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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นางสาวนันทนา  สีมา 
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากการศึกษาออนไลน์ เรื่ องการพูด การแสดงทาง
วิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ นับได้ว่าเป็นข้อมูลความรู้ที่
น่าสนใจมากๆ เหมาะส าหรับผู้ที่ท างานด้านวิทยุกระจายเสียง 
ได้ฝึกฝน และหาความรู้เพ่ิมเติม เป็นการต่อยอดในการท างานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       โดยวิทยากรได้ ใ ห้ความรู้ เรื่ องการพูด การแสดงทาง
วิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ ดังนี้ 
      
-  แนวคิด เกี่ ยวกับการพูด  และบุคลิกภาพเสี ยงพูดทาง
วิทยุกระจายเสียง 
ประเด็นแรกที่เราจะคุยกัน ก็คือเรื่องของความหมาย และความ
เป็นมาของการพูด การพูดหมายถึงการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ
ต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้ การพูดมีองค์ประกอบที่ส าคัญก็คือ
มีผู้พูด ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มในการส่งสาร มีสารก็คือค าพูดที่
พูดออกไป และก็มีช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่ช่องทางที่อาจจะ
เป็นบุคคล เป็นกลุ่มบุคคล หรือเป็นมวลชน องค์ประกอบอีก
อันหนึ่งก็คือ มีผู้รับสาร ซึ่งหมายถึงผู้ฟังนั่นเอง ผู้รับสารก็จะมี
ปฏิกิริยาตอบกลับ เมื่อฟังผู้พูด พูดไปแล้ว ปฏิกิริยาตอบกลับในที่นี้
อาจจะหมายถึงการแสดงกิริยาท่าทาง แสดงให้รู้ ให้ผู้พูดรู้ว่าเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดไป หรือจะเป็นค าพูดที่โต้ตอบกลับมา อันนี้
ก็จะเป็นองค์ประกอบ ที่ส าคัญของการพูด เราจะเห็นว่าการพูดนั้น
เป็น วัจนภาษา คือการใช้ถ้อยค า แต่ในขณะที่เราพูดก็จะมีน้ าเสียง
สูงต่ า ลีลาจังหวะการพูด ส าเนียงกิริยาท่าทางจะแสดงออกมา
พร้อมกับการพูดด้วย ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าอวัจนภาษา ดังนั้นการพูด
จึงมีส่วนทั้งที่เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา ซึ่งบางครั้งอวัจน
ภาษา ที่พูดออกมาพร้อมกับที่ออกมาพร้อมกับเสียงพูด อาจจะ
สามารถสื่อสารความหมายได้มากกว่าค าพูดซะอีก  
การพูดแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่การพูดระหว่างบุคคล
การพูดในกลุ่ม การพูดในที่สาธารณะ และการพูดผ่านสื่อมวลชน
การพูดวิทยุกระจายเสียงก็เป็นการพูดผ่านสื่อมวลชน การพูดทาง
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ก็ เ ริ่ ม ขึ้ น เ มื่ อ มี ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
วิทยุกระจายเสียงขึ้นมา คือเมื่อประมาณ 100 กว่าปีมานี้เอง การ
พูดวิทยุก็จัดว่ามีความส าคัญหลายประการ ประการแรกก็คือท าให้
ผู้รับข่าวสารได้ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ 

