การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เขียนโดย โสภิญญา ขุนภักดี
ในการผลิตรายการวิทยุ กระจายเสียงทุกรายการ ผู้ผลิตรายการเป็นผู้ที่ มีบทบาทสาคัญ อย่างมาก
เพราะต้องทาหน้าที่เสมือนพ่อครัวปรุงอาหารให้คนอื่นรับประทาน อาหารจะมีรสชาติดีหรือไม่ดี รายการจะ
ถูกใจผู้ฟังหรือไม่ ขึ้ นอยู่กับ การท าหน้าและความรับผิดชอบของผู้ผ ลิตรายการนั้นๆ ซึ่งมี กระบวนการและ
ขั้นตอนการนาเสนอเนื้อหาที่ละเอียด ซับซ้อน ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ การผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง จะต้องวิเ คราะห์ง านหรือภารกิจ ขององค์กรที่จะสื่อให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ข อง
รายการ กลุ่มเป้าหมาย ความยาวและระยะเวลาในการออกอากาศ จากนั้นจึงกาหนดเนื้อหารายการ และ
รูปแบบของรายการให้เหมาะสม เพื่อให้การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ฟัง
ขั้นตอนการผลิตรายการ
1.ขั้นเตรียมการ
ขั้นเตรียมการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ขั้นตอน คือ
วางแผน คือ การกาหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการเรื่องอะไร มีเนื้อหาอย่างไร จะเสนอ
รายการในรูปแบบไหน ผู้ฟังคือใคร ออกอากาศเวลาไหน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ผลิตรายการควร
เขียนออกมาเป็นโครงการนาเสนอรายการ จะช่วยให้เห็นภาพของการจัดรายการได้ชัดเจนขึ้น
การเขียนบท คือ การเอาความคิดในขั้นวางแผนมาขยาย และเขียนรายละเอียด
ออกมาเป็นบทวิทยุฯ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการจัด ประกอบกับจิตนาการ
การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเสี ย งประกอบต่ า งๆตามบท คื อ การจั ด เตรี ย ม
แผ่นเสียง แผ่นซีดี เพลงประกอบในรายการ เสียงประกอบต่างๆจัดหาบุคลากรให้พร้อมตามบทที่กาหนด ว่า
ใครทาหน้าที่อะไร มีใครมาร่วมรายการบ้าง นัดสัมภาษณ์ นัดบันทึกเสียงหากเป็นรายการบันทึกเทป
2.ขั้นซักซ้อมออกอากาศ
เป็นการซักซ้อมการจัดรายการตามรายละเอียดของบทวิทยุที่เขียนไว้ทั้งหมดเพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทาความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3.ขั้นออกอากาศ
เป็นขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างกระทาไปตามบทที่ผ่านการซักซ้อมและแก้ไขมาแล้ว โดย
การออกอากาศนี้อาจเป็นการออกอากาศจริง หรือบันทึกเทปเอาไว้แล้วนาไปออกอากาศก็ได้
4.ขั้นประเมิน
เป็นการติดตามผลหลัง จากการออกอากาศ ว่ารายการที่ผ ลิไปนั้นประสบปัญหา
อะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไร หรือผู้ฟังต้องการให้เป็นแบบไหนเพื่อให้รายการประสบความสาเร็จสูงสุด

คุณสมบัติของผู้ผลิตรายการที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น สนใจสิ่งรอบตัว และใฝ่รู้อยู่เสมอ
- มีความสามารถพูดอย่างเป็นกันเอง ออกเสียงภาษาไทยและภาษาถิ่นได้อย่างคล่องแคล่ว
ถูกต้อง และน่าฟัง
- เข้าใจในกระบวนการผลิตรายการวิทยุเป็นอย่างดี
- มีความรู้ในเรื่องเพลงประกอบ เสียงประกอบ สามารถตัดสินใจได้ว่า เนื้อหาสาระอย่า งไร
เหมาะกับผู้ฟัง และเพลงประกอบ ประเภทไหนเหมาะกับเนื้อเรื่องราวแบบใด
- เข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- ตรงต่อเวลา
- มีการตัดสินใจที่ดี เมื่อเกิดปัญหาต้องสามารถแก้ไขอย่างรอบคอบและทันท่วงที
ตัวอย่าง
โครงการนาเสนอรายการ
1.ชื่อรายการ
: FUN KIDS
2.ออกอากาศ

: สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM 98.50 MHz.
ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 -08.30 น.

