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     เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
  

บทคัดย่อ* 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์ของ
NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ให้เข้าใจถึงวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น 
ในการท างานร่วมกับบุคลากรผลิตรายการไทย และเพื่อศึกษาเอกลักษณ์ด้านเนื้อหาและวิธีการ
เสนอข่าวและรายการ  
 การวิจัยนี้ใช้วิธีศึกษา 3 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวและรายการอ่ืน ๆ จ านวน 
14  ชื่อรายการ จากตัวอย่างรายการวิทยุที่ออกอากาศระหว่าง  30  มีนาคม 2558  ถึง  31 มีนาคม  
2559  การสัมภาษณ์บุคลากรผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย การสังเกตการ
ปฏิบัติงาน ณ NHK ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  4-6 พฤศจิกายน 2558 และศึกษาหลักฐาน
เอกสาร 
 ผลการศึกษาพบว่า  
  1. กระบวนการผลิตรายการข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน คือ ผู้ผลิตรายการ
ญี่ปุ่น ท าหน้าที่บรรณาธิการข่าวประจ าวัน ภาคภาษาไทย เริ่มกระบวนการผลิตรายการ โดยน า
ต้นฉบับข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรณาธิการโต๊ะข่าวส่วนกลางได้คัดเลือกและเรียงล าดับไว้แล้ว มา
ให้ผู้ประกาศไทยแปลเป็นต้นฉบับข่าวอ่านภาษาไทย ควบคุมการฝึกซ้อมอ่านบท จับเวลา และการ
ออกอากาศสด  หลักการคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการ คือ พิจารณาจากความส าคัญของข่าวใน
กลุ่มเนื้อหา 3 เสาหลัก ได้แก่ ข่าวที่มีความส าคัญระดับประเทศญี่ปุ่น  ระดับภูมิภาคเอเชีย  และ 
ระดับโลก 
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  2. กระบวนการผลิตรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ข่าวที่เป็น เอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย คือ ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น เป็นผู้เริ่มกระบวนการผลิตรายการ ต้ังแต่ การเสนอความคิด 
เตรียมการผลิต และเขียนบทวิทยุภาษาญี่ปุ่นเป็นล าดับแรก แปลเป็นภาษาอังกฤษ ก ากับการ
ฝึกซ้อม อ่านบทจับเวลาร่วมกัน ก ากับรายการและควบคุมการบันทึกเสียงเสมือนเป็นการ
ออกอากาศรายการสด คือไม่มีการหยุด แก้ไข ตัดต่อ หรือเริ่มบันทึกใหม่ต้ังแต่ต้น  (Retake)         
ผู้ประกาศไทย ท าหน้าที่แปลบทวิทยุเป็นภาษาไทย อ่านบทและด าเนินรายการ 
  การประชุมพิจารณา (Discussion) เป็นกระบวนการขั้นฝึกซ้อมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ 
ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่นก ากับการอ่านบทและจับเวลา ร่วมกับผู้ประกาศไทย โดยมีการปรึกษาหารือ
และร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหา แก้ไขค าพูด ตรวจสอบความถูกต้องของบทวิทยุอย่าง
เคร่งครัด ทั้งความถูกต้องของ ข้อเท็จจริง ภาษา และการแปล  
  วิธีประเมินผลรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย คือ ให้ผู้ฟัง
ติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นโดยส่งข้อความทางอีเมล ผ่านทางเว็บไซต์ www.nhk.jp/thai , 
จดหมาย ไปรษณียบัตร หรือ กรอกแบบฟอร์ม “รายงานการรับฟังรายการภาคภาษาไทยของเรดิโอ 
แจแปน”  ซึ่งส่งให้ผู้ฟัง ทางไปรษณีย์พร้อมกับจดหมายข่าว“เสียงทักทายจาก เรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย” ทุก 3 เดือน ตามช่วงฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่น 
  3. เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
คือ เป็น เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น ตามฤดูกาล ให้ข้อมูลเชิงลึก อย่างละเอียด 
รอบด้าน หลายแง่มุม  จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ รายการวิทยุจึงเป็นต้นฉบับ (Original)ที่ผลิตขึ้น
ใหม่ สามารถใช้อ้างอิงได้เป็นปัจจุบัน เป็นเรื่องที่หายาก และหาฟังได้เฉพาะในรายการของเรดิโอ 
แจแปน เท่านั้น เช่น การสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เมือง ฮิโรชิมาและนางาซากิ ,  
แรงบันดาลใจของศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะชิ้นเอกที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โตเกียว, ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเทคโนโลยีล้ าสมัยและธุรกิจของญี่ปุ่น เป็นต้น 
 วิธีการเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ได้แก่ การใช้เสียง
ประกอบจริงจากเหตุการณ์ (Actuality) และความหลากหลายของเสียงพูดภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น 
และภาษาอ่ืน ๆ การใช้เสียงดนตรีและเพลงประกอบรายการในช่วงเวลาสั้น ๆ  การใช้ภาษาไทย
มาตรฐานเขียนบทวิทยุซึ่งแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นให้ตรงกับเจตนารมณ์ของ
บุคคลต้นเรื่องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแปลบทกวีไฮกุโดยคงฉันทลักษณ์ของบทกวีไว้ในบท
ภาษาไทย  

*ผลงานวิจัยน้ีได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Abstract* 
 

 The research aimed to 1) explore the uniqueness of NHK WORLD RADIO 
JAPAN’s production process in order to understand how the Japanese producers and 
the Thai production staffs produce Thai language programs together and 2) analyzes 
the uniqueness of contents and presentation techniques used to produce the Thai 
language programs. Mixed method used to collect the data included 1) content analysis 
of 14 radio programs broadcasted during March 30th, 2015 till March 31st, 2016;  2) 
interviewing with radio production staffs and 3) in situ observations at Radio Japan office 
during November 4th- 6th, 2015.  
 The results indicated that; 
 1. The uniqueness of news production is reflected in the production process 
which begins when the Japanese producer-in-charge of Thai section sub-editor 
collected the daily news scripts from the central news desk editor. These original news 
scripts were written in English and pre-arranged according to their important topics of 
the day. These news scripts were to be translated into Thai language by the Thai staffs, 
The Japanese producer will supervise the reading rehearsal, timing the reading duration 
of the Thai announcer.  The guideline used to order the news content was based on 
three main pillars; 1) News about Japan 2) issues on Asian countries and 3) Global 
issues, respectively. 

2. The uniqueness of feature program production process included;  the process 
began by the Japanese producer from finding the main idea, prepare the production, 



ง 

 

writing the script in Japanese language then translated into English and Thai announcer 
translated into Thai language. The Japanese producer would supervise the script 
reading rehearsal, time the reading duration, and recoding of reading as it was live 
broadcasting. This means that the reading was non-stop until the end of the script and 
no retake. The Thai announcer’s duties included translation and read the news script 
and run the program.   

Data revealed that the discussion session is a unique production process which 
requires co-ordination between the Japanese producer and Thai announcer. The 
program broadcasted was carefully produced under strict professional discussion and 
accuracy of the content, the translation, the reading, etc.    

The program evaluation is another uniqueness of Radio Japan Thai Language. 
The listeners were encouraged to send their feedback, comments, suggestion via 
several channels; Email, website www.nhk.jp/thai, mailing letter/post card,  fill in the form 
‘Listening Report Form’ attached in the Quarterly Radio Japan Thai Language’s News 
Letter.  

3. The uniqueness of program contents. It was found that the programs 
broadcast the seasonally rare stories about Japan and Japanese all year round. The 
program delivered a thorough, in-depth, various perspectives from all walk of lives in 
Japan based on the well prepared content which collected from primary sources. Thus, 
the radio program can be used as a good reference for timely and current issues of the 
Japan and Japanese such as interview of the survivals of the Hiroshima and Nagasaki 
bombs or the state-of-the-art technology. These kinds of stories could only be listened 
from the Radio Japan.   

 It was also found that the use of “Actuality” sounds and variety of human voices 
in Japanese, Thai and other languages was the Radio Japan Thai Program’s uniqueness 
of presentation technique. Thai programs were strictly translated from English or 
Japanese to keep genuine Japanese manuscripts connotation, including the prosody 
and poetic rhythm of the Haiku. 

*The Research Was Financially Supported by University of the Thai Chamber of Commerce 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ เกิดขึ้นด้วยความรักและความอยากรู้อยากเห็น ท าให้ผู้คนจ านวนมาก โดย
ต้ังใจหรือโดยบังเอิญได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยขอกล่าวค า
ขอบคุณโดยไม่เรียงตามล าดับต่อไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นางฟ้าแม่ทูนหัว รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข ผู้เป็นทั้ง
ครูวิทยุคนแรกและเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ได้ให้วิชาความรู้ ความเมตตากรุณาแก่ผู้วิจัยไม่ขาด
สาย กราบขอบพระคุณส าหรับค าแนะน าปรึกษาล้ าค่าในการท าวิจัยต้ังแต่แรกเริ่มจนส าเร็จลุล่วง 
และกราบขอบพระคุณในพระคุณที่ไม่สามารถเขียนออกมาเป็นภาษาใดในสามโลก 
 ขอบพระคุณ คุณ Ayako UEDA (Producer) ซึ่งทั้งที่ยุ่งแสนยุ่งในการท างานก็ยัง
กรุณาประสานงานจนผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน ณ NHK ประเทศญี่ปุ่น  

 ขอบพระคุณ คุณ Mari Xu KITAIZUMI (Senior Producer) ของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย ผู้เต็มใจให้สัมภาษณ์และตอบค าถามในทุกเรื่องอย่างละเอียด พร้อมทั้งให้ข้อคิด
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน ทุกเรื่องคุณมะลิสอน เป็นภาษาไทยที่งดงามหาที่ติมิได้   
 ขอบพระคุณพี่แก่ รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้เป็นเสมือนศาสตราจารย์มักกอนนากัล 
แห่งฮอกวอตส์ ขี่ไม้กวาดมาเสกคาถาให้ผู้วิจัยแก้รายงานวิจัยที่แสนยุ่งเหยิงให้เป็นเรื่องที่ “เกิน
ความคาดหมาย” ขอบคุณหน่อง ส าหรับความละเอียดลออรอบคอบและศิลปวิทยาการทดสอบ
เครื่องมือวิจัย หน่องเป็นครูใจดีและใจเย็นมาก จริง ๆ  
 ส าหรับเบบี๋ ฝน ผู้อยู่เบื้องหน้า เบื้องหลัง เป็นผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้ตาม ผู้ฟัง ต้นแบบ 
ตัวอย่าง(ที่ดี) ให้ไอเดีย ให้น้ า ให้ขนม ให้อาหาร ให้ความเคารพ ให้ความเป็นเพื่อนเล่น ให้เห็นหน้า
ใส ๆ พร้อมรอยย้ิมและก าลังใจ ขอขอบคุณเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน ชาวแก๊งค์หม่ า ๆ  นน ออ วว ตต  

     ขอบคุณผู้บริหาร NHK WORLD RADIO JAPAN ทีมงานชาวญี่ปุ่น และทีมผู้ประกาศ
ภาคภาษาไทยของเรดิโอ แจแปน ส าหรับการต้อนรับดูแลแนะน าตอบค าถามและความเอ้ืออาทร   

     ขอบคุณน้องแป๋ว พัฒน์ ดร.หมี มานะบดี, พี่แต๋ง อร จูน เข่ง วรา น้องนาย น้องหญิง  
ณ Meguro ขอบพระคุณ อ.หัว พี่จิ๋ม พี่ฉาย พี่ป้อม, น้องตาล ต๋ิง และกองส่งเสริมงานวิจัย  

     ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ให้ทุนและให้เวลาในการท าวิจัยอย่างเต็มที่  
 ขอบคุณ คุณไพโรจน์ ที่ยืมหนังสือหายากมาให้ภรรยา(ผู้วิจัย) ลูกสาว ลูกชาย ที่เป็นผู้ช่วย
วิจัยทัง้ที่บ้านและที่ญี่ปุ่น  ขอบคุณลูกศิษย์  เพื่อนฝูง และญาติมิตรที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ทุก ๆ คน 

และขอกราบขอบพระคุณ พี่ตุ่ม ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จทั้งปวง 
19 พฤศจิกายน 2559 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 NHK WORLD RADIO JAPAN คือรายการวิทยุกระจายเสียง ภาษาต่างประเทศ ใน
เครือข่าย NHK  WORLD ซึ่งเป็นบริการของ บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ของ
ประเทศญี่ปุ่น (Nippon Hoso Kyokai)  หรือ NHK เริ่มกระจายเสียงภาคต่างประเทศครั้งแรกเป็น
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.1935  NHK WORLD RADIO JAPAN เริ่มกระจายเสียง
ภาคภาษาไทย ผ่านระบบคลื่นสั้น (Short Wave) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ.1940) เสนอรายการ
วิทยุที่มีเนื้อหาหลากหลายเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบรายการข่าว รายการความรู้ด้าน
ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และ รายการบันเทิงในรูปแบบรายการ
เพลง รายการสนทนา-บันเทิง และการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมพูดคุย และร่วมสนุกตอบค าถาม 

     ปัจจุบัน NHK WORLD RADIO JAPAN ออกอากาศเป็นภาษาต่าง ๆ 18 ภาษา 
รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ช่วงเวลาการออกอากาศของแต่ละภาษาแตกต่างกัน แต่รวม
เวลาของการออกอากาศทุกภาษาอยู่ที่วันละ 64 ชั่วโมง 30 นาที รับฟังได้ทางวิทยุคลื่นสั้น วิทยุ 
AM FM  วิทยุดาวเทียม อินเทอร์เน็ต Podcast รวมทั้งทางแอปพลิเคชัน NHK WORLD RADIO 
JAPAN ส าหรับโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smartphone) และ Tablet ระบบ iOS และ Android (เว็บไซต์
เอ็นเอชเค เวิลด์, 2558: http://www.nhk.or.jp/nhkworld/aboutnhk/)  

 เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย รับฟังได้ทางคลื่นสั้น SW11.740 MHz  สถานีวิทยุระบบ 
AM (981 KHz), FM (102.25 และ107.25 MHz)  วิทยุดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้ฟัง
รายการของภาคภาษาไทยในประเทศต่าง ๆ สามารถรับฟังได้ทางวิทยุดาวเทียม  และอินเทอร์เน็ต 
ทั้งการฟังรายการที่ออกอากาศสด (Stream live) จาก RADIO JAPAN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับ
เวลา18:30, 19:30, 05:59, 08:00 น.ในประเทศไทย หรือ ฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้ว ทาง
อินเทอร์เน็ต และ  Podcast  ที่ www.nhk.or.jp/nhkworld/thai  และแอปพลิเคชัน NHK  WORLD 
RADIO JAPAN โดยเลือกรับฟังได้ทุกภาษา ทั้งฟังสด และฟังรายการย้อนหลัง 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/aboutnhk/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/thai
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 ปี พ.ศ. 2558 เป็นวาระการครบรอบ 80 ปี การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(เว็บไซต์ครบรอบ 80 ปี NHK WORLD RADIO JAPAN: http://www.nhk.or.jp/intl80th/th) และ 
เป็นปีที่  62 ของ การกระจายเสียงภาคภาษาไทย ของ เรดิโอ แจแปน (หลังจากยุติการกระจาย
เสียงในปี ค.ศ. 1945 และเริ่มออกอากาศอีกครั้งในปี ค.ศ. 1953)  เป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงรายการ
วิทยุที่มีเอกลักษณ์และมีมาตรฐานคุณภาพสูงของ เรดิโอ แจแปน ในฐานะสื่อมวลชนที่ให้บริการ
ข่าวสารและความรู้แก่ประชาชนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน   

 เช่นเดียวกับรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ของเอ็นเอชเค, NHK 
WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย เสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ฉับไว เป็นกลาง และทันต่อ
เหตุการณ์  เนื้อหาของรายการมีความหลากหลาย มีสาระความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น  ประกอบด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่หาฟังจากสื่ออ่ืน ๆ ไม่ได้   
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในแง่มุมที่แปลกใหม่ ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและความสนใจของผู้ฟัง ไม่มีโฆษณา และไม่มีเนื้อหาที่เป็น
การส่งเสริมการตลาดหรือโฆษณาแฝง  การน าเสนอเนื้อหามีความหลากหลายของเสียงและ
วิธีการเสนอ ซึ่งดึงดูดความสนใจและเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังได้ดีและท าให้มีผู้ฟังเขียนจดหมาย
ติดต่อกับรายการเพื่อ แนะน า ติ ชม บอกเล่าประสบการณ์ว่าได้ใช้ประโยชน์จากการฟังรายการ
อย่างไร  รวมทั้งแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจทีมงานผู้ผลิตรายการอย่างสม่ าเสมอ 

 จุดเด่นในแง่การน าเสนอเนื้อหารายการของเรดิโอ แจแปน คือ การใช้เสียงดนตรี
ประกอบรายการที่มีท่วงท านองเหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาและบรรยากาศของรายการแต่ละ
รายการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการใช้เสียงประกอบจากเหตุการณ์จริง (Actuality) อาทิ เสียงจาก
สถานที่จริงในประเทศญี่ปุ่น เสียงจริงของบุคคลผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้สัมภาษณ์ เสียงของประชาชน
ทั่วไปที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ  เป็นเสียงพูดในภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอ่ืน ๆ  ท าให้ผู้ฟังเห็นภาพและ
รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ข้อได้เปรียบของวิทยุกระจายเสียง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจาก “ความหลากหลายของเสียงพูดของคน (Diversity 
of Voice) ซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกต่าง ๆ  ระดับการเปล่งเสียงสูง-ต่ า หนัก-เบา  ความ
หลากหลายของน้ าเสียงและความเร็วในการพูด เป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นที่สุดของส าหรับ
วิทยุกระจายเสียงที่ผู้ผลิตรายการควรท าให้เกิดขึ้น การเปิดกว้างให้ผู้ฟังได้ฟังถ้อยค าส านวนที่มี
สีสันของภาษาเฉพาะถิ่น ไม่จ ากัดเฉพาะเสียงพูดอย่างเป็นทางการของผู้ประกาศมืออาชีพ          
ผู้ด าเนินรายการ หรือ โฆษกผู้มีชื่อเสียง ท าให้ผู้ฟังได้ฟังเสียงของการแสดงความคิดเห็นของคน
เดินถนนที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ จริงใจ สะท้อนบุคลิกภาพของตน” (McLeish, 2000) 
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 รายการภาษาไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก อย่างต่อเนื่อง สังเกตจาก
จ านวนผู้ที่ เขียนจดหมายและอีเมลไปถามค าถามและแสดงความคิดเห็นในรายการอย่าง
สม่ าเสมอ ได้แก่ รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ (Easy Japanese) และรายการดนตรีพา
เที่ยว (Friends around the World) ตัวอย่างเช่น ผู้ฟังซึ่งอยู่ที่จังหวัดล าพูนท่านหนึ่ง ได้มาร่วม
กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี การกระจายเสียงภาคภาษาไทย ของ NHK WORLD RADIO 
JAPAN ในปีพ.ศ. 2556 กล่าวว่า ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
มากกว่า 20 ปี ช่วยให้การท างานในบริษัทญี่ปุ่น ราบรื่นมากยิ่งขึ้น (การเสวนา หัวข้อ เรดิโอแจแปน
กับฉัน, 23 พฤศจิกายน 2556)  ผู้ฟังที่เป็นนักเรียนมัธยมอีกท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึงการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางรายการนี้ว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทางรายการอย่างมุ่งมั่นต้ังใจช่วยให้มี
ทักษะการพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลจากการประกวดและเขายังได้ช่วยสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้แก่รุ่นน้องอีกด้วย (การจัดรายการสด”มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”,นิทรรศการ 
JAPAN EXPO 2015,  7 กุมภาพันธ์  2558)  ส่วน รายการ ดนตรีพาเที่ยว ในช่วงท้ายรายการเป็น
การตอบจดหมายที่มาจากจากผู้ฟังทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
ประเทศอ่ืน ๆ  รายการดนตรีพาเที่ยวนี้ เป็นรายการที่มีผู้ฟังติดตามรับฟังจ านวนมากอีกรายการ
หนึ่ง เพราะนอกจากจะได้ฟังเพลง และ ได้รู้จักกับสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจแล้ว ยังอาจจะได้ยิน    
ผู้ประกาศขานชื่อและตอบจดหมายของตนเองในรายการ ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจอีกประการหนึ่ง
ของเรดิโอ    แจแปน  

     ข้อความที่ผู้ฟังสื่อสารกลับไปยังผู้ผลิตรายการ โดยเฉพาะข้อความที่แสดงถึงความ
สนใจใคร่รู้ และความ พึงพอใจของผู้ฟัง สะท้อนให้เห็นว่าผู้ฟังมีความเชื่อถือในเนื้อหาสาระของ
รายการ  มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้ผลิตรายการ  มีความคาดหวังและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายจากการฟังรายการ  การสื่อสารกับรายการอย่างต่อเนื่อง  เกิดมิตรภาพและ
ความผูกพันระหว่างผู้ฟังและผู้ผลิตรายการที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน  ลักษณะเช่นนี้
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ผลิตรายการวิทยุที่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตรายการ สถานี รวมทั้งการท าหน้าที่ขององค์การ
กระจายเสียงสาธารณะ  

 เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ฟัง (Audience) เนื้อหา (Content) วิธีการเสนอ (Presentation Technique) เวลาออกอากาศ 
(Air Time) และการประเมินผล (Evaluation)  รายการต่าง ๆ ของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
ภาคภาษาไทย เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงทีมีคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักทฤษฎี เป็น
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รูปธรรม การน ามาเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาองค์ประกอบของรายการในวิชา การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง จึงช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรูเ้ชิงทฤษฎีในบทเรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้จาก
โลกแห่งความเป็นจริงและเข้าใจแนวความคิดและหลักการเชิงทฤษฎีที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้น 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นการประยุกต์ใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์ (Creation) 
รายการวิทยุ ตามความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)ของตนเอง (SAMR Model Version 3.0, 2013)   

    นอกเหนือจากการน ารายการวิทยุมาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีแล้ว  วิธีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตรายการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการวิทยุ ได้แก่ ขั้น
ก าหนดการ (Assignment) ขั้นเตรียมการ (Preparation) ขั้นฝึกซ้อม (Rehearsal) ขั้นออกอากาศ 
(On air) และขั้นประเมินผล (Evaluation) รวมทั้งการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตรายการแต่ละ
ขั้นตอนให้มีความต่อเนื่องกัน ก็นับว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นการสังเกต
วิธีการท างานของผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น จึงมีประโยชน์ต่อการออกแบบกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน
ผลิตรายการวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจ ากัด เนื่องจากวัฒนธรรมในการท างานและระบบ
ความคิดของคนญี่ปุ่น มีลักษณะเฉพาะท่ีเน้นการท างานเป็นทีมและให้ความส าคัญต่อการ
วางแผน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นการหมุนวงจร PDCA (มานะ ชัยวงศ์
โรจน์ แปล, Toyoharu Fujimoto, 2538)  
 การศึกษาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของ NHK WORLD RADIO JAPAN เพื่อ
ทราบถึงกระบวนการท างาน ทักษะวิธีการปฏิบัติงาน และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของ
ผู้ผลิตรายการอย่างละเอียด ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการ  การวางแผนการผลิต
รายการ (Proposal) การเตรียมการและการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ การเขียนบทวิทยุ  การ
ปฏิบัติงานขณะออกอากาศ และการปฏิบัติหลังจากการออกอากาศ รวมถึงการประเมินผลรายการ  
และเทคนิคเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD RADIO JAPAN  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผู้วิจัยในการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะการผลิตรายการวิทยุ ท่ีน าไปพัฒนากลวิธี
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประยุกต์ใช้สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอน iHybrid Learning ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

  การวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทยนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา  มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และการเรียบเรียงต าราวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และผู้ที่ต้องการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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ปัญหาน าการวิจัย  

  
 ผู้ผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ด าเนินงานผลิตรายการวิทย ุ
ภาษาไทยด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ 
 
  1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD  
RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ในเรื่องวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย การวางแผนและเตรียมการผลิตรายการ 
การเขียนบท การฝกึซ้อม การปฏิบัติงานออกอากาศ และ การประเมินผล 

  2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของ  
NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย โดยมุ่งศึกษาเนื้อหาสาระของข่าวและรายการ 
และศึกษาวิธีการเสนอรายการโดยพิจารณาส่วนประกอบย่อยของวิธีเสนอ ประกอบด้วย การใช้
ภาษา ลีลาการพูด การอ่านข่าว การใช้เสียงดนตรี การใช้เสียงประกอบ ความหลากและความเป็น
เอกภาพของรายการ  

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 
 
 1. ผู้ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ด าเนิน
กระบวนการผลิตรายการทุกขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การวางแผนและก าหนดองค์ประกอบของรายการ 
โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ NHK WORLD และความสนใจของผู้ฟัง การเตรียมการด้านวัสดุ
อุปกรณ์และบุคลากร การเขียนบทวิทยุ และควบคุมการผลิตรายการ ท าให้ได้ผลผลิตเป็นรายการ
วิทยุภาษาไทยท่ีมีเอกลักษณ์ในแบบญี่ปุ่น  

      2. รายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและ
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้สื่อข่าวของ NHK เสียงของบุคคล 
เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแหล่งข้อมูลสารสนเทศของ NHK 
WORLD ดังนั้นเนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ (Presentation Technique) ของ    
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จึงมีเอกลักษณ์เป็นรายการวิทยุที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับ (Original) เชื่อถือได้ (Creditable) และเป็นปัจจุบัน (Up-to-date) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 
 1. ศึกษาวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการ ซึ่งเป็นทักษะปฏิบัติการของผู้ส่งสาร 
(Practitioner) ในขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการและการประเมินผล โดยการสัมภาษณ์
ผู้ผลิตรายการและการสังเกต การท างานของผู้ผลิตรายการ (Producer) และ ผู้ประกาศ 
(Announcer) ขณะปฏิบัติงานจริงในขั้นเตรียมการ ฝึกซ้อม และ ปฏิบัติงานออกอากาศ ณ เรดิโอ 
แจแปน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 2. ศึกษาการผลิตรายการข่าวประจ าวัน ในเรื่องการคัดเลือกข่าว การจัดล าดับและ
การให้ความส าคัญของข่าว (Priority) ประเภทของข่าว และวิธีการเสนอ ประกอบด้วย การใช้
ถ้อยค าภาษาไทย และลีลาการพูดการประกาศของผู้ประกาศข่าว โดยการสังเกตการปฏิบัติงาน
และสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ ทั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดวาระสารหรือการรับรู้ของผู้ฟัง 
และศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าว จากตัวอย่างรายการข่าวประจ าวันของเรดิโอ      
แจแปน ภาคภาษาไทย ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  
100  ครั้ง 
 3. วิเคราะห์เนื้อหารายการที่ออกอากาศในปีงบประมาณ 2015 (30 มีนาคม 2558  
ถึง 31 มีนาคม 2559 ) จ านวน 14 ชื่อรายการ รวมทั้งรายการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหา และ 
วิธีการเสนอ โดยการฟังรายการวิทยุท้ัง 14 รายการ จากตัวอย่างรายการต่าง ๆ จ านวน  228 ครั้ง  
 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 
 1. เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นผลมาจาก
ระบบความคิดและวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้ได้ผล
งานที่โดดเด่น ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร 
 2. การผลิตรายการวิทยุ หมายถึง กระบวนการท างานของผู้ผลิตรายการ (Producer) 
และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้มีรายการวิทยุกระจายเสียง
ออกอากาศตามวัน-เวลา ที่ก าหนดไว้ในผังรายการของสถานี ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ  
   (1) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ หมายถึง กระบวนการวางแผนผลิตรายการ การ   

       ก าหนดองค์ประกอบของการผลิตรายการ เขียนบทวิทยุ และ เตรียมวัสด ุ  
       อุปกรณ์ต่าง ๆ  
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   (2) ขั้นซักซ้อม หมายถึงการ น าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้มาฝึกซ้อมตามล าดับการ  
       เสนอในบทวิทยุ 

   (3) ขั้นออกอากาศ หมายถึง การด าเนินรายการออกอากาศสด หรือบันทึกเสียง 
       ไว้ล่วงหน้าเพื่อออกอากาศตามเวลาที่ก าหนดในผังรายการ 

  (4) ขั้นประเมินผล หมายถึง การประเมินว่ารายการท่ีออกอากาศไปแล้วน้ัน 
        ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตรายการหรือไม่ 
 3. วิธีการเสนอ (Presentation Technique) หมายถึง วิธีการน าเสนอ สาระ หรือ 
ความบันเทิง ที่เป็น เนื้อหา (Content) ของรายการวิทยุ ไปยังผู้ฟัง โดยพิจารณาส่วนประกอบของ
วิธีเสนอ คือ การใช้ถ้อยค าส านวนภาษา (Language) ลีลา (Style) การใช้เสียงดนตรี (Music) การ
ใช้เสียงประกอบ (Sound) ความหลากและเอกภาพ หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรายการ 
(Variety & Unity)  
 4.NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย หมายถึง รายการวิทยุกระจายเสียง
ภาษาไทย ซึ่งเป็นรายการภาษาต่างประเทศ 1 ใน 17 ภาษา1 ในเครือข่าย NHK WORLD มี
ผู้รับผิดชอบการผลิตรายการภาคภาษาไทย (Thai Program) เป็นบุคลากรชาวญี่ปุ่น ในสังกัดฝ่าย
สื่อภาษาต่างประเทศ (Multilingual Division)  
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ภาษาต่างประเทศ 17 ภาษา คือ 

1. ภาษาอาหรับ Arabic  2. ภาษาเบงกาลี Bengali  3. ภาษาพม่า Burmese  
4. ภาษาจีน Chinese  5. ภาษาองักฤษ English  6. ภาษาฝรั่งเศส French  
7. ภาษาฮินดู Hindi  8. ภาษาอินโดนเีซีย Indonesian   9. ภาษาเกาหลี Korean  
10. ภาษาเปอร์เซีย Persian  11. ภาษาโปรตุเกส Portuguese  12. ภาษารัสเซยี Russian 
13. ภาษาสเปน Spanish  14. ภาษาสวาฮิลี Swahili          15. ภาษาไทย Thai 
16. ภาษาอูรดู Urdu  17. ภาษาเวียดนาม Vietnamese  
(หากนับภาษาญี่ปุ่นด้วย NHK WORLD RADIO JAPAN ออกอากาศเป็นภาษาต่าง ๆ รวม 18 ภาษา) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1. ท าให้ทราบกระบวนการและวิธีการด าเนินงานผลิตรายการวิทยุ ของ NHK 
WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย 
 2. สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้ในการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติการ วิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผลิตต ารา หรือ คู่มือการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ เยาวชน และประชาชนที่ต้องการใช้วิทยุกระจายเสียง
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
 3. ท าให้เกิดความรู้จักกันในเบื้องต้นที่จะน าไปสู่สัมพันธภาพและความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ NHK WORLD RADIO 
JAPAN ในอนาคต



 
 

 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี  
 
การศึกษาวิจัย เรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย มีแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ ์
 2. องค์ประกอบของการผลิตรายการและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับข่าววิทยุกระจายเสียง 

 4. แนวคิดเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร  
 5. แนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนท่ามกลางแรงกดดันทางสังคม  
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายเสียงระหว่างประเทศ  
 7. แนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนด้านการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ 
 8. แนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบญี่ปุ่น 
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.  ๒๕๕๔ สืบค้นผ่านทาง เว็บไซต์
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/dictionary/search.php อธิบายความหมายของค า
ว่า เอกลักษณ์ ไว้ดังนี้ “เอกลักษณ์ [เอกกะ-] น. ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน”  และ พบค า
ว่าเอกลักษณ์ในค าอธิบายความหมายของค าอ่ืน ได้แก่ 1. ชาติพันธุ์ [ชาดติพัน] น. กลุ่มที่มีพันธะ
เกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติ
เข้าด้วยกัน.และ 2. เสริมสร้าง ก.เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี. และจากการสืบค้นศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php พบว่าเป็นศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาแพทย์
ศาสตร์ ปรัชญา และ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติของศัพท์ภาษาอังกฤษ Identity 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php%20พบว่า
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 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทย-อังกฤษ NECTEC’s Lexitron-2 สืบค้นผ่านทาง
เว็บไซต์ http://lexitron.nectec.or.th/2009_1 แปลค าว่าเอกลักษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ ว่า identity 
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์  thai2english.com สืบค้นผ่ านทางเว็บไซ ต์   
http://www.thai2english.com/dictionary แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า identity ; trait  และ 
ยกตัวอย่าง ค าว่า ความเป็นเอกลักษณ์ ตรงกับค าว่า uniqueness ในภาษาอังกฤษ 

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ของ ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541, หน้า 934) แปลดังนี้ 
“unique (ยูนีค’) adj. มีลักษณะเฉพาะ มีแบบเดียวผิดจากสิ่งอ่ืน ๆ ทั้งหมด, พิเศษ, 
พิเศษเฉพาะ, หาที่เปรียบเทียบไม่ได้ - uniquely adv. - uniqueness n. (-s. only, 
inimitable, peerless)” 

 จากค าแปลตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และพจนานุกรม อังกฤษ- 
ไทย ค าว่าเอกลักษณ์ ภาษาไทย นิยมแปลเป็นภาษาอังกฤษ สองค าในรูปของค านาม คือ 1. 
Identity (เอกลักษณ)์ และ 2. Uniqueness (ความเป็นเอกลักษณ์) 
 นอกเหนือจากความหมายตามพจนานุกรมและค าแปลของ “เอกลักษณ์” มีผู้อธิบายถึง
การใช้ค าว่า เอกลักษณ์ ในความหมายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับค าว่า “อัตลักษณ์” ซึ่งมี
ความหมายตรงกับค าว่า  Identity ไ ด้แก่  เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เพื่อการจัดการความรู้ 
www.gotoknow.org และเว็บไซต์ของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. www.onesqa.or.th  
 สุรินทร์ ยิ่งนึก ครูไทยเพื่อศิษย์ (2555, https://www.gotoknow.org/posts/450615)มี
ความเห็นว่าค าว่า อัตลักษณ์ หมายถึงลักษณะเฉพาะ  ส่วน เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่มี
ร่วมกัน โดยอธิบายไวใ้นบทความเรื่อง “เอกลักษณ.์..อัตลักษณ.์..ความเหมือนและความต่างที่ต้อง
ใช้ให้ถูกต้อง” ว่า                 

 “...ตามความหมายของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้
บัญญัติ    ค าว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค าว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่ง
หมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว. ค าว่า อัตลักษณ์ 
ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) หมายถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นท่ีรู้จักหรือ จ าได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้
มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จ าได้ทันที.สังคมแต่ละสังคมมีอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง.โลกาภิวัตน์ท าให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป. 
      ค าว่า “เอกลักษณ์” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.

http://www.thai2english.com/dictionary%20แปล
https://www.gotoknow.org/posts/450615)มีความเห็นว่าคำว่า%20อัตลักษณ์%20หมายถึงลักษณะเฉพาะ
https://www.gotoknow.org/posts/450615)มีความเห็นว่าคำว่า%20อัตลักษณ์%20หมายถึงลักษณะเฉพาะ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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๒๕๔๒ ว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน เช่น  ชุมชนนี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่การทอผ้า
จกหมายความว่าคนในชุมชนนี้มีอาชีพทอผ้าจกเหมือน ๆ กันหมด อย่างไรก็ดี คนไทย
ส่วนใหญ่นิยมใช้ค าว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่าลักษณะอันเป็นเฉพาะ มีหนึ่ง
เดียวของสิ่ง ๆ หนึ่งดังที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้น เช่น ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย” 
นอกจากนี้ ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา หรือ สมศ. ได้ประกาศ 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งได้ก าหนดให้มี ตัวบ่งชี ้       
อัตลักษณ์ เป็นชุดของตัวบ่งชี้ชุดหนึ่ง จึงได้อธิบายให้สถานศึกษาที่รับการตรวจประเมินมีความ
เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ดังกล่าว ว่า  

  “อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 ส่วน เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง ของสถานศึกษาหรือความส าเร็จของ
สถาบัน ดังนั้น อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ จึงไม่เหมือนกัน”  

 (ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน; อ้างถึงใน สุรินทร์ ยิ่งนึก, 
2555) 

 จากความหมายของค าเอกลักษณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า  
ค าว่าเอกลักษณ์ มีความหมายตามรูปศัพท์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวของหลายสิ่งที่มี
ร่วมกันเหมือน ๆ กันในกลุ่มสังคมหนึ่ง จึงถูกใช้ในความหมายของลักษณะเฉพาะของคนหลาย ๆ 
คน หรือ ของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความเป็นไทย หรือ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ จึงหมายถึง
หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ได้มาจากการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ สืบทอดต่อเนื่องกันมา เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จในการท างานหรือการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
 ส่วน อัตลักษณ์  มักใช้ในความหมายของลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก 
เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ เช่น อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลซึ่งลอกเลียนกัน
ไม่ได้ ไม่มีใครเหมือน เป็นลักษณะตามธรรมชาติ หรือ ลักษณะทางชีวภาพ  
 นอกจากนี้ ยังมี ค าว่า อัตลักษณ์ ตราสินค้า (Brand Identity), อัตลักษณ์องค์กร 
(Corporate Identity) ซึ่งมีความหมายเฉพาะในสาขาวิชาด้านการสื่อสารตราสินค้า (Brand 
Communication) อีกแขนงหนึ่ง 



12 
 

  การวิจัยนี้ ศึกษาเอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
ภาคภาษาไทย เพื่อท าความเข้าใจถึงวิธีการผลิตรายการวิทยุภาษาไทยของผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น จึง
ใช้ค าว่า เอกลักษณ์ (Uniqueness) ในความหมายเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่เหมือน ๆ 
กันในการท างานผลิตรายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ลักษณะเฉพาะและวิธีการ
ท างานนี้ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ระบบความคิด และ วัฒนธรรมการท างานของคนญี่ปุ่น 
ท าให้รายการมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร 
 
 2. แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและกระบวนการผลิต 

    รายการวิทยุกระจายเสียง 
2.1 แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้ประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่าง ที่ผู้ผลิตรายการวิทยุต้องศึกษาและท า ความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เพราะองค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบล้วนมีความส าคัญ และส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดรายการวิทยุทั้งสิ้น  จุมพล 
รอดค าดี (2525) กล่าวว่า “ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง มักจะเป็นคนที่
เอาใจใส่และพิถีพิถันในการเลือกเนื้อหาและเลือกวิธีเสนอรายการ ที่จะสนองความต้องการของ
ผู้ฟังเป็นใหญ่ มิใช่ท าตามใจตนเอง แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้แหละ คือ สิ่งที่ผู้ฟังต้องการ”  
 ดังนั้น ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแต่ละครั้ง ควรจะทราบถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะน ามาเป็นแนวทางให้ผู้จัดสามารถจัดรายการได้ถูกใจผู้ฟัง  และมีประโยชน์ต่อผู้ฟังมาก
ที่สุด  องค์ประกอบที่ส าคัญที่กล่าวถึงนี้คือ  ผู้ฟัง,  เนื้อหา,  วิธีเสนอ,  เวลาออกอากาศ,  และการ
ประเมินผล (จุมพล รอดค าดี, 2525, หน้า 1) 
 องค์ประกอบหลักในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย   
              1. ผู้ฟัง (Audience, Target Audience, Listener)  

“ค าว่า “ผู้ฟัง” ในที่นี่หมายถึง กลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมายของการจัดรายการ  (Target 
Audience) ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่า  รายการที่จัดอยู่นี้ประสบผลส าเร็จหรือไม่  ผู้จัดรายการ
จะต้องค้นหา (Audience Survey) ว่า กลุ่มผู้ฟังเหล่านี้เป็นใคร 
         การต้ังค าถามว่ากลุ่มผู้ฟังเหล่านี้เป็นใครไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับ
ค าตอบเพียงแค่ว่ากลุ่มผู้ฟังเหล่านั้นคือนาย ก. นาง ข. หรือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มครู กลุ่ม
นิสิตนักศึกษาเท่านั้น  แต่ค าว่า “เป็นใคร” ในที่นี้กินความลึกลงไปอีกถึง ประวัติ  
พฤติกรรม และทัศนคติของคนกลุ่มนั้นเลยทีเดียว คือ ควรจะต้องทราบถึงอายุ เพศ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ วิถีทางในการด าเนินชีวิต หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษาที่ใช้อยู่ในกลุ่ม  ตลอดจนการรู้จักว่า เวลาของการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เวลาใดเป็นเวลาที่เขาพอใจอยากฟังรายการวิทยุ  นอกจากนี้ ถ้าสามารถรู้ลึกลงไปอีก 
จนกระทั่งถึงความสนใจของคนกลุ่มนี้สนใจในเรื่องอะไรมากที่สุด มีทัศนคติต่อรายการ
ต่าง ๆ อย่างไร ก็จะสะดวกในการจัดรายการเป็นอย่างมาก” 
 2. เนื้อหา (Content) 
เนื้อหาในที่นี้ หมายถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้จัดรายการต้องการให้ผู้ฟังเป้าหมายได้ฟังกัน  
การบรรจุเนื้อหาในรายการควรจะต้องสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 
 การท่ีได้รู้จักกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายค่อนข้างละเอียด จะช่วยให้ผู้จัดรายการสามารถรู้แนว
ของการจัดรายการได้ว่า เนื้อหาอย่างไรจึงจะท าให้เขาฟังได้ไม่เบื่อหน่าย  การที่ได้รู้ถึงว่า 
อายุของคนกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยอายุอยู่ระหว่างกี่ปีถึงกี่ปี  ก็จะท าให้จัดได้ถูกว่า เป็นวัยรุ่น  วัย
กลางคน หรือวัยสูงอายุ  อายุที่แตกต่างกัน หมายถึง พฤติกรรมแตกต่างกันด้วย อุปนิสัย
ใจคอก็ไม่เหมือนกัน.... (จุมพล รอดค าดี, 2525, หน้า.2) 
 ในกรณีของการศึกษาก็เช่นเดียวกัน  การที่ผู้จัดรายการได้รู้ถึงระดับการศึกษาของ
ผู้ฟังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเป้าหมายแล้ว  ก็จะช่วยให้ก าหนดเนื้อหาและวิธีเสนอได้ถูกต้อง แต่
สิ่งส าคัญที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาของผู้ฟังนั้น คือ เรื่องของเนื้อหา ...จะช่วยให้ผู้
จัดรายการสามารถวางแนวทางการจัดรายการได้ว่า เนื้อหาที่จะน าเสนอในรายการนั้น
ควรจะยาก หรือ ง่าย สักเพียงใด และควรจะมีเรื่องพูดสักกี่หัวข้อ 