   การพูดหมายถึงการใช้ถ้ อยค า  
น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเพื่อถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ
ต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้  
ผู้พูด ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มในการ
ส่งสาร มีสารก็คือค าพูดที่พูดออกไป 
และก็มีช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่
ช่องทางที่อาจจะเป็นบุคคล เป็นกลุ่ม
บุคคล หรือเป็นมวลชน องค์ประกอบ
ผู้รับสาร ซึ่งหมายถึงผู้ฟังนั่นเอง ผู้รับ
สารก็จะมีปฏิกิริยาตอบกลับ เมื่อฟังผู้
พูด พูดไปแล้ว ปฏิกิริยาตอบกลับใน
ที่นี้อาจจะหมายถึงการแสดงกิริยา
ท่าทาง แสดงให้รู้ ให้ผู้พูดรู้ว่าเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดไป หรือจะ
เป็นค าพูดที่โต้ตอบกลับมา  
การพูดเป็น วัจนภาษา คือการใช้
ถ้อยค า แต่ ในขณะที่ เราพูดก็จะมี
น้ า เสียงสูงต่ า  ลีลาจังหวะการพูด 
ส าเนียงกิริยาท่าทางจะแสดงออกมา
พร้อมกับการพูดด้วย ซึ่ ง อันนี้ เรา
เรียกว่าอวัจนภาษา ดังนั้นการพูดจึงมี
ส่วนทั้งที่เป็นวัจนภาษา และอวัจน
ภาษา ซึ่งบางครั้งอวัจนภาษา ที่พูด
ออกมาพร้อมกับที่ออกมาพร้อมกับ
เสี ยงพูด  อาจจะสามารถสื่ อสาร
ความหมายได้มากกว่าค าพูดซะอีก 
 
บุ ค ลิ ก ภ า พ เ สี ย ง พู ด ใ น ง า น
วิทยุกระจายเสียง ค าว่าบุคลิกภาพ
ของเสียง หมายถึงเสียงพูดที่สามารถ
บ่งความเป็นตัวตนของผู้พูด เป็น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ เ ฉ พ า ะ ตั ว  แ ส ด ง ถึ ง
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น  ว่ า เป็น
อย่างไรท าให้บุคคลมีความแตกต่าง
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และต่างประเทศ ทุกส่วนของโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่
ก็กระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะมีรายการข่าวทุกชั่วโมง หรือ
เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ต่าง ๆ ก็จะรายงานข่าวเป็นข่าวด่วนให้
ผู้ฟัง ได้รับฟังตลอดทั้งวัน นอกจากนี้สถานีที่เป็นสถานีประเภท
ข่าวสารก็ยังมีการรายการข่าวประเภทต่าง ๆ 
อย่างเช่น การวิเคราะห์ข่าว วิจารณ์ข่าว การเล่าข่าว สรุปข่าว 
ท าให้ผู้ฟังได้รับรู้ ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม และนอกจากนี้ก็ยังมี
รายการที่ เป็นรายการบริการสาธารณะ มีการเตือนภัย ให้ผู้ฟัง
ได้รับทราบ  
ประการที่ 2 การพูดทางวิทยุกระจายเสียง ก็จะท าให้ผู้ฟังได้มี
ความรู้ น าเอาไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต หรือด าเนินชีวิตได้
อย่างเช่น รายการประเภทบทความ สารคดี สัมภาษณ์ อย่างนี้เป็น
ต้น 
ประการที่  3 การพูดท าให้ผู้ฟังได้รับความบันเทิง อย่างเช่น 
รายการเพลง รายการละครวิทยุ อย่างนี้เป็นต้น ท าให้ผู้ฟังมี
ความสุข มีความเพลิดเพลินไปกับลีลาของการพูดของผู้ที่ ท าหน้าที่
ด าเนินรายการหรือดีเจ นอกจากนี้ อีกประการหนึ่งในสังคมปัจจุบนั
นี้ เป็นสังคมที่มีความสับสนวุ่นวาย วิทยุกระจายเสียงเป็นที่พึ่งทาง
ใจของผู้ฟัง อย่างตัวอย่าง อย่างเช่น สถานีวิทยุ จส.100 อย่างนี้
เป็นต้น เป็นสถานีวิทยุที่ เป็นที่พึ่งในเรื่องของการจราจร หรือเรื่อง
ของอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้งเร่ืองที่ประชาชนจะขอความช่วยเหลือ 
บุคลิกภาพเสียงพูดในงานวิทยุกระจายเสียง ค าว่าบุคลิกภาพของ
เสียง หมายถึงเสียงพูดที่สามารถบ่งความเป็นตัวตนของผู้พูด เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  ว่าเป็น
อย่างไรท าให้บุคคลมีความแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ในเรื่องการพูด 
บุคลิกภาพของเสียงได้แก่ ในเรื่องของจังหวะการพูด ระดับเสียง 
ความดัง วิธีการออกเสียง ความมีชีวิตชีวาในการพูด สิ่งเหล่านี้จะ
ท าให้เกิดภาพรวมของเสียงที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของผู้พูดนั้น ๆ ท าให้สามารถระบุได้ว่าเสียงพูด ที่ได้ยิน
นั้นเป็นเสียงของใคร ในงานวิทยุกระจายเสียง เสียงพูดเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด บุคลิกภาพของเสียงมีความส าคัญมาก เพราะสามารถที่
จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้ติดตามฟังรายการนั้น ๆ 
ถ้าหากเลือกผู้อ่านหรือผู้พูดที่มีความสามารถ มีบุคลิกภาพทางเสียง
ที่เหมาะสมกับรายการประเภทนั้น ๆ เช่นรายการข่าว ก็ควรจะ
เลือกผู้พูดที่ มีเสียงที่มีความชัดเจน มีความกระชับน่าเชื่อถือ หรือ
รายการบันเทิง ก็จะต้องมีบุคลิกภาพทางเสียงที่ร่าเริงแจ่มใส มี
ชีวิตชีวา ก็จะท าให้รายการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ มีอัตราความ
นิยมสูง หรือมีผู้นิยมฟังสูง 
 