3.ความยาว

: 30 นาที

4.วัตถุประสงค์

: 1.เพื่อนาเสนอสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง
2.เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ
3.เพื่อความบันเทิง

5.กลุ่มเป้าหมาย

: เด็กอายุ 5-9 ขวบ คุณพ่อ คุณแม่ ปกครอง

5.รูปแบบรายการ

: นิตยสารทางอากาศ

6.เนื้อหารายการ
: เสนอเนื้อหาสาระเพื่อเสริมสร้างสาระการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ในด้าน
ต่างๆ เช่น เรื่อ งของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของโลก การดาเนินข้อคิดต่างๆทางด้านจริยธรรม ศีล ธรรม
ระเบียบวินัยสาหรับเด็ก ที่จะสามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 คือ
ช่วงนิทานหรรษา เป็นช่วงของการเล่านิทานแสนสนุกเหมาะกับเด็ก ช่วงอายุ 5-9 ขวบ เป็นนิทานที่มีข้อคิด
และคติสอนใจให้กับน้องๆ ได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย เป็นผู้ดาเนินรายการ ช่วงที่ 2 คือ
ช่วงภาษาพาสนุก เป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษามลายู แบบง่ายๆ เหมาะกับเด็ก อายุ 5-9 ขวบ โดยมีนักศึกษา
หลักสูตรมลายู เป็นผู้ดาเนินรายการ
7.ดาเนินรายการโดย

:พี่หนูดี (คุณโสภิญญา ขุนภักดี)

ตัวอย่างบทวิทยุรายการ FUN KIDS
ชื่อรายการ

FUN KIDS

ออกอากาศ

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (FM. 98.50 MHz.)

เขียนบท/ดาเนินรายการ

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.05-08.30 น.
นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี

Fade in : จิงเกิ้ลเปิดรายการ/เพลง งูกินหาง
ผู้ดาเนินรายการ :แม่งูเอ๋ยกินน้า บ่อไหน กินน้าบ่อโศกโยกไปโยกมา
แม่งูเอ๋ยกินน้าบ่อไหน กินน้าบ่อหินบินไปบินมา
อิอิ...สวัสดีคะน้องๆ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ FUN KIDS พบกับพี่หนูดีแอนด์
เดอะแก็ง ค์ วันนี้เริ่ม ต้นทั กทายน้อง ด้วยเสียงเพลงที่ มีชื่อว่า “งูกิ นหาง” เป็นการละเล่นของเด็ก ไทยใน
สมัยก่อน ไม่รู้ว่าเด็กๆจะรู้จักการละเล่นแบบนี้กันหรือป่าวหรือจะรูจ้ ักแต่เกมส์คอมพิวเตอร์ อิอิ แอบแซวน้องๆ
คะ งูกินหางเป็นกาละเล่นพื้นเมืองเก่าเล่นกันทุกภาค การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณืการเล่นใดสามารถเล่นได้ทุก
โอกาสจะเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากผู้ใหญ่จะเล่นกันในเทศกาลสาคัญ เช่นสงกรานต์ ส่วนเด็กๆจะเล่นทุก
โอกาส เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิตสัตว์ คือการเลียนแบบลักษณะท่าทางของสัตว์ที่มีลาตัวยาวเลื้อยคดไปคดมา
ส่วนวิธีการเล่นก็ไม่ยากเผื่อว่าน้องๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อน น้องๆต้องชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกัน 8-10 คน แบ่ง
ผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย
-ฝ่ายที่ จะต้องเป็นพ่องู ฝ่ายที่ 2 มีแม่งู 1 คน ที่เหลือเป็นลูกงู ซึ่งผู้เล่นที่เป็นลุกงูจะต้องเกาะเอวผู้
เล่นที่เป็นแม่งู
-จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่า แม่งูเอ๋ย แม่งูและลูกงู ก็ต้องตอบว่าเอ๋ย พอช่วงท้ายพ่องูถามว่า กินหัว กิน
หาง แม่งูตอบว่า กินกลางตลอดตัว
-พ่องูก็จะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูก็จะต้องกางมือเพื่อจะป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูถ
ถึงจนหลุดออกจากแถวไปก็จะต้องออกจากการเล่น
เพื่อนๆที่เหลือก็เริม่ เล่นอีกจนกว่างูจะถูกจับจนหมด น้องๆได้ฟังวิธีการเล่นแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปเล่นกัน
นะคะ พี่หนูดีคอนเฟิร์มคะว่สนุกมากๆเลย
ช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะ ช่วงหน้ามาฟังนิทานสนุกๆกันคะ
Fade in : เพลง โยกเยก
ผู้ดาเนินรายการ :
ฟังเพลงสนุกกันแล้ว ช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกจากพี่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยกันบ้างคะ น้องพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว ยิ้มกว้าง ยิ้มแป้นและจินตนาการให้บรรเจิดกันเลยคะ
Fade in : จิงเกิ้ลช่วงนิทานหรรษา (นิทานเรื่อง พลังสามัคคี)
ผู้ดาเนินรายการ :
ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิด โดยมีสิงโตเป็นเจ้าป่า ซึ่งมีหน้าที่
คอยดูแลความเรียบร้อยภายในป่า เพื่อให้บรรดาสัตว์ต่างๆอยู่อย่างสงบสุข โดยเจ้าสิงโตได้แบ่งหน้าที่ให้สตั ว์แต่
ละชนิดได้รับผิดชอบ สัตว์ปีกดูแลความเรียบร้อยบนอากาศ สัตว์บกดูแลความเรียบร้อยภายในป่าและคอย
ป้องกันไม่ให้มนุษย์เข้ามาบุกรุกและล่าสัตว์ได้
แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าอีกากับนกกระจาบเกิดความขัดแย้งกัน ต่างฝ่ายต่าง
แย่งชิงการเป็นหัวหน้าในการดูแลความเรียบร้อยบนอากาศ เจ้าสิงโตจึงตัดสินใจให้สัตว์ทุกชนิดช่วยกันตกลงว่า
จะให้ใครเป็นหัวหน้าดูแลความเรียบร้อยบนอากาศ และแล้ว นกกระจาบก็ได้เป็นหัวหน้า ทาให้เจ้าอีกาโกรธ
แค้นเจ้านกกระจาบ
รุ่งเช้าต่อมา นายพรานมาซุ่มดักนกตามปกติ เมื่อเห็นนกกระจาบลงมาหากินพร้อมกันแล้วนายพราน
จึงกระตุกตาข่ายตลบขึ้นทันที…
ทันใดนั้นเหล่านกกระจาบก็โดนจับกันหมดเลย จึงได้ส่งเสียงร้องขอด้วยความเสียงดัง เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากบันดาสัตว์อื่นๆ
ช่วยด้วย ช่วยด้วย ช่วยด้วย ช่วยด้วย......
แต่แล้วเจ้าอีกาก็บินมา จึงได้เห็นนกกระจาบถูกจับ ด้วยความอยากรู้จึงบินเฉียวเข้าไปใกล้นกกระจาบ
นกกระจาบเห็นอีกา จึงได้ขอร้องให้อีกาช่วย
“เฮ้ย เจ้าอีกา เจ้าช่วยพวกเรายกตาข่ายหน่อยซิ”
หัวหน้านกกระจาบตะโกน
“ไม่! พวกเจ้าเก่งนักนี่ ก็ยกขึ้นเองสิ” อีกากล่าว
“โธ่ เจ้าอีกาช่วยพวกเราหน่อยน่ะ”
“เรื่องอะไรข้าล่ะ ถึงต้องช่วยพวกเจ้า ในเมื่อพวกเจ้าเป็นถึงหัวหน้าสัตว์ปีกดูแลความเรียบร้ อย พวก
เจ้าก็ช่วยกันเองสิ”
อีกาไม่ยอมช่วยนกกระจาบ เพราะความแค้นที่มีต่อกัน
เจ้าสิงโตได้เข้ามาเห็น และสั่งให้เจ้าอีกาช่วยนกกระจาบ ให้ได้ออกจากตะข่ายนั้น ในที่สุดเหล่านก
นกกระจาบก็ได้หลุดออกรอดชีวิตในครั้งนี้