  3. วิธีเสนอ (Technique or Programme Presentation) 
การท่ีผู้จัดรายการรู้จักกลุ่มผู้ฟังในเป้าหมายและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการฟังของผู้ฟังแล้ว
ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอส าหรับกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพราะว่าการ
ฟังวิทยุของคนส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งที่จะฟังเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เสนอแต่เพียงอย่างเดียว เรา
คงเคยได้ยินว่า “รายการนี้จัดดีจัง  รายการนี้ไม่น่าฟัง ฉันเบื่อเสียงโฆษกคนนี้เหลือเกิน 
พูดไม่เห็นเพราะ  เสียงก็แหบ ๆ แห้ง ๆ อย่างไรก็ไม่รู้”  สิ่งที่ผู้ฟังวิพากษ์วิจารณ์ออกมานั้น
เกี่ยวข้องกับวิธีการเสนอรายการทั้งสิ้น  และสิ่งส าคัญที่ท าให้น่าเบื่อก็คือผู้ฟังไม่สามารถ
จินตนาการตามรายการที่ไดย้ินได ้
  ดังนั้นวิธีเสนอรายการก็คือ กระบวนการที่จะน าเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่
ผู้ฟังอย่างมีศิลปะ (Artful) การที่ต้องใช้ค าว่า “ศิลปะ” ในที่นี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเสนอ
รายการโดยน าเรื่องราวมาพูดอย่างตรงไปตรงมา เหมือนการบรรยายในห้องเรียนนั้น เป็น
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สิ่งที่นา่เบื่อในทางวิทยุ เพราะสภาพของการรับฟังของผู้ฟังไม่เหมือนกัน ผู้ฟังที่ฟังวิทยุส่วน
ใหญ่มักจะไม่ได้ต้ังใจฟังโดยตรงเหมือนฟังบรรยายในห้องเรียน  แต่เขาจะท าอย่างอ่ืนไป
ด้วย  เช่น  ขับรถ, อ่านหนังสือพิมพ์,  ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพราะฉะนั้น สภาพการ
ฟังเช่นนี้จะสามารถรับข่าวสารเรื่องราวได้น้อยมาก  ถ้าเปรียบกับการฟังอย่างต้ังอกต้ังใจ
... 
  ดังนั้น การเสนอรายการจึงต้องด าเนินไปอย่างมีศิลปะ   ศิลปะในที่นี้ก็คือ  ผู้จัด
จะท าอย่างไรจึงจะท าให้ผู้ฟังได้รับความบันเทิง ได้รับความรู้ และ สร้างจินตนาการตามไป
ด้วย ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้  การจัดรายการวิทยุจึงได้มีการเรียนการสอนขึ้น เพราะเป็นสิ่ง
ที่ต้องอาศัยความช านาญ และความคิดริเริ่มอย่างมาก  นอกจากนี้ ผู้จัดรายการก็ควร
จะต้องมีความรู้พื้นฐานบางอย่างมาบ้าง  เช่น  ความรู้ด้านจิตวิทยาทั่วไป, จิตวิทยาสังคม, 
สังคมวิทยา,  วาทวิทยา และดนตรี  เป็นต้น  ความรู้เหล่านี้จะน ามาใช้ประกอบกับการ  
วางแผนการผลิตรายการแทบจะทุกครั้งไป 
  ในการผลิตรายการวิทยุ  องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือ ผู้ฟัง การเสนอรายการ
จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับผู้ฟังเป้าหมายอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง (เรื่องเดียวกัน  หน้า 5-6) 
ในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยใช้ ค าว่า วิธีการเสนอ (Presentation Technique) ในความหมาย
เดียวกับ วิธีเสนอ (Technique or Programme Presentation) ตามแนวคิดของจุมพล 
รอดค าดี ซึ่งหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟังอย่างมี
ศิลปะ  การจัดรายการอย่างมีศิลปะนั้น เป็นค าถามที่ผู้จัดต้องหาค าตอบเองว่า จะท า
อย่างไรให้ผู้ฟังรับข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้โดยไม่รู้สึกตัวพร้อม ๆ ไปกับที่รู้สึก
เพลิดเพลิน บันเทิงใจ   ได้รับความรู้ และได้สร้างจินตนาการตามไปด้วย  ซึ่งผู้จัดรายการ
ต้องสร้างสรรค์วิธีการเสนอให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยค านึงถึงส่วน
ส าคัญของวิธีการเสนอ 5 ประการ (จุมพล รอดค าดี, 2525, หน้า 6) คือ 

 1. ภาษาพูด (Language) ควรใช้ภาษาให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้ฟัง เช่น 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นภาษาพูดที่ เข้าใจง่าย ใช้ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
เหมาะสมกับสภาพการรับฟังวิทยุของผู้ฟังโดยทั่วไป ไม่ควรใช้ภาษาหยาบคาย หรือเป็น
ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ดูเหมือนว่า ไม่ให้เกียรติผู้ฟังหรืออาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งอาจ
เข้าข่ายผิดกฎหมายได้  “ภาษาพูด (Language) มีส่วนสัมพันธ์กับวัยและระดับการศึกษา
ของผู้ฟังอย่างมาก  การใช้ค ายาก ๆ หรือเป็นศัพท์เทคนิคมากมาย นอกจากจะท าให้ผู้ฟัง
ฟังไม่รู้เรื่องแล้ว ยังท าให้ความสนใจลดลงด้วย การสร้างค าพูดแปลก ๆ ใหม่ ๆ เหมือนการ
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โฆษณาก็อาจท าได้แต่อย่าให้มากจนเกินไปและต้องระวังเรื่องภาษาวิบัติค าพูดสองแง่สอง
ง่ามหรือค าหยาบคายที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทางภาษาไทย  ผู้จัดจะต้องระลึกเสมอว่า  
วิทยุกระจายเสียงเป็นแบบฉบับอย่างหนึ่งของภาษาที่ผู้ฟังอาจจะจ าไปใช้โดยไม่รู้สึกตัว”  

 2. ลีลาการพูด (Style) หลักของการจัดรายการวิทยุข้อหนึ่งคือ ไม่ควรพูด
เหมือนอ่านหนังสือแต่ควรพูดเหมือนก าลังพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง (ส าหรับรายการข่าว
หรือบทความ แม้ว่าต้องใช้น้ าเสียงหนักแน่นเพื่อให้น่าเชื่อถือก็ยังต้องเป็นการอ่านอย่างมี
ชีวิตชีวา) มีความจริงใจในน้ าเสียงและไม่ควรใช้น้ าเสียงที่เป็นการล้อเลียนหรือดูถูกผู้ฟัง 
  3. เพลงประกอบ (Programme Music) เพลงที่เปิดประกอบรายการควรจะท า
ให้รายการน่าฟังและเกิดความผ่อนคลาย รวมถึงสามารถสร้างจินตนาการร่วมให้แก่ผู้ฟัง
ได้ ดังนั้น จึงควรเลือกเพลงที่เหมาะกับเนื้อหา เรื่องราวที่น าเสนอ และรูปแบบรายการ 
มากกว่าเลือกเพลงที่ผู้จัดชอบฟัง 

 จุมพล รอดค าดี (2525, หน้า 10-12) กล่าวถึงการใช้เพลงประกอบว่า  
“...ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้รายการน่าฟังและผ่อนคลายความตึงเครียดของ 

รายการก็คือ  เพลงประกอบ  การฟังเสียงพูดของผู้ด าเนินรายการนานเกินไปอาจจะท าให้รู้สึกน่า
เบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด าเนินรายการที่ไม่มีความช านาญในการพูดอย่างเพียงพอ  วิธีที่จะ
แก้ปัญหาก็คือใช้เพลงเข้าช่วยเพื่อให้ผู้ฟังได้พักหูเสียบ้าง  และช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้น 

การใช้เพลงประกอบในรายการน่าจะมีเป้าหมายอยู่ ๔ ประการ คือ 
 ก. แนะน ารายการ  เพลงประกอบในที่นี่หมายถึง เพลงประจ ารายการ (Title หรือ  
Identification Music) หรือ บางทีก็เรียกว่าเพลงน ารายการ เพลงประกอบพวกนี้มักจะใช้
เพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วน  มากกว่าเพลงที่มีนักร้องร้องอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อสะดวกใน
การน า (Fade) เข้าสู่ในรายการได้ง่ายโดยไม่ต้องพะวงว่า ยังมีเสียงนักร้องปรากฏอยู่ ซึ่ง
อาจจะท าให้ผู้ฟังเสียอารมณ์ได้ 

 เพลงประจ ารายการควรจะเลือกเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเต้น มี 
ชีวิตชีวา  จังหวะเร็วพอสมควร  ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ฟังติดตามรายการของเรา
ต่อไป 
 ข.ค่ันรายการ  การค่ันรายการด้วยเพลงส่วนใหญ่มักจะท ากันหลังจากพูดไปแล้ว ๑ 
นาที  ถึง ๑ ๑/๒ นาที  แล้วจึงค่อยเริ่มพูดใหม่ สลับกันไประหว่างเพลงและการพูด  เพลงที่
น ามาค่ันส่วนมากมักจะใช้เพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วน  เช่นเดียวกับเพลงประจ า
รายการ  แต่เพลงที่น ามาค่ันรายการนั้นควรจะแตกต่างจากเพลงประจ ารายการพอสมควร  
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ทั้งนี้เพื่อเน้นให้ผู้ฟังทราบว่า รายการยังคงด าเนินไปอยู่  แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ยินเสียงเพลง
ประจ ารายการดังขึ้น  นั่นก็แสดงว่ารายการจะจบลงแล้ว ในช่วงนี้ผู้ด าเนินรายการก็จะ
กล่าวอ าลากับผู้ฟัง  เสร็จแล้วก็เปิดเพลงประจ ารายการให้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็น
เครื่องหมายว่า จบรายการอย่างแน่นอนแล้ว 

รายการที่ค่ันด้วยเพลง ควรจะเป็นรายการที่มีการพูดติดต่อกันยาวมาก  โดยคิด 
ว่าอาจจะใช้เวลาพูดติดต่อกันแต่ละช่วงเกิน ๓-๕ นาทีขึ้นไป  วิธีการค่ันก็มักจะเปิดเพลง
ค่ันครั้งละไม่เกิน ๕-๑๐ วินาทีเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเข้าใจผิดคิดว่าคนละเรื่อง
กัน  เพลงที่ค่ันรายการแบบนี้ท าหน้าที่เป็นเพียงตัวเชื่อม (Link) ค าพูด  จากข้อความส่วน
หนึ่งไปยังอีกส่วนหน่ึงเท่านั้น   
 ค.สร้างบรรยากาศหรือเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการ  การใช้เพลงประกอบค าพูด
ในเรื่องราว ต่าง ๆ จะช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเพลงที่น ามา
ประกอบนั้น ได้เลือกสรรเพื่อให้ตรงกับเรื่องที่เราก าลังพูด  จะช่วยให้ผู้ฟังสร้างจินตนาการ
ไปกับสิ่งที่เราพูดได้เร็วขึ้น การใช้เพลงประกอบในลักษณะนี้จะน าเข้ามาเสริมในรายการ
เป็นช่วง ๆ  แต่ละช่วงอาจจะกินเวลา ต้ังแต่ ๕ วินาทีไปจนถึง ๒๐ วินาที  ตามความ
เหมาะสม  บางครั้งอาจจะใช้เสียงเพลงเหล่านี้เปิดคลอเบา ๆ ไปกับการพูดก็เป็นได้  หรือ
บางครั้งอาจจะเปิดเพลงทั้งเพลง ค่ันค าพูดก็เป็นได้  ถ้าเพลงนั้นมีเนื้อร้องสอดคล้องกับ
เรื่องราวที่มาน าเสนอในตอนนั้น ๆ ด้วย  การสร้างบรรยากาศในรายการวิยุกระจายเสียง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้ฟัง สนใจอยากจะฟังเพิ่มขึ้น ซึ่งผิดกับเพลงที่น ามา
ค่ันรายการเพียงเพื่อเชื่อมรายการเท่านั้น  ตัวอย่างการใช้เพลงประกอบเพื่อสร้าง
บรรยากาศ 

  ง. เปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนเรื่องราวที่จะพูด บางครั้งการเปลี่ยนเนื้อหาจากเรื่องหนึ่ง 
 ไปสู่เรื่องหนึ่ง  อาจจะใช้ค าพูดโยง (Link) ไปหากันได้  แต่บางทีก็ใช้ค าพูดเพียงอย่างเดียว 

อาจจะท าให้ฟัง ดูแล้วห้วนเกินไป หรือเปลี่ยนเรื่องเร็วเกินไปจนผู้ฟังตามไม่ทัน  
เพราะฉะนั้น  การใช้เพลงมาประกอบแทรกตรงระหว่างจบค าพูดเรื่องหนึ่ง  และก าลังจะ
พูดต่ออีกเรื่องหนึ่ง  หรือ ในรายการละครวิทยุ การใช้เพลงประกอบก็เพื่อจะเปลี่ยนฉาก
จากสถานที่แห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่ง  หรือเปลี่ยนเวลาจากเช้าไปบ่ายหรือค่ า  เพลงต่าง ๆ 
ที่น ามาประกอบเพื่อเหตุผลดังกล่าวมานั้นควรจะเลือกสรรพอสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศของฉากต่อไป  หรือบางครั้งอาจจะใช้เพลงสองเพลงเปิดติดต่อกัน โดยวิธีท า 
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Cross fade  เพลงที่เปิดเพลงแรกเพื่อแสดงว่าจบฉากแล้ว เพลงที่สองก็เป็นการเริ่มต้น
ฉากใหม่   โดยวิธีนี้จะท าให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการตามไปได้อย่างไม่สะดุดอารมณ์” 

   4. เสียงประกอบ (Sound Effect) “ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งในวิธีการเสนอ 
รายการที่จ าเป็นต้องพูดถึงก็คือ  เสียงประกอบ  ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพลง  แต่หมายถึง
เสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือเสียงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริง  เช่น เสียงนกร้องในป่า  
น้ าไหล  ฝนตก  เสียงคนพูดกันจอแจในตลาด  เป็นต้น  แล้ว   ผู้จัดรายการบันทึกเสียง
เหล่านั้นเอาไว้เพื่อน ามาสอดแทรกในรายการของตน  เพื่อท าให้บรรยากาศของรายการดู
สมจริงขึ้น  และผู้ฟังก็สามารถเกิดจินตนาการตามได้รวดเร็วขึ้น  
        “ที่มาของเสียงประกอบที่จะน ามาใช้ประกอบในรายการวิทยุกระจายเสียง มา
จาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ  

         ๔.๑ จากเหตุการณ์จริง (Actuality) และได้จากเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
 หมายถึง  ผู้จัดน าเครื่องบันทึกเสียงไปบันทึกเสียงในสถานที่เกิดเสียงนั้นจริง ๆ เช่น  สนาม 
 มวย  สนามกีฬา  บนรถเมล์  ในตลาด  ในโรงอาหาร  บริเวณน้ าตก  ในป่า เป็นต้น 

 ๔.๒ จากแผ่นเสียงที่มีผู้บันทึกเสียงธรรมชาติและเสียงเหตุการณ์ต่าง ๆ เอาไว้ 
ในแผ่นเสียงเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ  เสียงธรรมชาติหรือเสียง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากแผ่นเสียงนั้น  บางอย่างก็ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
บ้านของเรา… 

 …เพราะแผ่นเสียงส่วนใหญ่ท าในต่างประเทศทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เสียง 
 บางอย่างจึงดูแปลกไปส าหรับหูคนไทย  เช่นเสียงจอแจในสถานีรถไฟในต่างประเทศ ไม่มี 
 คนวิ่งขายโอเลี้ยง  ขายไก่ย่าง ฯลฯ  ทางออกที่ดีผู้จัดควรจะน าเครื่องบันทึกเสียงไป 
 บันทึกเสียงมาจริง ๆ เลย  จะท าให้ได้บรรยากาศที่ใกล้เคียงความจริงมากกว่า 
  ๔.๓ ประการสุดท้ายของที่มาของเสียงประกอบก็คือได้มาจากการสร้าง ข้ึน 

เองในห้องส่ง  เช่น เสียงเปิดประตูและหน้าต่างบานที่เก่าแก่มากซึ่งมักจะได้ยินบ่อย ๆ  ใน
รายการประเภทลึกลับ  กรรมวิธีในการท าเสียงต่าง ๆ ขึ้นในห้องส่งนี้มีวิธีการต่าง ๆ  
มากมายซึ่งไม่สามารถจะอธิบายให้หมดได้ในที่นี้ ...” [McLeish, pp. 249-253, อ้างใน 
จุมพล รอดค าดี, 2525, หน้า 16] 

   สรุปแล้วการใช้เสียงประกอบก็หวังเพื่อที่จะท าให้บรรยากาศในเรื่องที่เราเสนอ 
สมจริงสมจังมากขึ้น และมีความน่าฟังมากขึ้นด้วย  อย่างไรก็ดีมีข้อที่ต้องระมัดระวังอยู่
สองประการคือ  เสียงทุกเสียงที่น ามาประกอบในรายการนั้น  อย่าเพิ่งมั่นใจว่าจะท าให้
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ผู้ฟังเกิดจินตนาการตามที่คิดไว้เสมอไป  เพราะเสียงบางอย่างหูคนเราไม่สามารถที่จะ
แยกได้ว่า  เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรกันแน่  เช่น เสียงเครื่องสูบน้ ากับเสียงเครื่องเรือ
หางยาว  หรือ เสียงเครื่องซักผ้าท างาน กับ เสียงเครื่องกวนนมท าเนยแข็ง (Cheese) 
ก าลังท างาน เป็นต้น   

 อีกประการหนึ่ง เสียงทุกเสียงที่เราได้ยินนั้น  เราจะสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อ 
เรามีความคุ้นเคย หรือมีประสบการณ์มาก่อน  เช่น  คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักเครื่อง    
ซักผ้า  ถ้าได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าท างาน ก็มาสามารถบอกได้ถูกต้องว่าเสียงนั้นเป็นเสียง
อะไรกันแน่  เพราะฉะนั้น การน าเสียงประกอบมาประกอบในรายการพึงระมัดระวังเสียงที่
ผู้ฟังไม่มีประสบการณ์มาก่อนด้วย 

   ....ยังมีเสียงอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะจัดอยู่ในพวกเสียงประกอบได้เหมือน  
กัน คือ เสียงเงียบ (Death Sound) ถ้าอยากรู้ว่าเสียงเงียบนั้นเป็นอย่างไร ก็ทดลองเข้าไป
นั่งในห้องผู้ประกาศหรือห้องที่เก็บเสียงเป็นอย่างดีดู  ก็จะเห็นได้ว่า  ความเงียบจะท าให้
เราเกิดจินตนาการไปได้อีกแบบหนึ่ง  การใช้เสียงเงียบนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้กับรายการ
ละคร ซึ่งจะมีบางครั้งที่ทิ้งให้เงียบเฉย ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัว ต่ืนเต้น 
หรือ สร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้ฟังที่ก าลังฟังอย่างใจจดใจจ่อ ...” (เรื่องเดียวกัน หน้า 16-
17) 

  5. ความหลาก (Variety) และ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 
 วิธีเสนอรายการท่ีจะท าให้ไม่เกิดความน่าเบ่ือหน่ายแก่ผู้ฟัง  ก็ควรจะต้องเสนอให้มีความ 

หลากหลาย (Variety)  ในรายการที่เสนอนั้น ความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
ส่วนส าคัญ ๔ ประการ ที่ได้กล่าวมาแล้วคือ ภาษาพูด  ลีลาในการพูด  เพลงประกอบ  
และเสียงประกอบ  ผู้ฟังจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงของผู้จัดรายการแต่เพียงอย่างเดียว แต่มี
เสียงอ่ืนเข้ามาแทรก  ท าให้เปลี่ยนบรรยากาศ  เปลี่ยนอารมณ์ของผู้ฟัง  ท าให้รู้สึกไม่เกิด
ความจ าเจ  ซ้ าซาก  บางครั้งการใช้ ผู้ประกาศ ๒ หรือ ๓ คนก็ช่วยแก้ปัญหาความจ าเจได้
บ้างเหมือนกัน  แต่ส าหรับวิธีที่   ดีที่สุดก็คือพยายามใช้ภาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย  ทันสมัย  
ลีลาในการพูดก็ควรจะเปลี่ยนไปบ้าง  ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุก ๆ วัน  เพลงประกอบก็
ควรจะมีอยู่ในรายการเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการที่มีความยาวเกิน ๕ นาที
ขึ้นไป   นอกจากนี้ เสียงประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้บรรยากาศและความต่ืนเต้น ดู
สมจริงสมจังขึ้น 

  อนึ่ง ความหลากมีความหมายไปถึง การจัดรายการที่น าเอาวิธีการเสนอ 
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 รายการหลากรูปแบบเข้ามาไว้ในรายการเดียวกันด้วย  เช่น ในรายการ ๓๐ นาที  เราอาจ 
ท าเป็นละครเสีย ๑๐ นาที  อภิปราย ๗ นาที ที่เหลือเป็นผู้จัดพูดเองคนเดียวโดยสลับกับ
เพลง  ก็ถือว่ามีความหลากเช่นเดียวกัน 

  อย่างไรก็ตาม  การมีความหลากในรายการมาก ๆ มิใช่ว่าจะเป็นผลดีต่อการ 
เสนอรายการเสมอไป  ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมของรายการแต่ละลักษณะแต่ละ
ประเภทด้วยความพอดี  จึงไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า จะต้องใส่เพลงเข้าไปกี่เพลง  จะ
พูดยาวสักแค่ไหน  เสียงพูดจะเป็นอย่างไร  จึงจะเหมาะสมกับรายการประเภทนั้น ๆ  ใน
รายการที่ ดูจะมีความหลากมากเกินไปอาจจะท าให้ผู้ฟังจับต้นชนปลายไม่ถูก 
เปรียบเสมือนผู้จัดเป็นพ่อครัวที่ท าอาหารไม่เป็นหรือท าตามใจตนเองเกินไป เห็นอะไรอยู่
ใกล้มือก็หยิบใส่กระทะหมด...ในที่สุดก็รับประทานไม่ลง  ในการจัดรายการวิทยุก็
เช่นเดียวกัน  ความหลากย่อมมีได้  แต่ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลัก หรือเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้ผู้จัด จัดท ารายการได้อย่างมีแบบ     มีแผน  
น่าฟัง  หรือฟังดูแล้วสามารถบอกได้ว่าเป็นรายการเดียวกัน 

   ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่นี้ หมายถึงเนื้อหาและวิธีเสนอ  ในแง่เนื้อหา 
ก็คือ  เนื้อหาของรายการที่เป็นเรื่องราวอันเดียวกัน เป็นหัวข้อเรื่องเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น  
ในรายการประเภทสารคดีเรื่องราวหรือหัวข้อเรื่องจะต้องมีเพียงเรื่องเดียว เช่น สารคดีเรื่อง 
คนขายถ่าน ตลอดทั้งรายการก็จะต้องพูดถึงแต่เรื่องราวของคนขายถ่านเท่านั้น  จะไปพูด
ถึงเรื่องคนขายถั่วย่อมท าไม่ได้  เพราะจะผิดไปจากรูปแบบของรายการประเภทสารคดี  
หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในเนื้อหา  คือ  รายการประเภท
นิตยสารทางอากาศ  รายการประเภทนี้จะมีเนื้อหาย่อยหลากกันไป  แต่ทุก ๆ เนื้อหาย่อย 
ๆ เหล่านั้นจะโยงเข้าสู่เนื้อหาใหญ่ที่เป็นแกนกลางของเรื่อง  เช่น  รายการนิตยสารทาง
อากาศส าหรับเด็ก   เด็กจะเป็นแกนกลางของเนื้อหาต่าง ๆ ทุกเรื่องที่น าเสนอจะต้องโยง
เข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  ถึงแม้ว่าโดยเนื้อหาแท้ของเนื้อหาย่อยเหล่านั้นจะดู
เหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับเด็กเลยก็ตาม 

  ส่วนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่วิธีเสนอนั้นก็หมายถึง การเสนอที่ยึด 
เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก  ตัวอย่างเช่น  การจัดรายการเพลง เรายึดเอาเครื่องเล่นดนตรี
เป็นหลัก  สมมุติว่าเป็นทรัมเป็ต เพลงทุกเพลงที่เราน ามาเสนอในวันนั้นก็จะต้องเป็นการ
บรรเลงด้วยทรัมเป็ตเป็นหลัก  หรือถ้าเรายึดเอาจังหวะดนตรีเป็นหลัก  สมมุติว่าเป็น
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จังหวะแทงโก้ เพลงทุกเพลงที่น ามาเสนอในครั้งนั้นก็จะต้องเป็นเพลงที่มีจังหวะแทงโก้ทุก
เพลง 

  ความหลากและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นไม่มีกฎตายตัวว่าทุก ๆ รายการ 
จะต้องท าเหมือนกันหมด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท  แต่ทุก
รายการก็ควรจะต้องมีความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ปรากฏอยู่
ด้วยจึงจะท าให้รายการน่าฟังและดึงดูดความสนใจ (เรื่องเดียวกัน หน้า 17,20) 
  ความมุ่งหมายของการสร้างความหลากหลาย  คือ เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดอาการเบื่อ  
ผู้จัดรายการจึงควรเสนอเรื่องราวให้มีความหลากหลาย โดยน าเอาเนื้อหาที่จะน าเสนอ  
พร้อมภาษาพูด ลีลาการพูด เพลงประกอบ และเสียงประกอบ มาประยุกต์ใช้ให้รายการ 
เกิดความน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจ าเจ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพ หรือ ความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวของรายการด้วย โดยผู้จัดรายการต้องด าเนินเรื่องราวให้สอดคล้องกันไป 
ตลอดทั้งรายการ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวคิดหลัก (Theme) ของ 
รายการด้วย ซึ่งผู้จัดรายการมีหน้าท่ีสร้างความสมดุลระหว่างความหลากหลายและความ 
เป็นเอกภาพอย่างพอเหมาะพอดี อย่าให้ความหลากหลายท าลายเอกภาพของรายการไป  
จนผู้ฟังแยกไม่ออกว่าก าลังฟังรายการอะไรอยู่ 

  4. เวลาออกอากาศ (Air Time) 
   “องค์ประกอบที่ส าคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือ   

เวลาออกอากาศ  ซึ่งดูเหมือนว่าไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดกันเลย  แต่ถ้า
ผู้จัดรายการคิดดูให้ดีแล้ว  เรื่องของเวลาออกอากาศจะเข้ามาเกี่ยวพันกับการผลิต
รายการทุกครั้งไป เพราะเหตุว่า  เวลาออกอากาศจะคอยเป็นตัวก าหนดให้ผลิตรายการ
ออกไปในรูปแบบใดได้บ้าง 

 เวลาออกอากาศมีส่วนสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับผู้ฟังเป้าหมาย  เพราะเวลา 
ออกอากาศหมายถึงเวลาที่ผู้ฟังเป้าหมายพร้อมที่จะรับฟังรายการต่าง ๆ จากผู้จัด  โดย
เวลานั้นอาจจะเป็นเวลาที่ผู้ฟังต้องการพักผ่อนอยู่กับบ้าน  หรืออยู่ในรถยนต์ที่ต้องติดอยู่
กับการจราจรที่แออัด  การจัดรายการก็ควรจะให้สัมพันธ์กับสภาพหรือสภาวะของการรับ
ฟังในขณะนั้นด้วย จึงจะท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าวิทยุเป็นเพื่อนเขาได้ดีกว่าอย่างอื่น  

 เวลาออกอากาศมีส่วนสัมพันธ์ไปถึงการวางแผนการจัดรายการว่าจะเป็นไปในรูปใด   
 เนื้อหาอย่างไรจึงจะเหมาะกับผู้ฟังกลุ่มนั้น  โดยเฉพาะในเวลานั้น  บางเวลาเขาก็อาจจะ 
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พร้อมที่จะฟังรายการท่ีมีเนื้อหาสาระมากขึ้น ส าหรับวิธีการเสนอรายการก็เช่นเดียวกัน  ก็
ต้องดูเสียก่อนว่า  จะใช้วิธีเสนอรายการอย่างไรจึงจะเหมาะกับผู้ฟังเป้าหมายในเวลานั้น
ด้วย” (จุมพล รอดค าดี, 2525)  

                  อย่างไรก็ดี สถานีวิทยุฯ มักมีการก าหนดเวลาออกอากาศไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ผู้จัดรายการจึงต้องผลิตรายการโดยค านึงถึงช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นส าคัญ เพื่อ 

สร้างความสนใจ และความพึงพอใจให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดเนื้อหาและ
รูปแบบรายการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ฟังในช่วงเวลาดังกล่าว 

        5. การประเมินผล (Evaluation) 
  “ความส าเร็จของการจัดรายการวิทยุทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความต้องการฟังของผู้ฟัง  
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  หรือถ้าพูดอีกนัยหนึ่งก็อาจพูดได้ว่าไม่มีรายการวิทยุประเภทไหน
เลยที่จะกล่าวอ้างว่าได้รับผลส าเร็จ  โดยปราศจากการยอมรับของผู้ฟัง  ถึงแม้ว่ารายการ
นั้นผู้จัดจะบอกวา่เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว” (เรื่องเดียวกัน, หน้า 20) 

 การจะจัดรายการวิทยุให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการประเมินผลเพื่อ 
ตรวจสอบว่า กลุ่มผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับรายการของเรา เพื่อที่เราจะน าความคิดเห็นนั้น 
มาปรับปรุง หรือแก้ไขรายการของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ฟังมาก
ยิ่งขึ้น โดยวิธีการประเมินที่ใช้กันเป็นสากล มีอยู ่2 วิธี คือ 

5.1 การประเมินผลอย่างไม่มีระบบ เช่น จดหมายหรือโทรศัพท์จากผู้ฟัง  สังเกต 
จากการพูดคุยของคนทั่วไป เกี่ยวกับรายการวิทยุ การเข้ามามีส่วนร่วมในรายการของผู้ฟัง 
ฯลฯ  

5.2 การประเมินผลอย่างมีระบบ เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ ตามวิธีการวิจัยอย่าง 
เป็นทางการ หรือการใช้การส ารวจความนิยม(Program Rating)  

ทั้งนี้ การประเมินผลทั้ง 2 ระบบนี ้ผู้จัดรายการอาจเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง  
หรือใช้ทั้ง 2 ระบบก็ได้  การประเมินผลทั้ง 2 ระบบ ต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน 
ประเด็นส าคัญก็คือ รายการวิทยุฯที่ผลิตขึ้นจะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช่ประเมินผลเพียงครั้งหรือสอง
ครั้งแล้วก็หยุด ไม่ประเมินอีกเลย      
 “สรุปแล้วการประเมินผลจะช่วยให้ผู้จัดรายการได้ตัดสินใจจัดท ารายการได้ใกล้เคียง
กับความต้องการของผู้ฟังเป้าหมายมากที่สุด  ซึ่งนั่นหมายถึง  การจัดรายการได้รับ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี   แต่สิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้จัดรายการควรจะระลึกอยู่เสมอว่าความส าเร็จ
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ในการจัดรายการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลเพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น  แต่
จ าเป็นต้องมีการประเมินผลเป็นประจ า  โดยการท าเป็นระยะ ๆ ไป ซึ่งอาจจะกระท า
สลับกันในระหว่างวิธีประเมินอย่างมีระบบและไม่มีระบบก็ได้” (จุมพล  รอดค าดี, 2525, 
หน้า 22)  

 วิธีการเสนอรายการวิทยุ (Presentation Technique)  

 จากแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุ  วิธีเสนอ (Technique หรือ
Programme Presentation) กับ เทคนิคการเสนอรายการวิทยุ (Presentation Techniques) และ 
รูปแบบรายการวิทยุ (Radio Formats) ถูกน ามาใช้อธิบายวิธีการที่ผู้ผลิตรายการวิทยุ จัดสารให้
เหมาะสมกับสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้รับ (ผู้ฟัง)ได้รับสาร(Message)จากผู้ส่ง
(ผู้ผลิตรายการ) แต่ไม่ว่าจะเรียกขานวิธีการจัดสารส าหรับวิทยุกระจายเสียงอย่างไร วิธีการเสนอ
เนื้อหาของรายการวิทยุก็เป็นการจัดกระท ากับเสียงในรายการวิทยุ คือ เสียงพูด (Voice) 
เสียงดนตรี (Music) และเสียงประกอบ(Sound) 
 ยุพา สุภากุล (2534) ให้ค านิยามเทคนิคการเสนอรายการวิทยุ ว่า หมายถึง รูปแบบ ท่ี
ใช้เสนอเนื้อหาในรายการตอนใดตอนหนึ่ง หรือ ตลอดรายการ เพื่อให้รายการวิทยุนั้นได้บรรลุ
เป้าหมาย” ในการให้การศึกษา เสนอข่าวสาร ให้ความบันเทิง และบริการแก่ผู้ฟังตามวัตถุประสงค์
ของรายการ (ยุพา สุภากุล, 2534 หน้า 55) 
 ผู้ผลิตรายการรายการวิทยุอาจเลือกวิธีการเสนอเพียงแบบเดียวในรายการ เช่น เสนอ
โดยการสัมภาษณ์ หรือ ใช้วิธีการเสนอหลาย ๆ แบบ ในรายการ ก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจตรงกันว่าผู้ผลิตรายการ ต้องการเสนอเนื้อหาอย่างไร จึงมีการก าหนดชื่อเรียกวิธีเสนอ
รายการ ว่าเป็น รูปแบบรายการวิทยุ (Radio Formats) แบบใด 
 ยุพา สุภากุล ได้อธิบายด้วยว่า โดยทั่วไป การที่จะผลิตรายการออกมาเป็นรายการ
หนึ่ง จะต้องมีวิธีการปฏิบัติ (Presentation Treatment) เพื่อท าให้เนื้อหาของสารที่เป็นความคิด
หรือเป็นตัวหนังสือในกระดาษ เปลี่ยนเป็นเสียงในรายการวิทยุ ด้วยการน าเสียงต่าง ๆ มาผสมกัน 
ซึ่งท าได้หลายวิธี รายการวิทยุที่ผลิตออกอากาศ จึงมีหลายรูปแบบ  
 รูปแบบรายการวิทยุที่ใช้เทคนิคพื้นฐาน (Basic Radio Formats) ในการเสนอ
เสียงพูด เสียงดนตรีและเสียงประกอบ แบ่งเป็นรูปแบบรายการที่ใช้เสียงพูด เสียงเดียว ,              
ใช้เสียงพูด 2 เสียง  และ  ใช้เสียงพูด 3 เสียงหรือมากกว่า (และมีการใช้เสียงดนตรีหรือเสียง
ประกอบในรายการต่าง ๆ กัน)  คือ 
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 1. รูปแบบรายการที่ใช้เสียงพูด เสียงเดียว ได้แก่ 
  1.1 สารนิเทศ (Scripted Talk หรือ Straight Talk) บางครั้งอาจเรียกชื่อว่าเป็น
รายการบรรยาย หรือ รายการพูดคุย  
  1.2 การพูดเสริมบท (Ad-lib Talk) หรือการพูดสด ไม่ได้อ่านจากบท 
  1.3 การรายงานข่าว (News Report) มีเสียงจริงของเหตุการณ์เป็นพื้นหลัง 
  1.4 การวิจารณ์-บรรยาย (Commentary – Descriptive) หรือ การบรรยายสด 
  1.5 การเล่าเรื่อง (Story Telling) มีเสียงประกอบและดนตรี เสริมจินตนาการ 
  1.6 การอ่านบทร้อยกรอง (Poetry) มีเสียงดนตรีและเสียงประกอบช่วยสร้าง
บรรยากาศ หรอื อารมณ์ 
 2. รูปแบบที่ใช้เสียงพูดสองเสียง ได้แก่ 
  2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) อาจมีเสียงจริงของเหตุการณ์เป็นพื้นหลัง 
  2.2 การสนทนา (Conversation/Dialogue ) อาจมีเสียงจริงของเหตุการณ์ 
  2.3 การตอบปัญหา (Quiz) มีเสียงของผู้ร่วมรายการอ่ืน ๆ ด้วย 
 3. รูปแบบที่ใช้เสียงพูดสามเสียงหรือมากกว่า ได้แก่  
  3.1 นานาทัศนะ (Vox pop/ Vox populi) มีเสียงจริงของเหตุการณ์เป็นพื้นหลัง 
  3.2 การอภิปราย (Forum or Discussion) อาจมีเสียงผู้ฟังการอภิปรายเป็น      
พื้นหลัง 
  3.3 ละคร (Drama) ใช้เสียงประกอบ เสียงดนตรี เพื่อสร้างฉากและบรรยากาศ 
  3.4 การแข่งขัน (Competition or Game) มีเสียงของผู้ร่วมรายการ ดนตรี และ
เสียงจริงของเหตุการณ์ 
  ส่วนรูปแบบรายการวิทยุที่ใช้เทคนิคการเสนอที่ซับซ้อน (Complex Radio 
Formats) เป็นรูปแบบรายการที่ใช้เสียงพูดแบบพื้นฐานหลาย ๆ รูปแบบในรายการ โดยมีการใช้
เสียงดนตรีและเสียงประกอบที่หลากหลาย มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  
  - มีการเสนอตามล าดับขั้นตอน (Sequentially) 
  - มีการผสมเสียงจากหลายแหล่ง (By overlay more than one source) และ 
  - ใช้เทคนิคการเสนอได้หลายรูปแบบ (Variety of Presentation Techniques) ใน
รายการเดียวกัน 
  ส่วนมาก รายการวิทยุที่ใช้เทคนิคการเสนอที่ซับซ้อน มักเป็นรายการที่มีความยาว
มากกว่า 10 นาที  มรีูปแบบรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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  (1) ละคร (Drama or Radio Play) มีเสียงพูดของตัวละคร แสดงตามบทบาท ใช้
เสียงดนตรี และเสียงประกอบเพื่อเสริมอารมณ์และบรรยากาศหลายเสียง  
  (2) สารคดี (Documentary) มีการบรรยายเชื่อมส่วนต่าง ๆ ของรายการ ใช้
เทคนิคพื้นฐานแบบต่าง ๆ ในการเสนอเนื้อหาแต่ละช่วง เช่น สัมภาษณ์ สนทนา และใช้เสียงจริง
ของเหตุการณ ์(Actuality) ใช้เสียงดนตรีเชื่อม หรือ ค่ันรายการ และ น าเสนอเนื้อหาบางส่วน 
  (3) นิตยสาร (Magazine) มีการบรรยายเชื่อมส่วนต่าง ๆ ของรายการอย่าง        
มีชั้นเชิง เพื่อผสมผสานเนื้อหาต่าง ๆ กันหลายประเด็นให้ต่อเนื่องกันตามล าดับ ใช้เทคนิคพื้นฐาน
แบบต่าง ๆ ใช้เสียงดนตรีหลายแบบ ใช้เสียงประกอบเสริมบรรยากาศ และใช้จริงของเหตุการณ์ 
(Actuality) 
 การศึกษาองค์ประกอบการผลิตรายการวิทยุ ในเรื่องวิธีการเสนอเนื้อหารายการต่าง ๆ 
ของเรดิโอ แจแปน นี้ ผู้วิจัย ใช้แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รายการ โดย
อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการวิทยุ (Radio Formats) และ วิธีเสนอ (Techniques or 
Programme Presentation) ในการสร้างแบบวิเคราะห์เนื้อหารายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย 
2.2  แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
  จุมพล รอดค าดี (2525) และ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) กล่าวว่ากระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
 ๑.ขั้นเตรียมการ (Preparation) ซึ่งจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ อีก ๓ ขั้น คือ 

๑.๑  วางแผน (Planning) คือการก าหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการในเรื่องอะไร มี
เนื้อหาอย่างไร  จะเสนอรายการในรูปไหน  ผู้ฟังคือใคร  ออกอากาศเวลา
ไหน 

๑.๒ การเขียนบท (Writing Script) คือ การน าเอาความคิดในขั้นวางแผนมา
ขยาย และเขียนรายละเอียดโดยอาศัยจินตนาการของผู้ เขียนเอง 
ประกอบกับการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเขียนในรูปของบท
วิทยุ 