ในการพูดวิทยุกระจายเสียงนั้น ผู้พูดจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่ 
3 ประการคือ ต้องมีเสียงพูดที่มีคุณภาพ มีเสียงพูดที่ชวนฟัง แล้วก็

จากคนอ่ืน ๆ บุคลิกภาพของเสียงมี
ความส าคัญมาก เพราะสามารถที่จะ
ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้ติดตาม
ฟังรายการนั้น ๆ 
 
ทักษะในการใช้เสียงในการอ่านข่าว
วิทยุ เสียงจะต้องเป็นไงมีพลัง มีความ
นุ่ม มีความทุ้ม มีความลึกของเสียง
ตลอดจนมีความชัดเจน ไพเราะของ
เสียงเหล่านี้ทั้ง 5 ประการคือหลักการ
อ่านข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียงที่ถ้าท่านน าไป
ปฏิบัติได้จริง เชื่อเลยว่าจะท าให้ท่าน
เป็นผู้ประกาศข่าวหรือคนอ่านข่าว
หรือนักอ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
มืออาชีพแน่นอน 
 
ส าหรับการทดสอบคณะกรรมการก็
จะให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
เหมือนเสมือนจริง โดยจะทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดเสียงตาม
แบบทดสอบ ที่คณะกรรมการก าหนด 
แบบทดสอบก็จะมีประมาณ 2 หน้า 
หน้าแรกจะเป็นข่าวจะมีทั้งหมด 3 
ข่าวด้วยกัน ข่าวแรกจะเป็นข่าวใน
พระราชส านัก ข่าวที่สองจะเป็นข่าว
ในประเทศ และข่าวที่สามก็จะเป็น
ข่าวต่างประเทศ 
หน้าที่สองก็จะเป็นบทความทั้งหมด 2 
บทด้วยกัน แล้วก็ให้ผู้เข้าสอบเลือก
อ่านเพียง 1 บทเท่านั้น เกณฑ์การ
พิจารณา ก็จะพิจารณาเหมือนท่าน
ทดลองปฏิบัติงานจริงเลย โดยจะแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกัน ก็
คือเรื่องของอักขรวิธี ความถูกต้อง 
ความชัดเจน การน าเสนอ แล้วก็เสียง 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาแต่ละ
หัวข้อ 5 หัวข้อพร้อม ๆ กัน เมื่อผู้เข้า
สอบ เราจะ ใ ห้ เ วลาซ้ อมข้ อสอบ
ประมาณ 15 นาที แล้วก็เข้าไปสู่ห้อง
สอบก็ส่งเสียงไปออกอากาศที่ ห้อง
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
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มีเสียงพูดที่เชื่อมั่น เสียงพูดที่มีคุณภาพ ก็เป็นเสียงที่ใช้ระดับเสียงที่
แบบเป็นเสียงธรรมชาติ ของเราเอง คือเสียงแท้ ซึ่งเป็นเสียงที่เปล่ง
ออกมา โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ในการพูด หรือไปบีบเค้น หรือ
ดัดเสียง การพูดที่มีคุณภาพ ก็จะต้องเป็นการพูดที่มาจากเสียงที่
เป็นธรรมชาติแล้วต้องมีการ ฝึกฝนการพูดอยู่สม่ าเสมอ การพูดนั้น
จะต้อง ถูกต้องชัดเจน ตามอักขรวิธี นี่ก็หมายถึงการออกเสียง 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อย่างชัดเจน ถูกต้องตามค า ตรงค า ตรง
ความ เสียงพูดที่ชวนฟัง การพูดวิทยุกระจายเสียง นอกจากจะพูด