หลังจากนั้นเจ้าสิงโตได้เรียกสัตว์ทุกชนิดให้มารวมตัวกัน แล้วพูดคุยกับสัตว์ทั้งหลายว่า “นี่ พวกเรา
ต้องช่วยเหลือกันนะ ถึงแม้เราจะเคยโกรธกัน ทะเลาะกัน พวกเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน ”ในที่สุดบรรดา
สัตว์ทั้งหลายก็ได้ช่วยเหลือกัน อาศัยอยู่ในป่าใหญ่อย่างมีความสุข เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า……การให้อภัยซึ่งกันและ
กัน นาพาสู่ความสงบสุข
ผู้ดาเนินรายการ :
สนุกใช่มั้ยละคะยิ้มแก้มบาน แก้มปริ กั นทั่วหน้าทั้งความสนุกจากนิทานหรรษา
และเพลงสนุกๆ ช่วงนี้เรามาเรียนรู้ ศัพท์ภาษามลายูกันดีกว่าคะ จะได้เพิ่มทักษะการพูดภาษามลายู ในช่วง
ภาษามลายูพาเพลิน กับพี่ตาและพี่เฟา
Fade in : จิงเกิ้ลช่วงภาษามลายูพาเพลิน
ผู้ดาเนินรายการ : เรียนรู้ศัพท์มลายูโดยพี่ตาและพี่เฟา เสนอสัตว์ในภาษามลายู
ช้าง
Gajah
สิงโต
Singa
ปลาหมึก
Sotong
จระเข้
Buaya
Fade in : เพลง Upin-Ipin – Balik Kampung
ผู้ดาเนินรายการ :
ช่วงท้ายของรายการแล้วละคะ....เวลาช่างผ่านไปเร็วมากเลย วันนี้พี่หนูดีขอส่งท้ายด้วย
คติประจาใจที่ว่า “เวลากินส้ม เราจะรู้จักคายเมล็ด เวลากินปลาทู เราจะรู้จักเลีย่ งกาง เวลามีความรักเราก็ควร
จะเลือกทิ้ง สิ่งที่ทาให้เราทุกข์” พี่หนูดีแอนด์เดอะแก๊งส์ขอลาน้องๆคุณพ่อคุณแม่กันไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ
Fade in : เพลง แมวเหมียว