๑.๓ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ เสียงประกอบต่าง ๆ ตามบท เป็นขั้นที่ต้อง
เตรียมจัดหาแผ่นเสียง เพลงประกอบในรายการ เสียงประกอบต่าง ๆ 
เตรียมจัดหาบุคลากรให้พร้อมตามบทที่เขียนเอาไว้ ว่าใครจะเป็นผู้
ประกาศ  มีใครร่วมรายการบ้าง และใครจะควบคุมเสียง 
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 ๒. ขั้นซักซ้อมก่อนออกอากาศ (Rehearsal) ในขั้นนี้เป็นการน าสิ่งต่าง ๆ รวมกันและ    
     จัดล าดับตามบทที่ได้เขียนไว้  แล้วก็ท าการซ้อมจัดรายการไปพร้อมกันทั้งหมด   
     การปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เช่น  เนื้อหา, วิธีเสนอ, ผู้ประกาศหรือผู้ร่วมรายการ  

มีข้อบกพร่องอย่างไรก็ย่อมแก้ไขได้และสามารถซักซ้อมความเข้าใจกันให้
เรียบร้อยก่อนออกอากาศจริง 

 ๓. ขั้นออกอากาศ (On Air) เป็นขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างกระท าไปตามบทที่ได้ผ่านการ 
  แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  โดยวิธีการในขั้นนี้อาจจะออกอากาศจริงหรือบันทึกเทป 
  เอาไว้ เพื่อน าไป ออกอากาศจริงอีกทอดหนึ่ง 
 ๔. ขั้นประเมินผล  เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากออกอากาศไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ 

 ควรจะได้มีการติดตามผลว่า  รายการที่ผลิตไปนั้น ประสบปัญหาอะไรบ้าง   
จะต้องแก้ไขอย่างไร  การแก้ไขอาจจะต้องแก้ไขเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือแก้ไข
ทั้งหมดก็เป็นได้  ทั้งนี้ก็เพื่อให้รายการของเราประสบผลส าเร็จในการเข้าถึงจิตใจ
ผู้ฟังอย่างแท้จริง 
(จุมพล รอดค าดี, 2525, หน้า 30) 

 ส่วน สุมน อยู่สิน (2550) กล่าวว่า “การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีลักษณะ 
เป็นกระบวนการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ขั้น
วางแผนผลิตรายการ ขั้นการเขียนบท ขั้นเตรียมวัสดุรายการ ขั้นการติดต่อประสานงาน ขั้นการ
ซักซ้อม ขั้นการบันทึกเสียง และขั้นตรวจสอบคุณภาพรายการ  

 ถ้าหากจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ อาจแบ่งได้ 3 ขั้นตอน คือ  
 1.ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต เป็นขั้นเตรียมความพร้อมก่อนบันทึกเสียงจริง 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ  คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การวางแผนผลิตรายการ การเขียนบท 
การจัดเตรียมวัสดุรายการ การประสานงาน และการซักซ้อม 

 2.ขั้นลงมือผลิตรายการ เป็นขั้นตอนที่ เกิดขึ้นในห้องบันทึกเสียง (Studio) เพื่อ
บันทึกเสียงลงเทปต้นฉบับส าหรับออกอากาศ ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การบันทึกเสียง  การควบคุม
เสียง การพูดหรือการแสดงในห้องบันทึกเสียง และการก ากับรายการ 

 3.ขั้นหลังการผลิต  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของรายการหลังการผลิตซึ่ง
เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก  แต่ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของรายการ 
จะต้องมีทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่ารายการท่ีผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพมาตรฐาน 

 ความละเอียดพิถีพิถันของแต่ละขั้นตอนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทและ 
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รูปแบบของรายการ รายการที่เกี่ยวข้องกับคนไม่มากนักหรือไม่ต้องใช้เทคนิคยุ่งยาก เช่น รายการ
บทความ รายการข่าว ที่ต้องอาศัยการเสนออย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ หรือรายการเพลง
ประเภทยอดนิยม อาจละเลยขั้นตอนบางอย่าง เช่น การเขียนบทอย่างละเอียด* หรือการซักซ้อม
อย่างพิถีพิถัน ส่วนรายการที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นจ านวนมากและต้องใช้เทคนิคในการเสนอ
รายการที่มีความหลากหลาย เช่น รายการละคร รายการสารคดี รายการนิตยสารทางอากาศ   
เป็นต้น  รายการประเภทนี้จ าเป็นต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการ ” (สุมน    
อยู่สิน, 2550, หน้า 8) 
 การวางแผนผลิตรายการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในขั้นเตรียมการผลิตรายการ
วิทยุ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทของผู้ผลิตรายการหลังจากการศึกษารวบรวมข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการผลิตรายการในทางปฏิบัติ  
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542) กล่าวถึงความส าคัญและวิธีการวางแผนผลิตรายการ
อย่างเป็นระบบว่า การวางแผน มีข้อควรพิจารณาที่อาจประยุกต์ได้กับการผลิตรายการทุกรูปแบบ 
คือ ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานในสนาม ต้องมีการค้นคว้า วิจัย และรวบรวมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
รายการ  รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับรายการที่คิดไว้ให้มากพอ จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ  ถ้าปราศจากแผนที่ก าหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานใน
สนามหรือการบันทึกรายการแล้ว อาจท าให้เกิดการสูญเปล่าทั้งเวลา เงิน และก าลังงาน 
 อย่างไรก็ตาม ระบบใช้บัตร ซึ่งบุญเกื้อ ควรหาเวช ได้เสนอไว้ในเรื่องการวางแผนผลิต
รายการ ต่อไปนี้  มีลักษณะเป็นการก าหนดโครงสร้างหรือการล าดับเนื้อเรื่องในการเขียนบทวิทยุ 
ซึ่งเป็นคนละงานกับการวางแผนผลิตรายการ   

วิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการในการวางแผนผลิตรายการทุกประเภท 
คือ ระบบใช้บัตร*  วิธีนี้ช่วยให้สามารถคิดถึงส่วนประกอบและเนื้อเรื่องย่อยอย่างถี่ถ้วน   
เริ่มจากการเขียนเนื้อเรื่องย่อที่เห็นว่าส าคัญหรือจ าเป็นในรายการลงในบัตร บัตรละหนึ่ง
เรื่อง  บัตรเหล่านี้ควรเป็นบัตรแข็งและตัดให้มีขนาดเท่ากัน  จากนั้นจึงเขียนรายละเอียด
ของหนังสือหรือวารสารที่สามารถสรุปได้ลงไป (อาจเป็นการสิ้นเปลืองเวลาอย่างมากใน
การค้นหาข้อมูลเหล่านี้ในตอนหลังถ้าไม่เขียนรายละเอียดที่กล่าวลงในบัตร )  ทุก ๆ 
เนื้อหาควรมีความยาวเท่า ๆ กัน ต่อจากนั้นจึงเตรียมแผงกระดาษขนาดใหญ่ที่มีแผ่นฟิล์ม
เย็บติด 3-4 แถว เป็นช่องเสียบบัตร 

ในการวางแผนรายการ ควรจัดล าดับของบัตรเหล่านี้ลงในซองตามล าดับความ
ต่อเนื่องของรายการที่คิดว่าควรจะเป็น  พยายามหลีกเลี่ยงการจัดล าดับเนื้อเรื่องสับไปมา 
และพิจารณาการจัดล าดับของเนื้อเรื่องด้วยความระมัดระวัง ... จ ากัดช่วงการพูดคุยไม่
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ควรเกิน 2 นาที และถ้าจะให้ดีแล้วไม่ควรเกิน หนึ่งนาทีครึ่ง  กฎเกณฑ์นี้ใช้ได้กับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เกือบทุกองค์ประกอบของรายการ แม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกว่าบางเรื่องดู
น่าสนใจมาก ก็ไม่ควรที่จะเสนอเรื่องนั้น ๆ ยาวเกินไป  เด็กและผู้ใหญ่มักจะรู้สึกเบื่อง่าย 
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือ วิธีใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจทุก 2 นาท ี

 จิ ราภรณ์  สุ ว รรณวาจกกสิกิ จ  (2556) กล่ าวถึ ง  กระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ในต าราอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ระดับต้น หมวดที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หัวข้อ “เทคนิค
การจัดรายการประเภทต่าง ๆ ว่า “กระบวนการผลิตรายการวิทยุ โดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ที่
ต้องด าเนินการดังนี้ 

          
           ข้ันท่ี 3       ผลิตรายการ 

      ข้ันท่ี 2  เตรียมการผลิตรายการ 

           ข้ันท่ี 1       การวางแผนผลิตรายการ  

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการผลิตรายการวิทยุ 

 “แผน” ที่ผู้ผลิตรายการจะต้องก าหนด เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการ แบ่งเป็น 3  
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การวางแผนทีมผลิตรายการ  การวางแผนรายการ  และการวางแผน
ปฏิบัติงาน 
 1.  การวางแผนทีมผลิตรายการ,   การวางแผนทีมผลิตรายการเพื่อก าหนดตัว 
ผู้รับผิดชอบในภาระงานผลิตแต่ละส่วน รายการที่น าเสนอด้วยรูปแบบต่างกันการวางแผนการผลิต
รายการจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
 รูปแบบรายการ:   สนทนา 
 ทีมผลิตรายการ ประกอบด้วย: ผู้ผลิตรายการ  ผู้ด าเนินการสนทนา  ผู้ก ากับรายการ 
     ผู้ควบคุมเสียง 
  

รูปแบบรายการ   สารคดี 

ทีมผลิตรายการ ประกอบด้วย :  ผู้ผลิตรายการ  ผู้เขียนบท  ผู้ด าเนินรายการ 
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    ผู้สัมภาษณ์-ผู้ให้สัมภาษณ์ (ในบางช่วงของรายการ) 
    ผู้ประสานงาน  ผู้ก ากับรายการ  ผู้ควบคุมเสียง 

   
 จากตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตได้ว่ารายการแต่ละรูปแบบ ทีมผลิตรายการจะ 
แตกต่างกันไป 
 2. การวางแผนรายการ  หลักส าคัญในการวางแผนรายการคือ ต้องสอดคล้องไป 
ในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนจัดรายการและตารางการกระจายเสียง เพราะการผลิตรายการ
เป้นกระบวนการที่ต่อเนื่องมากจากการจัดรายการ  โดยการผลิตรายการเป็นกระบวนการ
ด าเนินการให้ได้รายการเพื่ออกอากาศตามก าหนดเวลาที่วางแผนไว้ในผังรายการ 
 การวางแผนรายการเริ่มจากการศึกษาข้อมูล และการวางแผนเพื่อผลิตรายการ 
 1.  การศึกษาข้อมูลเพื่อให้ผลิตรายการได้สอดคล้องกับการจัดรายการ ได้แก ่
นโยบาย, วัตถุประสงค์ของสถานี, กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย, เวลากระจายเสียง เป็นต้น ผู้วางแผน
จะต้องน าข้อมูลเกี่ยวกับเวลาท่ีจะออกอากาศรายการมาใช้ในการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตของผู้ฟังและความต้องการความสนใจของผู้ฟัง ความยาวรายการจะต้องสัมพันธ์กับ
จ านวนประเด็นเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอรายการ  
 ผู้ผลิตรายการจะต้องวางแผนก าหนดประเด็นเนื้อหาให้เหมาะสม หากเนื้อหามาก 
เกินไปจะเป็นการยัดเยียดให้ผู้ฟังฟัง และมีผลต่อการน าเสนอให้ทันเวลา ซึ่งผู้อ่านอาจต้องอ่าน
ด้วยความเร็วมากกว่าปกติท าให้ผู้ฟังรู้สึกรีบร้อน ไม่ชวนฟัง และเลิกฟัง เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงงบประมาณในการผลิตรายการ  ความพร้อมด้าน 
บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์การผลิตรายการของสถานีที่มีอยู่  

  2. วางแผนเพื่อผลิตรายการ  หลังจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย   ภาพลักษณ์ 
สถานี กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ตลอดจน วัน-เวลาที่จะออกอากาศรายการและความยาวรายการแล้ว 
จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนผลิตรายการ 
 การวางแผนผลิตรายการ เป็นการวางแผนเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ คือ 

(1) ก าหนดจะผลิตรายการอะไร (What)  
     หรือต้องการจะสื่อสาร “แนวคิดอะไร” ไปถึงผู้ฟัง 
 (2) ผลิตรายการไปเพื่ออะไร (Why) 
      หรือมี “วัตถุประสงค์อะไร”  ในการผลิตรายการ 
(3) ผลิตรายการเพื่อผู้ฟังกลุ่มใด (To Whom) 
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     หรือจะผลิตรายการเพื่อ “ผู้ฟังเป้าหมาย” กลุ่มใด 
(4) วิธีการเสนอเป็นอย่างไร (How) 
      หรือจะน าเสนอเนื้อหาด้วย “รูปแบบวิธีการ” ใด 
(5) วิธีการผลิตรายการเป็นอย่างไร (How)  
      หรือจะผลิตรายการ “สด” หรือ “บันทึกล่วงหน้า” 
การตอบค าถามเพื่อก าหนดองค์ประกอบของรายการท่ีจะผลิตขึ้น มีแนวทางดังนี้ 
-แนวคิดรายการ  เป็น “สาร” ที่ผู้ผลิตรายการต้องการสื่อไปถึงผู้ฟัง 
-วัตถุประสงค์รายการ  ต้องสอดคล้องกับนโยบายและภาพลักษณ์ของสถานี 
-กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย   เป็นใคร ชอบไม่ชอบอะไร เพื่อผลิตรายการได้ตรงใจผู้ฟัง 
-วิธีการเสนอ   อย่างไรจึงเหมาะสม ถูกใจผู้ฟังมากท่ีสุด  

 โดยทั่วไปในการวางแผนน าเสนอรายการ ผู้ผลิตรายการควรค านึงถึง ความ
หลากหลายและการมีส่วนร่วม ช่วยให้ผู้ฟังติดตามฟังได้อย่างไม่เบื่อ (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ
, 2556 หน้า 259-267) 

การแบ่งประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียง 
  การเรียกชื่อรายการวิทยุ หรือการระบุว่าเป็นรายการประเภทใด มีความแตกต่างกัน
บางประการ ระหว่างแนวคิดของประเทศยุโรป ซึ่งมีนักวิทยุจาก BBC (British Broadcasting 
Company) ของอังกฤษ เป็นต้นแบบ ซึ่งมักจะแบ่งประเภทรายการตามลักษณะของวิธีการเสนอ
รายการกับแนวคิดของนักวิทยุจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะแบ่งตามลักษณะรูปแบบ
รายการและกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเป็นหลัก 

 อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของรายการ โดยทั่วไปนิยมแบ่งโดยใช้
ลักษณะของรายการวิทยุ 4 ลักษณะใหญ่ คือ (จุมพล รอดค าดี, 2525 น.24-27 

๑. แบ่งโดยเอาเนื้อหาของรายการ (Content) เป็นหลัก  
๒. แบ่งโดยเอาลักษณะรูปแบบการเสนอรายการ (Program Format) เป็นหลัก 
๓. แบ่งโดยเอาผู้ฟัง (Target Audience) เป็นหลัก 
๔. แบ่งโดยเอาหน้าที่สื่อมวลชน (Function of mass Media) เป็นหลัก 

 การแบ่งในลักษณะแรกนั้นถือเอาเนื้อหาของรายการเป็นหลัก เพราะการเอ่ยชื่อ 
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รายการต่าง ๆ นั้นเราต้องเน้นให้ผู้ฟังทราบว่ารายการนั้นจะมีเนื้อหาอะไร ตัวอย่างเช่น รายการ
การเกษตร  รายการกีฬา  รายการธรรมะ เป็นต้น  วิธีการเสนอรายการจะเป็นไปในรูปแบบใดสุด
แท้แต่คนจัดรายการจะเห็นเหมาะสม 
 ในลักษณะที่สองคือถือเอารูปแบบการเสนอรายการเป็นหลัก  การเอ่ยชื่อรายการ 
ประเภทนี้เรามักจะทราบโดยทันทีว่าลักษณะการเสนอรายการจะเป็นรูปใด  เช่นบอกว่า  รายการ
นิตยสารทางอากาศ  รายการสารคดี  รายการอภิปราย รายการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ลักษณะที่สามถือเอาผู้ฟังเป็นหลัก  ในลักษณะนี้การเรียกชื่อรายการก็ออกมาในรูปของ
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย  เช่น  รายการแม่บ้าน  รายการเพื่อเกษตรกร  รายการประเภทนี้ก็ถือว่าระบุ
เฉพาะตัวผู้ฟังอย่างชัดเจน แต่เนื้อหาก็บ่งไว้กว้าง ๆ ว่า ควรจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
คนกลุ่มนั้นเท่านั้น  แต่ไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องกีฬา  แฟชั่น  สุขภาพอนามัย ฯลฯ  การแบ่ง
รายการในลักษณะนี้ไม่ได้ระบุถึงวิธีเสนอรายการอย่างแน่ชัด  ขึ้นอยู่กับตัวผู้จัดรายการเองที่จะ
เลือกวิธีเสนอรายการวิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมกับเรื่องราวและกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 

การแบ่งลักษณะรายการตามหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นลักษณะสุดท้ายที่น ามา
พิจารณาในการแบ่งลักษณะรายการ โดยหน้าที่แล้วสื่อมวลชนจะต้องให้ข่าวสาร  ให้
ความรู้  ให้ความบันเทิง  และบริการสาธารณะ  เผยแพร่ธุรกิจ  การแบ่งรายการลักษณะ
ดังกล่าวนี้ เป็นวิธีการแบ่งรายการอย่างกว้าง ๆ เพราะชื่อรายการมีลักษณะ เนื้อหา และ
วิธีเสนอรายการครอบจักรวาล ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเอ่ยชื่อว่า รายการบันเทิงค าว่า ”
บันเทิง” อาจจะเป็นละคร  ดนตรี  หรือรายการอะไรก็ตามที่จงใจให้มีความสนุกสนานบาง
ทีก็ถือเป็นรายการบันเทิงเช่นเดียวกัน  หรือตัวอย่างรายการความรู้ก็อาจจะเป็นรายการ
การศึกษา รายการทายปัญหา  รายการท่องเที่ยว รายการสารคดี  ก็ถือเป็นรายการความรู้
เหมือนกัน 

สรุปแล้วเห็นได้ว่า การแบ่งแยกรายการตามลักษณะวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ท า
ความเข้าใจกันได้ง่าย อย่างไรก็ดียังมีรายการบางจ าพวกที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์การแบ่งที่
ได้กล่าวมาแล้วตัดสินได้ เพราะมีลักษณะผสมผสานกันไปหมด  บางครั้งเป็นรายการที่ไม่
มีความต่อเนื่อง ไม่มีแกนกลาง (Theme) แต่น าเนื้อหาและวิธีเสนอหลาย ๆ รูปแบบมา
ผสมปนเปกัน  รายการพวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นความบันเทิงเป็นหลัก  ผู้รู้บางท่านก็ก าหนด
ว่าเป็นรายการบันเทิงประเภทหนึ่ง แต่บางท่านก็มีข้อโต้แย้งว่าไม่ใช่ เพราะวิธีเสนอ
รายการมีหลายรูปแบบปนอยู่ คือพูดง่าย ๆ ว่าไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ลักษณะมา
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วัดได้  ดังนั้นจึงต้ังชื่อรายการกันไปต่าง ๆ  และจัดประเภทเป็นรายการจ าพวกสัพเพเหระ 
หรือ “ปกิณกะบันเทิง”  

 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทรายการ ตามบทบาทหน้าที่ของ 
สื่อมวลชน เนื่องจากข่าว และรายการอ่ืน ๆ ของ NHK WORLD RADIO JAPAN มีรูปแบบรายการ
และวิธีการเสนอคล้ายกัน แต่มีเนื้อหาแตกต่างหลากหลายตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
รายการ  ข่าว และรายการอ่ืน ๆ อีก 14 ชื่อรายการ เป็นรายการขนาดสั้น (ความยาวของรายการ
สั้นที่สุด 7 นาที และยาวที่สุด 20 นาท)ี 

3. แนวคิดเกี่ยวกับข่าววิทยุกระจายเสียง 

 Robert  McLeish (1999: 82) กล่าวถึงความหมายของข่าววิทยุกระจายเสียง ว่าค า
นิยามสั้น ๆ ที่ดีที่สุดของ “ข่าว” คือ “สิ่งซึ่ง ‘ใหม่’, ‘น่าสนใจ’, และ ‘จริง’” และอธิบายว่า ค าว่า ‘ใหม่’ 
นั้น หมายถึงเรื่องราวที่ผู้ฟังไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือ เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่ผู้ฟังทราบ
อยู่แล้ว – ค าว่า ‘น่าสนใจ’ หมายถึงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ฟังในทางใดทางหนึ่ง        
– ค าว่า ‘จริง’ หรือเป็นความจริง ก็ด้วยเหตุที่เรื่องราวนั้นถูกบอกกล่าวอย่างถูกต้องตามความ    
เป็นจริง 
 สุรินทร์  แปลงประสพโชค(2539, อ้างถึงใน วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2545: หน้า 7) ให ้
ความหมายของข่าววิทยุกระจายเสียงไว้ว่า  ข่าววิทยุกระจายเสียง หมายถึง  รายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาหลักคือ ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
ที่สนใจของประชาชนทั่วไป โดยจัดเสนอออกอากาศเป็นรายการประจ าหรืออาจเสนอแทรกในช่วง
การกระจายเสียงอื่น ๆ ได้ในกรณีที่เร่งด่วนและเป็นการรายงานความคืบหน้าเพียงสั้น ๆ   

 ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ (2542, หน้า30) กล่าวว่า ข่าวคือรายงานของเหตุการณ์ 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้  และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความส าคัญและมี
ผลกระทบต่อชีวิตของสมาชิกในสังคม 

 ลักษณะเฉพาะของข่าววิทยุกระจายเสียง  
 Andrew Crisell (1994:83) ชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของข่าววิทยุ ในหนังสือ 
“Understanding Radio” ว่า   

“ข่าววิทยุ มีธรรมเนียมที่เป็นจุดอ่อนมายาวนาน (ในเรื่องการเสนอข่าว) เนื่องจากความ
เป็นจริงที่ว่า รายการข่าว 10 นาทีที่ออกอากาศทางวิทยุ มีปริมาณเนื้อข่าว(จ านวนค าใน



32 
 

บท) เท่ากับ 1 คอลัมน์ครึ่ง ของหนังสือพิมพ์เท่านั้น  และหนังสือพิมพ์ ก็อาจจะตีพิมพ์
เนื้อหาข่าวเรื่องเดียวกันนี้ได้ถึง 30-40 คอลัมน์ (McLeish, 1978: 19-20) ด้วยเหตุนี้  แม้
รายการข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันความยาว 1 ชั่วโมงทางวิทยุ ก็ยังไม่เท่ากับการรายงาน
ข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง  และเนื่องจากข่าววิทยุต้องคัดเลือกและสรุป
มากกว่าหนังสือพิมพ์ ผู้ฟังจึงได้รับภาพประทับในใจว่า ข่าววิทยุนั้นถูกแก้ไขในระดับสูง 
(highly edited) สิ่งนี้น าไปสู่ทรรศนะที่ว่า วิทยุกระจายเสียง (และโทรทัศน์) น าเสนอข่าว
ชนิดที่ตางออกไปจากหนังสือพิมพ์จริง ๆ” 

 ประเภทของข่าววิทยุกระจายเสียง 

 ข่าววิทยุกระจายเสียงมีความแตกต่างจากข่าวหนังสือพิมพ์เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
คุณลักษณะของสื่อซึ่งมีแต่เสียงเท่านั้น การแบ่งประเภทของข่าววิทยุกระจายเสียงจึงจ ากัดตาม
ศักยภาพของสื่อเสียงซึ่งไม่สามารถน าเสนอข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่ซับซ้อน ประเภทข่าว
เชิงสืบสวน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ 
 ข่าววิทยุกระจายเสียง โดยทั่วไปมักแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ข่าวหนัก 
(Hard News) และ ข่าวเบา (Soft News) (ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2542) 

  ข่าวหนัก คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลใหม่ และมีความหมายส าคัญเป็น
แกนกลาง เนื้อหาของข่าวมักเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
อุตสาหกรรม เป็นต้น   

 ดรุณี หิรัญรักษ์(2538: 15-16; อ้างถึงใน วีรพงษ์  พลนิกรกิจ, 2545 หน้า 8) กล่าวถึง 
ข่าวหนักที่เสนอทางวิทยุและโทรทัศน์ ว่า มักจะเสนอโดยผู้วิจารณ์ข่าว ผู้วิเคราะห์ข่าว ซึ่งต้องมี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ความรู้ในวงการรัฐบาล นโยบายการต่างประเทศ 
กฎหมาย การศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ข่าวเบา  คือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เสนอเพื่อความบันเทิงเป็นแกนกลาง ข้อมูลเนื้อหา
สาระเป็นอันดับรอง  ข่าวประเภทนี้มักมีสาระเกี่ยวข้องกับความสนใจของมนุษย์ (Human 
Interest) เช่น ข่าวอาชญากรรม ดารา  แฟชั่น กีฬา  พยากรณ์อากาศ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ (2542: หน้า 33-39) ได้แบ่งประเภทของข่าวอย่าง
ละเอียดตามลักษณะเนื้อหา แบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ อีก 16 ประเภท ได้แก่  
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1. เร่งด่วน/ฉุกเฉิน (Emergencies) การที่ชีวิตคนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย 
ภารกิจที่มีความเร่งด่วนหรือเรื่องฉุกเฉิน เช่น การช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัย เป็นเหตุการณท่ี์ดึงดูดความสนใจ จัดเป็นข่าวประเภทหนึ่ง  

2. อาชญากรรม (Crime) คดีอาชญากรรมที่รุนแรง มักจะถูกเลือกมาท าข่าว ซึ่ง
สามารถเสนอเป็นข่าวได้ทุกขั้นตอน นับจากเมื่อเกิดเหตุขึ้น ต ารวจเข้าจับกุม และน าไปสู่
กระบวนการของศาลในที่สุด 

3. ข้อขัดแย้งและการถกเถียง (Conflict and Controversy) เหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงสังคมและวิถีชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งอันมีผลต่อสังคมนับเป็นข่าว ทุก
ประเด็นท่ีสาธารณชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นข่าวที่ดึงดูดความสนใจของประชาชน 

4. การเมือง/การปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (Local and National 
Government) ทุกกิจกรรมของการปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีผลกระทบต่อ
ผู้ฟัง ก่อให้เกิดความสนใจได้อย่างกว้างขวาง ย่อมเป็นข่าวทั้งสิ้น 

5. การวางแผนและการพัฒนา (Planning and Development) การก่อสร้าง
อาคาร หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่  ในระดับชาติ เช่น 
โครงการสร้างถนนแปดเลน สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ แนวคิดของโครงการพัฒนาที่ไม่
เพียงเป็นงานของชุมชนหรือของท้องถิ่น แต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบ
ต่อผู้ฟังระดับประเทศ 

6. อุตสาหกรรม (Industry) ข่าวของการพัฒนาด้านอุตสาหรรม หรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นข่าวที่ผู้ฟังให้ความสนใจ และเป็นข่าวใหญ่ได้ไม่วาจะเป็นการปลด ลด 
คนงาน หรือเพิ่มการจ้างงาน ย่อมกระทบกับแรงงานและความมั่งมีของคนในพื้นที่ 

7.สุขภาพอนามัย (Health) ข่าวประเภทนี้มีมากมายและเป็นที่สนใจเพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัวมากที่สุด เช่น ข่าวการแพร่ระบาดของโรค ความเจ็บป่วยที่เกิดจากสารพิษ 
จนถึงการขาดแคลนโลหิต 

8. กลุ่มกดดัน (Pressure Group) กลุ่มกดดันเป็นกลุ่มคนที่มีการจัดการ จัด
องค์กรที่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

9. ความสนใจของมนุษย์ (Human Interest) หมายถึงสิ่งพิเศษหรือไม่ปกติที่เกิด
ขึ้นกับคนทั่วไป เป็น ข่าวเบา หรือ สาระที่ประชาชนชอบฟัง เช่น การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 
1 เรื่องแปลก ผิดธรรมชาติ ตลกขบขัน ล้อเลียน มักเป็นประเด็นที่น าไปสนทนากันต่อ ๆ ไป 

10. บุคคลส าคัญ (Personalities) 
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11. กีฬา (Sport) 
12. เทศกาล (Seasonal News) 
13. ข่าวท้องถิ่น (Special Local Interest) 
14. ก า รพยาก รณ์ อ าก าศ  (Weather) เ ป็ น ข่ า วหลั ก ป ระ เภทหนึ่ ง ข อ ง

วิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฤดูกาลและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

15. การจราจร (Traffic) ข่าวจราจรเป็นข่าวที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ผู้ขับขี่ฟังขณะขับรถได้อย่าง
ปลอดภัย 

16. สัตว์ (Animals) 

 เหตุการณ์ที่ไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ก็อาจถูกน าเสนอเป็น
ข่าว หากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ฟัง “ค าถามที่บรรณาธิการข่าวต้องค านึงถึงเสมอ ก็คือ  ข่าว
นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังหรือไม่ อย่างไร” (ธรีารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2542. หน้า 39)  

คุณค่าของข่าว 

 ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าของข่าว  
ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นข่าวที่ควรน ามาเสนอหรือไม่ ผู้สื่อข่าวมักจะพิจารณาจากลักษณะ
ส าคัญหลายประการ คือ  
  ความใกล้ชิด (Proximity) คือนอกจากมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังแล้วยัง 

ต้องมีความใกล้ชิดกับผู้ฟังด้วย 
ความเกี่ยวข้อง (Relevant) หรือ การอยู่ในประเด็นที่สัมพันธ์กับผู้ฟัง ซึ่งอาจมี
ปฏิกิริยาต่อข่าวชิ้นเดียวกันต่างกัน แม้บรรณาธิการจะเห็นว่าเป็นข่าวที่มี
ผลกระทบต่อคนหมู่มากก็ตาม 
ความใหม่สด ความเป็นปัจจุบัน (Immediacy) จุดเด่นของวิทยุกระจายเสียง 
คือสามารถเสนอข่าวได้อย่างสด ใหม่ ทันที ที่เกิดเหตุการณ์ขั้น หรือ เสนอเสียง
สด จากสถานที่ต่าง ๆ ด้วยทันที  
ความน่าสนใจ (Interest) โดยลักษณะธรรมชาติของข่าวจะเน้นความสนใจของ
คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนน้อย  การ”มีคุณค่าแต่ไม่น่าสนใจ” จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้เขียนข่าวในการดึงจุดที่น่าสนใจส าหรับคนส่วนใหญ่ออกมา 
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ละคร (Drama) หรือความเร้าอารมณ์  ของเหตุการณ์ที่คล้ายละคร ท าให้ผู้ฟัง
ต่ืนเต้น เรื่องที่อันตราย การผจญภัย ความขัดแย้ง เป็นเนื้อหาเชิงละครที่ผู้ฟัง
สนใจ แต่ผู้เขียนข่าวต้องหลีกเลี่ยงที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในข่าว 

(ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2542. น. 30-32) 

  Robert McLeish (1999: 87) กล่าวถึงคุณค่าของข่าวและการคัดเลือกข่าววิทยุว่า  
คุณค่าของข่าวกระจายตัวออกเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจ และกระทบใจผู้ฟัง คุณค่าของข่าวถูก
ตัดสินโดยสาระส าคัญของสิ่งเหล่านี้ 

- มีความส าคัญ – เหตุการณ์ และ การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อโลก 
ประเทศชาติ ชุมชน และ บุคคล 

- ต่อสู้ ช่วงชิง(อ านาจ) – การเลือกต้ัง สงคราม คดีความในศาล ซึ่งยังไม่ทราบ
ผล 

- กะทันหัน – ขนาดความเสียหายจากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ แผ่นดินไหว พายุ การ
ปล้น(ธนาคาร) 

- ใกล้ในทางภูมิศาสตร์ – ยิ่งเกิดขึ้นใกล้เท่าไร ก็ต้องมีผลกระทบเท่านั้น 
- มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางวัฒนธรรม -  เรื่องที่บุคคลรู้สึกเกี่ยวข้องด้วย

ถ้ามีความรู้สึกร่วมแม้จะเกิดในทีห่่างไกลออกไป  
- ทันที – เป็นเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นจริง มากกว่าเป็นแนวโน้มที่จะเกิด  
- แปลก – เรื่องที่ไม่ปกติ หรือเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบใจผู้คน 

ส าหรับข่าวกีฬา อาจคุณค่าของข่าวทุกประการที่กล่าวข้างต้น ในระดับที่แตกต่างกัน 
ออกไป 
 ข่าว ถูกเรียกว่าเป็น “กระจกของสังคม” แต่ ข่าว ไม่ได้สะท้อนให้เห็นภาพทั้งหมดของ
สังคมเหมือนที่เห็นในกระจกเงา ข่าววิทยุเป็นข่าวที่ถูกคัดเลือกมาอย่างมาก แม้ว่าโดยนิยามของ
ข่าวซึ่งหมายถึง เรื่องที่ไม่ปกติธรรมดา การเลือกข่าววิทยุโดยหลักพื้นฐานก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่กระตุ้น
เร้าความอยากรู้อยากเห็นหรือเต็มไปด้วยความต่ืนเต้น แต่ต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเข้ากับ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

 จิรพงษ์ พลนิกรกิจ (2545: หน้า 9-11) กล่าวถึงการแบ่งประเภทของข่าว นอกเหนือ  
จากเกณฑ์ด้านคุณลักษณะและความส าคัญของข่าว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือข่าวหนัก ข่าวเบา 
และ ข่าวเชิงสืบสวน แล้ว  ยังสามารถจ าแนกประเภทของข่าวตามเนื้อหาของข่าว  ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาข่าวที่เป็น ข้อมูลข่าวสาร และ ความเป็นจริง (Information/Reality 
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Content),  เนื้อหาข่าวที่เป็นเรื่องความบันเทิง (Fantasy/Entertainment Content),  และเนื้อหา
ข่าวโฆษณาธุรกิจ (Commercial Content)  และ จ าแนกประเภทของข่าวโดยเกณฑ์พื้นที่ที่เกิดข่าว 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ข่าวในประเทศ (National News)  และ ข่าวต่างประเทศ 
(International News) อีกด้วย 

 องค์ประกอบของข่าว 
  การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียง ใช้วิธีการเดียวกับหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ มี
องค์ประกอบของข่าวที่ต้องรวบรวมให้ครบเพื่อตอบค าถามพื้นฐาน 5 ข้อ คือ  5 W กับ 1 H ดังนี้ 
  1. ใคร (Who) เป็นค าถามว่า บุคคลที่เป็นผู้กระท า คือใคร ใครเป็นบุคคลส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับข่าว บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบเป็นใคร 

2. ท าอะไร (What) เป็นค าถามต่อเนื่องจาก ใคร ว่า บุคคลนั้น ท าอะไร หรือ เกิด 
อะไรขึ้น (What happened?) จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นข่าว ที่ผู้ฟังควรสนใจ 

3. ที่ไหน (Where) เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบว่า เหตุการณ์ที่มีผู้กระท าให้   
เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นที่ไหน ใกล้ชิดผู้ฟังหรือ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจของผู้ฟังหรือไม่ 
  4. เมื่อใด (When) เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นเมื่อไหร่ วัน เวลาใด  
  5. เพราะเหตุใด (Why) และ อย่างไร (How) เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
และ เหตุการณ์นั้นด าเนินไปอย่างไร 

งานวิจัยนี้ น าแนวคิดเกี่ยวกบัข่าววิทยุกระจายเสียงมาวิเคราะห์การผลิตรายการ 
ข่าวประจ าวัน ของ เรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบของข่าว การ
คัดเลือกข่าว และ การให้ความส าคัญของข่าวประเภทต่าง ๆ  ตามนโยบายการเสนอข่าวของ NHK 
WORLD และหลักในการคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการ  
 
4.  แนวคิดเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

        
 David K. Berlo (1960) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมหรือลดประสิทธิภาพของ 

องค์ประกอบของการสื่อสารไว้ในแบบจ าลอง S  M  C  R (The Berlo model,The S M C R 
Model, 1960) ว่า ปัจจัยที่ช่วยเสริมหรือลดประสิทธิภาพขององค์ประกอบของการสื่อสาร ก็คือ 
คุณลักษณะขององค์ประกอบของการสื่อสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2538) 

       องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการการสื่อสารเป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของการ 
สื่อสาร  หากองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงการสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลมาก หากองค์ประกอบมี 
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ประสิทธิภาพต่ าการสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลน้อย องค์ประกอบจึงเป็นตัวการในการที่จะเพิ่มหรือ
ลดประสิทธิผลของการสื่อสาร ในกระบวนการการสื่อสารนั้นนอกจากองค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กัน มีผลกระทบซึ่งกันและกันแล้ว ยังมีผลต่อการสื่อสารด้วย ดังนั้น
หากผู้ส่งสารมีประสิทธิภาพ แต่สื่อและผู้รับสารด้อยประสิทธิภาพก็จะท าให้ประสิทธิผลของการ
สื่อสารด้อยลงไป ในท านองเดียวกันหากผู้ส่งสารด้อยประสิทธิภาพ หากสารไม่ชัดเจนแม้จะมีสื่อ
และผู้รับสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารก็ยังด้อยประสิทธิผลเช่นกัน และยิ่งหากทั้งผู้ส่งสาร, สาร, 
สื่อ และผู้รับสาร ด้อยประสิทธิภาพด้วยแล้ว การสื่อสารก็มีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จน้อยที่สุด 
การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 องค์ประกอบของกระบวนการการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร, สาร, สื่อ และผู้รับ
สาร ในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมหรือลดประสิทธิภาพของ
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังนี้ 
 1. ปัจจัยของผู้ส่งสาร 
  มีปัจจัยอยู่  4 ประการ ในส่วนของผู้ส่งสารที่จะมีผลต่อการเพิ่มหรือลด
ประสิทธิผลของการสื่อสาร ปัจจัยดังกล่าว ได้แก ่
  1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills) ของผู้ส่งสาร 
  1.2 ทัศนคติ (Attitudes) ของผู้ส่งสาร 
  1.3 ความรู้ (Knowledge) ของผู้ส่งสาร 
  1.4 สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม (Position within a social-cultural 
system) ของผู้ส่งสาร 
 2. ปัจจัยของผู้รับสาร 
  ในกระบวนการการสื่อสารนั้นคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในขณะ
หนึ่งเป็นผู้ส่งสาร ในอีกขณะหนึ่งเป็นผู้รับสาร ดังนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้รับ
สาร จึงประกอบไปด้วย 
  2.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills) ของผู้รับสาร  
  2.2 ทัศนคติ (Attitudes) ของผู้รับสาร 
  2.3 ความรู้ (Knowledge) ของผู้รับสาร 
  2.4 สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม (Position within a social-cultural 
system) ของผู้รับสาร 
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 3. ปัจจัยของสาร 
  ปัจจัยที่มีส่วนก าหนดประสิทธิภาพของสาร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
สื่อสารมีอยู่ 3 ประการคือ   

3.1 รหัสสาร (Message code)  
  3.2 เนื้อหาสาร (Message content)  
  3.3 การจัดสาร (Message treatment) 
  ทั้งในรหัสสาร, เนื้อหาสาร และการจัดสาร มีสิ่งที่ประกอบเป็นรหัสสาร, เนื้อหา
สาร และการจัดสารอยู่ 2 ประการ คือ ส่วนประกอบ (Elements) และ โครงสร้าง (Structure) 
 4. ปัจจัยของสื่อ 
  สื่อเป็นตัวเชื่อมผู้ส่งสารกับผู้รับสารเขาด้วยกัน ท าให้ผู้ส่งสารท าการสื่อสารไปยัง
ผู้รับสารได้ ในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจ าต้องมีสื่อและเลือกใช้สื่อเพื่อน าสารไปสู่ผู้รับสาร 
ประสิทธิภาพของสื่อย่อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารเช่นเดียวกับองค์ประกอบอ่ืนๆ 
การเลือกใช้สื่อย่อมสามารถจะเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได้ หากผู้ส่งสารเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร (Communication situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะ
มาก ในทางตรงกันข้ามหากผู้ส่งสารเลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร 
ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะน้อย 
  4.1 สิ่งที่ก าหนดการตัดสินใจในการเลือกสื่อ 
  ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจของผู้ส่งสารในการเลือกสื่อก็คือองค์ประกอบของ
กระบวนการการสื่อสาร อันได้แก ่
  1) ผู้รับสาร ในการเลือกสื่อนั้นผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของผู้รับสาร
ด้วยว่า ผู้รับสารเป็นใคร มีความสามารถในการรับและถอดรหัสสารอย่างไร ด้วยการฟัง การอ่าน 
หรือ การดู 
  2) สาร นอกจากน้ันผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาด้วยว่า รหัส, เนื้อหา และการจัดสาร
ของตนนั้นเหมาะสมกับสื่อประเภทใด เช่น หากหัวหน้างานต้องการจะสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาก็
จะต้องพิจารณาว่าควรจะสั่งด้วยการพูด เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยิน หรือสั่งโดยใช้สิ่งของ หรือ
ภาพเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น ควรจะสั่งด้วยการเรียกประชุมหรือเขียนบันทึก 
  3) ผู้ส่งสาร ในการเลือกสื่อนั้นผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาความสามารถในการ
เข้ารหัส หรือทักษะในการสื่อสารของตนด้วยว่าตนเองมีความสามารถในการพูด, เขียน หรือในการ
แสดง  เป็นต้น 



