
ไม ใช คำศ พัท ท  ียาก

ศ พัท เทคน คิอย า
ให มากเก นิไป

เข าใจง าย

ประโยคส  ันๆ
งดคำพ ดู ภาษาว บิ ตั ิ

คำหยาบคาย สองแง 
สองง าม ต องระว ัง

ต องระว งัย ิ ง

ใช เม  ือจำเป น็

การใช ภาษาไทยปน
ก บัภาษาอ งักฤษ

ภาษาพ ดู
(Language)

ไม ควรจะพ ดูเหม อืนการอ าน

ทำให เหม อืนการสนทนาก บัเพ  ือน

ใช สำนวนท  ีผ  ูฟ งัเข าใจ

น ำเส ยีงของผ  ูพ ดูแสดงความจร งิใจ

ไม แสดงการด ถู กู

ผ  ูดำเน นิรายการร  ูจ กัถ อมตน

น ำเส ยีงเป น็ม ติร

ยกย องผ  ูฟ งัเสมอ
ต องตรงไปตรงมา

สร างความน าเช  ือถ อื

หน กัแน น

การรายงานข าว

ล ลีาการพ ดู
(Style)

รายการน าฟ งั

ผ อนคลายไม ต งึเคร ยีด

ลดความน าเบ  ือจากการพ ดูนานๆ

ประโยชน 

ม กัเป น็เส ยีงดนตร ี

เพลงนำรายการ

เพลงประจำรายการ
แนะนำรายการ

สล บัการพ ดู ค  ันรายการ

เพลงส  ือความหมาย สร างบรรยากาศหร อื
เป น็ส วนหน  ึงของรายการจบเร ื องหน ึ งกำล งัจะ

เปล  ียนไปเร  ืองใหม 
ใช เพลงเปล  ียนฉากรายการ

การใช เพลง 4 ประเภท เพลงประกอบ

เส ยีงนกร องในป า

น ำไหล ฝนตก

เส ยีงคนพ ดูก นัจอแจในตลาด

เส ยีงท  ีเก ดิข  ึนในเหต กุารณ จร งิ

เส ยีงประกอบ

ภาษาพ ดู

ล ลีาการพ ดู

เส ยีงประกอบ

เพลงประกอบ

สร างความหลากหลาย
จากส วนสำค ญั 4 ประการ

เน  ือหาการนำเสนอ

ว ธิ กีารนำเสนอ
ความเป น็อ นัหน  ึงอ นัเด ยีว

ความหลากหลาย
(Variety) และ
ความเป น็หน  ึงเด ยีว
(UNITY)

แบบน ติยสารทางอากาศ

ส มัภาษณ 

ข าวสล บัเพลง

พ ดูค ยุก บัผ  ูฟ งั

สนทนา

พ ดูค ยุสล บัเพลง

อภ ปิราย

ร ปูแบบ/ว ธิ นีำเสนอ

ประเด น็ด านการเกษตรประเด น็ด านการประกอบอาช พี

ประเด น็ด านส ขุภาพ

ประเด น็ด านส  ิงแวดล อม

ประเด น็ด านการศ กึษาและเยาวชน

ประเด น็ด านว ฒันธรรมท องถ  ิน ประเด น็ด านกฎหมาย

ประเด น็ด านเศรษฐก จิ

เน  ือหารายการเพ  ือให ความร  ู

ว ิธ ีการน
ำเสนอ

เน ื อหาร
ายการ

ว ิทย ุช ุมชน

จากเหต กุารณ จร งิ

จากแผ นเส ยีงธรรมชาต ิ

การสร างข  ึนมาใหม 
ท  ีมาของเส ยีง

กล  ุมอาช พีร ปูแบบการสนทนา

ร ปูแบบการส มัภาษณ 

3-5 นาท ี
A4

ร ปูแบบบทความ

ร ปูแบบสารคด ี

การประกาศข อความ

ร ปูแบบรายการเพ  ือความบ นัเท งิ

ร ปูแบบการโฆษณาส นิค า
และบร กิาร

ร ปูแบบ

แสดงต วัตน

ด งึด ดูใจ

เอกล กัษณ 

เอกสารอ างอ งิ : 
กระบวนการและหล กัเกณฑ การค ดัเล อืก
เน  ือหาเก  ียวก บัส ขุภาพเพ  ือผล ติรายการว ทิย ชุ มุชน
ดร.น ษิฐา หร  ุนเกษม 
เอกสารบรรยาย ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด ี


