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ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
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_____________________
โดยการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เรื ่ อ ง “การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเสี ย ง ตามสายกรมอนามั ย ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดาเนินการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผ่านช่องทาง
เสี ย งตามสายของกรมอนามั ย เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ก รมอนามัย เกิ ด การรั บ รู้อ ย่า งทั่ว ถึง วัน ศุก ร์ ที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web
Conference)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ และ
นางสาวเสริ มศิ ริ แสงสว่า ง ตาแหน่ ง นั กประชาสั ม พันธ์ ปฏิ บัติ การ จากส านัก สื่ อ สารความเสี่ ยงและพั ฒ นา
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์
การปฏิบัติงานด้านการกระจายเสียง และดาเนินงานเสียงตามสายกรมควบคุมโรค เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ (Tacit Knowledge) ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาเสียงตามสายกรมอนามัย
นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ (DJ พี่ป๋อง) มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านการกระจายเสียงโดยเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุ FM 105 ช่วงรายการ “คนพันธ์ มอ” ปรับปรุงคุณภาพเสียงตาม
สายภายในกรมควบคุมโรค พัฒนาช่องทางเสียงตามสายภายใน กรมควบคุมโรค และรับผิดชอบช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ห้องเสียงตามสายโดยยกตัวอย่างกรม
ควบคุมโรคว่าเมื่อเรา ได้ไฟล์เสียงมาแล้วเราก็จะนาเสียงนั้นมาตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Adobe Audition CS6

-2เพื่อทาให้ คุณ ภาพเสี ย งดีม ากขึ้น และก็เ ป็ นเทคนิคอี กอย่างหนึ่ง ในการจั ดทาสื่ อสปอต (Spot) เพื่อลดปัญหา
คุณภาพของเสียง
2. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
นางสาวเสริมศิริ แสงสว่างนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (DJ อิ่มเอม) มีประสบการณ์การดาเนินงาน คือ
เป็นผู้ก่อตั้งเสียงตามสายกรมควบคุมโรค และปฏิบัติงานเป็น Producer เสียงตามสายกรมควบคุมโรค ID Content
กรมควบคุมโรค แอดมิน Facebook Fan page กรมควบคุมโรค ได้แนะนาให้จัดทาคู่มือให้บริการงานเสียงตาม
สาย สาหรับบุคลากรกรมอนามัย และได้แนะนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ดังนี้
1. การเตรียมตัวให้พร้อมทัง้ สุขภาพร่างกาย และเนื้อหาที่จะพูดหรือเล่า
2. ควรใช้น้าเสียงที่ชัดถ้อยชัดคา รักษาระดับเสียงให้สม่าเสมอ อักขระวิธี ร เรือ, ล ลิง และคาควบกล้าให้
ถู ก ต้ อ ง ไม่ อ่ า นลากเสี ย ง อ่ า นแบ่ ง วรรคตอนให้ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ลี ล าการน าเสนอน่ า ฟั ง ให้ อ ารมณ์ สื่ อ
ความหมายได้
3. การใช้ไมโครโฟนไม่ควรเป่ าหรื อเคาะ พูด ให้ ตรงกับไมโครโฟน โดยตั้งระยะนั่งให้ ห่ างไมโครโฟน
ประมาณ 8-10 นิ้ว
4. หมั่นฝึกฝนตนเองเป็นประจา โดยฝึกการออกเสียง ร เรือ ล ลิง และคาควบกล้า ฝึกอ่านคายาก อ่าน
หนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ
5. ฝึกใช้โปรแกรมในการตัดต่อเสียง อาทิเช่น โปรแกรม Adobe Audition สามารถใส่วิดีโอ และรูป
ภายในเสียงได้ พร้อมกับอัดเสียงได้ด้วย สามารถมิกซ์เสียงพร้อมกันได้มากกว่า 2 ไฟล์ ติดตั้งได้ทั้ง Windows และ
macOS ส่วนไฟล์ที่ Export ออกมาได้จะมีนามสกุลหลายแบบทั้ง AIFF, MP3, WMA, WAV, AC-3, PCM ฯลฯ
6. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุก โดยมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ฟังและมี
การติดตามที่เพิ่มมากขึ้น
7. ควรมีเพลงหรือเสียงประกอบ เพื่อทาให้การจัดรายการเสียงตามสายมีความน่าสนใจและน่าฟังมากขึ้น
8. มีความเข้าใจในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
 คาศัพท์ในการใช้ดนตรีและเสียงประกอบ
Fade in คือ การน าเสียงจากไม่มีเสียงเข้ามาด้วยวิธีค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย จนดังเป็นระดับเสียงปกติ
Fade out คือ การค่อยๆ ลดความดังของเสียงลง จนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอีกต่อไป
Fade under คือ การหรี่คลอเสียงใดเสียงหนึ่ง ให้ค่อยกว่าระดับปกติเป็นพื้นหลัง
Fade up คือ การเพิ่มระดับความดังของเสียงที่มีอยู่ให้ดังขึ้น
Fade down คือ การลดระดับความดังของเสียงที่มีอยู่ให้ให้เบาลงกว่าปกติ
Cross Fade คือ การลดระดับเสียงต่างๆ ได้แก่ เสียงดนตรีหรือเสียงพูด (เสียงที่1) ค่อยๆ จางหายไป
ขณะที่เสียงที่ 2 ค่อยๆ ดังขึ้นมา
Segue คือ การเปลี่ยนหรือต่อเสียงดนตรีหรือเสียงประกอบจากอารมณ์หนึ่งไปเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง
_____________________________