39 
 

4) สื่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวสื่อนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของสื่อใน 
การน าสารไปสู่ประสาทในการรู้สึก (Sense mechanisms) หรือวิธีการรับสารของผู้รับสาร ผู้รับ
สารสามารถรับความรู้สึกหรือรับสารได้โดย การเห็น (Seeing) การได้ยิน (Hearing) การสัมผัส 
(Touching) การได้กลิ่น (Smelling) และการลิ้มรส (Tasting) สื่อแต่ละสื่อย่อมมีความสามารถ
ต่างๆ กัน วิทยุท าให้ผู้รับสารรับสารได้โดยการได้ยิน โทรทัศน์ท าให้ผู้รับสารรับสารได้ทั้งจากการ
เห็นและการได้ยิน หนังสือพิมพ์ท าให้ผู้อ่านรับสารได้โดยการเห็น ผู้ส่งสารจึงต้องเลือกว่าจะใช้สื่อ
อะไร สื่อบุคคลหรือสื่อมวลชน แม้แต่สื่อประเภทเดียวกันก็ต้องเลือกว่าจะใช้อะไร เช่น โทรทัศน์จะ
ใช้ช่องไหน วิทยุจะใช้สถานีไหน หนังสือพิมพ์จะใช้ฉบับไหน ยิ่งผู้ส่งสารใช้สื่อที่สามารถน าสารไปสู่
การรู้สึกหรือการรับสารของผู้รับสารได้มากทางเท่าใด โอกาสที่ผู้รับสารจะได้รับสารและเข้าใจสาร
ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น 
 สุมน อยู่สิน (2548: 20-23) น าแบบจ าลองของเบอร์โลมาอธิบายองค์ประกอบของ
การสื่อสารด้วยการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง ไว้ดังนี้  

1.แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ในที่น้ีคือผู้พูดและผู้แสดง  ท้ังผู้พูดและผู้แสดงต้องมี 
คุณสมบัติตามส่วนประกอบย่อยภายใต้หัวข้อแหล่งสาร กล่าวคือ 

1.1 ต้องมีทักษะในการสื่ อสาร ทักษะที่ส า คัญ คือ ผู้พูดและผู้ แสดงต้องมี
 ความสามารถในการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร ซึ่งหมายถึงการเลือกใช้ค าพูดหรือ 

ภาษาพูดได้ถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และตรง
ประเด็น นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้จังหวะ ลีลาการพูด การเว้นวรรคตอน การเน้น
ค าหนักเบา  ส่วนการแสดงนั้นผู้แสดงต้องสามารถใช้เสียงในการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกออกมาให้ผู้ฟังสร้างจินตนาการได้จากเสียงที่ได้ฟัง 

1.2 ต้องมีทัศนคติที่ดีหรือมีความชอบต่องานด้านการพูดและการแสดง มีความ 
กระตือรือร้นในการท างาน  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง คือมีความมั่นใจในตนเองว่า
สามารถสื่อสารกับผู้ฟังได้ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ฟัง มองโลกในแง่ดี มีความเป็นมิตร
และมีอารมณ์แจ่มใส 

      1.3 ต้องมีความรู้ ในที่น้ีหมายถึงความรู้ที่มาจากการศึกษาในระบบและความรู้ใน    
         เรื่องที่จะพูดหรือเรื่องที่จะแสดง โดยเฉพาะผู้พูดในรายการประเภทความรู้  

โดยต้องท าความเข้าใจในเรื่องนั้นล่วงหน้า หรือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะด้าน 

1.4 ต้องเข้าใจระบบสังคมและวัฒนธรรม เพราะการพูดในรายการวิทยุกระจายเสียง 
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ประเภทต่าง ๆ เป็นการสื่อสารกับมวลชน ซึ่งต้องอยู่ในกรอบของสังคม และต้อง
เข้าใจวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคน รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ 
และค่านิยมของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีวัฒนธรรมประจ าชาติ วัฒนธรรม 
 ย่อย ๆ อีก การท าความเข้าใจวิถีชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ นี้ จะท าให้ผู้พูดรู้ความ
แตกต่างและรู้ความต้องการของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกเรื่องที่จะน ามาพูด
หรือแสดงได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังได้มากขึ้น 
 

2. สาร คือ เรื่องราวที่ผู้พูดหรือผู้แสดงน ามาพูดหรือแสดงทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีส่วน 
ประกอบย่อยดังนี้ 

2.1  สาระส าคัญหรือแก่นของเรื่อง เป็นส่วนที่บอกว่าจุดเด่นหรือจุดส าคัญของเรื่องที่ 
จะพูดคืออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  เหมาะสมกับผู้ฟังกลุ่มไหน ผู้ฟังจะได้รับ
ประโยชน์จากการฟังอย่างไร 

 2.2  โครงสร้างของสาร การพูดในรายการวิทยุมีโครงสร้าง 3 ส่วนคือ  
  ส่วนเริ่มต้นรายการ ส่วนกลางรายการ และส่วนจบรายการ  ส่วนเริ่มต้นรายการ  
  ผู้พูดต้องใช้ค าพูดที่ดึงดูดใจผู้ฟัง และในขณะที่การพูดด าเนินไปถึงตอนกลางของ 
  รายการ    ผู้พูดต้องพยายามรักษาระดับความสนใจของผู้ฟังไว้เพื่อให้ติดตามฟัง 
  ตลอด และในตอนจบรายการต้องพูดให้ผู้ฟังประทับใจ อยากจะกลับมาฟังในครั้ง 
  ต่อไป 
 2.3  เนื้อหา คือเรื่องราวที่เสนอทั้งหมด เนื้อหาที่น ามาพูดหรือน ามาแสดงทาง 

       วิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่มาจากการเลือกของผู้เขียนบทหรือผู้พูด โดยการ 
คาดคะเนว่าเป็นเรื่องที่ผู้ฟังอยากฟัง หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และบางครั้งอาจ
มาจากความต้องการของผู้ฟังโดยตรงก็ได้  

 2.4  การจัดสาร หมายถึงการจัดล าดับเรื่องราวหรือเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาที่จะพูด 
  ก่อนหลังตามล าดับ รวมถึงวิธีการเลือกใช้ถ้อยค า  ลีลาการน าเสนอ เพื่อให้ผู้ฟัง 

สนใจและเข้าใจง่ายไม่สับสน 
       2.5  รหัสสาร หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการพูดและการแสดง  การเลือกใช้รหัสสารหรือ 

ภาษาใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของรายการ เช่น รายการ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอาจใช้ภาษาท้องถิ่น   
รายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาษาที่พูด 
ต้องเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน เป็นต้น 
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3. ช่องทางการสื่อสาร  ส าหรับวิทยุกระจายเสียง ช่องทางที่ผู้ส่งสารส่งไปถึงผู้รับ คือการ 
ได้ยิน ผู้รับสามารถรับได้ด้วยหูหรือได้ยินแต่เสียงเพียงอย่างเดียว และในขณะที่ฟังก็ไม่ได้ต้ังใจฟัง 
อย่างใจจดใจจ่อ บางคนท างานอย่างอื่นไปด้วย ดังนั้นการพูดจึงต้องค านึงถึงความชัดเจน  
ควรใช้ประโยคสั้น ๆ ฟังแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน วกวน 

4. ผู้รับสาร  เบอร์โล อธิบายว่าการที่จะประสบความส าเร็จในการสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร 
และผู้รับสารต้องมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  เช่น มีทักษะในการสื่อสาร คือความสามารถในการ
ตีความสารที่ผู้ส่งสารส่งมา มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารและเรื่องราวที่ผู้ส่งสารน าเสนอ  มีความรู้
พื้นฐานด้านการศึกษาในระดับใกล้เคียงกับผู้ส่งสาร และมีความต้องการที่จะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ตลอดจน การที่ผู้ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในระบบสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจะท าให้มี
ความเข้าใจกันและสื่อสารกันได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรม 

นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาแล้ว ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)  
ซึ่งหมายถึง วิธีการหรือกิริยาท่าทางที่ผู้รับสารใช้หรือแสดงออกให้ผู้ส่งสารรับทราบว่าสารที่ส่งออก
ไปนั้น ไ ด้ผลตามเป้าหมายที่ ต้ั ง ไว้หรือไม่  เพียงใด ในกรณีของการพูดการแสดงทาง
วิทยุกระจายเสียง ปฏิกิริยาตอบสนองไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ต้อง
อาศัยระยะเวลากว่าที่ผู้ฟังจะตอบกลับมา หลังจากรายการออกอากาศไปแล้ว  อาจเป็นทาง
จดหมาย ทางโทรศัพท์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ท าให้ผูส้่งสารได้ทราบปฏิกิริยา ตอบ
กลับจากผู้ฟัง และเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการ (สุมน  อยู่สิน, 2548)  

 งานวิจัยนี้ น าแนวคิดเรื่องปัจจัยที่ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จของ เบอร์โล 
และ สุมน อยู่สิน มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์การผลิตรายการของ NHK 
WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ร่วมกับหลักการผลิตและองค์ประกอบของการผลิต
รายการ ว่า ผู้ผลิตรายการหรือผู้ส่งสาร มีคุณสมบัติอย่างไร เนื้อหารายการหรือสารที่ส่งออกไปมี
ของมีรหัสสาร หรือการใช้ภาษา และการจัดสาร หรือลีลาและวิธีเสนอ ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับสื่อที่รับรู้ด้วยการฟังอย่างไร และ ผู้ฟังหรือผู้รับสาร พอใจ และได้รับประโยชน์จากการฟังหรือไม่ 
อย่างไร  เพื่อสรุปว่ารายการต่าง ๆ ของเรดิโอแจแปน ประสบความส าเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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5. แนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนท่ามกลางแรงกดดันทางสังคม 

  นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารที่ท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพข้างต้น ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้องค์กรสื่อสารมวลชน ผู้ส่งสาร 
มีการด าเนินงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางสังคม  
  แมคเควล (McQuail, 1992: 142) กล่าวว่า การที่องค์กรสื่อมวลชนถูกควบคุมใน
ระดับต่าง ๆ ท าให้องค์กรต้องท างานท่ามกลางแรงกดดันทั้งภายนอก และ ภายใน ซึ่งมีผลต่อการ
ก าหนดนโยบายและหลักการท างาน ปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงกดดันต่อการท างานขององค์กร
สื่อสารมวลชน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
  1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยซึ่ง เกิด หรือ มีขึ้น ภายในองค์กรสื่อมวลชน ซึ่งในที่นี้ 
หมายถึงปัจจัยภายใน องค์กรของผู้ผลิตรายการ ปัจจัยภายในนี้ อาจควบคุมให้เป็นไปในแนวทาง
ใด ขึ้นอยู่กับ นโยบายขององค์กร เป็นส าคัญ ปัจจัยภายใน ได้แก่  ระบบบริหารจัดการ 
(Management) เทคโนโลยี (Technology) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (Media Professionals) 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภูมิหลัง อุดมการณ์ และ ทัศนคติ ของผู้
ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ส่งสาร 
  2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงกดดันที่มาจากแหล่งอ่ืน ๆ มี
อิทธิพลโดยตรง หรือโดยอ้อม ต่อกระบวนการท างานขององค์กร ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของสังคมในช่วงระยะเวลานั้น ๆ เป็นปัจจัยที่ยากแก่
การควบคุมหรือก าหนดให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรสื่อมวลชน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การควบคุมด้านการเมืองและกฎหมาย สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันศาสนา สถาบันด้าน
การศึกษา สหภาพแรงงาน  ช่องทางในการเผยแพร่  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม คู่แข่งขัน (องค์กร
ด้านสื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ) ผู้สนับสนุนรายการ ความต้องการและความสนใจของผู้รับสาร 
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ภาพท่ี  2.2 องค์กรสื่อมวลชนท่ามกลางแรงกดดันทางสังคม 
 

ท่ีมา: The Media Organization in a Field of Social Force, McQuail, 1992, p.142 
  
  จากภาพนี้ สามารถชี้ให้เห็นความสัมพันธ์หลัก 5 ประการที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อที่จะได้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่มีผลต่อกิจกรรมขององค์กรสื่อมวลชนและ
บทบาทของนักสื่อสารมวลชน ดังต่อไปนี้ 
 - ความสัมพันธ์ กับ สังคม  
  - ความสัมพันธ์ กับ ลูกค้า, เจ้าของกิจการ และ ผู้สนับสนุน 

 - ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวสาร 
 - ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างผู้ที่มีบทบาทแตกต่างกัน 
 - ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับสาร 

6. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ 

  วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อไร้พรมแดน สามารถเดินทางข้ามเส้นกั้นเขตแดนระหว่างปะ
เทศได้อย่างอิสระและรวดเร็ว  วิทยุคลื่นสั้น (High Frequency) ถูกใช้เพื่อกระจายเสียงไปยังผู้ฟัง
นอกประเทศต้ังแต่ปลายทศวรรษที่ 30 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้สื่อกระจายเสียงกลายเป็นสื่อข้าม
โลก การใช้คลื่นสั้นออกอากาศเพื่อผู้ฟังโพ้นทะเลจากสถานีวิทยุขนาดใหญ่ของประเทศตะวันตก 

Events + Constant information 
and culture supply 

   Competitors 
Competitors 
News/ 
Information 
agencies 
Advertisers 
  Owners 
          Unions 

Economic 
Pressures 

Social and 
Political 
Pressures 

Audience interest/demand 

Legal/ 
   Political 
    Control 
 

Other Social 
Institutions 

Management Technical 

Media 
Professional 



44 
 

เช่น BBC ของอังกฤษ CBS และ NBC ของอเมริกา ได้รับความนิยมพอสมควร แต่ไม่เหมาะที่จะ
น าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือการโฆษณา ตรงกันข้ามวิทยุคลื่นสั้นเป็นเครื่องมือที่ทรง
พลังอ านาจมากส าหรับการเมืองระหว่างประเทศ และ มีบทบาทมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
2 (วิภา อุตมฉันท์, 2546: 283-284) เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในทางการทูต การโฆษณาชวนเชื่อ หรือ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ  
  บราวน์ (Donald R. Browne, 1982: 3) อธิบายไว้ในหนังสือ “International Radio 
Broadcasting: The Limits of the Limitless Medium” ว่า ในที่นี้ วิทยุกระจายเสียงระหว่าง
ประเทศ หมายถึง ความพยายามอย่างมีเจตนารมณ์ของสถานีวิทยุในประเทศหนึ่งที่จะให้เข้าถึง
ผู้ฟังในประเทศอ่ืน ๆ  
  บราวน์ (Browne, 1982: 30-37) กล่าวถึงความมุ่งหมายของวิทยุกระจายเสียง
ระหว่างประเทศ ซึ่งมักจะได้รับอิทธิพลจากระบบการเงินและการควบคุม ว่า บรรดาสถานี
วิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ เกือบ 150 สถานีย่อมมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานีที่ได้รับเงินจากสถาบันส าคัญในสังคม อาทิ รัฐบาล องค์กรสาธารณะ  สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันทหาร ฯลฯ  จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ที่กล่าวถึง มี 8 ประการ ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ (Instrument of Foreign Policy) 
โดยการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางในการแจ้งให้ผู้ฟังทราบนโยบายระดับประเทศ อย่างเป็น
ทางการหรือกึ่งทางการ เป็น ประกาศ รายงาน การแถลงนโยบาย หรือ การกล่าวสุนทรพจน์ เป็น
บทบาทของวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศในการท า ให้นโยบายต่างประเทศ ประสบ
ความส าเร็จ 
  2. เป็นกระจกสะท้อนสังคม (Mirror of Society) สถานีวิทยุระหว่างประเทศแสดงให้
เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ โดยอาจน ารายการที่เคยออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ภายในประเทศ มาออกอากาศใหม่ หรือเสนอการรายงานข่าวพิเศษ รายการสนทนา สัมภาษณ์ 
ละคร หรือสารคดี ที่ผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนสังคม หรือ สภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งดูดี ไม่
มีปัญหา เช่น อาชีพและวิถีการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย (ของเรดิโอ แจแปน) ส่วนปัญหาสังคม 
เช่น คนว่างงาน และความยากจน จะน าเสนอเป็นส่วนน้อย  
  3. เพื่อแสดงตนให้ปรากฏในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Presence) ประเทศที่ได้รับ
เอกราชใหม่ ใช้วิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นอิสระ หลายสถานีได้
พัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์และวัตถุประสงค์ในขณะนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา  
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ชวนเชื่อ หรือต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของประเทศฝ่ายตรงข้าม และเมื่อสถานการณ์สงบลงก็
ยังคงกระจายเสียงออกอากาศต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาตินั้นยังคงอยู่ในสังคมโลก 
  4. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและโน้มน้าวใจให้เห็นพ้องด้วย (Converter and Sustainer) 
นักวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ มีเจตนาที่จะชักจูงผู้ฝังให้เห็นคล้อยตาม ยอมรับใน
ทัศนะ ความเชื่อ และนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ หรือองค์กร ผู้เป็นเจ้าของสถานี เช่น ให้มีศรัทธา
ในศาสนาคริสต์ (โดยสถานีที่กลุ่มคริสเตียนเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน) หรือ เพื่อแสดงถึงความดีงาม
ของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นต้น 
  5. เพื่อบีบบังคับและขู่ขวัญ (Coercer and Intimidator) วิทยุระหว่างประเทศถูกใช้
เพื่อบีบบังคับและขู่ขวัญ เป็นเวลานานก่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่สอง และยังถูกใช้อย่างลับ ๆ  
เพื่อคุกคามและท าลายล้างรัฐบาลหรือผู้น าประเทศอ่ืน 
 6. เพื่อให้การศึกษา (Educator) สถานีวิทยุระหว่างประเทศบางสถานีก่อต้ังขึ้นเพื่อให้
การศึกษาอย่างเป็นทางการ หลาย ๆ สถานี กระจายเสียงรายการสอนภาษาทางวิทยุ พร้อมแจก
เอกสารบทเรียนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื้อหาของบทเรียน บทสนทนา สถานการณ์ และผู้คนมี
ลักษณะเป็นอุดมคติ เป็นมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล ฉลาด และสามารถจัดการกับปัญหาได้ น้อยมากที่
จะมีใครพูดด้วยความโกรธ 
 7. เพื่อให้ความบันเทิง (Entertainer) Browne(1982: 36) มองว่า รายการเพื่อให้
ความบันเทิงของสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความบันเทิงอย่าง 
บริสุทธิ์ (Pure Entertainment) หรือ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้อยู่รับฟังต่อไปจนถึงเวลา
ของรายการหลักประเภทข่าวสาร หรือ เป็นเพียงรายการที่เติมช่องว่าง (Filler) ระหว่างรายการ
ข่าวสารของสถานี  
  8. เพื่อขายสินค้าและบริการ (Seller of Goods and Service) ในช่วงปลายทศวรรษ 
1920 สถานีวิทยุระหว่างประเทศของอเมริกา แสดงตัวว่าเป็นสถานีเพื่อการโฆษณาสินค้าอย่างชัด
แจ้ง และมีสถานีเพื่อการค้าอยู่ทั่วทุกทวีป  รายการส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Commercial Station) เป็นรายการเพลงยอดนิยม  บางสถานี เช่น Radio 
Japan และ BBC พยายาม “ขาย” ความงามของสถานที่ท่องเที่ยว  สถานีอ่ืน ๆ แจ้งข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศ  สถานีคริสเตียน อนุญาตให้มีการโฆษณาขาย
หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล 
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7. แนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนด้านการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ 
  
 การจ าแนกประเภทของสื่อวิทยุ ตามลักษณะของเป้าหมายและประเภทของการ
ประกอบการ (License Classification) มีเกณฑ์ส าคัญของการจ าแนกอยู่ที่เรื่องของเป้าหมาย
องค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม และ ในเรื่องที่มาของรายได้ซึ่งสถานีแต่ละ
ประเทศได้วางแนวทางไว้แตกต่างกันต้ังแต่แรกเริ่มในการด าเนินการสถานี (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 
บรรณาธิการ, 2547, หน้า 338) 
 วิภา อุตมฉันท์ ( 2544: 229) อธิบายระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะตามความคิด
ของ เรบอย (Raboy,1995) ว่า “ระบบเพื่อสาธารณะในความหมายของเรบอยและในความหมาย
กว้าง ๆ ทั่วไป มักหมายรวมถึงทั้งระบบที่รัฐเป็นเจ้าของและภาคสาธารณะเป็นเจ้าของ  การที่รวม
ระบบของรัฐเป็นส่วนหน่ึงของระบบเพื่อสาธารณะก็เพื่อให้เห็นต่างจากระบบเพื่อการค้าและโดยมี
สมมติฐานว่า รัฐใช้สื่อที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเอง” (วิภา อุตมฉันท์, 2544 
เชิงอรรถ หน้า 299) 
 ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ หรือ มีการกระจาย
เสียงเพื่อสาธารณะเป็นประเพณีปฏิบัติอันเก่าแก่อยู่ก่อน ซึ่งได้แก่ประเทศในยุโรปตะวันตก 
แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้ก็ก าลังประสบปัญหาว่านโยบายการปล่อยเสรีของ
รัฐ การปฏิรูประบบตลาด และศรัทธาอันสั่นคลอนไม่ยืนหยัดของรัฐต่ออนาคตของระบบสื่อเพื่อ
สาธารณะ ก าลังกัดกร่อนท าลายสมบัติอันล้ าค่าของชาติอยู่  (ในที่นี้หมายถึงระบบสื่อเพื่อ
สาธารณะ-ผู้วิจัย) (วิภา อุตมฉันท,์ 2544, หน้า 230) 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดสื่อสาธารณะ  
  
 Cave and Brown (1990) และ Allan Brown (1996)(อ้างถึงใน กานตชาติ เรือง
รัตนอัมพร, 2550) มองว่าการกระจายเสียงควรจะมีวัตถุประสงค์มากกว่าการให้ความบันเทิงแก่
ผู้ชมและผู้ฟัง และมิได้มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดให้แก่ผู้ผลิตเช่นเดียวกับสื่อเชิงพาณิชย์   Atkinson 
(1997) ได้กล่าวถึงแรงผลักดัน 3 ประการที่ท าให้เกิดสื่อสาธารณะขึ้น  ประการแรกคือปัจจัยทาง
เทคนิค  เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเข้ามาจัดสรร
ทรัพยากรนี้ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  ประการที่สอง เนื่องจาก
ความส าคัญของระบบการกระจายเสียงที่มีศักยภาพสูงต่อระบบการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าหากประชากรในประเทศใดได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสมบูรณ์
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แล้ว (Perfect Information) รัฐบาลของประเทศนั้นย่อมไม่สามารถควบคุมระบบสื่อสารเพื่อใช้
ในทางมิชอบได้   ประการที่สาม เป็นแรงผลักดันจากความไม่เชื่อมั่นว่าระบบทุนและกลไกตลาดท่ี
จะให้บริการเพื่อสาธารณะได้ หากปล่อยให้นายทุนครอบครองสื่อแล้วย่อมใช้สื่อเพื่อสร้าง
ประโยชน์ส่วนตน รายการที่ผลิตขึ้นจึงอาจเป็นไปเพื่อรายได้มากกว่าเพื่อสังคม   

 ปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างสื่อสาธารณะและสื่อเชิงพาณิชย์ใน 3 ด้าน โดย 
กล่าวว่าสื่อสาธารณะมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าถึงประชากรของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านต่าง  ๆ โดยเป็นเสมือน  “พื้นที่สาธารณะ” ของประชาชนทุกคนใน
ประเทศ  ในขณะที่สื่อเชิงพาณิชย์มีเป้าหมายทางการค้าและมีรายได้หลักมาจากค่าโฆษณา ผู้ชม
รายการจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าต่างๆ สื่อเชิงพาณิชย์จึง
เปรียบเสมือนเป็นตลาดที่เป็นพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน  กล่าวได้ว่า ความแตกต่างที่ชัดเจน
ของสื่อเพื่อสาธารณะและสื่อเชิงพาณิชย์อยู่ที่จุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อ
การค้าหรือมุ่งเพื่อสร้างคุณภาพให้กับสังคม ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวก็จะส่งผลต่อนโยบายและ
เนื้อหาต่างๆ ที่สื่อน าเสนอต่อสังคม 
 
ความหมายและคุณสมบัติของระบบกระจายเสียงสาธารณะ 
 
 ภายใต้สถานการณ์ใหม่ที่สื่อกระจายเสียงทั่วทั้งโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมาย จนมีผลให้ระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะอันเก่าแก่ประสบภาวะวิกฤต การท า
ภาพลักษณ์ของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะให้กระจ่างชัดจึงมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ 

 ค านิยามที่จะมาสื่อความหมายว่า ระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคืออะไร ให ้
ตรงตามความเป็นจริงจ าเป็นต้องพิจารณาจากหลายมิติ  
 1.มิติเชิงโครงสร้าง 

     องค์กรที่ท างานเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายเสียงแห่งชาติมีรูปแบบมากมาย
แตกต่างกัน แบรนท์ และ ซีอูน (Brants & Siune) ได้สร้างกรอบกว้าง ๆ เป็นเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาดูองค์กรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะซึ่งอย่างน้อยควรจะต้องมีคุณลักษณะที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ (Baker 1997:32 อ้างถึงใน วิภา อุตมฉันท์, 2544, หน้า 240) 
 - มีหน้าที่ต้องรายงานตรง(Accountability) ต่อตัวแทนทางการเมืองของประชาชน 
  ผ่านองค์กรบริหารของระบบเพื่อสาธารณะนั้น 
 - มีเงินรายได้บางส่วนจากสาธารณะ 
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 - มีการควบคุมด้านเนื้อหา 
 - ให้บริการทัว่ถึง มุ่งเพื่อพลเมืองของสังคม 
 - มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง 

 องค์กรที่ท่ัวโลกยอมรับว่ามีคุณลักษณะของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะก็คือ  
BBC ของอังกฤษ ซึ่ง เซอร์ จอห์น ไรธ์ (SIR John Reith) ได้วางพื้นฐานไว้ต้ังแต่ทศวรรษที่ 1920  
BBC เป็นองค์กรสาธารณะที่เป็นอิสระ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม (License Fee)ที่เก็บจาก
ประชาชน (ในโลกนี้มีแต่ BBC ของอังกฤษ และ NKH ของญี่ปุ่น ที่ยังคงรักษาระบบค่าธรรมเนียม
เป็นแหล่งรายได้ทางเดียวของสถานี) 

 2 .มิติเชิงอุดมการณ์ 
     หน่วยงานวิจัยด้านการกระจายเสียงของอังกฤษ คือ BRU (Broadcasting  

Research Unit) ได้พยายามอธิบายความหมายของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะโดยเอา
เจตนารมณ์ขององค์กรเป็นที่ต้ังไว้ดังนี้ (Marc Raboy,1995:6 อ้างถึงใน วิภา  อุตมฉันท์, 2544, 
หน้า 242-243) 

  - ต้องเข้าถึงทุกคน (ในทางภูมิศาสตร์) 
  -  น าเสนอเนื้อหาที่เป็นรสนิยมและความสนใจของทุกคน 
  -  ให้ความสนใจกับคนกลุ่มน้อยเป็นพิเศษ 
  -  ช่วยสร้างความรู้สึกแห่งชุมชนและเอกลักษณ์แห่งชาติ 
  -  ปลอดจากผลประโยชน์ 
  -  รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ 
  -  แข่งขันเพื่อรายการที่มีคุณภาพไม่ใช่แข่งขันเพื่อแย่งจ านวนผู้ชม 
  -  มีแนวทางการท างานที่ให้อิสรภาพ(Liberate) แก่ผู้ผลิตมากกว่าควบคุมผู้ผลิต 

 ในทัศนะของเกรแฮมและเดวีส์ (Graham & Davies, 1997 อ้างถึงใน วิภาอุตมฉันท์ ,  
2544, หน้า 244) องค์กรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ “ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ” (Center of 
Excellence) ซึ่งทั้งผลิตและออกอากาศรายการด้วยตัวเอง เป็นผู้วางมาตรฐานให้กับตลาด และ
ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กับสื่อกระจายเสียงทั้งระบบ   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรกระจาย
เสียงเพื่อสาธารณะ มีดังนี้  
   1. ต้องมีขาดใหญ่พอที่จะส่งอิทธิพลต่อตลาด (หากไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเป็น 
หลักค้ าประกันด้านคุณภาพในระบบกระจายเสียง) 
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   2. ต้องออกอากาศเป็นเครือข่ายระดับประเทศ เชื่อมโยงทั่วประเทศ เป็นช่องที่ 
ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ (Universal Access Channel) จึงจะสามารถสนองความต้องการที่
หลากหลายของชุมชน สร้างความรู้ร่วม (Common Knowledge)ให้แก่พลเมืองของประเทศ 
แก้ปัญหาความรับรู้ที่แยกย่อย กระจัดกระจาย (Fragmentation) ซึ่งเป็นผลจากสื่อในระบบเอกชน
ยุคมัลติมีเดีย (หมายถึง ผู้ฟังกลุ่มย่อย ๆ รับรู้เรื่องเดียวกัน แตกต่างกันไปตามที่ช่องต่าง ๆ เสนอให้
รับฟัง-ผู้วิจัย) 
   3. ต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลการเมืองและการค้า จะต้องไม่ถูกผลักดันให้ต้องใช้ 
มาตรการทางการค้า (Commercial Criteria) เป็นเกณฑ์ในการท างาน อีกทั้งต้องอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจได้ด้วยโครงการทางการเงินที่มั่นคงและเป็นแผนระยะยาว 
  การมีรายได้โดยตรงหรือรายได้บางส่วนจากประชาชนท าให้มีความเป็นอิสระและถือ
เป็นตัวบ่งชี้ (Indicator) อย่างหนึ่งหรือคุณสมบัติข้อหนึ่งของระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ แต่
ทุกวันนี้รูปแบบรายได้จากประชาชนอย่างแท้จริงก็มีแต่ในอังกฤษและญี่ปุ่นเท่านั้น ประเทศอ่ืน ๆ 
ล้วนต้องหาทางออกด้วยการหารายได้จากหลายทางมาผสมกัน 
  “การกระจายเสียงภาคโพ้นทะเลของ BBC และ NHK ประกาศเปิดเผยว่าได้รับ
งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากภาครัฐ และหาทางออกเพื่อให้อยู่รอดทางเศรษฐกิจด้วยการต้ัง
บริษัทในสังกัดเพื่อหารายได้ด้วยวิธีทางการค้า (เช่น การขายรายการสารคดี ละครโทรทัศน์-ผู้วิจัย) 
มาจุนเจือกิจการส่วนที่เป็นการกระจายเสียง (อาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ห้ามกิจการส่วนที่เป็น
การกระจายเสียงเท่านั้นไม่ไห้มีรายได้ทางอ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียม)” (วิภา  อุตมฉันท์, 2544, 
หน้า 245) 

การจัดรายการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (What Programming for Public Broadcasting?) 
  World Radio and Television Council (WRTVC) องค์กรอิสระ(Nongovernmental 
Organization) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO เผยแพร่เอกสารเรื่อง “Public Broadcasting 
Why ? How ?” ในปีค.ศ. 2001 กล่าวถึงการจัดรายการกระจายเสียงสาธารณะ  ว่า หลักการซึ่ง
เชื่อมโยงมาสู่การกระจายเสียงเพื่อสาธารณะท่ีเป็นอยู่ในเวลานี้ และภาระหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ
ที่การกระจายเสียงเพื่อสาธารณะต้องแบกรับ  คือ การแจ้งข่าวสาร (Information), การให้
การศึกษา (Education) และการให้ความบันเทิง (Entertainment) ดังนั้น การจัดรายการกระจาย
เสียงเพื่อสาธารณะจึงควรมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (World Radio and Television Council, 2001:17. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf) 

   

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf
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  A. ข่าวสารท่ีปราศจากอคติและช่วยเปิดหูเปิดตา (Unbiased, Enlightening  
Information)  
     เพราะสถานภาพของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ, เพราะว่ารับการสนับสนุน
ทางการเงินจากสาธารณะและมุ่งให้บริการแก่สาธารณะ หน้าที่ในการแจ้งข่าวสารซึ่งเป็น
ข้อบังคับของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจึงถูกคาดหวังสูง  อย่างน้อยข่าวสารที่เสนอ
ต้องปราศจากอคติและช่วยเปิดหูเปิดตาประชาชนให้มีความเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 B. เรื่องที่น่าสนใจทั่วไปและการบริการที่เป็นประโยชน์ (General Interest and 
Service Programming)  
     จัดรายการที่ให้ประโยชน์ทั่วไปและให้บริการสาธารณะ ส าหรับนอกจากการ
รายงานข่าว ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขยายวงกว้างไปยังรายการอ่ืน ๆ ทุกรายการที่ท า
ให้ประชาชนพลเมืองสามารถรู้เรื่องราวที่แตกต่างหลากหลาย เช่น เรื่องที่ก าลังอยู่ในความ
สนใจ สิ่งที่ประโยชน์ในทางปฏิบัติ อาจกล่าวถึง เรื่องของผู้บริโภค ประเด็นด้านกฎหมาย ให้
ค าแนะน าวิธีการ  อภิปรายประเด็นด้านสุขภาพ  บริการสาธารณะของชุมชน ฯลฯ 

  C. เนื้อหาท่ีโดดเด่น มีเอกลักษณะเฉพาะ (Programs That Leave Their Mark)  
     รายการที่มี เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ,  มนุษยชาติ  เนื้ อหาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งอาจเป็นรายการบันเทิงส าหรับสาธารณชน 
(Wide Public) โดยต้องท าอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสื่อเชิงพาณิชย์  อาทิ รายการเกม
โชว์ที่ให้ทั้งข่าวสารและบันเทิงพร้อม ๆ กัน  ละครร่วมสมัย หรือ ละครอิงประวัติศาสตร์ 
บทบาทในการให้การศึกษาของสื่อสาธารณะไม่ควรใหญ่โตเกินจริงแต่ก็ต้องจ าไว้ว่า สื่อ
สาธารณะโดยเฉพาะโทรทัศน์ ไม่ใช่การสอนหลักสูตรภาคค่ า 

  D. ผลิตข้ึนเอง (In-House Production)   
     รายการที่ถูกออกแบบจัดท าขึ้นด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันเป็นพิเศษ เป็นจริยธรรม
ของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ ผู้ประกอบการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะต้องมี
ส่วนรวมในการผลิตเสียงและภาพในรายการด้วย การผลิตเองไม่เพียงแต่ท าให้สามารถ
ควบคุมให้รายการมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ยังท าให้แน่ใจได้ว่ามีการสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นและมีอยู่ในองค์กรตลอดไป  การผลิตรายการขึ้นเอง
ยังเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพที่ต้องผู้ประกอบการต้องรักษาไว้ และให้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการอ่ืน ๆ  
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  E. เนื้อหาระดับชาติ เป็นเรื่องของประเทศชาติโดยส่วนรวม (National Content) 
      การกระจายเสียงสาธารณะต้องมีเนื้อหาระดับชาติ ในแง่การส่งเสริมความคิด 
 (Idea) ความคิดเห็น ค่านิยมปัจจุบันของสังคม โดยให้ความส าคัญต่อรายการระดับชาติ 
 เป็นอันดับแรก 
การประเมินผล 
  การตัดสินว่าองค์กร หรือ ผู้ประกอบการกระจายเสียงสาธารณะ ได้ปฏิบัติตามกฎของ
การกระจายเสียงเพื่อสาธารณะหรือไม่ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการบริการสาธารณะ  และ ความพึงพอใจของ
สาธารณะต่อสถานีและรายการที่เสนอ 
  ในแง่การประเมินความส าเร็จของสถานีในการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะนั้น ไม่
สามารถใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว เช่น การวัดเรทต้ิง อย่างท่ีสถานีเพื่อการค้าท ากัน เพราะ
เป้าหมายของสถานีบริการสาธารณะไม่ใช่การที่สามารถดึงดูดผู้รับในวงกว้างให้มาฟังตลอดเวลา 
จึงต้องออกแบบกลไกการประเมินท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของการกระจาย
เสียงสาธารณะ  เกณฑ์ประเมินที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินความส าเร็จของสถานีกระจายเสียงเพื่อ
บริการสาธารณะอาจพิจารณาที่  ความแตกต่าง(Plurality) ตามลักษณะทางประชากรของผู้รับ
สาร แม้จะมีจ านวนน้อยแต่มีความแตกต่างกัน และ จ านวนของผู้รับสารที่สถานีเข้าถึงในการ
ออกอากาศรายการในบางช่วงเวลา (ไม่ใช่ตลอดทุกช่วงเวลาเหมือนกับการวัดเรทต้ิง) 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับที่มีต่อการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะซึ่ง
อยู่ในบริบทที่สถานีมุ่งจะให้บริการที่แตกต่างจากสถานีอ่ืน ๆ  ดังนั้น “การรับรู้ว่ารายการกระจาย
เสียงของสถานีแตกต่าง และเสนอเรื่องที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ฟัง” ก็อาจเป็นตัวชี้วัดความพึง
พอใจของผู้รับสารสาธารณะได้  การประเมินความพึงพอใจโดยการส ารวจความคิดเห็นโดยทั่วไป 
มีประโยชน์ในเรื่องน้ี  เอกสารของ WRTVC (2001) กล่าวด้วยว่า ค าถามที่ใช้ในการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ฟัง อาจเป็นค าถามต่อไปนี้--ประชาชนพอใจบริการที่ได้รับหรือไม่, เชื่อถือข่าวสารที่
ได้รับจากรายการข่าวสารของสถานีหรือไม่ , รู้สึกว่าสถานีได้พยายามที่จะส่งเสริมให้ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมในเนื้อหาและการน าเสนอรายการโดยเฉพาะหรือไม่ , ประชาชนพิจารณาเห็น
ว่าการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะเป็นสิ่งจ าเป็นหรือไม่  
  ในแง่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Kearney Michael and Adachi Setsuko (2012) 
กล่าวถึง การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ค่อย ๆ เกิดมีขึ้นสืบเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ว่า “ท าให้เกิดวัฒนธรรมย่อย ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมลูกผสม (Hybridized 
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Culture) หลายวัฒนธรรม โดยกล่าวว่า โลกถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ก้าวหน้า (Advanced Information and Communication System: AICS) และถูกโยงใยด้วยสาย
ระยางของการสื่อสารระดับต่าง ๆ สื่อมวลชน ผ่านทางดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ซึ่งใคร ๆ ก็มีใช้
พร้อมกับการเข้าถึงสิ่งที่ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดา ช่องทางของการสื่อสารเหล่านี้เอ้ือให้วัฒนธรรม
หนึ่งในที่ห่างไกลในส่วนต่าง ๆ ของโลก ผสมเข้ากับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง วัฒนธรรมย่อยที่เกิดจาก
การผสมผสานเหล่านี้ มีความแตกต่างหลากหลาย บางครั้งสร้างความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจและ
ต าแหน่งฐานะทางสังคม ศาสนา และ ชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกัน ก็ผสมและก่อเกิดเป็นกลุ่มย่อย
ของวัฒนธรรมหลายชาติพันธุ์ (Multi-ethnic Subsets) แตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียม  สิ่งที่เป็น
นิสัยติดตัว รวมทั้งอาหาร กลุ่มวัฒนธรรมลูกผสมใหม่เหล่านี้ เกิดและพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของรัฐประเทศหนึ่ง ๆ แม้แต่ในประเทศที่คิดว่าตนเองมีวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น ญี่ปุ่น ก็
เป็นดังที่กล่าวมาเช่นกัน”  
   
  นอกจากนั้น Browne, Donal R. (1971) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้ฟัง
วิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ ว่า เป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าผู้ฟังรายการวิทยุของ
สถานีวิทยุระหว่างประเทศในเอเชียมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ผู้ฟัง Voice of America หรือ 
Radio Japan)  
  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์จดหมายจากผู้ฟังและผลการวิจัยเชิงส ารวจบางเรื่องก็ให้
ข้อมูลลักษณะของผู้ฟังกลุ่มที่ชัดเจนพอใช้ กล่าวคือ เป็นคนหนุ่มสาว (อายุ 15-35 ปี) มีการศึกษา
ดี อยู่ในเมือง เป็นเพศชาย (แต่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับนักเรียนหญิง) ค่อนข้างมีรายได้ดี(มีฐานะ) 
มักจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือ มีต าแหน่งหน้าที่อันทรง
(Browne, 1971)   