ออกมา ด้วยถ้อยค า ที่เรียกว่าเป็นวัจนภาษาแล้ว ก็ยังมีภาษาที่ ไม่
ใช้ถ้อยค า หรืออวัจนภาษาแฝงอยู่กับค าพูดอันนั้นด้วย อย่างเช่น 
ระดับเสียงสูงต่ า ระดับความดัง ความค่อยของเสียง และอารมณ์
ของผู้พูด วิธีการพูด จังหวะ ลีลา วรรคตอน สิ่งเหล่านี้  มันเป็น
ส่วนประกอบที่ท าให้การพูดชวนฟังชวนติดตาม ถ้าหากผู้พูดรู้จัก
ใช้อวัจนภาษาที่่ เหมาะสม สอดคล้องกับ รูปแบบเนื้อหาของ
รายการที่จะพูดแล้วก็ท าให้รายการนั้นน่าสนใจท าให้เสียงพูดมี
ความน่าฟังท าให้คน ติดตามฟังตลอด เสียงพูดที่เชื่อมั่น ผู้พูด
วิทยุกระจายเสียง ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อน ต้องไม่ตื่นกลัว
ไมโครโฟน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด และจะต้องมี
การเตรียมตัวล่วงหน้า อย่างเช่นการอ่านบท การฝึกซ้อม การพูด
ล่วงหน้า เมื่อผู้พูดมีความมั่นใจในตัวเองแล้ว ก็จะท าให้ผู้ฟังเกิด
ความมั่นใจ และก็เชื่อน่าเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดด้วย 
 
- หลักการอ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
แน่นอนที่สุดความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ประกาศข่าว หรือนัก
อ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียงต้องมีหลักต้องมีเกณฑ์ทุกอย่าง 
อาชีพทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพอะไรเขามีหลักมีเกณฑ์ของเขาท ามั่ว ๆ 
ไม่ได้เด็ดขาดมาดูว่าหลักของการอ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียงมี
อะไรบ้าง ประการแรกนั่นก็คือว่าการนั่งอ่านข่าวทางวิทยุ ให้นั่งตัว
ตรงแบบนี้ท่านผู้ชม นั่งตัวตรงแบบนี้ และนั่งเก้าอ้ีให้เต็มที่นั่ง  ยืด
อกหายใจเข้าให้เต็มปอดเพื่อที่จะเก็บเสียงให้เยอะ ๆ เก็บลมให้
เยอะ ๆ ประการต่อไปสีหน้าควรยิ้มแย้มสดชื่นดูสบาย ๆ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความร่าเริงแจ่มใส บางคนบอกว่าการอ่านข่าววิทยุไม่ได้
อ่านข่าวทีวีนี่ ท าไมต้องยิ้มแย้ม เพราะว่าเขาไม่เห็นหน้าเราฟังแต่
เสียงแต่ท่านต้องนึกว่า ถ้าท่านไม่ยิ้ม หน้าไม่ยิ้มเสียงท่านจะไม่ยิ้ม
นะแต่ถ้าท่านยิ้ม เสียงท่านก็จะยิ้มไปด้วย อย่างวันนี้ถ้าจะบรรยาย
บอกว่า หลักการอ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียงทุกท่านเสียงจะยิ้ม 
แต่ถ้าไม่ยิ้ม บอกว่าหลักการอ่านข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การนั่ง
ก็นั่งตัวตรง เห็นไหมอารมณ์ของเสียงต่างเลย เพราะอะไร เพราะ
คุณไม่ยิ้มไง พอคุณยิ้มด้วยกายภาพของการยิ้มมุมปาก เสียงจะยิ้ม
ตามไปด้วยและท าให้เป็นไงคนที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุกระจายเสียง
ออกอากาศไปแล้วเขารู้สึกว่าอยากฟัง มันละมุนละม่อมกลมกล่อม 

