยีบ เพือ่ใหผู้ฟ้งักระจ่างชดัและเขา้ใจงา่ยขึ้น 
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บคุลากรในการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

1. ผูผ้ลติรายการ (producer) เป็นผูร้เิริ่มสรา้งสรรค ์รบัผดิชอบและดูแลการผลติ  

2. ผูเ้ขียนบท (script writer) เป็นผูน้ าแนวคดิเคา้โครงเน้ือหามาตคีวาม              

เพือ่ถ่ายทอดออกเป็นเสยีง 

3. ผูก้ ากบัรายการ (program director) เป็นผูก้ ากบัควบคุมใหค้ าแนะน าใน

ระหวา่งการผลติรายการ 

4. ผูป้ระกาศ (announcer) เป็นผูถ้่ายทอดสารต่าง ๆ ดว้ยค าพูด วธิีการน าเสนอ

รายการ 



บทวทิยกุระจายเสยีง

ขัน้ตอนของการเขียนบทวทิยกุระจายเสยีง

5. เจา้หนา้ที่เทคนิค (technician staff) รบัผดิชอบงานดา้น

เทคนิค ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ควบคมุเสยีง คอืเจา้หนา้ทีท่ีดู่แล

รบัผดิชอบการควบคุมเสยีงจากแหลง่ต่าง ๆ  และเจา้หนา้ที่

ควบคมุเครื่องสง่กระจายเสยีง คอื เจา้หนา้ทีซ่ึง่ดูแลรบัผดิชอบ

ระบบการกระจายเสยีง การบ ารุงรกัษา การถ่ายทอดเสยีง 

เพือ่ใหก้ารออกอากาศด าเนินไปอย่างปกตดิว้ยคุณภาพเสยีงทีม่ี

ประสทิธภิาพ 