  งานวิจัยนี้  น าแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ หลักการและ
ลักษณะเฉพาะของการกระจายเสียงสาธารณะ ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงการ
วิเคราะห์ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศมาอธิบายเหตุผลที่ NHK WORLD 
RADIO JAPAN มีกรอบแนวทางการด าเนินงานผลิตรายการต่าง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างไปจาก
สถานีวิทยุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านเนื้อหารายการ และการก าหนดเวลาออกอากาศซึ่งมี
ข้อจ ากัดทีอ่าจส่งผลไปยังการเลือกวิธีเสนอรายการ 
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8. แนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบญี่ปุ่น  
           เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การบริหารธุรกิจและการจัดการของบริษัทญี่ปุ่น  เป็นการ
บริหารงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบสูง การท างานหนักอย่างทุ่มเทจนเลยเวลาเลิกงานจึงดูเหมือนเป็นเรื่อง
ธรรมดา  ความเป็นญี่ปุ่น ท าให้วัฒนธรรมองค์กรมีความแตกต่างกับประเทศอ่ืนอย่างเด่นชัด  
 การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานการผลิตรายการของ เรดิโอ แจแปน จึงควร
พิจารณาลักษณะเฉพาะของการท างานแบบญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อเอกลักษณ์การผลิตรายการ 
คุณภาพ และผลส าเร็จของรายการ ลักษณะส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบบริหารงานแบบ
ญี่ปุ่น ได้แก่ (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2531: อ้างถึงใน กิตติมา ชาญวิชัย, 2548, น.28)  
 1. การจ้างงานแบบตลอดชีพ (Lifetime Employment) เกิดจากการยอมรับในค่านิยม
ที่ว่า “กิจการก็เสมือนครอบครัวหนึ่ง ประธานบริษัทเสมือนพ่อบ้านและคนงานทุก ๆ คนก็ เสมือน
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว” ดังนั้น ชีวิตในท่ีท างานก็เหมือนชีวิตที่บ้านของตนเอง 
 2. การบริหารงานแบบกลุ่ม (Collectivism Management) ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกของ
กลุ่มงานมานานแล้ว ในชีวิตการท างานจึงต้องมีการท างานเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่า “ทีมเวิร์ก” 
มากกว่าที่จะ “บินเด่ียว” ดังนั้นในการตัดสินใจท าอะไรก็ตาม ความเห็นต่าง ๆ จะมาจากกลุ่ม
คนงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างานมีหน้าที่ผสมผสานความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกคนมาเป็นผลสรุป
ที่ต้ังเป็นเป้าหมายของกลุ่มต่อไป ขณะเดียวกัน แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยคนหลาย ๆ ระดับอายุ
และประสบการณ์ซึ่งจะประสานงานและสอนงานกันเองภายใต้กลไกของระดับอาวุโส จาก
ความรู้สึกรวมกลุ่มนี้เอง จึงได้เกิดกระบวนการตัดสินใจอันหน่ึงที่เรียกว่า “ริงกิ” (Ringi)  
 Ringi System หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า ริงกิ เซโด (Ringi Seido) เป็นระบบการตัดสินใจที่
ใช้กันในองคก์รส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นท้ังภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนทั่วไป  
  Rin หมายถึง การยื่นเสนอโครงการต่อหัวหน้าเพื่อขอความเห็นชอบ 
  Gi  หมายถึง การอภิปราย ถกเถียง แสดงข้อคิดเห็นและการตัดสินใจ 
  ดังนั้น Ringi จึงหมายถึง “กระบวนการตัดสินใจ โดยการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดท า
ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาหรือโครงการเพื่อปฏิบัติและส่งขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นหรือ
ขอถกก่อนการพิจารณาอนุมัติให้ปฏิบัติได้” โดยลักษณะแล้ว ริงกิ มิใช่เพียงกรรมวิธีการตัดสินใจ
เท่านั้น แต่เป็นเสมือนปรัชญาพื้นฐานของการบริหารงานซึ่งหยั่งรากลึกอยู่ในขนบธรรมเนียมของ
ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพราะระบบรินกิ เป็นผลโดยตรงของโครงสร้างการจัดองค์กรและลักษณะนิสัยการ
ท างานของคนญี่ปุ่นโดยตรง 
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 3. การบริหารงานด้วยนักบริหารมืออาชีพ (Manage by Professional 
Management) ธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบริษัทมหาชน ดังนั้น 
นักบริหารของญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดจึงเป็น นักบริหารโดยอาชีพ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับ
ความนิยมและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรอบรมนักบริหาร
ระดับสูงมักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ   
 เพราะเหตุใด คนญี่ปุ่นจึงมีรูปแบบการท างานเหมือน ๆ กันหมดทั้งประเทศ...ในเรื่องนี้
มานะ ชัยวงศ์โรจน์ แปลจาก Toyoharu Fujimoto (2538, น.15-16) ได้กล่าวถึงผลที่ได้รับจาก
ลักษณะของธรรมชาติและสภาพทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลต่อบุคลิกภาพและนิสัยในการ
ท างานของคนญี่ปุ่นว่า เกิดจากการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความ
ละเอียดอ่อนในนิสัยของคนญี่ปุ่นแต่เดิม กล่าวคือ  

 1. การเตรียมตัวพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้า และ 
ความเพียรพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค   

 2. ความรู้สึกตามความเชื่อในโชคลางที่ว่า ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามสักปานใด ภัย 
ธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ก็จะท าให้ความพยายามของเขานั้นสูญเปล่าสิ้น  แต่เมื่อ
ผสมผสานกับปรัชญาของเซนและลัทธิขงจื๊อ ท าให้เกิดแนวความคิดว่า “จงพยายามอย่างเต็มที่
และปล่อยให้ฟ้าดินเป็นผู้บันดาลผลกรรม” และแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับความพยายามของ
มนุษย์ (หรือกระบวนการท างาน) มากกว่าผลงาน   

  3. แนวโน้มในการนิยมสิ่งที่ละเอียดอ่อนและความช่างประดิดประดอย ซึ่งเมื่อผนวก 
กับปรัชญาเซน  ก็ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมคุณภาพสูง นิยาย และสินค้าอุตสาหกรรมที่
เรียบง่ายแต่ทรงไว้ซึ่งคุณภาพอันสูงส่ง 

 นอกจากนี้  Ito Youichi (2006) ก็ได้ชี้ให้เห็นรูปแบบการท างานแบบญี่ปุ่นเป็นเช่นนี้ใน
ทุกวงการว่า ระบบการจ้างงานของญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าเป็น “ระบบการจ้างงานตลอดชีพ” นั้น บรรดา
ผู้คนในวงการสื่อมวลชนก็ไม่ถูกยกเว้น บริษัทด้านสื่อสารมวลชนญี่ปุ่นชอบที่จะฝึกอบรมพนักงาน
ด้วยตนเอง เพราะพนักงานเหล่านั้นดูเหมือนจะท างานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้เพียงที่เดียวจนกระทั่ง
เกษียณ 

 ในเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน วิภา อุตมฉันท์ (2541, น.301)ได้กล่าวถึงการเข้า
สู่วิชาชีพสื่อมวลชนของญี่ปุ่นว่าแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ กล่าวคือ “ในประเทศอ่ืน ๆ อาชีพ
สื่อมวลชนก็เฉกเช่นเดียวกับอาชีพทนายความหรือแพทย์ มักเริ่มต้นจากการศึกษาในวิชาชีพ
เฉพาะด้านนั้น ๆ และมีทักษะวิชาชีพ (Professional skill) มาบ้างแล้วจากการปฏิบัติ รวมทั้งการ
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ฝึกงานระยะสั้นขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าสู่งานอาชีพจึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้นั้นจะ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง น้อยนักที่หน่วยงานจะจัดหลักสูตรอบรม (Training) 
ให้  หลังจากท างานสะสมประสบการณ์มาระยะหนึ่งแล้ว การย้ายงานไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ใหม่ใน
บริษัทใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากกว่า และมีค่าตอบแทนสูงกว่า ถือเป็นเรื่องปกติที่สังคมไม่ต าหนิ 
การเข้างานและออกจากงานก็ท าได้ตลอดเวลา ไม่มีฤดูกาลที่แน่นอน” 
 แต่ในญี่ปุ่น การรับพนักงานใหม่จะท าพร้อมกันในฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน
ของทุกปี และเมื่อเข้าสู่งานอาชีพแล้ว ก็จะท างานอยู่กับบริษัทตลอดไปจนเกษียณอายุ การเปลี่ยน
งานหรือย้ายงานกลางคันเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นน้อยมากในญี่ปุ่น (แม้ปัจจุบันจะมีแนวโน้ม
สูงขึ้น) ลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นที่มักเรียกกันว่าระบบจ้างงานตลอดชีพ(Life-time employment) 
เช่นนี้ ท าให้บริษัทต่าง ๆ พิถีพิถันเป็นพิเศษกับการคัดเลือกพนักงานใหม่และฝึกหัดพนักงาน
เหล่านั้นให้ท างานเข้ากับระบบของบริษัท ทุกบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งรับเข้ามาพร้อมกัน โดยถือเป็นกิจกรรมส าคัญของบริษัท หลักสูตร
ฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจสภาพการด าเนินงานของบริษัทในแง่มุม
ต่าง ๆ และเรียนรู้งานเฉพาะส่วนของตน” (วิภา อุตมฉันท์, 2541: 301- 302) 
 “...ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้จากสถาบันการศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งที่องค์กรสื่อคาดหวัง
จะได้จากพนักงานใหม่ บางครั้งกระทั่งถูกมองว่าสร้างความยากล าบากในการฝึกหัดให้เข้ากับ
ระบบงานของบริษัทเสียมากกว่า “พวกเขาต้องการ ‘ผ้าขาว’……..ที่จะสามารถหล่อหลอมให้เป็น
ผู้สื่อข่าว ‘ตามแบบฉบับของพวกเขาเอง’” (Cooper-Chen 1997, 203) ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ว่า
สาขาใดแม้กระทั่งแพทย์ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ จึงมีสิทธิ์สอบเข้าท างานในองค์กรสื่อมวลชนได้ 
ขอเพียงให้ผู้นั้นมีความสามารถเป็นพิเศษในด้านการเขียน มีความรู้ทั่วไปในเรื่องสังคม การเมือง 
เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษาเป็นอย่างดี ที่เหลือจากนี้เป็นเรื่องของการฝึกอบรมภายใน
องค์กร (In-house training) กระบวนการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อบริษัทจะเริ่มต้นต้ังแต่วันแรก” 
(วิภา อุตมฉันท,์ 2541: 302) 
  แนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการคิดและ
วิธีการท างานของผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ในกระบวนการท างานและวิธีการแก้ปัญหาในการผลิต 
รายการวิทยุภาคภาษาไทย ซึ่ ง เกี่ยวเนื่องเป็นระบบแบบแผนเดียวกับการผลิตรายการ
ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืน ๆ อีก 15 ภาษา ทั้งในเชิงนโยบายของเรดิโอ แจแปน ซึ่งอธิบายและ
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ และ แนวคิดเกี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการบริการสาธารณะ และ ในทางปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 



56 
 

ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการผลิตรายการ การบริหารงานแบบญี่ปุ่น และ 
แนวคิดองค์กรสื่อมวลชนท่ามกลางแรงกดดันของสังคม โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์เป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์และแสวงหาค าตอบของปัญหาวิจัยนี้ ว่า ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่นมีวิธีการด าเนินงาน
ผลิตรายการวิทยุภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไร 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สารนิพนธ์เกี่ยวกับ RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย 
  1. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร (2550, หน้า 37) ศึกษาเรื่อง สื่อวิทยุเพื่อการศึกษา 
ภาคภาษาไทย NHK Radio Japan พบว่า  “รายการจาก Radio Japan จัดเป็นรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษาสองระบบ คือ การศึกษาทางตรงหรือรายการเพื่อการสอนและการศึกษาทั่วไปหรือ
การศึกษาตลอดชีวิต รายการเพื่อการศึกษาทางตรง ได้แก่ รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ  
ส่วนรายการเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตนั้นได้แก่ รายการข่าว  รายการก้าวตามโลกกับ Radio 
Japan   รายการดนตรีและนิทานญี่ปุ่น  รายการเหลียวหลังแลญี่ปุ่น   รายการจาก Radio Japan 
เสนอสาระและแง่มุมที่แตกต่างและหลากหลายจากญี่ปุ่นซึ่งช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างไกล 
ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากสังคมของผู้ฟัง ได้เห็นแนวทางการพัฒนา การปฏิรูป การแก้ไข
ปัญหา รายการน าเสนอตัวอย่างผลดีและผลเสียของกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เป็น
แบบอย่างซึ่งสามารถน ามาต่อยอดพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันผู้ฟังยังคง
สามารถสนกุสนานกับความบันเทิงที่เป็นเสมือนด่านหน้าสู่สาระความรู้ได้อย่างดี  แม้รายการจาก 
Radio Japan จะมุ่งเน้นสาระ   แต่ผู้ผลิตก็ยังใส่ความสนุกสนานและเทคนิคดึงดูดใจ  ต่าง ๆ ไว้
มากมาย  สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่จะสร้างสรรค์รายการให้สนุกสนานแต่
สาระความรู้ยังคงอยู่ครบถ้วนตามหลักการของ Edutainment” 

       2. จันทน์กฤดา ไม้ไทย (2549, หน้า 32) ศึกษาเรื่อง การสร้างสรรค์รายการของ เรดิ
โอ แจแปน ภาคภาษาไทย จากการได้ฝึกงานที่เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น และ สัมภาษณ์คุณ Ayako Ueda   พบว่า  “การสร้างสรรค์รายการของเรดิโอ       
แจแปน ภาคภาษาไทยนั้น ต้องผ่านกระบวนการผลิตรายการอันหลากหลายและเต็มไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ หลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การประชุมงาน หรือ การเขียนสคริป
อย่างละเอียดเสียก่อน จึงจะสามารถน าเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นมาท ารายการ และเผยแพร่น าเสนอ
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ผ่านสื่อได้ เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่า และเกิดผลประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้
และความบันเทิง หรือการก่อให้เกิดจิตส านกึในสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม”  

        3. ดีนิจ จิตตนูนท์ (2550, หน้า 28) ศึกษา การผลิตรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่น

กันเถอะ” ของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย พบว่า “...รายการมาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเป็นรายการที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติ 
ดังนั้นภาษาญี่ปุ่นที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีความถูกต้องแม่นย าเป็น
ส าคัญ โดยทางเอ็นเอชเคจะน าข้อมูลเหล่านี้มาจากศูนย์ภาษาญี่ปุ่น  โดยให้เจ้าหน้าที่ของเอ็นเอช
เคแผนกภาษาสเปนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการนี้โดยตรง ไปพูดคุยถึงรูปแบบของรายการ  
เนื้อหาที่ต้องการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวฒุิของศูนย์ภาษาญี่ปุ่น  จากนั้นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิก็
จะเป็นผู้จัดท าขึ้นตามความต้องการของเอ็นเอชเค จากน้ันจึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาให้เจ้าหน้าที่ของ
เอ็นเอชเคแผนกภาษาสเปนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้จะน าข้อมูลที่ได้เหล่านี้มา
จัดท าเป็นรายการขึ้น ต้ังแต่ก าหนดชื่อรายการ ความยาวของรายการ การเรียงล าดับเนื้อหา
รายการ รวมถึงรายละเอียดย่อยต่าง ๆ ที่ส าคัญในการผลิตรายการ  จากนั้นจะรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการผลิตรายการออกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นต้นฉบับที่ทุก ๆ ภาษาต้องใช้เป็นต้นฉบับใน
การแปลไปเป็นภาษาของตัวเองอีกที  เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับแผนกภาษาต่างประเทศอีก 20 
ภาษาไม่รวมภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น  จากนั้นเมื่ออัดรายการเสร็จแล้ว  ในขั้นตอนหลังการ
ผลิตจึงใส่เสียงประกอบ(effect) รายการเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์ของรายการ” 

         4. โศธิดา โชติวิจิตร(2550, หน้า 51) ศึกษาเรื่อง การผลิตรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน ์เอนเอชเค ประจ าภูมิภาคเอเชีย และเอนเอชเค เรดิโอ แจแปน พบว่า “เรดิ
โอแจแปนภาคภาษาไทยเป็นหนึ่งในแผนกภาษาต่างประเทศที่มีทั้งหมด 22 ภาษาของเรดิโอแจ
แปน  ซึ่งทางเรดิโอ    แจแปนภาคภาษาไทยนั้นมิได้เป็นสถานีที่มุ่งผลิตเฉพาะข่าวอย่างเดียว 
บางครั้งจึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องออกไปหาข่าวด้วยตนเอง  ดังนั้นในกรณีข่าวทั่วไปที่จะออก
เหมือน ๆ กับแผนกภาษาอ่ืนก็จะรับข่าวมาจากแผนกข่าวเพื่อแปลเป็นภาษาไทย ทางเรดิโอ        
แจแปน ภาคภาษาไทย จะออกไปท าข่าวเองก็ต่อเมื่อเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นพิเศษ 
หรือเป็นข่าวที่แผนกอ่ืนไม่สนใจแต่แผนกภาษาไทยคิดว่าน่าสนใจหรือมีคุณค่ากับคนไทย เป็นต้น  
โดยส่วนใหญ่ข่าวที่จะออกไปท าเองก็จะเป็นรายงานข่าวแบบพิเศษ หรือสกู๊ปข่าว ซึ่งประเด็นหรือ
เรื่องราวที่หยิบยกมามาน าเสนอรายงานพิเศษอาจจะเป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจ แต่เป็นการ
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น าเสนอข่าวเด่ียว (exclusive) และรายการข่าวเชิงลึก (depth reporting) หรืออาจจะเป็นการเปิด
ประเด็นใหม่ ๆ ที่เป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ก็ได้” 

  5. สิงหนาท นาคพงศ์พันธ์ (2549, หน้า 46) ศึกษาเรื่อง การสร้างสรรค์รายการ
“ดนตรีพาเที่ยว” ของเรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย พบว่า “รายการ ดนตรีพาเที่ยวนั้นถือได้ว่าเป็น
รายการที่อุดมไปด้วยสาระและข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศและคนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น กระแสเพลงดังของญี่ปุ่น และเรื่องราวความสนใจต่าง ๆ 
ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประกาศไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นมานานนับปีนั้น จะคอยเพิ่มเสริมเกร็ดน่ารู้ต่าง ๆ เข้า
ไปตลอดช่วงรายการ  อีกทั้งยังมีการพูดคุยตอบจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามา ซึ่งในจุดนี้เองที่
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ และที่ส าคัญในการสื่อสารรูปแบบดังกล่าวยังเป็นสานสัมพันธ์
อันดีระหว่างวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย” 

งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  
  พัชราพร ดีวงษ์ (2557) การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล: 

กรณีศึกษาสถานีวิทยุ SEED 97.5 “...ในโลกยุคดิจิทัลที่ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ
รายการวิทยุได้มากขึ้น กล่าวคือ ปัจจุบันผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาผ่านมือถือยุค
ใหม่หรือสมาร์ทโฟน(Smart Phone) อีกทั้งในอนาคตอันใกล้รูปแบบของวิทยุดิจิทัลก าลังจะเกิดขึ้น
ท าให้ผู้ประกอบการด้านวิทยุกระจายเสียงต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งใหม่ ๆ ที่มีมากขึ้นทั้งคู่แข่งในสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและสื่อประเภทอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุควรตระหนัก
และวางแผนการผลิตรายการอย่างรอบคอบภายใต้การสร้างสรรค์เนื้อหารายการวิทยุให้มีความ
แปลกใหม่แตกต่างจากรายการอ่ืนที่มีเนื้อหารายการประเภทเดียวกัน มีเนื้อหาที่ทันสมัย และทัน
ต่อเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกเพศทุกวัย เข้าใจและควบคุมคุณภาพของเนื้อหาโดยไม่
ค านึงถึงแต่ก าไร แต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างก าไรและจรรยาบรรณของสื่อ ด้วยการผลิตรายการที่มี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง
ต่อไปในอนาคต”  
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งานวิจัยเกี่ยวกับ NHK WORLD 
  1. กิตติมา ชาญวิชัย (2548)  ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของรายการสารคดีของ
สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของรายการสารคดีโทรทัศน์ NHK 
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ หน่วยงาน
ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ
สนับสนุนจากภาครัฐในแง่การออกกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต่อความเป็นสื่อสาธารณะ ความ
ร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคม  ช่องทางการเผยแพร่ ผู้สนับสนุนรายการ ความต้องการและ
ความสนใจของผู้รับสาร 
  ปัจจัยภายในที่มีความโดดเด่นที่สุดคือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จบ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงหรือสื่อมวลชน แต่มีใจรักและมีความสนใจ
ในงานสารคดี เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามาจะถูกหล่อหลอมจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ง
การฝกึอบรมอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้งานโดยการปฏิบัติงานจริง มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานจนมี
ความช านาญท าให้เป็นบุคลากรที่ที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมืออาชีพ  
  ข้อค้นพบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถานีโทรทัศน์ NHK เป็นปัจจัยภายในอีก 2 
ประการ คือ ประการแรก NHK มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร ได้แก่ ศูนย์
สารสนเทศที่ทันสมัย หน่วยงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยด้านการกระจาย
เสียงและวัฒนธรรม และการให้รางวัล The Japan Prize ประการที่สองNHK มีการบูรณาการ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือมีการถ่ายทอดงาน การสอนงาน รวมไปถึงระบบพี่เลี้ยง 
เป็นสิ่งยืนยันว่าNHK ได้มีความพยายามที่จะให้บุคลากรเรียนรู้จากกันและกันเพื่อผลงานที่ดีและมี
คุณภาพขององค์กร อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นระบบที่เป็น
เอกลักษณ์ ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่มีเอกลักษณ์อย่างระบบ “รินก”ิ 
  งานวิจัยชิ้นนี้ น าแนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทาง
สังคมมาเป็นแนวทางในการศึกษา ท าให้เห็นปัจจัยที่ท าให้การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยน าแนวคิดการบริหารงานแบบญี่ปุ่นและระบบ“รินกิ”มาอธิบาย
เหตุผลที่ท าให้บุคลากรมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ จึงสามารถน าแนวคิดปละข้อค้นพบมาอธิบาย
ความเป็นจริงในการผลิตรายการวิทยุของ เรดิโอ แจแปน ได ้
 2.จุฑาภรณ์ ธรรมวิหาร (2546) ศึกษาเรื่อง บทบาทของ NHK WORLD  ในการ

สื่อสารระหว่างประเทศ พบว่า  บทบาทของ NHK WORLD ในการสื่อสารระหว่างประเทศ 
ตามล าดับความส าคัญ 5 ประการได้แก่ อันดับที่ 1 บทบาทในการน าเสนอเรื่องราวข่าวสารทั่วโลก 
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(Informer) อันดับที่  2 บทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (Mutual 
Understanding) อันดับที่ 3 บทบาทในการให้การศึกษา (Educator)  อันดับที่ 4 บทบาทในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อต้านกระแสวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งอาจเข้ามาครอบง า  (Domination) 
หรือผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน (Hybridization) อันดับที่ 5 บทบาทในการให้ความ
บันเทิง (Entertainer) 
 ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นบทบาทของ NHK WORLD ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ จึงสามารถน ามาอธิบายหลักการ เหตุผล และการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศของ เรดิโอ แจแปน ได ้
  



 
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

  การวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 
ทักษะปฏิบัติการของผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระหว่างประเทศ ในเครือข่าย NHK WORLD ของประเทศญี่ปุ่น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่มีอคติ  
  การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการศึกษา 3 ลักษณะ คือ 
  1.  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    
  วิเคราะห์รายการข่าวประจ าวัน และรายการที่ออกอากาศต่อจากข่าว ในแต่ละวัน 
จ านวน 14 ชื่อรายการ โดยการฟังรายการที่ออกอากาศสด (Live) ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบ AM 981 KHz และทางอินเทอร์เน็ต  ฟังย้อนหลังและบันทึกเสียง
รายการทางอินเทอร์เน็ต ถอดเสียงจัดท าบทวิทยุ เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหา และวิธีการ
เสนอรายการ โดยการวิเคราะห์ เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบ สังเคราะห์กลวิธีการเสนอ
เนื้อหาและ วิธีการสร้างสรรค์รายการ  และวิเคราะห์ การจัดล าดับความส าคัญของข่าว ประเภท
ของข่าว และ การเสนอข่าว โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) 
  2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการถามค าถามทั่วไป 
  สัมภาษณ์และซักถามเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ 
การคัดเลือกข่าว และวิธีการประเมินผลรายการ ระหว่างการศึกษาดูงาน โดยขอสัมภาษณ์ผู้ผลิต
รายการอาวุโส ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าว คือ  คุณ Mari Kitaizumi: Senior Producer, ผู้ผลิต
รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะและรายการดนตรีพาเที่ยว คือ คุณ  Ueda Ayako: Producer 
ผู้เชี่ยวชาญคนไทย คือ คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ และ คุณจิรายุ พุกบุญมี: Specialist ผู้ประกาศ
และผู้ด าเนินรายการ คือ คุณโฆษิต  ทิพย์เทียมพงษ์  และ  คุณวรันทร วานิชถาวร: Announcer 
/Presenter)    
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  นอกจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ต้ังค าถาม แล้ว คุณ Haruhiko 
Iguchi: Head of Multilingual Media Division ได้บรรยายเรื่องการท างานของ ฝ่ายสื่อ
ภาษาต่างประเทศ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของแผนกภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่าง ๆ  และการสรรหาผู้ประกาศภาษาต่างประเทศด้วย 
  3. การสังเกต (Observation)  
  สังเกตวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการ
เตรียมการผลิตรายการ  การฝึกซ้อม และการปฏิบัติงานออกอากาศรายการสด รวมทั้งร่วมประชุม
พิจารณารายการ  สังเกตวิธีการเขียนบท แก้ไขบทพูด การจับเวลา รวมทั้งทดลองอ่านข่าวในห้อง
บันทึกเสียง ณ NHK WORLD RADIO JAPAN แผนกภาษาไทย กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น   
  ส่วนการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตรายการวิทยุที่ได้รับจากเรดิโอ แจแปนโดยตรง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของของเรดิโอ แจแปน จากเว็บไซต์ ครบรอบ 80 ปี การกระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น ตารางการกระจายเสียง บทเรียนของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ และ จดหมาย
ข่าว “เสียงทักทายจาก เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย” รวมทั้งรายงานประจ าปีของ NHK ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการบริการกระจายเสียงสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
ล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์เนื้อหา 

   
 การวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน และ รายการอ่ืน ๆ จ านวน 14 ชื่อรายการ มี
ล าดับของการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษารายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ซึ่งออกอากาศ
ในปีงบประมาณ 2015 ซึ่งเป็นวาระการครบรอบปีที่ 80 ของการกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง มดัีงนี้ 
  1.1 การก าหนดประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ รายการข่าวประจ าวัน จ านวน 365 ครั้ง และ รายการ
อ่ืน ๆ อีก 14 ชื่อรายการ จ านวนประมาณ 328 ครั้ง ออกอากาศต้ังแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 
ถึงวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  รวมทั้ง รายการพิเศษในโอกาสครบรอบ 80 ปีการกระจายเสียง
ภาคต่างประเทศ จ านวนครั้งที่ออกอากาศของแต่ละรายการในรอบปี ขึ้นอยู่กับตามความถี่ของ
ก าหนดเวลาออกอากาศ(ตารางเวลาออกอากาศ) แต่ละรายการ อาทิ รายการที่ออกอากาศทุก
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สัปดาห์ มีจ านวน 52 ครั้ง ส่วนรายการที่ออกอากาศ เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มีจ านวน 12 
ครั้ง ก าหนดเวลาออกอากาศรายการต่าง ๆ มีดังนี้  
   1. “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” (Easy Japanese) ออกอากาศทุกวันจันทร์ 

  2. “เทคโนโลยีกับธุรกิจ”(Technology and Business) ออกอากาศทุกวันอังคาร
  3. “รู้จักญี่ปุ่นผ่านการเรียงร้อยถ้อยค าแห่งฤดูกาล”  ออกอากาศทุกวันอังคาร (7- 

8 นาท)ี ต่อจากรายการ เทคโนโลยีกับธุรกิจ (สลับกับ RJ MANUAL) 
   4. “RJ MANUAL” ออกอากาศวันอังคารบางสัปดาห์ (7-8 นาที) ต่อจากรายการ 
เทคโนโลยีกับธุรกิจ (บางสัปดาห์ สลับกับ รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล) 
   5. “รู้โลก มองญี่ปุ่น” (Radio Japan Focus) เนื้อหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ออกอากาศทุกวันพุธ เนื้อหาด้าน วัฒนธรรม ออกอากาศวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
(ประมาณ 64 ครั้ง) 
   6. “มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น” (The Magic of Japanese 
Masterpieces) ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน (เดือนละ 2 ครั้ง) 
   7. “ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น” (Making It in Japan) ออกอากาศวันพฤหัสบดี 
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
   8. “เข้าครัวญี่ปุ่น” (Let’s Cook Japanese) ออกอากาศ วันศุกร์ สัปดาห์เว้น
สัปดาห ์
   9. “Welcome to Amazing Japan!” ออกอากาศ วันศุกร์สัปดาห์เว้นสัปดาห ์
   10. “พาเหรดเพลงฮิต” (Japan Hit Tunes) ออกอากาศ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือน 
   11. “เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น” (Japanese Pop Culture Magazine) 
ออกอากาศวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
   12. “เพลินเพลงกับฤดูกาล” (Music Journey) ออกอากาศ วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน 
   13. “ชวนฟังเรื่องอ่าน” (The Reading Room) ออกอากาศวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4
และ 5 ของเดือน 
   14. “ดนตรีพาเที่ยว” (Friends  Around the World) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 

  โดยในบางสัปดาห์มีรายการพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เดือนมิถุนายน เสนอรายการ
พิเศษในโอกาสครบรอบ 80 ปีการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น จ านวน 2 ครั้ง เดือน
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สิงหาคม รายการพิเศษชุด สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสิ้นสุด
สงครามโลก จ านวน 9 ครั้ง โดยออกอากาศตลอดสัปดาห์ในวัน-เวลาของรายการประจ า 
  1.2 การเลือกตัวอย่าง  

 การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก  
(Convenience Sampling) เนื่องจากรายการวิทยุเป็นสื่อที่ไม่คงทนถาวร ผู้วิจัยจึงรวบรวมตัวอย่าง
โดยบันทึกเสียงรายการข่าว และรายการอ่ืน ๆ ที่ฟังซ้ าได้ทางอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ของ NHK 
WORLD RADIO JAPAN (www.nhk.or.jp/nhkworld/th/, www.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/) 
และเว็บไซต์ของรายการต่าง ๆ จากเว็บไซต์ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย (www.nhk.jp/thai) โดย
ผู้วิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายการที่ออกอากาศตลอดปี  เก็บ
ตัวอย่างรายการทุกรายการ ต่อเนื่องกัน ประมาณ 25 สัปดาห์ (6 เดือน) โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี ้
   - ฟังรายการท่ีออกอากาศสดตามตารางการออกอากาศ หรือ ฟังย้อนหลัง นับเป็น
การฟังครั้งที่ 1 แล้วบันทึกเสียงไว้ 

 - หลังจากบันทึกเสียงรายการท่ีเป็นตัวอย่างแต่ละรายการได้ครบตามระยะเวลาที่ 
ก าหนดแล้ว น าไฟล์เสียงของแต่ละรายการที่บันทึกไว้จ านวนครึ่งหนึ่ง ไปถอดเป็นบทวิทยุยกเว้น 
รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ จัดท าบทวิทยุได้  2 ครั้ง เนื่องจากมีความซับซ้อนและมีบทพูด
เป็นภาษาญี่ปุ่น  
  - ฟังซ้ า เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
  - ฟังซ้ า ควบคู่กับการตรวจความถูกต้องของบทวิทยุ แล้วบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
การลงรหัส  
  ตัวอย่างรายการที่รวบรวมได้ ประกอบด้วย 
   1. รายการข่าวประจ าวัน ออกอากาศทุกวันต่อเนื่องกัน ระหว่างวันที่ 6 ถึง31 
กรกฎาคม และ 8 ถึง 20 ตุลาคม 2558  จ านวน 100 ครั้ง  ถอดเสียงเป็นบทวิทยุครบท้ัง 100 ครั้ง 
   2. รายการประจ าอ่ืน ๆ 14 ชื่อรายการ  ออกอากาศระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 
2558  ถึง 31 ธันวาคม 2558  จ านวน 216 ครั้ง  และ รายการพิเศษ 12 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 228  ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 69.51 ของจ านวนประชากร จ านวนตัวอย่างของแต่ละรายการ มีดังนี้ 

1. มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ  30 มีนาคม 2558 ถึง 21 มีนาคม 2559  จ านวน 48 ครั้ง  
2. เทคโนโลยีกับธุรกิจ   เมษายน ถึง สิงหาคม 2558    จ านวน 16 ครั้ง 
3. รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล เมษายน ถึง สิงหาคม 2558   จ านวน 14 ครั้ง 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/)%20และ
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/)%20และ
http://www.nhk.jp/thai
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4. RJ MANUAL   เมษายน ถึง สิงหาคม 2558    จ านวน   2 ครั้ง 
5. รู้โลกมองญี่ปุ่น  เมษายน ถึง ตุลาคม  2558    จ านวน 28 ครั้ง 
6. มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น  เมษายน 2558 ถึง มกราคม 2559 จ านวน 14 ครั้ง 
7. ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุน่ เมษายน 2558 ถึง มีนาคม 2559  จ านวน 10 ครั้ง 
8. เข้าครัวญี่ปุ่น   เมษายน ถึง ธันวาคม 2558  จ านวน 19 ครั้ง  
9. Welcome to Amazing Japan!   เมษายน ถึง ธันวาคม 2558  จ านวน 19 ครั้ง 
10. พาเหรดเพลงฮิต  พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2558  จ านวน   4 ครั้ง 
11. เพลินเพลงกับฤดูกาล เมษายน 2558 ถึง มีนาคม 2559  จ านวน 11 ครั้ง 
12. ชวนฟังเรื่องอ่าน  พฤษภาคม ถึง กันยายน 2558  จ านวน   7 ครั้ง 
13. เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2558 จ านวน   6 ครั้ง 
14. ดนตรีพาเที่ยว  พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2558  จ านวน 18 ครั้ง 
15. รายการพิเศษ 80 ปีการกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ มิถุนายน 2558 จ านวน   2 ครั้ง  
16. สื่อความส าคัญแห่งชีวิต 70 ปีการรบที่ โอกินาวา     23 มิถุนายน 2558 จ านวน   1 ครั้ง 
17 รายการพิเศษ สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม 70 ปี สันติภาพ สิงหาคม 2558 จ านวน 9 ครัง้          

          รวมจ านวนตัวอย่างรายการท่ีฟังและบันทึกเสียง       228  ครั้ง 
ถอดเสียงเป็นบทวิทยุรวม 105  ครั้ง(บท)  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  ประกอบด้วย เครื่องมือ 3 ลักษณะ ได้แก ่
  1. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO 
JAPAN ภาคภาษาไทย จ านวน 3 แบบ ได้แก่ 
   1.1 แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ  
   1.2 แบบวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการอ่ืน ๆ  
             (14 ชื่อรายการ)  
   1.3 แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 
  แบบวิเคราะห์เนื้อหา  3  แบบ ดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหา
และองค์ประกอบของรายการ ตามหลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยอ้างอิงจากแนวคิด
ของ จุมพล รอดค าดี ( 2525 ) และ ยุพา สุภากุล (2543)   เพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของรายการ 
โครงสร้างของเนื้อหาในรายการ หัวข้อ (Topic) และประเด็น (Item) ของเนื้อหา วิธีการเสนอ 
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(Presentation Technique)  ประกอบด้วย การใช้ภาษา (การใช้ถ้อยค า ค าศัพท์) ลีลา (น้ าเสียง 
ลีลาการพูด การด าเนินรายการ ของผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ แขกรับเชิญ และ ผู้ร่วมรายการ) 
การใช้ เสียงดนตรี  และเพลงประกอบรายการ   การใช้ เสียงประกอบ ทั้ง เสียงประกอบ           
(Sound Effect) และ เสียงประกอบจากเหตุการณ์จริง (Actuality)  ความหลากหลาย  (Variety) 
และ ความเป็นเอกภาพ (Unity) หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของรายการ      ทั้งนี้ในเรื่องการ
ประเมินผล  แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟัง เป็นการสังเกตทางอ้อม เพื่อพิจารณาถึง 
ความส าเร็จของรายการ 
  2. แบบสัมภาษณ์   ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เทคนิคเฉพาะ 
เหตุผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตรายการ การคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ต้องปฏิบัติและ
ข้อห้าม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคลากรผลิตรายการ        
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยมีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
  2.1 ค าถามส าหรับผู้ควบคุมการผลิตรายการ Chief Producer และ Producer       
คนญี่ปุ่น ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับนโยบายด้านรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
กระบวนการตัดสินใจผลิตรายการ การจัดท าข้อเสนอในการผลิตรายการ  (Proposal) การก าหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรายการ  การออกแบบวิธีการท างานในกระบวนการผลิตรายการแต่ละ
ขั้นตอน คุณสมบัติของบุคลากร หลักการและวิธีการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท าหน้าที่ ผู้ประกาศ    
ผู้ด าเนินรายการ ประจ าภาคภาษาไทย การอบรมบุคลากร  ระบบและระเบียบการท างาน ปรัชญา
หรือหลักจริยธรรมในการท างาน 
  2.2 ค าถามส าหรับสัมภาษณ์บุคลากรผลิตรายการ ผู้ประกาศ และผู้ด าเนินรายการ 
ซึ่งเป็นคนไทยประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ ปัจจัยและอุปสรรคของการผลิตรายการแต่ละรายการ 
เทคนิควิธีการท างานในกระบวนการแต่ละขั้นตอนของการผลิตรายการ การคิดสร้างสรรค์รายการ 
เทคนิคการผลิตรายการให้น่าสนใจ และเทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ฟังติดต่อกับทางรายการและมีส่วน
ร่วมในรายการ วิธีการประเมินผลรายการ และการน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์  
  3. แบบบันทึกการสังเกต ใช้ในการบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ ระหว่างการปฏิบัติงาน
และจากการสังเกตวิธีการท างาน บทบาทของบุคลากรแต่ละคนในกระบวนการผลิตรายการรวมถึง 
กิริยาอาการที่แสดงออกในระหว่างการท างาน การเตรียมงานและวิธีการท างานในรายละเอียด 
อาทิ การตรวจแก้ไขบทวิทยุ  การฝึกซ้อม การออกอากาศสดหรือการบันทึกเสียงรายการ ในห้อง
ผลิตรายการ (Broadcast Studio) วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ  แบบสังเกตนี้ จะใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทั้งแบบ
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ไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม ภายในขอบเขตได้รับอนุญาตจาก NHK WORLD RADIO 
JAPAN    

2.1 การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นแบบบันทึกการลงรหัส (Coding 
Sheet) จ านวน 3 แบบ ประกอบด้วย 
  2.1.1 แบบบันทึกการวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับ
ความส าคัญ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์สัดส่วนของเนื้อหาข่าว 3 กลุ่มหลักที่บรรณาธิการ
คัดเลือกตามระดับความส าคัญของข่าว คือ ส าคัญระดับโลก  ระดับเอเชีย และ ระดับประเทศ
ญี่ปุ่น  โดยพิจารณาถึงข่าวที่ถูกเลือกเป็น “หัวข้อข่าวที่ส าคัญ” (Top Stories) และจัดเรียงล าดับ
ก่อน-หลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข่าวใดมีความส าคัญมากที่สุด ถึง น้อยที่สุดอย่างไร ผลที่ได้จากการ
บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกนี้ ผู้วิจัยน ามาอธิบายโครงสร้างของรายการข่าว การจัดล าดับและให้
ความส าคัญแก่ข่าวท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เอเชีย และ เนื้อหาที่เป็นประเด็นของโลกและ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ  เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกเนื้อหาของข่าวตามระดับความส าคัญ คือ พิจารณาจาก
ผู้กระท า หรือผู้ถูกกระท า เป็นอันดับแรก ว่าเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในประเทศญี่ปุ่น เอเชีย หรือ 
ภูมิภาคอ่ืน ๆ อาทิ อเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นข่าวที่มีความส าคัญระดับโลก  หาก 
ผู้กระท า เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย จัดเป็นข่าวระดับเอเชีย หากผู้กระท าเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในประเทศญี่ปุ่นร่วมกระท ากับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกลุ่มประเทศภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น 
ญี่ปุ่นกับสหรัฐ หรือ สหรัฐ รัสเซีย และ อังกฤษ นับว่าเป็นข่าวระดับโลก  

  2.1.2 แบบบันทึกการวิเคราะห์เน้ือหาและวิธีการเสนอรายการ  
  ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการวิเคราะห์ของเนื้อหาและวิธีการเสนอของรายการต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่รายการข่าว เพื่อจ าแนกประเภทหรือลักษณะของเนื้อหาที่เสนอในแต่ละรายการ  วิธีการที่ใช้
ในการเสนอเนื้อหาของแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากถ้อยค าภาษา ลีลาการพูดหรือเทคนิคการ
ใช้เสียงพูด จ านวนผู้พูดและเสียงพูดที่มีอยู่ในรายการ การใช้เสียงดนตรี และการใช้เสียงประกอบ  
ผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกประเภทเนื้อหา (Content) และวิธีการเสนอ 
(Presentation Technique) นี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง และลักษณะเด่นของ
รายการ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรายการที่ผลิตขึ้น 
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  2.1.3 แบบบันทึกการวิเคราะห์เน้ือหาของจดหมายจากผู้ฟัง 
  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสิ่งที่ผู้ฟังสนใจ พอใจ และ สื่อสารกลับไปยังเรดิโอ แจแปน 
จากข้อความสั้น ๆ ที่ผู้ฟังเขียนเข้ามา และตอบในรายการดนตรีพาเที่ ยว จากจดหมาย 
ไปรษณียบัตร หรือ อีเมล ผ่านทางเว็บไซต์ของเรดิโอ แจแปน  แบบบันทึกนี้ ประกอบด้วย  
  1. วัตถุประสงค์ของผู้ฟังที่ส่งข้อความมา เช่น ถาม ติ ชม แสดงความคิดเห็ น 
เสนอแนะ  ขอรับบทเรียนของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่น เล่าเรื่อง พูดคุยกับผู้จัดรายการ เป็นต้น  
  2. จ าแนกเรื่องที่เขียนมาว่าเกี่ยวข้องกับรายการใด เช่น มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
เทคโนโลยีกับธุรกิจ  Welcome to Amazing Japan! เป็นต้น 
  ผลที่ได้จากแบบบันทึกนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง และความคิดเห็นของผู้ฟังต่อ
รายการต่าง ๆ  ของเรดิโอ แจแปน  
 