พิจารณาภาพรวมของการน าเสนอ
ทั้งหมดว่าผู้เข้าสอบสามารถพูดอ่าน
ออกเสียงภาษาไทย เพื่อออกอากาศ
ทางสื่ อกระจายเสียงอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานเพียงพอที่จะสื่อความหมาย
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือไม่ 
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น่าฟังนี่คือเรื่องของสีหน้าจึงควรยิ้มแย้มสดชื่นดูสบาย ๆเสียงจะได้
ออกไปน่าฟังสบาย ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความร่า
เริงแจ่มใส ขัดข้องหมองใจเรื่องอะไร ทิ้งไว้ข้างหลัง เมื่อเวลา
ออกอากาศ เวลาเขาเทส ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ใช้ได้หมดทั้งวิทยุ
และทีวีทุกอย่างต้องทิ้งเลยนะ ความโกรธข้องหมองใจใครต้องทิ้ง
ห ม ด ทุ ก อ ย่ า ง ต้ อ ง  show must go on แ ต่ เ พี ย ง แ ต่ ว่ า
วิทยุกระจายเสียง show must go on โชว์ทางเสียงเป็นเอก แต่
ทีวีไปทั้งหน้าตาและเสียง 
ต่อไปมาถึงเรื่องของการหายใจ หายใจโดยใช้กะบังลม ยังไงใครที่
เคยไปเรียนร้องเพลงกับครูอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าน่าจะเข้าใจดีคือ
หายใจเข้าท้องป่อง เอามือจับที่กระบังลม หายใจเข้าลึก ๆ ท้อง
ป่อง หายใจออกท้องแฟบ เป็นการฝึกหายใจเบื้องต้น ใครที่เรียน
ร้องเพลงมาจะรู้ดีหรือตอนนี้อาจจะไม่ได้เรียนท ายังไง Search หา
ข้อมูลได้ใน google ก็ได้บอกการหายใจแบบร้องเพลง หายใจยังไง
ลองไปฝึกกันดู หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องแฟบ ระหว่าง
หายใจเข้าท้องป่องเก็บลมไว้ที่กะบังลมให้เยอะ ๆเพื่ออะไรท าไม
หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องแฟบคือกะบังลมป่อง กะบังลม
แฟบเพราะอะไร เพราะการที่คุณหายใจเข้าแล้วกะบังลมมันป่อง
มันพอง คุณสามารถเก็บลมไว้ได้เยอะ ไว้ได้มากเวลาคุณอ่าน
ประโยคยาว ๆ หรือพระนามข่าวในพระราชส านักบางพระองค์ยาว
คุณจะได้ไม่ต้องแบ่งวรรค เป็นพระนามเดียวและลมหายใจเดียวจะ
ดีกว่า  แต่บางคนลมหายใจไม่ถึง  ก็ต้องเว้นวรรคให้ถูกต้อง
เช่นเดียวกัน ในพระนามของแต่ละองค์ที่ยาว ๆ พระนามยาว ๆ จะ
สร้างความน่าเชื่อถือ จะสร้างความราบรื่นของการอ่านข่าวได้ดีกว่า 
นี่เร่ืองการหายใจ 
 
ต่อไปคือทดสอบประสิทธิภาพของไมโครโฟนก่อนเริ่มอ่านข่าวต้อง
ฮัลโหล ๆ เทส ๆ หรืออะไรก่อนเพื่อให้รู้ว่าไมค์ดังแน่นอน ห่างไมค์
ประมาณไหนแต่โดยหลักทั่วไปควรห่างไมค์ประมาณ 1 ฝ่ามือ กาง
ฝ่ามืออย่างนี้ เพราะไมค์ในห้องส่งในห้องออกอากาศนั้น ไวอยู่แล้ว
ห่าง 1 ฝ่ามือก็ถือว่าได้ยินเสียงชัดเจนแล้ว 
 