การทดสอบเครื่องมือ 
 
  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
  การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างข่าว จ านวน 28 ข่าว รายการอ่ืน ๆ จ านวน 4 รายการ และ ช่วงตอบจดหมายจาก
ผู้ฟังในรายการดนตรีพาเที่ยว จ านวน 3 ครั้ง แล้วให้ผู้วิเคราะห์รวมจ านวน N ในการทดสอบนี้ N=  
3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาร่วมลงรหัสจากบท
วิทยุรายการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้ว ท าการบันทึกข้อมูลที่วิเคราะห์ลงในแบบบันทึกการลงรหัส ทั้ง 
3 แบบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จากนั้นน าผลที่ได้มาค านวณตามหลักของ Holsti (1969) ดังนี้ 

  สูตรหาความเชื่อมั่น  R =  

  เมื่อ R    คือ ค่าความน่าเชื่อถือ 
   N   คือ จ านวนผู้ลงรหัส 
   C1, C2, C3  คือ จ านวนครั้งที่ผู้ลงรหัสมีความเห็นเหมือนกัน 
   C1+C2+C3…+Cn คือ จ านวนครั้งรวมกันทั้งหมดที่ผู้ลงรหัส 
       ท าการศึกษา 
         ค่าที่ได้จากการค านวณไม่ควรต่ ากว่า 0.75 จึงถือได้ว่ามีความเชื่อมั่น   

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบบันทึกเนื้อหาในการวิจัยนี้ เป็นดังนี้ 

        N(C1,2,3,...n) 
(C1+ C2 +C3…+Cn) 
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1. ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับ
ความส าคัญ   
 ผู้วิจัย ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับ
ความส าคัญ  โดยจัดท าบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัสและน าผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของผู้ลงรหัส ดังตารางที่ 3.1 แล้วน าผลที่ได้ไปแทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมั่นของ 
  Holsti  ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.75 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัส แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของ
ข่าวตามระดับความส าคัญ 

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข่าว วันที่ 3 สิงหาคม 2558     

1 ญี่ปุ่นเสียใจหากวา่เรื่องที่สหรัฐสอดแนมญี่ปุ่นเป็น    1 
2  ผลส ารวจ NHK ชี้คนญี่ปุ่นเกอืบร้อยละ 70     1 
3 สหประชาชาตเิห็นพ้องเปา้หมายเพื่อการพัฒนา    1 
4 สหรัฐมีแผนลดปริมาณปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดอ๊อกไซ    1 
5 ปธน.อิหร่านเรียกร้องปชช.อย่าคาดหวังผลดีจ    0 
6 สมาชกิกองก าลังต่อตา้นรัฐบาลถูกกลุ่มแนวรว่ม x   0 
7 ผู้บริหารเมาต์ก็อกซ์ต้องสงสัยวา่แต่งบญัชีเงินสด x   1 
8 เจาะประเด็นวันน้ี: วิธีสร้างหลักประกันความปลอด  x  0 
9  บริษัทการคา้ญี่ปุ่นจับมือบริษทัอินโดนีเซียผลิตผ้า    1 
10 อากาศร้อนยังปกคลุมทั่วญี่ปุน่ต่อไป    1 

ข่าว วันที่ 4 สิงหาคม 2558     

11 รมต.ตปท.ของอาเซียนเปิดประชุมที่จดัในมาเลเซีย    1 
12 รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุ การถมทะเลของจีน    1 
13 ผู้น าพรรคฝ่ายค้านหลักของญี่ปุ่นพบกับประธานา    1 
14 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตรยีมหารือกันเรื่องการป้องกัน    1 
15 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุน่จะหารือกับผู้วา่การ    1 
16 อินเดีย ปากีสถานและจีนโดนฝนถล่มหนัก    1 
17 เจาะประเด็นวันน้ี: ความเส่ียงอันตรายจากนาโน    1 
18 สหรัฐจะส่งเจา้หน้าที่ระดับอาวุโสเข้าร่วมพิธี   x 0 
19 อากาศร้อนจัดแผ่คลุมทัว่ญี่ปุน่ต่อไป    1 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news01.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news10.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news06.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news07.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news09.html
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัส แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและ
สัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ 

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข่าว วันที่ 5 สิงหาคม 2558     

20 ผู้น าญี่ปุ่นและรองประธานาธบิดีสหรัฐหารือ   x 0 
21 รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับจีนหารือกันประเด็น    1 
22 สหรัฐจะส่งเจา้หน้าที่ระดับสูงร่วมพิธีร าลึกทีฮ่ิโรชิ    1 
23 ผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณมูีโอกาสบอกเล่า    1 
24 องค์กรหน่ึงของญี่ปุ่นจะสง่มอบโบราณวัตถคุืน    1 
25 เจาะประเด็นวันน้ี: การส่งสมบัติทางวัฒนธรรม x x x 0 
26 มีผู้เสียชีวติกวา่ 2,000 คนเทา่ที่ผ่านมาปีน้ี    1 
27 ญี่ปุ่นมีแผนทบทวนแนวทางการเรียนภาษาองักฤษ    1 
28 อุณหภูมิทั่วญี่ปุ่นยังคงสูงเกิน 35 องศาเซลเซยีส    1 

รวม 25 26 25 21 
 

จากผลการบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัส  แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วน
ของข่าวตามระดับความส าคัญ  น ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของ  Holsti (1969)  
 
     R  =  
 
จากการแทนค่าในสูตรดังกล่าว  เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์การจัดล าดับและ
สัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ  ผลเป็นดังนี้ 
    3(C1,2,3) =   3(21) 
    C1+C2+C3 = 28+28+28 
    
  แทนค่าในสูตร R = 

=                              = 0.75  
 

N(C1C2C3…Cn) 

C1+C2+C3…+Cn 

3(21)  
28 + 28+ 28 

 
   63 
   84 
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 จากผลลัพธ์  จึงสรุปได้ว่า  แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับ
ความส าคัญ ตามที่ก าหนดนิยามไว้  มีความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Holsti 
2. ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน 
 ผู้วิจัย ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอรายการของ  
เรดิโอ แจแปน โดยจัดท าบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัสและน าผลการวิเคราะห์           
ความสอดคล้องของผู้ลงรหัส ดังตารางที่ 3.2  แล้วน าผลที่ได้ไปแทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมั่น 
ของ Holsti  ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.75 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัส แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอ
รายการของเรดิโอ แจแปน 

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รายการท่ี 1 เทคโนโลยีกับธุรกิจ     

1 รายการมีเนื้อหา(Content) เกีย่วกับเรื่องใด    1 
2 จ านวนผู้พูด/เสียงพดูในรายการมีกี่คน    1 
3 ผู้พูดมีวิธกีารพูด หรือเทคนิคการเล่าเรื่องอยา่งไร    1 
4 รายการน้ีมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงในลักษณะใดบา้ง    1 
5 รายการน้ีมีเสียงประกอบในรายการหรือไม่ อยา่งไร x x x 0 

รายการท่ี 2  RJ MANUAL     
1 รายการมีเนื้อหา(Content) เกีย่วกับเรื่องใด   x 0 
2 จ านวนผู้พูด/เสียงพดูในรายการมีกี่คน    1 
3 ผู้พูดมีวิธกีารพูด หรือเทคนิคการเล่าเรื่องอยา่งไร    1 
4 รายการน้ีมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงในลักษณะใดบา้ง    1 
5 รายการน้ีมีเสียงประกอบในรายการหรือไม่ อยา่งไร    1 

รายการท่ี 3 Welcome to Amazing Japan!     
1 รายการมีเนื้อหา(Content) เกีย่วกับเรื่องใด    1 
2 จ านวนผู้พูด/เสียงพดูในรายการมีกี่คน   x 0 
3 ผู้พูดมีวิธกีารพูด หรือเทคนิคการเล่าเรื่องอยา่งไร  x  0 
4 รายการน้ีมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงในลักษณะใดบา้ง    1 
5 รายการน้ีมีเสียงประกอบในรายการหรือไม่ อยา่งไร    1 

  ตารางที่ 3.2./...(ต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัส แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอ
รายการของเรดิโอ แจแปน  
 

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รายการท่ี 4 มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ     

1 รายการมีเนื้อหา(Content) เกีย่วกับเรื่องใด    1 
2 จ านวนผู้พูด/เสียงพดูในรายการมีกี่คน    1 
3 ผู้พูดมีวิธกีารพูด หรือเทคนิคการเล่าเรื่องอยา่งไร    1 
4 รายการน้ีมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงในลักษณะใดบา้ง    1 
5 รายการน้ีมีเสียงประกอบในรายการหรือไม่ อยา่งไร   x 0 

รวม 19 18 16 15 

 
จากผลการบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัส  แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอ

รายการของเรดิโอ แจแปน น ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของ  Holsti (1969)  
 
     R  =  
 
จากการแทนค่าในสูตรดังกล่าว  เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอ
รายการของเรดิโอ แจแปน  ผลเป็นดังนี้ 
    3(C1,2,3) =   3(15) 
    C1+C2+C3 = 20+20+20 
    
  แทนค่าในสูตร R = 

=                              = 0.75  
      
จากผลลัพธ์  จึงสรุปได้ว่าแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน ตามที่
ก าหนดนิยามไว้  มีความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Holsti 

 

N(C1C2C3…Cn) 

C1+C2+C3…+Cn 

3(15)  
20 + 20+ 20 

 
   45 
   60 
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3. ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรี
พาเที่ยว 
 ผู้วิจัย ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบใน
รายการดนตรีพาเที่ยว โดยจัดท าบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัสและน าผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของผู้ลงรหัส ดังตารางที่ 3.3 แล้วน าผลที่ได้ไปแทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมั่น
ของ Holsti  ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัสแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่
ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 

เรื่องที่ประเมิน ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 
ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ผู้ฟังคนท่ี  1 กฤตมิา     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา  x  0 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

ผู้ฟังคนท่ี  2 วรรณภา     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

ผู้ฟังคนท่ี  3 สุรีรัตน์     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด  x  0 

 
ตารางที่ 3.3 (ต่อ)./… 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัสแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจาก 
                           ผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว  

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ผู้ฟังคนท่ี  4 สมปราชญ ์     

1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

ผู้ฟังคนท่ี  5 สิงหนาท     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

ผู้ฟังคนท่ี  6 พชร     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น x   0 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

ผู้ฟังคนท่ี  7 อเนญชา     
1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา    1 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

 
 

ตารางที่ 3.3./...(ต่อ) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) บันทึกผลความสอดคล้องของการลงรหัสแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจาก
ผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว  

เรื่องที่ประเมิน 
ความคิดเห็นที่ตรงกันระหวา่งผู้ลงรหัส ตรงกัน 

ทั้ง 3 คน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ผู้ฟังคนท่ี  8 อัครวินญ ์     

1 ชื่อผู้ฟัง และชื่อเมืองหรือประเทศที่อยู่ของผู้ฟัง    1 
2 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ส่งข้อความมายังเรดิโอ แจแปน    1 
3 ข้อความของผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอา่น    1 
4 ผู้ฟังมีวตัถุประสงค์อะไรจึงเขียนเข้ามา   x 0 
5 เรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด    1 

รวม (40) 39 38 39 36 

จากผลการบันทึกความสอดคล้องของการลงรหัสแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจาก 
ผู้ฟัง ที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว สามารถค านวณหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของ  Holsti 
(1969)   

R   =   

 
 จากการแทนค่าในสูตรดังกล่าว  เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวิเคราะห์เนื้อหา
จดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว ผลเป็นดังนี้    
   3(C1,2,3) =   3(36) 
    C1+C2+C3 = 40+40+40 
    
  แทนค่าในสูตร R = 

=                              = 0.9  
  
 จากผลลัพธ์  จึงสรุปได้ว่าแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการ

ดนตรีพาเที่ยว ตามที่ก าหนดนิยามไว้  มีความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Holsti 

 

 

3(36)  
40 + 40+ 40 

 
108 
120 

N(C1C2C3…Cn) 

C1+C2+C3…+Cn 
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  2.2 การสร้างเครื่องมือส าหรับการสัมภาษณ์ 
   
  ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการวิเคราะห์เนื้อหารายการวิทยุของ เรดิโอ แจแปน แล้ว 
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงกระบวนการผลิตรายการ และวิธีการท างานของบุคลากรผลิตรายการซึ่งมี
ทั้งบุคลากรชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตรายการ และคนไทยซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศ จึงใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และสังเกตการท างาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
(On-site Observation) ซึ่งเป็นการสังเกตโดยตรง และถามค าถามทั่วไปเมื่อเกิดข้อสงสัยขณะ
ศึกษาดูงานและสังเกต (ดูแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตในภาคผนวก ก)  

  การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ร่างแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถามเกี่ยวกับ
กระบวนการท างานของบรรณาธิการข่าว และผู้ควบคุมการผลิตรายการอ่ืน ๆ  โดยศึกษาจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการฟังรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย อย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อให้ได้ค าตอบตรงต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด  
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 

 2.2.1 ค าถามเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวประจ าวัน 
      1. ปัจจุบัน คุณ MARI Xu KITAIZUMI ท าหน้าที่ บรรณาธิการข่าวของภาค 

ภาษาไทยใช่หรือไม่ 
2. หลังจากการประชุมบรรณาธิการข่าวเพื่อสรุปหัวข้อข่าวหลักที่บรรณาธิการ 

ใหญ่ประจ าวันเป็น  ผู้คัดเลือกแล้ว มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อข่าวให้เหมาะสมกับผู้ฟังรายการของ
ภาคภาษาไทยหรือไม่ อย่างไร 

     3. โดยทั่วไป มีการเรียงล าดับข่าวที่จะเสนออย่างไร 
     4. จากกลุ่มเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ NHK WORLD ENGLISH - News มีการ 

แบ่งกลุ่มเนื้อหาเป็นดังนี้ 
Top Stories Japan Asia World Biz/Tech Nuclear/Energy 

บรรณาธิการข่าว ของของเรดิโอ แจแปน คัดเลือกข่าวมาเสนอในแต่ละวัน โดยค านึงถึงกลุ่มเนื้อหา
เช่นเดียวกับ NHK WORLD News หรือไม่ และให้ความส าคัญแก่ข่าวแต่ละกลุ่มอย่างไร  
  5. เนื้อหาของ “ช่วงเจาะประเด็นวันน้ี” ได้มาอย่างไร  
  6. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้เสียงของผู้ประกาศคนที่สาม เป็นผู้อ่าน “ช่วงเจาะ
ประเด็นวันนี”้ 
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  7. ท่านเรียกรูปแบบของ“ช่วงเจาะประเด็นวันนี้” ว่า รายงานพิเศษ (Scoop)      
ใช่หรือไม่  
  8. การเสนอช่วงเจาะประเด็นวันนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างไร  
  9. การเสนอรายงานข่าวสด นอกสถานที่ (News Commentary) มีขั้นตอนในการ 

ท างานอย่างไร 
  10. ท่านมีหลักการในการใช้เสียงดนตรี(Jingle) ค่ันในรายการข่าวอย่างไร  
  11. ปัญหา ข้อขัดข้องในการผลิตรายการข่าวภาคภาษาไทย มีอะไรบ้าง ปัญหา

ในเรื่องใดมีผลกระทบต่อการผลิตรายการมากที่สุด ท่านแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องเหล่านั้นอย่างไร 
12.ท่านประเมินผลการเสนอรายการข่าวประจ าวันอย่างไร  มีผู้ฟังรายการภาค 

ภาษาไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการข่าวหรือไม่  
[ส าหรับการศึกษาดูงานการผลิตรายการข่าวประจ าวัน ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย] 

1. ขอสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่แปลข่าวจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ และ
เป็นภาษาไทย  

2. ขอทดลองอ่านข่าว และ อ่าน “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้” จับเวลา เสมือนเป็นผู้ประกาศ
คนหนึ่ง 
2.2.2 ค าถามเกี่ยวกับการผลิตรายการอ่ืน ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 

1. เพราะเหตุใดจึงผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาหลากหลายถึง 14 ชื่อรายการ 
2. แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน อย่างไร 
3. โปรดอธิบายกระบวนการผลิตรายการขั้น ก่อนการผลิต ขั้นวางแผน  และขั้น 

เตรียมการ (Pre-production)  ว่า Chief Director และ Announcers/Presenter มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างไร 
  4. การคิดหัวข้อ เลือกเรื่องที่จะเสนอในรายการ ริเริ่มจากใคร ระบบการท างานมี
กระบวนการตัดสินใจอย่างไร 
  5. โปรดอธิบายเทคนิควิธีการเขียนบท โดยเฉพาะ การใช้ Post-it และขอชมการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ 

  6. ในขั้นผลิตรายการ (บันทึกเสียง) เมื่อมีบทวิทยุแล้ว ผู้ก ากับรายการและผู้ 
ประกาศ เริ่มการผลิตรายการ ฝึกซ้อม จับเวลา แก้ไขบท บันทึกเสียง จนเสร็จอย่างไร  มีการ
ก าหนดตารางเวลาส าหรับผลิตรายการ (Timetable) หรือไม่ อย่างไร 
  7. ท่านมีหลักในการก าหนดว่า ใครจะท าหน้าที่ผู้ประกาศในรายการอย่างไร 
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  8. โปรดอธิบายกระบวนการหลังการผลิตรายการ  Post-production หลังจาก 
บันทึกเสียงแล้ว เช่น การตัดต่อ 

  9. โปรดอธิบายถึงวิธีการประเมินผลรายการ (Assessment/Evaluation) และ 
กระบวนการด าเนินงานประเมินผลรายการ 
 2.2.3 ค าถามเกี่ยวกับ มาตรฐานการคัดเลือกผู้ประกาศภาคภาษาไทยของเรดิโอ      
แจแปน 
   1.การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาผู้ประกาศภาคภาษาไทย มีอย่างไรบ้าง ใคร
เป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศได้ 
  2. ปัจจุบันมีผู้ประกาศภาคภาษาไทย 12 คน ใช่หรือไม่  

  3. ผู้ประกาศท างานบางเวลา (Part-time) ใช่หรือไม่  
  4. ผู้ประกาศภาคภาษาไทยประกอบอาชีพอะไรบ้าง หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ใด สาขาวิชาอะไรบ้าง *ค าถามเสริม ระบบการให้ค่าตอบแทน/เงินเดือน เป็นอย่างไร  
  5.ท่านมีระบบการฝึกอบรมการท างานเป็นผู้ประกาศ (Training) อย่างไร  
  6.การประเมินผลการท างานมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 
  7.โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ (Professionals) ของ  

ผู้ประกาศในทัศนะของท่าน 

 2.3.4 ค าถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์แลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการ 
            1. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตรายการมีอะไรบ้าง 
   2. เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแทรกเสียงพูดของ อาจารย์ ภาษาญี่ปุ่น   

เสียงจากการสัมภาษณ์ ในช่วงเจาะประเด็นวันนี้ และ เสียงประกอบในรายการเข้าครัวญี่ปุ่น มีชื่อ
เรียกว่าอย่างไร  มีวิธีการใช้งานอย่างไร 

3. ผู้ก ากับรายการ Program Director ท าหน้าที่บันทึกเสียงรายการต่าง ๆ หรือไม่  
มีผู้ช่วย หรือฝ่ายเทคนิคช่วยในการบันทึกเสียงหรือไม่ อย่างไร 

4. การผลิตรายการเข้าครัวญี่ปุ่น  Welcome to Amazing Japan และ ดนตรีพา 
เที่ยว เมื่อออกไปด าเนินรายการนอกสถานที่ มีระเบียบ ขั้นตอนการท างานอย่างไร  

5.สถาบันวิจัยด้านการกระจายเสียงและวัฒนธรรม (BUNKEN –NHK  
Broadcasting Culture Research) มีส่วนช่วยสนับสนุนด้านข้อมูล และเนื้อหาในการผลิตรายการ 
หรือไม่ อย่างไร 
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 2.3 การสร้างเครื่องมือส าหรับการสังเกต 

  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตการผลิตรายการของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  โดย 
ประยุกต์จากแบบสังเกตการท างานของบุคคลเป้าหมาย เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีการติดต่อ 
สื่อสาร ณ สถานีโทรทัศน์ NHK ในงานวิจัย เรื่อง ความส าเร็จของรายการสารคดีของ
สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น โดย กิตติมา ชาญวิชัย แบบสังเกตที่ใช้บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้   

   1. ผู้ปฏิบัติ 
   2. ประเภทของเหตุการณ์  
    - การประชุมวางแผนการผลิตรายการ 
    -การประชุมกองบรรณาธิการข่าว 
    -การประชุมเตรียมการผลิตรายการ 
    -การเขียนบท การจัดท าบท การแก้ไขบท 

    -การเตรียมบทข่าว ต้นฉบับข่าว 
    -การแปลข่าว 
    -การฝึกซ้อม – จับเวลา 
    -การบันทึกเสียงรายการ(ในสตูดิโอ) 
    -การออกอากาศสด(ข่าว) 
    -การตัดต่อรายการ 
    -การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   3. รายละเอียดที่สังเกตเห็น 
   4. ข้อสังเกต/ค าถามเพิ่มเติม 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
  การวิจัยนี้ ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการฟังรายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน  จ าแนกประเภท และ 
วิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหา โดยประยุกต์จากต ารา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการ
รายงานข่าววิทยุกระจายเสียง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับแก้แล้วทดสอบเครื่องมือ ก่อนน าไปใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ สังเกต สร้างขึ้นโดย
การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของ จุมพล รอดค าดี
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สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ฝึกงาน ณ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี
การศึกษา 2548-2550 และวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กิตติมา ชาญวิชัย  โดยผู้วิจัยได้ส่งค าถามและแบบบันทึกการ
สังเกตให้ คุณ UEDA AYAKO ผู้ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย พิจารณาก่อน
น าไปใช้จริง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
ภาคภาษาไทยนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในแบบลงรหัส (Coding Sheet) ส าหรับ
การวิเคราะห์เนื้อหา จ านวน 3 แบบ มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สัดส่วน จ านวน  
ร้อยละ ความถี่  และค่าเฉลี่ย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเรียบเรียงน าเสนอด้วยการ
พรรณนา โดยแบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ข้อมูลจากการสังเกต (Observation) และจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เรื่อง 
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 

  ส่วนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรายการข่าวและรายการอ่ืน ๆ 14 ชื่อรายการ ข้อมูลจาก
การสังเกต (Observation) และจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็น        
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ (Presentation Technique) ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย 

  ส่วนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลรายการจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังรายการวิทยุของ 
NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย 
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กรอบการวิเคราะห ์

  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้อง มา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจมีอิทธิพลต่อการท างานของผู้ผลิตรายการ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิตรายการวิทยุ และท าให้การผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุอ่ืน ๆ ของเรดิโอ    
แจแปน ภาคภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์  ได้แก่ แนวคิดเรื่ององค์กรสื่อมวลชน
ภายใต้แรงกดดันทางสังคม แนวคิดเรื่องการกระจายเสียงระหว่างประเทศ แนวคิดเรื่องการ
กระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ  และแนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบญี่ปุ่น 

 
  ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

 
  จากภาพที่ 3.1 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการ ในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และองค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการเสนอ
รายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจมี
อิทธิพลต่อการท างานของผู้ผลิตรายการ ได้แก่ นโยบายและจุดมุ่งหมายของ NHK WORLD 
กระแสความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน, ทรัพยากรในการผลิตรายการ ซึ่งประกอบด้วย เวลา 
บุคลากร แหล่งข้อมูล การบริหารจัดการ และงบประมาณ,  ความสัมพันธ์กับผู้ฟังและความ
คาดหวังของผู้ฟังชาวไทย, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงเพื่อบริการ
สาธารณะ และกฎเกณฑ์ในการด าเนินงานขององค์กรกระจายเสียงระหว่างประเทศ ซึ่งก าหนด
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มาตรฐานให้รายการกระจายเสียงต้องมีความหลากหลาย ผลิตขึ้นเองในประเทศ มีเนื้อหาเป็นที่
สนใจของผู้ฟังทั่วไป และเสนอข่าวสารที่ให้ความกระจ่างโดยปราศจากอคติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

   
  การศึกษาเอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของNHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และ จากการสังเกต (Observation) 
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  1.2 กระบวนการผลิตรายการข่าว ของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  1.3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์ของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
   
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรายการข่าวและรายการอ่ืน ๆ 14 ชื่อรายการ การ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ 
(Presentation Technique) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย
และการสังเกต (Observation) ประกอบด้วย 
  2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน โดยใช้แบบวิเคราะห์การจัดล าดับ
และสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญของเนื้อหา และผลการศึกษาวิธีการเสนอข่าว ของ   
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ในประเด็นการใช้ภาษา ลีลาการอ่านข่าว การใช้เสียงดนตรีและ
เสียงประกอบ และ ความหลากและเอกภาพ 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปนภาค
ภาษาไทย โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
และผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ลีลาการพูด เสียงดนตรี เสียงประกอบ และ ความหลาก
และเอกภาพ ของการเสนอรายการต่าง ๆ 14 ชื่อรายการ  
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  ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว โดยใช้
แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับการประเมินผล
รายการ และการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย ประกอบด้วย 
  3.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
ภูมิล าเนา และช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับทางรายการผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทยของ 
  3.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทยเขียนเข้ามาในรายการ 
  3.3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
รายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ผู้ฟังเขียนเข้ามาในรายการ 
 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และข้อมูลจาก
การสังเกต (Observation)การท างานของบุคลากรผลิตรายการ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  

  NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ในการวิจัยนี้ หมายถึง รายการ
วิทยุกระจายเสียงภาษาไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 17 ภาษาต่างประเทศที่ส่งออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น 
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เป็นสถานีวิทยุในเครือข่าย NHK 
WORLD ผู้วิจัยจึงศึกษาความเป็นมา ลักษณะและโครงสร้างของ NHK WORLD RADIO JAPAN  
เพื่อแสวงหาข้อความรู้ในเชิงนโยบายขององค์กรแม่และน ามาอธิบายหลักการและเหตุผลที่       
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ภาคภาษาไทยที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ดังต่อไปนี ้

1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาของเอ็นเอชเคและการด าเนินงานของ NHK WORLD 
RADIO JAPAN  
ความเป็นมาของเอ็นเอชเค เวิลด์  
  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ก่อต้ังองค์กรเพื่อด าเนินกิจการกระจายเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่นใน
รูปแบบองค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหาก าไร ใช้ชื่อว่า นิปปอน โฮโซ เคียวไค (Nippon Hoso Kyokai) 
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ชื่อย่อ NHK ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Japan Broadcasting Corporation (บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์
แห่งญี่ปุ่น) หรือ NHK มีภารกิจหลักคือให้บริการกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์แก่ประชาชน
ญี่ปุ่นโดยไม่หวังผลก าไร มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มีเครื่องรับ การจ่าย
ค่าธรรมเนียมในญี่ปุ่นไม่ถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย Broadcast Law 1950 ของญี่ปุ่นระบุให้
ค่าธรรมเนียมเป็น “พันธะสัญญา” โดยความสมัครใจ  
  ปัจจุบัน NHK เป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งเด่ียวในญี่ปุ่น 
และยังคงยืนหยัดไม่ขายโฆษณาเลย (วิภา อุตมฉันท,์ 2546) 
  “ในฐานะองค์กรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ กฎหมายกระจายเสียง  1950  ก าหนด
ภาระหน้าที่ให้ NHK “เผยแพร่รายการกระจายเสียงที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมประเภทรายการข่าว 
การศึกษา วัฒนธรรมและรายการบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของ
ประชาชนและยกระดับวัฒนธรรมของชาติ” (Ministry of Post and Telecommunication 1989, 
28: อ้างใน วิภา อุตมฉันท์, 2541: 141-142) 
  NHK เริ่มส่งกระจายเสียงรายการวิทยุ ในปีพ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ภายหลังจึง
ให้บริการแพร่ภาพทางโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)   
  การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของเอ็นเอชเค เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2478 
(ค.ศ.1935) โดยส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นสั้น เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จากสถานีชื่อ 
“วิทยุโตเกียว” (Radio Tokyo) ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าการกระจายเสียงภาคโพ้นทะเล (Overseas 
Broadcasting) ไปยังภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ (Western North America) และ ฮาวาย 
วันละ 1 ชั่วโมง ต่อมาในปี ค.ศ. 1937 จึงขยายไปยังทวีปยุโรป ภาคตะวันออกของทวีปอเมริกา
เหนือ คาบสมุทรมาเลย์ (Malay Peninsula) สิงคโปร์ และ ชวา (Java) โดยเพิ่มภาษาฝรั่งเศสและ
เยอรมัน จนถึงปี ค.ศ. 1941 ออกอากาศเป็นภาษาต่างประเทศ 16 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย  การ
กระจายเสียงภาคภาษาต่างประเทศของสถานีวิทยุโตเกียวยุติลงในปี ค.ศ. 1945 แล้วจึงกลับมา 
กระจายเสียงอีกครั้งในปี 1952 ในชื่อสถานี “วิทยุญี่ปุ่น” (Radio Japan)  
( เ ว็ บ ไ ซ ต์  80 ปี  ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ภ า ค ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ญี่ ปุ่ น ,   2 0 1 5 ; 
http://www.nhk.or.jp/intl80th/en/chronology/c_table/1980-2015.html) 
  ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) จึงเป็นการครบรอบ 80 ปี ของการกระจายเสียงภาค
ต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งออกอากาศต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ยกเว้นช่วงที่ระงับการกระจายเสียง
ไปเป็นเวลา 6 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยได้เริ่มกระจายเสียงอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
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2495 (ค.ศ. 1952)(เว็บไซต์ครบรอบ  80  ปีการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น, 2558 ; 
http://www.nhk.or.jp/intl80th/th/) 
  เอ็นเอชเค กระจายเสียงและแพร่ภาพในประเทศญี่ปุ่นผ่านทาง โทรทัศน์ 4 ช่อง และ 
วิทยุ 3 ช่อง โดยโทรทัศน์ภาคปกติและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งเป็นบริการหลักในการแพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน และ วิทยุภายในประเทศ  3 ช่องนั้น น าเสนอรายการข่าว, รายการเพื่อการศึกษา, 
รายการสาระบันเทิงส าหรับครอบครัว ส าหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 2 ช่อง เสนอรายการที่
ปรับเปลี่ยนตามความสนใจที่หลากหลายของผู้ชม และมี เอ็นเอชเค เวิลด์เป็นช่องที่ให้บริการแพร่
ภาพและกระจายเสียงภาคต่างประเทศ แพร่ภาพและกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาต่างประเทศไปทั่วโลก รวมทั้งให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เอ็นเอชเค เวิลด์ ภาษาไทย 
> เกี่ยวกับเอ็นเอชเค, 2558 , http://www.nhk.jp/nhkworld/th/aboutnhk/) 
 
บริการภาคต่างประเทศของเอ็นเอชเค เวิลด์ (NHK WORLD) มี 4 ช่อง คือ  
  1. เอ็นเอชเค เวิลด์ ทีวี (NHK WORLD TV) คือโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษส าหรับผู้ชม
ทั่วโลก แพร่ภาพผ่านดาวเทียมโทรคมนาคม  3  ดวง โดยเสนอข่าวสารล่าสุดจากญี่ปุ่น เอเชีย และ
พื้นที่อ่ืน ๆ ทั่วโลก รวมทั้งรายการที่หลากหลายตลอด  24  ชั่วโมง 
   2. เอ็นเอชเค เวิลด์ พรีเมี่ยม (NHK WORLD PREMIUM) คือบริการน าเสนอรายการ
ตลอด  24  ชั่วโมง ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายเคเบิ้ลและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศต่าง ๆ  
เสนอรายการข่าวและสารคดีของเอ็นเอชเค ละคร รายการส าหรับเด็ก กีฬา บันเทิง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  3. เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน (NHK WORLD RADIO JAPAN) คือบริการ
กระจายเสียงที่ออกอากาศเป็นภาษาต่าง ๆ 18 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
ช่วงเวลาการออกอากาศแต่ละภาษาแตกต่างกัน แต่รวมเวลาออกอากาศของทุกภาษา ในปี 2558 

อยู่ที่วันละ 58 ชั่วโมง 40 นาที (เว็บไซต์เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรก > เกี่ยวกับเอ็นเอชเค,  2558 , 
http://www.nhk.jp/nhkworld/th/aboutnhk/) และ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 64 ชั่วโมง 30 
นาที (เว็บไซต์ เอ็นเอชเค เวิลด์ ภาษาไทย, 2559,http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/aboutnhk/)
  4. เอ็นเอชเค เวิลด์ อินเทอร์เน็ต (NHK WORLD ONLINE) คือบริการทางเว็บไซต์ของ
แต่ละภาษาทั้ง 18 ภาษา เสนอข่าว รายการ และบทเรียนภาษาญี่ปุ่น  มีบริการในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา รวมถึงเสนอข่าวทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เสียง และ เนื้อข่าว  
(Text) ตลอดจนบริการข่าวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการสอนภาษาญี่ปุ่น  

http://www.nhk.jp/nhkworld/th/aboutnhk/
http://www.nhk.jp/nhkworld/th/aboutnhk/
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จุดมุ่งหมายของเอ็นเอชเค เวิลด์  มีดังต่อไปนี้   
  1.  เสนอข่าวภายในประเทศญี่ปุ่นและข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกอย่างถูกต้องฉับไว 
  2.  เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียจากหลากหลายแง่มุม โดยอาศัยเครือข่ายของเอ็นเอชเค
ทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.  ด าเนินบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ                
ครั้งใหญ่ 
  4.  แพร่ภาพกระจายเสียงด้วยความถูกต้องฉับไวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ 
ของชาวญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลากหลาย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้น 
ทิศทางอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด นอกจากนี้ยังเสนอบทบาทและ
ความคิดเห็นของญี่ปุ่นที่มีต่อประเด็นส าคัญระดับโลก 
  5.  ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งสนับสนุน
มิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  

(เว็บไซต์เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรก > เกี่ยวกับเอ็นเอชเค, 2558) 
 
NHK WORLD RADIO JAPAN 
  การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานประจ าปี  2015/2016  ข้อมูลที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ครบรอบ  80  ปีการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง  การบรรยาย และ การตอบข้อซักถาม ของ คุณ 
Haruhiko Iguchi หัวหน้าฝ่ายสื่อภาษาต่างประเทศ ( 4  พฤศจิกายน  2558) พบว่า 
  เรดิโอ แจแปน  เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของ NHK WORLD Department มีชื่อหน่วยงาน
ว่า Multilingual Media Division  
  NHK WORLD Department เป็นหน่วยงานหนึ่งในสายการบริหารงานการกระจาย
เสียงและแพร่ภาพทั่วไป (General Broadcasting Administration) ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้บริหารระดับสูง
คือ ประธาน (President) และ คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  ประกอบด้วยหน่วยงาน
ในระดับเดียวกัน จ านวน  9  หน่วยงาน รวมทั้ง NHK WORLD คือ  ส านักผู้ประกาศ 
(Announcers Bureau) ส านักผู้วิจารณ์ข่าว (News Commentators Bureau) ฝ่ายจัดรายการ
(Programming Department) ส านักงาน NHK on Demand (NHK on Demand Bureau) ฝ่าย
ผลิตรายการ (Program Production Department) ฝ่ายข่าว (News Department) ฝ่ายวิศวกรรม
การกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcast Engineering Department) ฝ่ายNHK WORLD 
(NHK WORLD Department) และ ส านักโพ้นทะเล(Overseas Bureau)   
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ภาพท่ี 4.1   แผนผังการบริหารส่วนงานบริหารการกระจายเสียงและแพร่ภาพทั่วไปของ NHK  
                  General Broadcasting Administration 
 
ที่มา:  NHK Annual Report, 2015/2016  
 
  ส านักงาน NHK WORLD RADIO JAPAN ซึ่งเป็นสถานที่ท างานของทีมงานผู้ผลิต
รายการภาษาต่าง ๆ ทั้ง 18 ภาษา อยู่บนชั้นที่ 6 ของอาคารส านักงานใหญ่ (Main building) ของ 
ศูนย์กระจายเสียงและแพร่ภาพของ NHK (NHK Broadcasting Center) ต้ังอยู่ที่เขตชิบุยะ 
กรุงโตเกียว    
  ในพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ท างานของฝ่ายผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ
มีบุคลากรที่เป็นชาวญี่ปุ่น ประมาณ 50 คน เจ้าหน้าที่แปลภาษาต่างประเทศและผู้ประกาศชาว
ต่างประเทศ ประมาณ 200 คน  แต่ละแผนกภาษามีโต๊ะท างานแถวละ 3-4 ชุดหันหน้าเข้าหากัน  
เว้นช่องว่างระหว่างแผนกประมาณ 1.5 เมตร  ในห้องเดียวกันนี้จึงมีการใช้ภาษาต่าง ๆ ถึง 18 
ภาษาในการพูดคุยสื่อสารและท างาน จึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในอาคาร  เว็บไซต์ครบรอบ 80 ปีการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น เรียกพื้นที่
ท างานของ NHK WORLD RADIO JAPAN ว่า เป็นเนื้อที่หลายภาษา-หลากวัฒนธรรมในญี่ปุ่น [A 
Multilingual, Multicultural Space in Japan] (www.nhk.or.jp/intl80th) 
  การสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างชาติ และ ระหว่างบุคลากรญี่ปุ่นกับต่างชาติ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  
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การกระจายเสียงข่าวและรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
 คุณ Haruhiko Iguchi หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ (Lecture, 2015)
อธิบายภาพรวมของการกระจายเสียงข่าวและรายการว่า  

 “...การกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ  17 ภาษา มีเพียง 14 ภาษาที่สามารถอ่าน
เนื้อข่าว(News Script)ทางอินเทอร์เน็ตได้ ภาษาที่ไม่มีการพิมพ์เนื้อข่าวเป็นตัวอักษรให้
อ่าน คือภาษา ฮินดี (Hindi), สวาฮิลี (Swahili) และ ภาษาพม่า (Myanmar) เนื่องจาก
ตัวอักษรมีลักษณะยากแก่การเขียนหรือพิมพ์ให้ถูกต้องและคนญี่ปุ่นที่รู้จักและเข้าใจมีไม่
มากนัก”  
  “...ข่าวที่ถูกเลือกในแต่ละครั้ง ร้อยละ 90 มาจากข่าวภาษาอังกฤษ การ
เรียงล าดับข่าว มีบรรณาธิการใหญ่ RS News Desk เป็นผู้พิจารณาจากความส าคัญของ
ข่าว ไม่ใช่ข่าวญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก  ขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลก ข่าวส าคัญ
ที่สุดบางครั้งอาจเป็นข่าวเศรษฐกิจ หรือเป็นข่าวด่วน เหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีความส าคัญ
แตกต่างกันไปทั้งที่เป็นข่าวต่างประเทศและข่าวในประเทศญี่ปุ่น (Domestic News)”  
  “ส าหรับข่าวที่มีความอ่อนไหว เช่น กรณีพิพาทเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือ
ดินแดนที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เรดิโอ แจแปน เคารพในข้อพิจารณาหรือการ
แสดงทิศทางของนโยบายและความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ก็เสนอทัศนะ
ความคิดเห็นของจีนดว้ย เพื่อให้เกิดสมดุลและความเป็นกลางในการเสนอข่าว”  
 ช่วง “เจาะประเด็นวันนี้” (Insight) เป็นรายงานพิเศษ (Special Report) ที่เสนอใน
ข่าวประจ าวันที่ออกอากาศในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดและ
เบื้องหลังของข่าวที่เป็นประเด็นส าคัญ เป็นข่าวใหญ่ หรือมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน ข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้ง ผลของเหตุการณ์ที่ยังไม่สิ้นสุด รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ 
การค้นคว้าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งที่เป็นเรื่อง
ของประเทศญี่ปุ่น และ นานาประเทศ  คุณ Iguchi หัวหน้าฝ่ายสื่อภาษาต่างประเทศ 
กล่าวว่า  

  “ทีมงานผู้ผลิตเนื้อหาช่วง Insight  ประกอบด้วย ผู้วิจารณ์ข่าวของเอ็นเอชเค (NHK 
Commentators/ News Commentators Bureau) และ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ นักวิจัยภายนอก  
...สิ่งที่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของฝ่ายผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ (เรดิโอ แจแปน) คือ 
NHK เป็นองค์กรใหญ่มาก แต่มีเพียงแผนกภาษาต่างประเทศของเราเท่านั้นที่ ผู้เชี่ยวชาญ 
[ต าแหน่ง Specialist ของแต่ละภาษา] สามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับประเด็นปัญหานั้นในประเทศต่าง ๆ ด้วยภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาพม่า ได้ ” 
(Haruhiko Iguchi, Lecture, November 4, 2015)  

 
หลักการท างานของบรรณาธิการข่าว NHK WORLD RADIO JAPAN 
  คุณ Ayako Ueda  (จดหมาย, 25 ธันวาคม 2558)ได้อธิบายถึงการพิจารณาเลือก
และเรียงล าดับข่าวของบรรณาธิการใหญ่ RS News Desk โดยตอบค าถามทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ว่า   

  “บก.เรียงล าดับข่าวส าคัญบนกระดานข่าวที่คัดเลือกจากข่าวจ านวนมากมายที่
นักข่าวของเอ็นเอชเคส่งมาจากทั้งในและนอกประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมองที่เอ็นเอช
เคเห็นว่าส าคัญและมุมมองที่ต่างชาติสนใจ ทั้งนี้ เพราะเอ็นเอชเค มีการกระจายเสียง
หลายภาษาและภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายแตกต่างกันตามภาษา เช่น ถ้าเป็นภาษาไทย 
ภาษาจีน จะส่งคลื่นไปยังภูมิภาคเอเชีย ถ้าเป็นภาษาสเปนจะมุ่งสู่ทวีปอเมริกาใต้เป็นหลัก 
บางข่าวอาจจะเป็นข้อมูลส าคัญต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะพูดภาษาอะไร ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แต่
บางข่าวอาจมีความส าคัญแตกต่างกันตามภูมิภาคที่ออกอากาศ” (Ayako Ueda, 
จดหมาย, 25 ธันวาคม 2558)  

 คุณ Mari Xu Kitaizumi หัวหน้าผู้ผลิตรายการแผนกภาษาไทยซึ่งท าหน้าที่บรรณาธิการข่าว 
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้ตอบค าถามและอธิบายถึงหลักการคัดเลือกข่าว ว่า  

 (1) “ในการออกอากาศเป็นหลายภาษา บรรณาธิการข่าวห้องนี้  เลือกข่าวส าหรับ
ออกอากาศในแต่ละช่วงเวลา(ที่แต่ละภาษาออกอากาศสด) โดยค านึงถึงช่วงเวลา Best 
time, Golden time ที่ปลายทาง ตัวอย่างเช่น เวลาประเทศไทยกับญี่ปุ่นใกล้กัน ถ้า
ออกอากาศ ณ เวลา 14:00 น.ของญี่ปุ่น คนไทยก าลังรับประทานอาหารอยู่หรือก าลังท างาน 
แต่เวลาค่ า (18:30 น.) ที่ออกอากาศภาคภาษาไทย เป็นเวลาที่ทุกคนกลับบ้าน ดังนั้น 
บรรณาธิการทุกคน (และคุณ Mari เอง) ก็จะคิดใคร่ครวญในหัว ว่าในเวลานี้ออกอากาศ
ภาษาอะไร ควรเลือกข่าวไหน ไม่ใช่ดูว่าเวลานี้กระจายเสียงในภูมิภาคใด ซึ่งหมายถึง การ
ค านึงถึงพฤติกรรมและการใช้เวลาในชีวิตประจ าวันของผู้ฟังคนหนึ่ง ไม่ใช่ประชาชนจ านวน
มากในประเทศหรือภูมิภาค ดังนั้น หากมีเรื่องที่ส าคัญของญี่ปุ่นและไทย ที่ส าคัญกับผู้ฟัง
ภาคภาษาไทย ก็จะสั่ง (Order) ให้เจ้าหน้าที่แปลข่าวนั้นจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ 
แต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะให้ภาคภาษาไทยแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย” 

  ในกรณีที่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่แปลข่าวภาษาญี่ปุ่น เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์
ออกมาเสร็จแล้ว บรรณาธิการต้องตรวจความถูกต้องเทียบกับต้นฉบับข่าวภาษาญี่ปุ่น  หากมีการ
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แก้ไข ก็จะสั่งให้เจ้าหน้าที่แปลข่าวแก้ไขอีกครั้ง ก่อนส่งต้นฉบับข่าวนั้นให้แผนกภาษาไทย หรือ
ภาษาอ่ืน ๆ แปลเป็นภาษาของตนเอง 

  (2) จากหลักการดังกล่าว ต่อค าถามที่ว่าเรดิโอ แจแปนมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด 
สัดส่วนของข่าวที่เลือกมาเสนออย่างไร  คุณ Mari Kitaizumi อธิบายว่า  

 “ไม่มีข้อก าหนดสัดส่วนของข่าวแต่ละประเภทว่าต้องมีข่าวประเภทใดมากน้อย 
 เพียงใด และต้องเสนอข่าวประเภทใด ก่อน-หลัง เช่น ที่ว่า ข่าวการเมืองต้องมาก่อนข่าวอ่ืน”  

  “...การเลือกข่าวใดออกอากาศตัดสินใจตามความส าคัญของข่าวซึ่งขึ้นอยู่กับ 
วิจารณญาณของ NHK ว่า ข่าวนั้นมีความส าคัญในระดับ โลก  ระดับเอเชีย และ ระดับ      
ญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นเสาหลัก 3 ข้อที่ใช้ในการเลือกข่าว โดยไม่จ ากัดว่าเป็นข่าวการเมือง หรือข่าว
สังคม ดังนั้นจึงไม่มีการก าหนดสัดส่วนหรือการเรียงล าดับไว้ตายตัว”  
  “ บก.ใหญ่เลือกข่าวที่ใช้เวลาอ่านมากกว่า 14 นาที บก.แต่ละภาษา[Sub-editor] 
เลือกให้ครบ 14 นาที  และมาปรึกษาว่าจะล าดับอย่างไร จะแก้ไข หรือ แปลเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างไร ...ถ้าแปลอยู่แล้ว นอกเหนือตะกร้า [นอกเหนือจาก News list บน
กระดานข่าว] เช่นบางประเทศ กีฬานี้น่าสนใจมาก ถ้ามีเหตุมีผล ก็ให้ออกได้ บางทีน่าสนใจ
ส าหรับไทย เช่น สันติภาพ วรันทร ท าข่าวเทศกาล Thai Week ก็ให้ออกอากาศเฉพาะภาค
ภาษาไทยได้ แต่การเสนอข่าวนอกเหนือจากที่บก.ใหญ่เลือกไว้จะมีน้อยมาก” (สัมภาษณ์, 6 
พฤศจิกายน 2558)  

  จากหลักการคัดเลือกข่าวตามระดับความส าคัญ  3  เสาหลักข้างต้น บรรณาธิการ
เรียงล าดับข่าวตามความส าคัญมากหรือน้อย (แต่ไม่ใช่ข่าวระดับโลกมาเป็นอันดับแรก ข่าวระดับ
โลกอาจมีความส าคัญน้อยกว่าข่าวระดับญี่ปุ่น เช่น ข่าวการเกิดแผ่นดินไหว)   
  ข่าวที่มีความส าคัญเท่า ๆ กัน จะเรียงต่อกัน  
  รายงานพิเศษ (Insight) หรือ ช่วง “เจาะประเด็นวันนี้”  ถ้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน ก็
เรียงต่อจากข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 “ถ้ามีข่าวเก่ียวกับไทยเข้ามา จะดูว่า ข่าวนี้จะได้ออกอากาศในไทยหรือเปล่า [สื่อใน
ไทยจะถูกห้ามเสนอข่าวหรือเปล่า] ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ สังคม และประเด็น เช่น 
เกิดใน USA ข้อมูลที่เรามีน้อยกว่าคนในประเทศ แต่ประเทศนั้นประชาชนไม่สามารถรู้อะไร
ในประเทศ เรดิโอ แจแปน จะส่งออกไป เช่น จีน รัสเซีย พม่า [ที่รัฐบาลควบคุมเสรีภาพของ
สื่อ-- ผู้วิจัย] …ภาษาอาหรับ อาระบิก หลายประเทศพูดกัน แม้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่ง
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ในกลุ่ม 20 ประเทศก็ควรออกให้ได้รับฟังกันก็จะเป็นประโยชน์” (Mari Kitaizumi, บรรยาย, 
6 พฤศจิกายน 2558)  

 
การผลิตรายการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ข่าว ของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  รายการสาระและบันเทิงของเรดิโอ แจแปน มี 14  ชื่อรายการ เป็นรายการที่มีเนื้อหา
และวิธีการเสนอเหมือนกันทุกภาษา 13 รายการ อีก 1 รายการ เป็นรายการที่แต่ละภาษา เสนอ
เนื้อหาแตกต่างกันไปภายในขอบเขตเนื้อหา(Theme)และรูปแบบรายการเดียวกัน  เป็นรายการ
ตอบโต้กับผู้ฟัง (Interactive) คือ รายการ Friends around the เนื้อหาที่เสนอในรายการแต่ละ
ครั้ง/สัปดาห์ ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญ(Specialist) ของแต่ละแผนกภาษาพิจารณา
เลือกสรรมาให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ฟังภาษานั้น ๆ มีการเปิดเพลงตามค าขอ และ ตอบ
จดหมายจากผู้ฟังในตอนท้ายรายการ  

  ในปี  2015 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 80 ปีของการกระจายเสียงภาคต่างประเทศของ
ญี่ปุ่น เรดิโอ แจแปน เสนอรายการรูปแบบใหม่ของรายการหลัก (Main Programs) ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของเรดิโอ แจแปน ได้แก่ ข่าว (News) พูดคุยกับผู้ฟัง (Listeners’ Corner หรือ Friends around 
the World) มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ (Easy Japanese) เทคโนโลยีกับธุรกิจ(Technology & 
Business) เข้าครัวญี่ปุ่น (Let’s cook Japanese), Welcome to Amazing Japan! “เสนอเรื่อง
ของบ้านเกิดเมืองนอน(Hometown Stories) ของชาวบ้านญี่ปุ่น (Local Japanese) ผ่านมุมมอง
ของผู้ประกาศภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นผู้พาเที่ยว” (Haruhiko Iguchi, Lecture, November 4, 
2015)  
  เพิ่มเติมรายการใหม่ ชื่อ The Magic of Japanese Masterpieces เสนอเรื่องราว
เบื้องหลังของการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกของญี่ปุ่น  และ  Making it in Japan ซึ่งเป็นรายการ
ที่เรดิโอ แจแปน “กระตือรือร้นที่จะเสนอเรื่องราวของชาวต่างชาติท่ีประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพการงานในหลากหลายสาขาในประเทศญี่ปุ่น  ต้ังแต่จุดเริ่มต้น ของการท างาน 
ระหว่างการท างาน ว่าท าอะไร อย่างไร และ เพราะเหตุใด”  (Haruhiko Iguchi, 2015)   
  รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ (Easy Japanese) ชุดใหม่ ซึ่งมี  แอนนา 
นักศึกษาจากไทยเป็นตัวเอก  โดยมีการเชื่อมโยงบทเรียนในรายการวิทยุกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
ผู้ฟังเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและมีความต่ืนตาต่ืนใจมากยิ่งขึ้น (เว็บไซต์ ครบรอบ 80 ปี ฯ; 
www.nhk.or.jp/intl80th)   

http://www.nhk.or.jp/intl80th)
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  รายการที่จัดท าขึ้นเป็นพิ เศษในโอกาสครบรอบ 80 ปีการกระจายเสียงภาค
ต่างประเทศของญี่ปุ่น ออกอากาศในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2558  ชื่อรายการ เรดิโอ แจแปน มี
ความหมายต่อฉันอย่างไร สนทนากับผู้ฟังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเรดิโอ แจแปน ใน
การลงมือท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อสังคม  
  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2558  ยังเป็นวาระครบรอบ 70 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 
เรดิโอ แจแปน จึงจัดท ารายการพิเศษชุด สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม ออกอากาศในเดือน
สิงหาคม 2558 ต่อเนื่องกัน 9 วัน 
   
บุคลากรของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย อยู่ ในสังกัด ฝ่ายผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ 
(Multilingual Media Division) ใน NHK WORLD Department ท าหน้าที่ผลิตรายการกระจาย
เสียงภาษาต่างประเทศ (International Broadcasting) 17 ภาษา แบ่งสายงานผลิตรายการ
ออกเป็นกลุ่มย่อย  3 กลุ่ม มีผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการ (Managing Producer) เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
กลุ่มละ 1 คน แต่ละแผนกภาษา มีหัวหน้าผู้ผลิตรายการ (Chief Producer) เป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น 1 คน แผนกภาษาในสังกัดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 
  กลุ่ม  1  ภาษาจีน   เกาหลี    รัสเซีย   ญี่ปุ่น  และ ภาษาอังกฤษ 
  กลุ่ม  2  ภาษาไทย  เวียดนาม  พม่า  เบงกาลี  ฮินดี   อูรดู  และ ภาษาอินโดนีเซีย  
  กลุ่ม  3  ภาษาฝรั่งเศส  เปอร์เซีย  อารบิก  สวาฮิลี   สเปน  และ ภาษาโปรตุเกส 
  เรดิโอ แจแปน แผนกภาษาไทย อยู่ในสายงานผลิตรายการ กลุ่มท่ี 2  มีคุณ Yoko 
Satake เป็นผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการ (Managing Producer) คุณ Mari Xu Kitaizumi เป็น
หัวหน้าผู้ผลิตรายการ (Chief Producer/Senior Producer) คุณ Ayako Ueda เป็นผู้ผลิตรายการ 
(Producer) ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) คนไทย มี 2 คน คือ คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ และ คุณจิรายุ 
พุกบุญมี และ มีผู้ประกาศไทย (Announcer/Presenter) จ านวน 10 คน 
  คุณ Haruhiko Iguchi (บรรยาย, 4 พฤศจิกายน  2558) กล่าวว่า 

  “การสรรหาบุคลากร ต่างชา ติ  เพื่ อท าหน้ าที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ ผู้ ป ระกาศ
ภาษาต่างประเทศของแผนกภาษาหนึ่ง ๆ ที่มีทักษะความสามารถในการพูด การประกาศ 
การเขียน การแปลภาษาบทจากภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาของตนเองได้
อย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่หายาก แม้ว่าจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการหา
บุคลากรมาให้ แต่จากผู้ที่มาสมัครสอบจ านวน 20 คน อาจผ่านการสอบคัดเลือกเพียงคน
เดียว”  
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  เมื่อได้ผู้ประกาศภาษาต่างประเทศมาแล้ว ต้องมีการฝึกอบรม (On-the-job 
Training) เป็นเวลา 1 เดือน จึงจะสามารถปฏิบัติงานออกอากาศได้ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญไทย  2  
คน คือคุณจิรายุ พุกบุญมี และ คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ คุณ Iguchi กล่าวว่า “เป็นบุคลากรที่
สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ [--เป็นทายาทผู้สืบมรดก (Successor)ในการผลิตรายการวิทยุ] ของ
เรดิโอ แจแปน ได”้ (Haruhiko Iguchi, Interview November 4, 2015) 
      
1.2  กระบวนการผลิตรายการข่าว ของ NHK WORLD RADIO JAPAN   
   
  เรดิโอ แจแปน เสนอข่าวประจ าวัน และ รายงานพิเศษ “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้” รวม
เวลา 14 นาที ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และ เสนอเฉพาะข่าวอ่าน เป็นเวลา 9 นาที ในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์  กระบวนการผลิตรายการข่าวของเรดิโอ แจแปน ซึ่งเป็นระบบเดียวกันในทุกแผนกภาษา 
มีดังนี้ 
  ขั้นวางแผน 

 เริ่มจาก บรรณาธิการใหญ่ โต๊ะข่าวของส่วนกลาง หรือ RS News  Desk (RS ย่อมา 
จาก Regional Service เป็นชื่อเดิมของบริการภาคภาษาต่างประเทศของเรดิโอ แจแปน) คัดเลือก
ข่าวจ านวน 15-20 ข่าว จากบรรดาข่าวภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นที่ฝ่ายข่าว  (News 
Department) ของเอ็นเอชเค ซึ่งมีผู้สื่อข่าวประจ าอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศในทุก
ภูมิภาคของโลก ส่งข่าวมาให้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาคัดเลือกจากมุมมองที่เอ็นเอชเคเห็น
ว่าส าคัญและมุมมองที่ต่างชาติสนใจ แล้วประกาศไว้บนกระดานข่าวของ เรดิโอ แจแปน โดยเรียง
ตามล าดับความส าคัญ ซึ่งเป็นการเรียงล าดับการอ่านข่าวด้วย 

  “การท างานของบรรณาธิการใหญ่ RS News Desk ประจ าวัน เริ่มต้ังแต่เวลา
ประมาณ 8:30 น. 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนภาษาแรกออกอากาศข่าวสด ณ เวลา 10:00 น.  คุณ 
Haruhiko Iguchi กล่าวด้วยว่า เรดิโอ แจแปน มีก าลังคนและงบประมาณจ ากัด ในการที่จะ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาท างานข่าวตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเสนอข่าวล่าสุดในช่วงเช้า รายการที่
ออกอากาศซ้ าในเช้าวันรุ่งขึ้นของแต่ละภาษา จึงไม่มีข่าว เนื่องจากในเวลานั้นข่าวที่
ออกอากาศซ้ า เป็นข่าวที่เก่าเกินไปแล้ว” (Haruhiko Iguchi, Interview November 4, 
2015) 

   
 



95 
 

  ขั้นเตรียมการ   
  ข่าวที่บรรณาธิการเลือกมาจากข่าวท้องถิ่นภาษาญี่ปุ่น จะสั่งให้เจ้าหน้าที่แปลข่าว 
(Translator) แปลเป็นข่าวภาษาอังกฤษ โดยบก.ท าหน้าที่ตรวจความถูกต้องก่อน เพื่อให้ 
บรรณาธิการข่าวแต่ละภาษา น าไปแปลเป็นภาษาของตนเอง และจัดท าต้นฉบับข่าวอ่าน  
  คุณ Mari Kitaizumi (บรรยาย, 6 พฤศจิกายน 2558) อธิบายว่า 

 “เนื้อข่าวและล าดับข่าวที่บรรณาธิการข่าวประกาศไว้จ านวน 15-20 ข่าว จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อบรรณาธิการข่าวเห็นว่า มีความคืบหน้าของข่าวที่เสนอไปแล้ว หรือมี
เหตุการณ์สดใหม่ที่อาจมีความส าคัญกว่าข่าวที่คัดเลือกไว้แล้วเกิดขึ้น  แผนกภาษาอ่ืน ๆ ที่
ยังไม่ได้เสนอข่าวเก่า ก็จะน าข่าวที่ใหม่กว่าไปออกอากาศ ณ เวลาออกอากาศสดของภาษา
นั้น ๆ เช่น ภาษา สวาฮีลี ออกอากาศข่าวสด วันละ 1 ครั้ง ณ เวลา 10:30 น.(ตามเวลาใน
ประเทศญี่ปุ่น) บรรณาธิการข่าวของแผนกภาษาสวาฮีลี (Sub-Editor) ก็จะน าข่าวล่าสุด
และข่าวที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟังมากท่ีสุดไปออกอากาศ ทั้งนี้ผู้ฟังภาษาสวาฮีลี จะรับฟัง
ข่าวความคืบหน้าใหม่ ๆ จากเรดิโอ แจแปนได้อีกครั้ง ณ เวลา 10:30 น.ของวันรุ่งขึ้น”  
 “วันที่จัดการข่าวไม่ว่าตรงนี้ [RS News Desk] หรือที่โต๊ะ [แผนกภาษาไทย] จะใส่
รองเท้าที่ว่ิงได้ เพราะถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องวิ่งไปจัดการ แม้แต่เวลาที่จะออกอากาศ แก้บรรทัด
เดียวก็ต้องรีบวิ่งไปให้”  
 ช่วง “เจาะประเด็นวันนี้” (Insight) เป็นรายงานพิเศษ จัดท าโดยนักวิเคราะห์ของ  

NHK WORLD RADIO JAPAN เป็นบทส่วนหนึ่งที่ต้องแปลและออกอากาศในรายการข่าววัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ คุณ Ayako Ueda ได้ตอบค าถามเกี่ยวกับการท าช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ว่า  

 “เวลาท า Insight (ช่วงเจาะประเด็นวันนี้) อีก 4 วัน มี ‘News Project’ เป็นกลุ่มหนึ่งที่
รับผิดชอบ ท าต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นอังกฤษ แล้ว (แผนกภาษาไทย) จึงแปลเป็น
ไทย...”   
 ส่วนอีก 1 วัน แผนกภาษาต่าง ๆ ผลัดเวรกัน ท า โดยถ้าเป็นเวรของแผนกภาษาไทย  

คุณ Ayako Ueda เป็นผู้ก าหนดหัวข้อหรือ “ประเด็น” ที่จะเสนอ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญไทย ไป
สัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ปรึกษาคุณ Satake (Managing Producer) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อของช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ทุกแผนกภาษาก็ต้องเปลี่ยนตาม 
“...ต้องใช้ระบบพิเศษ คือ News Project เป็นคนท า”  (Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 
2558) 
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  ขั้นฝึกซ้อม  
  เมื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกาศของภาษานั้น ๆ จัดท าต้นฉบับข่าวอ่านเป็นภาษา
ตนเองแล้ว ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ซึ่งท าหน้าที่บรรณาธิการข่าวของแต่ละภาษาจะร่วมประชุม
พิจารณาต้นฉบับข่าวอ่าน ฝึกซ้อม จับเวลาร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกาศภาษาต่างประเทศ 
ก่อนเวลาออกอากาศสด ประมาณ 1 ชั่วโมง 
  ขั้นออกอากาศ 
  ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ซึ่งท าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการ  และ ผู้ประกาศข่าว ด าเนิน
รายการออกอากาศสด (LIVE) ณ เวลา ออกอากาศของแต่ละภาษา 
  บรรณาธิการโต๊ะข่าว (บก.ใหญ่) ท าหน้าที่เฝ้าระวัง (Monitoring) การออกอากาศจาก
จอมอนิเตอร์ ที่บก.ใหญ่มองเห็นการออกอากาศ พร้อมกัน 7 ห้อง ว่าผู้ประกาศและบก.ของแต่ละ
ภาษา ไปถึงห้องออกอากาศแล้ว และตรวจสอบว่าเข้าไม่ผิดห้อง ณ เวลาออกอากาศของแต่ละ
ภาษา ในเรื่องการควบคุมให้ออกอากาศได้ตรงเวลานี้ คุณ Mari Kitaizumi (บรรยาย, 6 
พฤศจิกายน  2558 ) กล่าวว่า  
  “เพราะเราอยู่ในระดับวินาที ถ้า  5  วิ  10  วิ ไม่มีเสียง เราก็หัวใจวาย” 
  “ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ มากที่สุด ว่าทุกภาษาเข้าห้อง Studio ตามที่ก าหนด
หรือไม่ เพื่อให้ออกอากาศสดให้เต็มที่ ได้หรือไม่ ถ้าอากาศไม่ดีบก.ต้องดูแลว่า แต่ละแผนกมาได้
หรือไม่ ทั้ง บก.ย่อย Translator ผู้ประกาศ ต้องจัดคนมาแทนได้หรือไม่ ไม่ว่า หิมะตก อุบัติเหตุ 
ไต้ฝุ่น ลมแรง ในหน้าที่บก.ก็จะต้อง บางที ท าแทนหรือท าให้สามารถออกอากาศ สด ได้ตามเวลา” 

 

ภาพท่ี 4.2 กระบวนการผลิตรายการข่าวประจ าวันของ เรดิโอ แจแปน  

RS Desk 
Editor  

คัดเลือกและ
เรียงล าดับข่าว 

Japanese 
Sub-editor
จัดสรรให้ผู้

ประกาศ แปล -
จัดท าต้นฉบับ
ข่าวแต่ละ
ภาษา 

Discuss & 
check timing 

ประชุม
พิจารณา การ
แปลข่าว โดย
อ่านด้วยกัน 
จับเวลา แก้ไข  

News 
goes LIVE 

อ่านขา่ว
ออกอากาศ 

สด 
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  จากภาพที่ 4.2 กระบวนการผลิตรายการข่าวของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับภาษาอ่ืน ๆ  การท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผน  หลังจากบรรณาธิการใหญ่ โต๊ะข่าวของเรดิโอ แจแปน คัดเลือกข่าว
ส าหรับออกอากาศของแต่ละภาษา 15-20  ข่าว แล้ว ชี้แจงให้ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Sub-editor) ซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวของแต่ละภาษาทราบว่าข่าวใดบ้าง ที่ทุกภาษาจะต้องเสนอ และ
ข่าวใดบ้างที่ บรรณาธิการข่าวภาคภาษาไทย สามารถคัดเลือกมาเสนอส าหรับภาคภาษาไทย ให้
ครบในเวลาเสนอข่าว 14 นาที หรือ 9 นาที ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยอ่านข่าวเรียงล าดับ
ตามที่บรรณาธิการใหญ่ก าหนดไว้ 
  บรรณาธิการใหญ่ พิจารณาการเรียงล าดับข่าว ตามความส าคัญของข่าวจากมากไป
หาน้อย กรณีที่มีข่าวส าคัญเกิดข้ึน ข่าวท้ายสุดจะถูกตัดออก  
  2. ขั้นเตรียมการ  
  ผู้ช่วยบรรณาธิการ/บรรณาธิการของภาคภาษาไทย ส่งต้นฉบับข่าวภาษาอังกฤษให้
ผู้เชี่ยวชาญไทย เพื่อจัดสรรข่าวให้ผู้ประกาศข่าวที่อยู่เวรอ่านข่าวในวันนั้น แปล จ านวนข่าวที่แต่
ละคนแปล มีจ านวนใกล้ เคียงกัน โดยพิมพ์ เป็นต้นฉบับข่าวภาษาไทยในคอมพิวเตอร์ 
ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท าหน้าที่คล้ายหัวหน้าผู้ประกาศ จัดท าบทน า หัวข้อข่าวที่ส าคัญ แล้ว
รวบรวมข่าวที่ผู้ประกาศทุกคนแปลไว้ พิมพ์ออกมาเป็นต้นฉบับข่าว 1 ชุด 
  คุณ Ayako Ueda (จดหมาย, 25 ธันวาคม 2558) อธิบายการท างานของ
บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ ภาคภาษาไทย ดังนี้  

 “บก.ชี้แจงว่าข่าวใดเป็นข่าวส าคัญส าหรับทุกภาษาและใช้ข่าวนั้นกันทั้งหมด และ 
sub-editor หรือผู้ช่วยบก.[คุณ Ayako รับหน้าที่ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558] คัดเลือกข่าว
ที่คิดว่าน่าสนใจส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[สายการผลิตรายการกลุ่มที่ 2] 
รวมทั้งประเทศไทยจากกระดานข่าว โดยปรึกษากับ บก.” 
 “นอกจากนี้  จ านวนข่าวที่สามารถออกอากาศได้แตกต่างกันไปในแต่ละภาษา 
เนื่องจากบางภาษาสามารถรายงานเนื้อข่าวได้มากกว่าบางภา เช่น ถ้าแปลต้นฉบับข่าว
ภาษาอังกฤษ สามารถแปลและอ่านออกอากาศเป็นภาษาเวียดนามด้วยเนื้อหาประมาณ 
180 บรรทัด ในเวลา 14 นาที ขณะที่ภาษาไทย แปลและอ่านออกอากาศเนื้อหาข่าวได้ 150 
บรรทัด”  
 “เมื่อผู้แปลและผู้ประกาศข่าวได้รับข่าวจาก Sub-editor หรือผู้ช่วยบก. จากนั้นลงมือ
แปลเพื่อเตรียมตัวออกอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกาศจะร่วมกันพิจารณาความ
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ถูกต้องของเนื้อหาและขัดเกลาส านวนภาษา และในบางกรณี producer  ชาวญี่ปุ่นที่รู้เรื่อง
ภาษาที่ออกอากาศจะร่วมพิจารณาเนื้อหาข่าวด้วยเพื่อที่จะกลั่นกรองคัดเลือกถ้อยค าหรือ
ส านวนที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาประเด็นข่าวและบริบทของประเด็นข่าวนั้น ๆ” (Ayako 
Ueda, จดหมาย, 25 ธันวาคม 2558) 
 เมื่อได้รับข่าวจากผู้ช่วยบรรณาธิการ (คุณ Ayako) แล้ว ผู้เชี่ยวชาญไทย เป็นผู้ 

พิจารณาว่า จะให้ผู้ประกาศคนใดแปลข่าวใด ใครอ่านก่อน อ่านหลัง ตามล าดับข่าวที่บก.เรียงมา
ให้แล้ว ผู้ประกาศแต่ละคนจะสลับกันอ่านข่าว โดยมีคนใดคนหนึ่ง แปลและอ่าน “ช่วงเจาะ
ประเด็นวันนี้” ซึ่งยาวกว่าคนอ่ืน ๆ จึงมักไม่ต้องอ่านข่าวอ่ืน คือ อ่านเฉพาะช่วงเจาะประเด็นวันนี้
เท่านั้น 
  “จ านวนข่าวที่แบ่งให้แต่ละคนอ่าน จะพอ ๆ กัน [ผู้ประกาศข่าว มี 3 คน] ไม่มีใครอ่าน 
 มาก อ่านน้อยกว่ากัน” (สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558)  
  คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการเตรียม
ต้นฉบับข่าวว่า  

  “ผู้ประกาศมีหน้าที่แปลข่าวและอ่านข่าว ส่วนการท าหัวข้อข่าว การท าเวลาข่าว พวก
นี้เป็นสิ่งที่เราแบ่งหน้าที่กันโดยไม่ได้มีการก าหนดตายตัวว่าใครต้องท าอะไร เช่น ถ้ามีคน
หนึ่งไปท าหัวข้อข่าวส าหรับอ่านเปิดข่าว อีกสองคนก็จะช่วยกันเขียนเวลาครับ ต้องท างาน
กันเป็นทีมเพื่อให้ทันเวลาออกอากาศครับ”  (สันติภาพ อัศวโสตถิ์, จดหมาย, 11 ธันวาคม 
2558) 

  3. ขั้นฝึกซ้อม  
  การฝึกซ้อมของทีมผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน เรียกว่า “การประชุมพิจารณา” 
(Discussion Meeting) ในขั้นตอนนี้ ทั้งการฝึกซ้อมอ่านข่าว ที่ออกอากาศสดประจ าวัน และการ
ฝึกซ้อมก่อนบันทึกรายการล่วงหน้าอ่ืน ๆ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวประจ าวัน หรือผู้ผลิตรายการ
ญี่ปุ่นที่รับผิดชอบการผลิตรายการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกาศข่าว มาประชุมพร้อมกัน ผู้ประกาศ
แต่ละคนอ่านข่าวที่ตนเองเป็นผู้แปลตามล าดับ โดยใช้ต้นฉบับข่าวชุดเดียวกัน  ผู้ผลิตรายการ
ญี่ปุ่น เป็นผู้จับเวลา โดยใช้นาฬิกาจับเวลาดิจิทัล ซึ่งสามารถค านวณเวลาโดยทดเวลาจากวินาที 
เป็นนาทีได้   
  การซ้อมอ่านข่าวจับเวลาด้วยกันพร้อมหน้า มีการพิจารณาความถูกต้องของการแปล
และการสื่อความหมายไปพร้อม ๆ กันด้วย บางข่าวอาจถูกตัดทอนรายละเอียดออกไปเนื่องจาก
เกิน 14 นาที (หรือ 9 นาท)ี 
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  “...คุณจิรายุ คุณสันติภาพ แปลอังกฤษเป็นไทย ประมาณ 6 โมง แปลเสร็จ ทุ่มครึ่ง  
พิจารณาเนื้อหา ลองอ่าน คนเดียวแปลอาจผิด อ่าน 3 คน พิจารณาด้วย แปลด้วย อ่านด้วย 
อ่านส่วนที่ตนเองแปลตามล าดับ จิรายุแจกให้คนในทีมแปล ใครแปลข่าวไหน อ่านข่าวนั้น 
ส่วนใหญ่คนอ่านข่าวแรก เป็นคนเปิดข่าว” (คุณ Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 
2558) 

  เมื่อการฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ผู้เชี่ยวชาญไทย จะส าเนาบทข่าวที่ ได้แก้ไขระหว่างการ
ฝึกซ้อมให้ผู้ประกาศข่าวคนละ 1 ชุด คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ อธิบายเรื่องการจัดท าต้นฉบับข่าว
อ่าน ดังนี้ 

 “ใช้บทข่าวชุดเดียวในการพิจารณา การพิจารณาแก้ไขก็ใช้ดินสอเขียนแก้ลงไปใน 
ชุดนั้นเลยครับ ดังนั้น จึงต้องเขียนแก้ไขให้ชัดเจน ไม่ว่าใคร ที่ไม่ใช่คนแปลข่าวนั้นก็อ่านออก
ได้ เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดคน ๆ นั้น สะอึกขึ้นมากะทันหันอ่านข่าวนี้ไม่ได้ อีกคน
ก็สามารถอ่านได”้ (สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ, จดหมาย, 11 ธันวาคม 2558) 

  4. ข้ันออกอากาศ  
  ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการของ ภาคภาษาไทย ปฏิบัติงานออกอากาศสด ณ 
เวลา 20:30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ตรงกับเวลา 18:30 น. ตามเวลาในประเทศไทย 
  เมื่อข่าวประจ าวันออกอากาศสด ณ เวลา 20:30 น.(18:30 น.) แล้ว มีข่าวใหญ่เกิดขึ้น 
บรรณาธิการใหญ่และผู้ช่วยบรรณาธิการ จะเปลี่ยนแปลงข่าวที่ได้ออกอากาศไปแล้วเป็นข่าวใหม่ 
โดยเปลี่ยนข่าวล าดับแรกเป็นข่าวใหญ่ และตัดข่าวสุดท้ายออก ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกาศไทย ก็
จะท าหน้าที่แปลข่าวและอ่านข่าวออกอากาศสดอีกครั้งเพื่อออกอากาศ ณ เวลา 21:30 น. ตรงกับ 
19:30 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือ น าขึ้นให้ฟังซ้ าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้ว 
เช่น เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เกิดเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.
เวลาประเทศไทย บทข่าว(Text) ที่ให้อ่านบนเว็บไซต์ nhk.jp/thai  ข่าวแรก เปลี่ยนเป็นข่าวเหตุ
ระเบิดที่ราชประสงค์ ส่วนข่าวสุดท้าย เกี่ยวกับจังหวัดชิบะทดลองให้บริการรถโดยสารจาก
สนามบินนาริตะโดยไม่คิดค่าบริการ ถูกตัดออก 
   ความเป็นเอกลักษณ์ ในกระบวนการผลิตรายการข่าวของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย คือ ผู้ประกาศไทย ท าหน้าที่แปลข่าวและอ่านออกอากาศข่าวเท่านั้น ไม่ต้องท าข่าวหรือ
เขียนข่าวเอง [ยกเว้นการรายงานสดพิธีการส าคัญ อาทิ พิธีร าลึก 70 ปี เหตุการณ์ทิ้งระเบิด
ปรมาณูที่เมืองนางาซากิ ซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน ถึง 1 ปี กลุ่มผลิตรายการ
กลุ่มที่ 2 ส่งผู้เชี่ยวชาญในแผนกภาษาต่างประเทศ ไปรายงานสด 7 คน รวมทั้งคุณสันติภาพ]  
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  บรรณาธิการข่าวส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกและเรียงล าดับข่าวจากข่าวที่
ผู้สื่อข่าวของ NHK  ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจากความส าคัญของข่าว ในกลุ่มเนื้อหา 3 เสาหลัก คือ 
ข่าวระดับประเทศญี่ปุ่น ข่าวระดับภูมิภาคเอเชีย และ ข่าวระดับโลก (รวมประเทศอ่ืน ๆ ทั้งหมด
นอกเหนือจากเอเชีย)  
  ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ท าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการ ควบคุมการฝึกซ้อม จับเวลา และ
ควบคุมการอ่านข่าวออกอากาศสด  
1.3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  แผนกภาษาไทย (Thai Section) เป็นหน่วยงานผลิตรายการวิทยุภาษาไทย (Thai 
Language Program) สังกัดฝ่ายสื่อกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ (Multilingual Media 
Division) ของ NHK WORLD Department  ภายในแผนกภาษาไทย มีบุคลากรผลิตรายการชาว
ญี่ปุ่น และคนไทย ทั้งเป็นพนักงานท างานเต็มเวลา และ พาร์ทไทม์ (Part-time) ดังนี้ 

บุคลากรผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
 เรดิโอ แจแปน แผนกภาษาไทย มีบุคลากรผลิตรายการ  2 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตรายการ 
(Producer) ชาวญี่ปุ่น และ ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) กับ ผู้ประกาศ (Announcer/Presenter) คน
ไทย บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการผลิตรายการ มีดังนี้ 
 1. หัวหน้าผู้ผลิตรายการ Chief Producer หรือ ผู้ผลิตรายการอาวุโส (Senior 
Producer)  เป็นพนักงานประจ าของเอ็นเอชเค ปัจจุบันคือ คุณ Mari Xu Kitaizumi หัวหน้าผู้ผลิต
รายการต าแหน่งนี้ ก็คือ หัวหน้าแผนกผลิตรายการภาษาไทย มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือก และ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการผลิตรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน  โดยการร่วมประชุมพิจารณา
อนุมั ติ โครงการผลิตรายการวิทยุ (Proposal) ที่ ผู้ ผลิตรายการเสนอขึ้นมาในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณเพื่อขออนุมัติด าเนินการผลิตรายการจากผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการ (Managing 
Producer) และ หัวหน้าฝ่ายสื่อกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ  ท าหน้าที่พิจารณาแผนการผลิต
รายการแต่ละครั้ง ภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัตินี้ในเรื่องการเลือกเนื้อหา รูปแบบ หรือ วิธีการ
เสนอ ตามข้อเสนอและวัตถุประสงค์ของรายการแต่ละรายการ   
 นอกจากนี้ หัวหน้าแผนกผลิตรายการภาษาไทยคือ คุณ Mari Xu Kitaizumi ยังมีเวร
ปฏิบัติหน้าที่บรรณาธิการใหญ่ ของโต๊ะข่าว เรดิโอ แจแปน และ ท าหน้าที่ควบคุมการบันทึกเสียง
รายการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยตนเองด้วย  
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 จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่า  รายการที่คุณ Mari รับผิดชอบควบคุมการผลิต
รายการ ได้แก่ รายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น เข้าครัวญี่ปุ่น และ รู้จักญี่ปุ่นผ่านการ
ร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล เป็นต้น 
 2. ผู้ผลิตรายการ Producer เป็นพนักงานประจ าของเอ็นเอชเค ปัจจุบันคือ คุณ 
Ayako Ueda มีหน้าที่หลักในการด าเนินงานทุกอย่าง เพื่อผลิตรายการต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ค้นคว้าหาข้อมูล จัดท าบทวิทยุภาษาญี่ปุ่น 
ส าหรับรายการที่รับผิดชอบ เสนอขออนุมัติจากหัวหน้าแผนก  แปลเป็นภาษาอังกฤษส าหรับแผนก
ภาษาอ่ืน ๆ จัดท าเป็นบทวิทยุของภาษานั้น ๆ และ ส าหรับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกาศคน
ไทย แปลเป็นบทวิทยุภาษาไทย  
 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อตอบค าถามของผู้ฟัง เลือกเสียงดนตรี เสียงประกอบ เลือกผู้ร่วม
รายการ และ ควบคุมการบันทึกเสียงรายการในห้องบันทึกเสียง(Broadcast Studio) ด้วยตนเอง 
 รายการที่คุณ Ayako Ueda รับผิดชอบการผลิต ได้แก่ รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกัน
เถอะ รายการดนตรีพาเที่ยว  
 นอกจากผู้ผลิตรายการชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นพนักงานประจ าทั้งสองท่าน แผนกภาษาไทย 
มีผู้ผลิตรายการญี่ปุ่นอีก  2 คน และผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ ชาวญี่ปุ่นอีก 2  คน เป็นพนักงาน Part-
time ก ากับการผลิตรายการดนตรีและรายการวรรณกรรมชื่อรายการ ชวนฟังเรื่องอ่าน   
 3. ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist)  เป็นคนไทยที่มีประสบการณ์ในการท างานข่าว และ 
รายการ ได้รับการคัดเลือกมาจากประเทศไทย ท างานเต็มเวลา คือ คุณ จิรายุ พุกบุญมี  และ  คุณ
สันติภาพ อัศวโสตถิ์   มีหน้าที่แปลข่าว และแปลบทวิทยุภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เขียนข่าว
หรือบทวิทยุภาษาอังกฤษ ส าหรับรายการที่แผนกภาษาไทยผลิตส าหรับแผนกภาษาอ่ืน ๆ  ท า
หน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว และ ด าเนินรายการ  ค้นคว้าข้อมูลส าหรับเขียนรายงานพิเศษ ช่วงเจาะ
ประเด็นวันนี้ ติดต่อขอสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลคนไทย และด าเนินการผลิตรายการรวมทั้งเขียนบท
วิทยุส าหรับรายการดนตรีพาเที่ยว โดยอยู่ในความดูแลของผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น  
 คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ ผู้เชี่ยวชาญแผนกภาษาไทย ได้ตอบค าถามทางอีเมล เรื่อง
หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ทั้งสองคนว่า นอกจากหน้าที่อ่านข่าว และ เวรเขียนรายงาน
พิเศษ”ช่วงเจาะประเด็นวันนี้” แล้ว ยังช่วยกันดูแลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
 “ทุกวันจะมีพี่เอ [คุณจิรายุ พุกบุญมี] หรือผมอยู่ประจ าท าข่าว [วันอังคาร พุธ 
พฤหัสบดี เป็นเวรของทั้งสองคน] บางครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ค าว่า TPP ย่อมาจากอะไร  มี
การเปลี่ยนชื่อเรียกรัฐมนตรีบางต าแหน่ง หรือค าใหม่อ่ืน ๆ หรือการสะกดค าบางค า เช่น หมู่เกาะ 
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สแปรตลี เป็นต้น) ทุกคนต้องใช้ให้เหมือนกันเพื่อให้ข่าวทั้ง 7 วันไปในทิศทางเดียวกัน เราสองคนก็
จะมาคุยกันให้กันและกันรู้ และปรึกษากับคุณมะริ คุณอะยะโกะ เพื่อที่วันอ่ืน ๆ ที่ท าข่าวกัน ผู้
ประกาศคนอ่ืน ๆ จะได้ทราบและใช้ไปในทิศทางเดียวกันได้ เราจะมีแฟ้มค าศัพท์อยู่ ซึ่ งจะมีการ
บัญญัติค าต่าง ๆ ที่ได้มาจากการค้นคว้าหรือพิจารณาแล้วไว้ แต่บางทีทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องใหม่ ๆ ไม่ได้สังเกต เราสองคนก็จะเป็นคนคอยแจ้งครับ”  
 “นอกจากนี้ ก็มีหน้าที่น าและสอนผู้ประกาศใหม่ ๆ เรื่องการอ่านข่าว การแปลข่าว 
การให้คิว สิง่ที่ควรท าหรือไม่ควรท าในห้องส่งเป็นต้นครับ” (จดหมาย, 11  ธันวาคม  2558) 