ต่อไปทักษะในการใช้เสียงในการอ่านข่าววิทยุ เสียงจะต้องเป็นไงมี
พลัง มีความนุ่ม มีความทุ้ม มีความลึกของเสียงตลอดจนมีความ
ชัดเจน ไพเราะของเสียงเหล่านี้ทั้ง 5 ประการคือหลักการอ่านข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียงที่ถ้าท่านน าไปปฏิบัติได้จริง เชื่อเลยว่าจะท า
ให้ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวหรือคนอ่านข่าวหรือนักอ่านข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงมืออาชีพแน่นอน 
 
- เทคนิคของการแสดงละครวิทยุที่จริงแล้วมันก็จะมีอยู่ใน
คุณสมบัติของ การแสดงละครวิทยุ หรือว่าคุณสมบัติที่ดีในขั้น
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พื้นฐานของนักแสดงละครวิทยุ แต่ว่าประเด็นที่จะมีเพิ่มเติมมันก็จะ
มีอยู่ 4 ประเด็นด้วยกัน 
ประเด็นที่ 1 ถ้าเราพูดถึงของการแสดงละครวิทยุที่เป็นแบบใน
สมัยก่อน ซึ่งไม่ได้มีซาวด์มาช่วยมากนัก หรือว่าเป็นการแสดงสดใน
การยุคของเริ่มต้นของการแสดงละครวิทยุก็จะเป็นนักแสดงมานั่ง
เรียงกันหลาย ๆ คน และออกอากาศสดไปเลย โดยที่มีวงออร์เคส
ตราหรือว่าดนตรีนี้มาช่วย ซึ่งจะต้องมีการมิกซ์เสียงดีมาก ๆ เพื่อให้
เสียงต่าง ๆ ซาวด์ที่ประกอบต่าง ๆ ออกไปในความดัง เบาที่
เหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่นักแสดงละครวิทยุด้วย เช่น ว่าเสียง
กระดาษเพราะเสียงกระดาษในบทการพลิกบทมันจะท าให้เกิดเสียง
กระดาษ พอเกิดเสียงกระดาษคนรู้ทันที ฟังรู้ว่าอ่านบท ก าลังมี
อารมณ์ร่วมอยู่อาจจะอารมณ์อาจจะดับไปเลยก็ได้ แต่ในทาง
เดียวกันเสียงกระดาษ ที่เราเอามาใช้เป็นซาวด์ในการแสดงละคร
วิทยุในสมัยก่อนก็จะใช้ส าหรับเวลานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เวลาพูด
ก าลังคุยกันอยู่ ในบทสนทนาที่ อ่านหนังสือพิมพ์ อาจจะพลิก
กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือว่ามีจะหมายมา เปิดจดหมายและอ่าน
ให้ฟังก็จะมีเสียงกระดาษ ซึ่งเสียงแบบนั้นจะเป็น ใช้อุปกรณ์ในการ
แสดงละครวิทยุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ นักแสดงละครวิทยุควรพึง
จะพอรู้ไว้บ้าง ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่อาจจะมีใช้
บ้าง เช่น ใช้เสียงกระดาษขนาดไหน อันนี้อาจจะไม่ต้องไปใส่ซาวด์
อีกทีหนึ่ง ถ้ากระดาษหนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือพิมพ์จ าเป็นต้องใช้ 
อาจจะต้องใช้หนังสือพิมพ์จริง ๆ เพราะการพลิกเสียงมันจะไม่
เหมือนกัน เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค การปิดหนังสือ เสียงก็ควรจะใช้
ให้ไซส์มันได้พอดี เสียงก็จะออกมาสมจริงจะต้องรู้จักการยืดหยุ่น
ของระหว่าง อุปกรณ์และไมโครโฟนว่าใกล้ไกลกันแค่ไหน เสียงดาบ 
ฟันดาบกันมันก็จะมีเสียงที่เป็นช้อนกับส้อมเอามาใช้ได้ มาฟันกันก็
จะเป็นเหมือนเสียงดาบ แต่จริง ๆ แล้วเสียงเหล่านั้นปัจจุ่บันนี้จะไม่
ใช้แล้ว เอามาใส่กันทีหลังเพื่อให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้น เสียงเดินที่
จริงเราก็พอท าได้ เป็นเสียงรองเท้าที่เดินจากพื้นก็ไมโครโฟนจ่อที่
พื้นมันก็จะเกิดเสียงเข้าไป แต่ว่ามิกซ์เสียงอันนี้ต้องดีมาก ๆ จับ
ความใกล้ไกลของผู้ใช้อุปกรณ์ เมื่อเรารู้อันนี้แล้วเป็นพื้นฐานท าให้
เราไปขั้นที่สองได้ง่าย ในการในเทคนิคของการแสดงละครวิทยุ ขั้น
ที่สองก็คือปัจจุบันเราแทบจะไม่ได้ใช้เสียงที่นักแสดงละครวิทยุท า
กันเองแล้ว โดยผ่านอุปกรณ์มันจะเป็นซาวด์ เช่น การฟันดาบคนที่
ฟันดาบเงื้อดาบที่จะฟันลงไปร้องเฮ้ยมาทีหนึ่งแต่จริง ๆ ไม่ต้องใช้
ช้อนกับส้อมมาตีกันเหมือนสมัยก่อน คนที่ใส่ซาวด์ก็จะไปใส่เอา
ภายหลังมันจะเกิดเป็นจินตนาการเมื่อเรารู้จักการใช้อุปกรณ์ พอ
เกิดเป็นจินตนาการเราจะรู้จักจังหวะที่จะสามารถเว้นช่วง หรือว่า
การใช้การเดินขึ้นรถเปิดใช้กุญแจกดรีโมทเปิดประตูรถเราจะรู้
จังหวะ ที่เราจะใช้ขนาดไหนแล้วเสียงปิดประตูรถก้าวขึ้นบนรถและ
ก็ปิดประตูรถ เพื่อใส่ซาวด์จะเอาไปใส่ได้ง่าย เมื่อเป็นแบบนั้นก็จะ
ท าให้เรามีอารมณ์ร่วมในการแสดงละครวิทยุมากขึ้น เมื่อมีอารมณ์
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ร่วมน้ าเสียงที่ออกไปเนื้อเสียงที่ออกไปมันก็จะเป็นเนื้อเสียงที่อยู่ใน
เหตุการณ์อย่างนั้นจริง ๆ ก็จะท าให้รู้จักจังหวะจะโคน 
 
- ส าหรับการทดสอบคณะกรรมการก็จะให้ผู้เข้าสอบได้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเสมือนจริง โดยจะทดลองปฏิบัติหน้าที่ในการ
ถ่ ายทอดเสี ยงตามแบบทดสอบ  ที่ คณะกรรมการก าหนด 
แบบทดสอบก็จะมีประมาณ 2 หน้า  หน้าแรกจะเป็นข่าวจะมี
ทั้งหมด 3 ข่าวด้วยกัน ข่าวแรกจะเป็นข่าวในพระราชส านัก ข่าวที่
สองจะเป็นข่าวในประเทศ และข่าวที่สามก็จะเป็นข่าวต่างประเทศ 
หน้าที่สองก็จะเป็นบทความทั้งหมด 2 บทด้วยกัน แล้วก็ให้ผู้เข้า
สอบเลือกอ่านเพียง 1 บทเท่านั้น เกณฑ์การพิจารณา  ก็จะ
พิจารณาเหมือนท่านทดลองปฏิบัติงานจริงเลย โดยจะแบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกัน ก็คือเร่ืองของอักขรวิธี ความถูกต้อง ความ
ชัดเจน การน าเสนอ แล้วก็เสียง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาแต่
ละหัวข้อ 5 หัวข้อพร้อม ๆ กัน เมื่อผู้เข้าสอบเราจะให้เวลาซ้อม
ข้อสอบประมาณ 15 นาที แล้วก็เข้าไปสู่ห้องสอบก็ส่งเสียงไป
ออกอากาศที่ ห้องคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
ภาพรวมของการน าเสนอทั้งหมดว่าผู้เข้าสอบสามารถพูดอ่านออก
เสียงภาษาไทย เพื่อออกอากาศทางสื่อกระจายเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพียงพอที่จะสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือไม่ 
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