 คุณ จิรายุ พุกบุญมี ผู้เชี่ยวชาญภาคภาษาไทย เล่าถึงการท างานในแต่ละวันว่า มี 
หน้าที่  

 “...แปลบทวิทยุรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
เป็นผู้ด าเนินรายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น ชวนฟังเรื่องอ่าน แปลข่าว อ่าน
ข่าว และ ท าช่วงเจาะประเด็นวันน้ี”   
(คุณจิรายุ พุกบุญมี, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558) 

 นอกจากหน้าที่ในการผลิตรายการ คุณจิรายุ พุกบุญมี ผู้เชี่ยวชาญไทย มีบทบาท
หน้าที่ในการ “ฝึก Part-time ที่สอบเข้ามาเป็นผู้ประกาศ” ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย และ
ได้กล่าวถึงการคัดเลือกผู้ประกาศของภาคภาษาไทยว่า มี คุณจิรายุ และ คุณสันติภาพ เป็นผู้ออก
ข้อสอบ โดยผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น คือคุณ Mari และ คุณ Ayako เป็นกรรมการผู้ด าเนินการสอบ
คัดเลือก  

 “ทีมสอบคัดเลือกมี คุณ Mari เอ(คุณจิรายุ) ต้ัม (คุณสันติภาพ) คุณ Ayako ...ออก
ข้อสอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าว เช่น ถามว่า ASEAN, TPP ย่อมาจากอะไร ถาม
ชื่อบุคคลส าคัญ และวัดความสามารถในการแปลข่าว  ส่วนการสอบสัมภาษณ์ ดูบุคลิก 
ความสนใจในการท างาน การออกเสียง น้ าเสียง มีให้อ่านบทด้วย ค าถามเพื่อทราบ
ทัศนคติก็เป็นส่วนหนึ่ง”  
 เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้ว “...ฝึกหลายอาทิตย์จนกว่าจะท าจริง ทดสอบเสมือน
จริงว่าออกอากาศ เป็นเดือน... บางคนผ่านการสอบด้วยคะแนนการแปลดี แต่ถ้าอ่านออก
เสียงไม่ได้ก็จะมาฝึก แต่ถ้าฝึกแล้วยังท าไม่ได้ก็ไม่ผ่าน [ยังไม่ให้ออกอากาศ]”  
(คุณจิรายุ พุกบุญมี, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558) 
 นอกจากนี้ คุณ Ayako Ueda (สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558)ได้กล่าวถึงการ
ฝึกอบรมผู้ประกาศใหม่ว่า “ที่ญี่ปุน่ ฝึกการใช้ริมฝีปากในการพูด และการใช้เสียงจากท้อง
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ด้วย Producer มีบทบาทในการร่วมฝึกร่วมสอน Debut แล้วค่อย ๆ ท าไป จาก 1 ข่าว 2 
ข่าว เปิดข่าว ปิดข่าว Step-by-Step”  

 4. ผู้ประกาศ (Announcer/Presenter) หรือ ผู้ด าเนินรายการ เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น ไม่จ ากัดอายุ สาขาที่ศึกษา และ อาชีพ มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน 
เขียน ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ และสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน โดยต้องผ่านการ
คัดเลือกจากหัวหน้าผู้ผลิตรายการ ท างาน Part-time มีหน้าที่แปลข่าว แปลบทวิทยุ และด าเนิน
รายการต่าง ๆ  
 ทักษะความสามารถของผู้ประกาศ นอกเหนือจากการพูดภาษาไทย และ การแปล
แล้ว คุณ Ayako (สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกาบน 2558) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ
ของผู้ประกาศ ว่า  

 “ทางด้านข่าว เป็นผู้ที่สนใจข่าว ใช้ภาษาไทยที่สื่อความหมายของข่าวได้ดีทั้งในการ
แปลและการพูด(การอ่านข่าว)มีน้ าเสียงที่ฟังแล้วไม่เหนื่อย ทางด้านรายการ ออกเสียง
ถูกต้อง แต่ละรายการลักษณะไม่เหมือนกัน เช่น รายการบันเทิง ดนตรีพาเที่ยว ต้องมี
เอกลักษณ์ที่ ดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง  เป็นมิตร และร่าเริงด้วย ขณะที่รายการ 
วรรณกรรม ศิลปะ ต้องเป็นน้ าเสียงที่เล่าให้ฟัง สารคดี รู้โลกมองญี่ปุ่น เป็นเสียงที่
น่าเชื่อถือ”  

 ปัจจุบัน แผนกภาษาไทย มีบุคลากรไทย 12 คน  เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) 2 คน 
และ ผู้ประกาศ (Presenter/Announcer) 10 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก อีกส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และ แม่บ้าน บุคลากรไทยเหล่านี้ เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะการแปลทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น ท าหน้าที่อ่านข่าวประจ าวัน 
อ่านบันทึกเสียงรายการต่าง ๆ ทั้งเป็นผู้ด าเนินรายการหลัก และ หมุนเวียนมาท าหน้าที่อ่านบท
ด าเนินรายการ หากผู้ประกาศของรายการมีภารกิจ อ่ืน ๆ เช่น การสอบ   
 ตารางรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  จ านวน 14 ชื่อรายการ แสดง
ในภาพที่ 4.3 
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ตารางเวลาออกอากาศรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน  ภาคภาษาไทย 

 
วัน\เวลา 

18.30-18.45 น. 
19:30-19:45 น. 

- 

18:45-19:00 น. 
19:45-20:00 น. 

                                         05:59-06:20 น. ของวันรุ่งขึ้น 
จันทร ์ ข่าว มาเรยีนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ  Easy Japanese 
อังคาร ข่าว เทคโนโลยีกับธุรกิจ Technology & Business  และ  รู้จักญี่ปุ่นผ่านการ

ร้อยเรียงค าแหง่ฤดูกาล หรือ RJ MANUAL ในบางสัปดาห ์
พุธ ข่าว รู้โลกมองญี่ปุ่น  Radio Japan Focus 

 
 

พฤหัสบดี 

 
 

ข่าว 

สัปดาห์ท่ี  2  รู้โลกมองญี่ปุ่น 
สัปดาห์ท่ี  1 และ 3   มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแหง่ญี่ปุ่น The Magic of 
Japanese masterpieces 
สัปดาห์ท่ี 4 ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น  Making it in Japan 

ศุกร ์ ข่าว เข้าครวัญี่ปุ่น Let’s Cook Japanese  สัปดาห์เว้นสัปดาห์   
สลับกับ  Welcome to Amazing Japan!” 

วัน\เวลา 18:30-18:40 น. 18:40-19:00 น. 
เสาร ์ ข่าว  สัปดาห์ท่ี 1 พาเหรดเพลงฮิต Japan Hit Tunes 

สัปดาห์ท่ี 2 เปิดหน้าต่างวฒันธรรมป๊อปญี่ปุ่น  Japanese Pop Culture 
Magazine  
สัปดาห์ท่ี 3 เพลินเพลงกับฤดกูาล Music Journey 
สัปดาห์ท่ี 4 และ 5 ชวนฟังเรื่องอา่น The Reading Room 

อาทิตย ์ ข่าว ดนตรีพาเทีย่ว  Friends around the World 

  
ภาพท่ี 4.3 ตารางเวลาออกอากาศรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ปี 2558 

ที่มา: ดัดแปลงจากตารางออกอากาศของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ปี 2558 (เว็บไซต์เรดิโอ 
แจแปน ภาคภาษาไทย; www.nhk.or.jp/nhkworld/resources/brochure/pdf/rj_th.pdf ) 

 รายการวิทยุทั้ง 14 รายการ เป็นรายการที่บันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าใน Server ของชุด
อุปกรณ์ในห้องส่งกระจายเสียง (Broadcast Studio) ซึ่งใช้บันทึกเสียงรายการต่าง ๆ และ
ออกอากาศข่าวสด รายการที่บันทึกไว้จะถูกส่งออกอากาศทางวิทยุคลื่นสั้น, AM. และ FM. วันละ 
3 ครั้ง ตามตารางเวลาโดยอัตโนมัติ  

 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/resources/brochure/pdf/rj_th.pdf
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กระบวนการผลิตรายการ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
โดยการสังเกตการปฏิบัติงานในขั้นตอนประชุมพิจารณา(Discussion) ซึ่งจัดอยู่ในขั้นฝึกซ้อมอ่าน
บทและจับเวลา จนถึงขั้นการบันทึกเสียงรายการในห้องบันทึกเสียง (Broadcast Studio)เสมือน
การออกอากาศรายการข่าวสด  
  ส่วนกระบวนการผลิตรายการขั้นวางแผน และขั้นเตรียมการก่อนการประชุมพิจารณา
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการชาวญี่ปุ่น และ ผู้เชี่ยวชาญคนไทย พบว่า  
เรดิโอ แจแปน มีกระบวนการผลิตรายการต่าง ๆ 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 4.5 

 

ภาพท่ี 4.4 กระบวนการผลิตรายการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ข่าว ของ เรดิโอ แจแปน 

  จากภาพที่ 4.4 เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตรายการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
   
  ขั้นเตรียมการ  
  1.ผู้ผลิตรายการ (Producer) คิดสร้างสรรค์รายการ และเขียนข้อเสนอโครงการผลิต
รายการ (Proposal) เสนอหัวน้าแผนก(Chief/Senior Producer) เพื่อปรึกษาในรายละเอียด 
  2. หัวหน้าแผนก (Chief Producer) และหัวหน้าผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการ 
(Managing Producer) พิจารณาข้อเสนอและอนุมัติการผลิตรายการ  
  กรณีที่ เป็นรายการใหม่ส าหรับผลิตรายการเป็นชุด เพื่อผลิตออกอากาศใน
ปีงบประมาณใหม่ จัดอยู่ในผังรายการของเรดิโอ แจแปน ซึ่งแผนกภาษาอ่ืน ๆ จะแปลและผลิต

1 Producer 
ญี่ปุ่น คิด 
สร้างสรรค์  

เสนอ Proposal 

2 Chief 
Producer + 
Managing 
Producer 

พิจารณาอนุมัติ
รายการ 

3 Producer 
เขียนบท

ภาษาญีปุ่่น 
เสนอ หัวหน้า 
แปลเปน็อังกฤษ 
มอบ Specialist 
แปลเปน็ไทย  
บันทึกเสียง

Sound  

4 Discuss & 
check timing 

ประชุม
พิจารณา การ
แปลส านวน
ภาษา อ่านบท
ฝึกซ้อมร่วมกัน 
จับเวลา แก้ไข 

5 Record 
LIVE 

บันทึกเสียง
เสมือน

รายการสด 
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เป็นรายการในภาษาต่าง ๆ ด้วย หัวหน้าแผนกภาษาต่าง ๆ ผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการของกลุ่ม
ภาษา (มี 3 กลุ่ม) และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ (Head of Multilingual 
Media Division) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  กรณีที่เป็นการผลิตรายการแต่ละตอน ภายใต้ Proposal ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ผลิต
รายการญี่ปุ่น ที่รับผิดชอบการผลิตรายการนั้น เขียนโครงสร้างรายการ (Proposal) ในแบบฟอร์ม
ส าหรับคนที่จะปฏิบัติงานภาคสนามทั้ง Producer ญี่ปุ่น และ Announcer คนไทย โดยเสนอ
แผนการผลิตรายการแต่ละตอนที่เขียนไว้ ตามล าดับขั้นตอนดังกล่าวจนถึง ผู้ผลิตรายการฝ่าย
จัดการ เช่น การเสนอหัวข้อเรื่องรายการดนตรีพาเที่ยว ภาคภาษาไทย ที่จะออกอากาศครั้งต่อไป  
  “ที่ NHK ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยกระดาษแผ่นเดียว” (Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 6 
พฤศจิกายน 2558) 
  3. ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น เรียบเรียงโครงสร้างเนื้อหารายการ โดยใช้กระดาษโน้ตแบบมี
กาว(Sticky-note) เพื่อให้เห็นล าดับการเสนอเนื้อหาแต่ละส่วน และสามารถปรับเปลี่ยนล าดับการ
เสนอให้เหมาะสม เมื่อวางโครงสร้างล าดับการเสนอเนื้อหาแล้ว จึงเขียนบทวิทยุเป็นภาษาญี่ปุ่น 
เสนอหัวหน้าผู้ผลิตรายการให้ค าปรึกษาและพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษส าหรับ
แผนกภาษาอ่ืน 
  ผู้เชี่ยวชาญคนไทย แปลเป็นบทวิทยุภาษาไทย และ/หรือ ปฏิบัติงานภาคสนามในการ
รวบรวมเสียงประกอบรายการตามที่ได้รับมอบหมาย ตัดต่อเสียง เลือกเสียงคนตรี เตรียมไว้
ส าหรับการบันทึกเสียง และเขียนเวลาที่ใช้ไว้ในบทวิทยุ 

 ขั้นฝึกซ้อม 
 ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกาศคนไทย ประชุมพิจารณา อ่านบทวิทยุ 

ร่วมกัน โดยแก้ไขถ้อยค า ภาษา ความถูกต้องของการแปลภาษา จับเวลา ค านวณความยาวของ
การอ่านบทและการใช้เสียงอ่ืน ๆ รวมทั้งปรับแก้ เพิ่มเติม หรือตัดทอนให้กระชับ และมีความยาว
อยู่ในเวลาที่ก าหนด ส าหรับรายการวันธรรมดา 14 นาที และ วันเสาร์ อาทิตย์  19 นาท ี

  ขั้นออกอากาศ 
  ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น เป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียงด้วยตนเอง โดยอาจมี
ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ ญี่ปุ่นอีก 1 คน ควบคุมเครื่องเล่นเสียงดนตรีหรือเสียงประกอบที่บันทึกไว้
ล่วงหน้า  
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  การบันทึกเสียงรายการต่าง ๆ ปฏิบัติเสมือนเป็นการออกอากาศสด จึงไม่มีการหยุด
พักเป็นช่วง ๆ หรือ แก้ไขใด ๆ ในขณะบันทึก รวมทั้งการตัดต่อแก้ไขข้อผิดพลาดในห้องบันทึกเสียง 
ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดส าคัญที่จ าเป็นต้องแก้ไข เช่น การขานชื่อบุคคล หรือการออกเสียง
ค าผิด จะแก้ไขโดยการใช้โปรแกรมตัดต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่โต๊ะท างานของแผนก
ภาษาไทย โดยมีผู้ช่วยผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  หลังการออกอากาศ ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการ จะน า 
Memory Card ของรายการท่ีบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว เขียนชื่อรายการ วัน-เวลา ที่ออกอากาศ ไป
เก็บไว้ในชั้นส าหรับจัดเก็บ ภายในห้องส านักงานของเรดิโอ แจแปน ในกรณีที่ต้องการแก้ไข หรือ 
ตัดต่อเสียงภายหลัง จึงน าไปตัดต่อ แก้ไข ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ขั้นประเมินผล 
 เอ็นเอชเค มีหน่วยงานติดตามการด าเนินงาน Monitoring Section แยกต่างหากจาก
ฝ่ายผลิตรายการ ด าเนินงานโดยบริษัทลูกของ NHK International Broadcasting ผลการติดตาม
จะแจ้งให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ ของเอ็นเอชเค รวมทั้ง เรดิโอ แจแปน ทราบ  
 “เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการท างานของเรดิโอ แจแปน” ” (Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 6 
พฤศจิกายน 2558) 
 นอกจากน้ี มีระบบการติดตามผลการกระจายเสียงรายการโดยท าสัญญาให้ผู้ประเมิน 
3-4 คน เป็นผู้ติดตามประเมินรายการต่าง ๆ ของ NHK WORLD  
 ส่วน สถาบันวิจัยด้านการกระจายเสียงและวัฒนธรรม (NHK Broadcasting Culture 
Research-BUNKEN) เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้ฟั งของเอ็นเอชเค มีส่วนช่วย
สนับสนุนข้อมูลแก่เรดิโอ แจแปน โดย  
 “BUNKEN ท าการวิจัยผู้ฟังอย่างเป็นระบบ มีความส าคัญต่อ เรดิโอ แจแปน 3 ด้าน 
คือ  
 1.ให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการกระจายเสียง 

 2.ส ารวจความคิดเห็นประชาชนในญี่ปุ่น (ผู้ เสียค่าธรรมเนียมเครื่องรับ )  ซึ่ งมี
ความส าคัญมากในการผลิตข่าวและรายการ 
 3. BUNKEN มี แนวปฏิบัติ (Guideline) ของการใช้ค าภาษาญี่ปุ่น ซึ่งภาคภาษาญี่ปุ่น
ต้องใช้เป็นกรอบแนวทางการใช้ภาษา”  
 (Ayako Ueda, สัมภาษณ์. 6 พฤศจิกายน 2558) 
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 ส าหรับ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้ฟังซึ่งเป็นการ
ประเมินผลอย่างไม่เป็นระบบ คือการเปิดให้ผู้ฟังส่งอีเมล จดหมาย หรือไปรษณียบัตร เข้ามาใน
รายการ รวมทั้งส่งจดหมายข่าว “เสียงจากเรดิโอ แจแปน” ออกทุก 3 เดือน แนบแบบฟอร์มแจ้งผล
การรับฟัง ให้ผู้ฟังส่งกลับไปยังเรดิโอ แจแปน ผู้ฟังที่ส่งอีเมลผ่านทางเว็บไซต์ของเรดิโอ แจแปน 
ภาคภาษาไทย จะได้อีเมลตอบรับจาก NHK WORLD ส่วนผู้ฟังที่ส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร จะ
ได้รับจดหมายข่าว “เสียงจากเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ส่งไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ ผู้ฟังที่
ติดต่อกับ เรดิโอ แจแปน ภาคภาไทยทุกคน จะได้รับการตอบข้อความ ค าถาม และขอบคุณ ในช่วง
ตอบจดหมายของรายการดนตรีพาเที่ยวหลังจากทางรายการได้รับจดหมายแล้ว ประมาณ 2 
สัปดาห ์

สรุปผลการศึกษากระบวนการผลิตรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  กระบวนการผลิตรายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีเอกลักษณ์ในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการ วางแผนผลิตรายการ และการเขียนบทวิทยุ ท า
โดยผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ต้นฉบับข่าวอ่าน และ บทวิทยุ  จัดท าเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกาศไทย จึงสรุปได้ว่า  
รายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นรายการรายการวิทยุภาษาไทยที่
ผลิตโดยคนญี่ปุ่น บทวิทยุของรายการที่ เป็นภาษาไทย แปลเป็นภาษาที่  3 จากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ  
  2. เพื่อก ากับเวลาในการออกอากาศรายการให้พอดีกับตารางการกระจายเสียงของ 
NHK WORLD RADIO JAPAN และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแปลภาษาให้ตรงกับ
ความหมายและจุดมุ่งหมายของการผลิตรายการทุกรายการ ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น จึงร่วมการ
ฝึกซ้อมอ่านบทวิทยุและจับเวลาร่วมกับผู้ประกาศไทย ในการประชุมพิจารณา (Discussion) ก่อน
การออกอากาศสด หรือ บันทึกเสียงรายการ ทุกครั้ง จึงสรุปได้ว่า การประชุมพิจารณา อ่านบท
วิทยุฝึกซ้อมร่วมกัน เป็นเอกลักษณ์ในกระบวนการขั้นฝึกซ้อมของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
  3. การบันทึกเสียงรายการล่วงหน้า ปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกอากาศรายการข่าวสด 
กล่าวคือ ไม่มีการหยุดแก้ไข ตัดต่อ หรือ เริ่มบันทึกใหม่ต้ังแต่ต้น (Retake) เป็นเอกลักษณ์ของการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตรายการขั้นออกอากาศ ของ เรดิโอ แจแปน เนื่องจากข้อจ ากัดใน
เรื่องเวลาในการท างาน การใช้ห้องบันทึกเสียงร่วมกันของทุกแผนกภาษา ท าให้การบันทึกรายการ
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เสมือนออกอากาศสดนี้  ช่วยให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทั้งนี้ ผู้ประกาศ
และผู้ผลิตรายการต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญ และท างานเป็นทีมเวิร์ก  

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ (Presentation Technique) 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย  
2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน โดยใช้แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วน
ของข่าวตามระดับความส าคัญของเนื้อหาและผลการศึกษาวิธีการเสนอข่าว ของ   เรดิโอ แจแปน 
ภาคภาษาไทย 
(1) เนื้อหาของข่าวประจ าวัน  ผลการศึกษาพบว่า 
  บรรณาธิการข่าวใหญ่ของเรดิโอ แจแปน เป็นผู้ท าหน้าที่คัดเลือกข่าวส าหรับทุกแผนก
ภาษาในการออกอากาศรายการข่าวประจ าวัน  ดังนั้นการคัดเลือกและเรียงล าดับเนื้อหาข่าวของ
ภาคภาษาไทย จึงเป็นผลจากการตัดสินใจของบรรณาธิการข่าวใหญ่ 
  คุณ Mari KitaiZumi ผู้ผลิตรายการอาวุโสของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ซึ่งท า
หน้าที่บรรณาธิการข่าวใหญ่ อธิบายว่า ไม่มีข้อก าหนดสัดส่วนของข่าวแต่ละประเภทว่าต้องมีข่าว
ประเภทใดมากน้อยเพียงใด และต้องเสนอข่าวประเภทใด ก่อน-หลัง เช่น ข่าวการเมืองต้องมาก่อน
ข่าวอ่ืน ฯลฯ  
  “การเลือกข่าวใดออกอากาศตัดสินใจตามความส าคัญของข่าวซึ่ งขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของ NHK ว่า ข่าวนั้นมีความส าคัญในระดับ โลก  ระดับเอเชีย และ ระดับญี่ปุ่น  ซึ่ง
เป็นเสาหลัก 3 ข้อที่ใช้ในการเลือกข่าว โดยไม่จ ากัดว่าเป็นข่าวการเมือง หรือข่าวสังคม ดังนั้นจึงไม่
มีการก าหนดสัดส่วนของเนื้อหาข่าวประเภทต่าง ๆ หรือมีการเรียงล าดับไว้ตายตัว” (Mari Xu 
Kitaizumi, บรรยาย, 6 พฤศจิกายน 2558)  
  จากหลักการคัดเลือกข่าวตามระดับความส าคัญ 3 เสาหลักข้างต้น บรรณาธิการ
เรียงล าดับข่าวตามความส าคัญมากหรือน้อย (แต่ไม่ใช่ข่าวระดับโลกมาเป็นอันดับแรก ข่าวระดับ
โลกอาจมีความส าคัญน้อยกว่าข่าวระดับญี่ปุ่น เช่น ข่าวการเกิดแผ่นดินไหว)   
  ข่าวที่มีความส าคัญเท่า ๆ กัน จะเรียงต่อกัน  
  รายงานพิเศษ (Insight) หรือ ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันก็เรียงต่อ
จากข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างการจัดล าดับข่าว จ าแนกตามระดับความส าคัญของเนื้อหา แสดงในตารางที่  4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่าง การเรียงล าดับข่าวจ าแนกตามระดับความส าคัญ 3  เสาหลัก 
   จากหัวข้อข่าวประจ าวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  

News Headlines Pillar Number of items  
W=2 A=2 J=6 

1. ผู้น าญี่ปุ่นเตรียมเดินทางเยือน 5 ชาตเิอเชียกลาง  
2. พรรคฝ่ายคา้นจะร่วมกันขดัขวางการผลักดันชดุร่างกฎหมายความ
มั่นคง ญี่ปุ่น 
3. รัฐมนตรีตา่งประเทศญี่ปุ่นวิพากษว์ิจารณ์ค ากล่าวเจ้าหน้าที่รัสเซีย  
4. อินโดนีเซียถอนแผนก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง  
5. เจาะประเด็นวันน้ี: ยุทธศาสตร์ท่ีญี่ปุ่นควรใช้หลังอินโดนีเซียทบทวน
แผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู  
6. ภาพถ่ายศพเดก็ชายชาวซีเรยีกระตุ้นให้ทัว่โลกลงมือคุม้ครองผูล้ี้ภัย  
7. ฝรั่งเศสยืนยันว่าชิ้นส่วนซากเครื่องบินที่พบเป็นของมาเลเซยี แอร์ไลน์ส  
8. ดัชนีนิคเคอิของญี่ปุ่นลดลงต่ าสุดในรอบ 7 เดือน  
9. ค่าจา้งที่แท้จริงของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 27 เดือน  
10. ผู้ว่าการจงัหวดัชิบะพบหารือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาไทย 

- Japan 

- Japan 

 
- Japan 

-  Asia 
- Japan 
 
- World 
- World 
- Japan 
- Japan 
- Asia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  จากตารางที่  4.1  การจัดกลุ่มเนื้อหาที่เป็นประเด็นระดับโลก เอเชีย และญี่ปุ่น มี
ระดับความส าคัญในเชิงคุณค่าของข่าว (News Value) แตกต่างกัน ในมุมมองของ เรดิโอ แจแปน 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการเสนอข่าวภายในประเทศญี่ปุ่นและข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกอย่าง
ถูกต้องฉับไว ท าให้ข่าวการเยือน 5 ชาติเอเชียกลาง เป็นข่าวที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด  
ส่วนข่าว ภาพถ่ายศพเด็กชาวซีเรีย และ ฝรั่งเศสยืนยันว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบเป็นของมาเลเซีย 
แอร์ไลน์ส ซึ่งเป็นประเด็นระดับโลก มีความส าคัญน้อยกว่า เนื่องจากเป็นประเด็นต่อเนื่องจากข่าว
เก่า คุณค่าของข่าวในแง่ความสดใหม่มีน้อยกว่า 
 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวันของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  เพื่อศึกษาเนื้อหาของข่าว การจัดล าดับข่าวและการให้ความส าคัญของข่าว ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ(3 เสาหลัก) ซึ่ง
บรรณาธิการโต๊ะข่าว NHK WORLD RADIO JAPAN ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าว โดยการ
วิเคราะห์ตัวอย่างข่าวที่ออกอากาศระหว่างวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน และ วัน
พฤหัสบดีที่ 8  ถึง วันอังคารที ่20 ตุลาคม 2558 (100 วัน) จ านวน 872 ข่าว  พบว่า  

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news01.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news02.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news02.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news03.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news04.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news05.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news05.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news06.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news07.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news08.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news09.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news10.html
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  1. จ านวนข่าวที่ออกอากาศในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (14 นาที) มีจ านวน 7-11 ข่าว 
จ านวนข่าวที่ออกอากาศในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีจ านวน 6-8 ข่าว ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 9 
สิงหาคม 2558 มีจ านวน 4 ข่าว เนื่องจากมีรายงานข่าวประกอบเสียงพิธีร าลึกครบรอบ 70 ปีการ
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่นางาซากิ   
  ค่าเฉลี่ยของจ านวนข่าวภาคภาษาไทยที่ออกอากาศในแต่ละวัน เท่ากับ 8.72 ข่าว 
  2. สัดส่วนการเสนอข่าวจ าแนกตามระดับความส าคัญของเนื้อหา 3 เสาหลัก      
ระดับโลก: ระดับเอเชีย: ระดับญี่ปุ่น = 1.5:1:2.5 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนของข่าวจ าแนกตามระดับความส าคัญของเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 
 
  จากตารางที่ 4.2  จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 872  ข่าว  ข่าวที่มีเนื้อหาความส าคัญระดับ
ญี่ปุ่น  มีจ านวนมากที่สุดคือ  417 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 47.82 รองลงมาคือ ข่าวที่มีเนื้อหาส าคัญ
ระดับโลก มีจ านวน 287 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 32.91 และ ข่าวที่มีเนื้อหาส าคัญระดับเอเชีย มี
จ านวน น้อยที่สุด 68 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 19.27 
  3. การเลือก “หัวข้อข่าวที่ส าคัญ” ในบทพูดเปิดข่าว เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญคนไทย  
และได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการข่าวหรือผู้ผลิตรายการญี่ปุ่นในการประชุมพิจารณา การ
เลือกหัวข้อข่าว จ านวน 2-3 หัวข้อ มาเป็น “หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้” แสดงให้เห็นว่า เรดิโอ   
แจแปน ให้ความส าคัญกับข่าวใดมากเป็นพิเศษ ข่าวใด มีน้ าหนักความส าคัญของคุณค่าข่าว 
 มากกว่าข่าวอ่ืน ๆ  
   

 
ที ่

 
ช่วงระยะเวลา             

ที่ออกอากาศ (วัน) 

จ านวนข่าว 
จ าแนกตามระดับความส าคัญ 

(%) 

 
รวม 

 
ระดับโลก ระดับเอเชีย ระดับญี่ปุ่น 

1 6-31 ก.ค.   (26) 63 34 140 237 
2 1-31 ส.ค.   (31) 70 69 123 262 
3 1-30 ก.ย.   (30) 102 44 111 257 
4 8-20 ต.ค.   (13) 52 21 43 116 
             รวม    (100)          

 
287 

(32.91) 
168 

(19.27) 
417 

(47.82) 
872 

(100) 
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  หัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับแรก คือ ข่าวที่บรรณาธิการเรียงล าดับไว้เป็นข่าวแรก  
  หัวข้อข่าวส าคัญอันดับที่สอง ไม่จ าเป็นต้องเป็นข่าวล าดับที่ 2   
  หัวข้อรายงานพิเศษ ช่วง“เจาะประเด็นวันนี้” ก็เลือกมาเป็น“หัวข้อข่าวที่ส าคัญ”ใน
ล าดับที่ 2  ได้ 
  จากตัวอย่างรายการจ านวน 100  วัน มีวันที่หัวข้อข่าวที่ส าคัญ อันดับ  1  และ  2  
ตรงกับล าดับการเสนอข่าวที่บรรณาธิการเรียงล าดับไว้  31 วัน (31%) 
   จากการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวที่ถูกเลือกเป็น “หัวข้อข่าวทีส่ าคัญ” ในแต่ละวัน  
จ านวน  100  วัน จ าแนกตามเนื้อหาที่มีความส าคัญ ระดับโลก ระดับเอเชีย และ ระดับญี่ปุ่น               
ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถี่ของการเลือก “หัวข้อข่าวที่ส าคัญ”จ าแนกตามระดับ
ความส าคัญของกลุ่มเนื้อหา 3 เสาหลัก 

หมายเหตุ: 1.วันที่หัวข้อข่าวที่ส าคัญมีหัวข้อเดียว มีจ านวน 3 วัน เป็นข่าวที่เนื้อหามีความส าคัญ
ระดับญี่ปุ่น 
        2. ไม่นับวันที่มีหัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับ 3  
  จากตารางที่ 4.3 จ านวนวันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 100  วัน  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
“หัวข้อข่าวที่ส าคัญ” อันดับแรก ที่เนื้อหามีความส าคัญระดับญี่ปุ่น มีความถี่สูงสุด คือ 62 วัน 
(62%) รองลงมา คือหัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับแรก ที่ส าคัญระดับ โลก จ านวน 20 วัน (20%) และ 
หัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับแรก ที่ส าคัญระดับเอเชีย จ านวน 18 วัน (18%) 

 (2) วิธีการเสนอข่าว  
  จากนิยาม วิธีการเสนอรายการ ผู้วิจัยพิจารณาส่วนประกอบของเทคนิคที่ผู้ผลิต
รายการใช้เสนอข่าว ในเรื่องการใช้ภาษา การอ่านข่าว การใช้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ และ 
ความหลากและเอกภาพ ดังนี้ 

 
ที ่

ระดับความส าคัญของ 
หัวข้อข่าวที่ส าคัญ  

อันดับแรก 

ระดับความส าคัญของหวัข้อ
ข่าวที่ส าคัญอันดับท่ี 2 

จ านวน
วัน 
รวม 

ระดับความส าคัญของหวัข้อ
ข่าวที่ส าคัญอันดับท่ี 3 

World Asia Japan World Asia Japan 

1 ข่าวส าคัญระดับโลก 9 5 6 20 0 1 3 
2 ข่าวส าคัญระดับเอเชีย 3 7 8 18 0 0 2 
3 ข่าวส าคัญระดับ ญี่ปุ่น 16 10 33+3 59+3 1 3 7 

รวม 28 22 50 100 (1) (4) (12) 
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  การใช้ภาษา (การแปลข่าว) ต้นฉบับข่าวส าหรับผู้ประกาศอ่านออกอากาศ แปลจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ  ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญคนไทย จึงมีหน้าที่ก าหนดแบบแผนของการแปลภาษา
เพื่อให้    ผู้แปลข่าวยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเหมือน ๆ กัน 
  ในการประชุมพิจารณา ฝึกซ้อมและ จับเวลา ผู้ผลิตรายการ หรือ บรรณาธิการข่าว 
ของภาคภาษาไทย ใช้ต้นฉบับข่าวทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เพื่อ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกัน  และเนื่องจากค าศัพท์บางค าในบางภาษาเกิดจากวัฒนธรรมของภาษา
นั้น ในกรณีที่ไม่มีค าศัพท์ค านั้นในอีกภาษาหนึ่ง  หรือ ค าภาษาญี่ปุ่นบางค า ไม่มีในภาษาอังกฤษ  
การแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยจากค าทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น จึงใช้ค าหลาย ๆ ค ามา
ประสมกัน เช่น ค าว่า “มิโคชิ” คือ “ศาลเจ้าแบบเคลื่อนที่ได”้ เป็นต้น  
  ค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ในภาษาอ่ืน ๆ เมื่อแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ไม่สื่อ
ความหมายในภาษาไทย ก็พิจารณาเลือกใช้ค าที่สื่อความหมายได้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้พูด
อย่างเที่ยงตรง  ตัวอย่างเช่น  แก้ค าว่า “ที่เป็นไปได้จริง” เป็น “ที่ท าได้จริง” การเลือกใช้ค าว่า “3 วัน
ให้หลัง”  กับ “3 วันหลังจาก”  เพื่อให้ตรงกับวันที่ที่ระบุในข่าว ณ วัน เวลา ที่ออกอากาศ  ดังนั้น 
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในข่าว การออกอากาศในเวลา 
05:59 -06:20 น. (วันรุ่งขึ้น) ตามเวลาในประเทศไทย เรดิโอ แจแปน จึงไม่ออกอากาศข่าว 
  การสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกซ้อมในการประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 พบว่า มีการแก้ไขค าที่แปลจากค าว่า Urge เป็น “เรียกร้อง” แทน “ร้องขอ”และ มีการแปล
ตก  ค าว่า “เป็นพรรครัฐบาล” ขณะที่มีการเติมค าว่า “ทั้งหมด” โดยไม่ปรากฏค าว่า All ในต้นฉบับ
ข่าวภาษาอังกฤษ  
  การแปลช่วง “เจาะประเด็นวันนี้” ใช้หลักการและวิธีการตรวจความถูกต้องของการ
แปล เช่นเดียวกับข่าว หากแต่เนื้อหาของช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ยาวกว่า และมีความซับซ้อน
มากกว่าเนื่องจากเป็นบทวิเคราะห์ หรือให้รายละเอียดเชิงลึกของประเด็นข่าวที่ถูกเลือก  หากไม่
สามารถแปลได้ความจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ผู้แปล จะต้องปรึกษากับ Producer ญี่ปุ่น ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นแทน 
  การอ่านข่าว 
  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทีมผู้อ่านข่าวมี 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน 
และผู้ประกาศ 2 คน วันเสาร์และวันอาทิตย์ มีผู้อ่านข่าว 2 คน การท าหัวข้อข่าวที่อ่านในช่วงเปิด
ข่าว การท าเวลาข่าว (ค านวณเวลาที่ใช้อ่านแต่ละข่าวให้อยู่ใน 14 นาที) ผู้ที่อยู่เวรอ่านข่าววันนั้น
จะแบ่งหน้าที่กันโดยไม่ได้มีการก าหนดว่าใครต้องท าอะไรตายตัว เช่น ถ้ามีคนหนึ่งไปท าหัวข้อข่าว
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ส าหรับอ่านเปิดข่าว อีกสองคนก็จะช่วยกันเขียนเวลา ต้องท างานเป็นทีมเพื่อให้ทันเวลา
ออกอากาศสด (คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ ให้สัมภาษณ์ 5 พฤศจิกายน  2558 , ตอบค าถามทาง
อีเมล 11 ธันวาคม  2558)  
รูปแบบการอ่านข่าวของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
  เรดิโอ แจแปน เสนอข่าวในรูปแบบของข่าวอ่านเป็นหลัก ข่าว  เป็นรายการอันดับแรก
ทีออกอากาศหลังจากประกาศเปิดสถานี ซึ่งมีความยาวคงที่ ประมาณ 1 นาที  
  ผู้ประกาศคนใดแปลข่าวใด ก็จะเป็นผู้อ่านข่าวนั้น และสลับกันอ่านคนละข่าว  
  หลังจากเปิดเสียงดนตรีประจ ารายการ 3-10 วินาที แล้ว การอ่านข่าวเป็นดังนี้ 
ผู้ประกาศคนที่ 1 เปิดข่าว ด้วยข้อความ  

“ ที่นี่ เรดิโอ แจแปน ต่อไปนี้ เรดิโอ แจแปน เสนอข่าวภาคค่ า ณ เวลา 20 นาฬิกา 30 
นาที ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ประจ าวัน.........ที่ .......... (เดือน) ................ 2558 
หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้ มีดังต่อไปนี้  

(อ่านหัวข้อข่าวที่ส าคัญ 1-2 หัวข้อ) ปิดท้ายส่วนน าเปิดข่าวว่า  
 “ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว” 

(เสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งแล้วหายไป) 
จากนั้น ผู้ประกาศข่าวคนแรก (ส่วนมากเป็นคนเดียวกับผู้ที่อ่านเปิดข่าว)  
  เริ่มอ่านข่าวแรก โดยเริ่มจากเนื้อข่าว (ไม่อ่านหัวข้อข่าวแต่ละข่าว) จบแล้ว 
ผู้ประกาศคนที่ 2 อ่านข่าวต่อไป  
ผู้ประกาศข่าว สลับกันอ่านคนละข่าว แต่ละข่าว มีเพียงประเด็นเดียว หากเป็นข่าวเรื่องเดียวกัน 2 
ประเด็นสั้น ๆ และผู้ประกาศคนเดิม ท าหน้าที่อ่านข่าวที่ต่อเนื่องกันนั้น จะใช้วลี เชื่อมโยงข่าวที่ 2 
ว่า   “ด้าน”......(ชื่อบุคคล) หรือ “อีกด้านหนึ่ง”   
ตัวอย่างการอ่านข่าว 2 ข่าวต่อกัน 
 ข่าวที่ 1 ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ท้อง แต่มีรายงานว่าอาการทรง 
        ตัวแล้ว  
 ข่าวที่ 2 เกิดเหตุปาระเบิดในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

โฆษิต:  ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม เจ้าหน้าท่ีต ารวจไทยสืบสวนเหตุระเบิดครั้งนี้
และน าภาพของชายคนดังกล่าวท่ีถ่ายไว้ได้ประมาณช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุออก
เผยแพร่แก่สื่อมวลชน ภาพปรากฏให้เห็นว่าชายคนน้ีถือเป้อยู่ก่อนจะเกิด
การระเบิด และภายหลังการระเบิดเป้ใบนั้นได้หายไป 
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เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดครั้งนี ้
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวัน
อังคารที่ 18 ว่า ตนยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มผูอ้ยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดนี้
เป็นกลุ่มประเภทไหน 

โฆษิต:  อีกด้านหน่ึงในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยเผยว่า 
เกิดเหตุปาระเบิดจากสะพานลงแม่น้ าเจ้าพระยา 
วัตถุระเบิดนั้นตกลงไปในน้ า และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ 

กรณีที่ผู้ประกาศคนเดียวกัน อ่านข่าวคนละหัวข้อข่าว 2 ข่าว ต่อกัน ใช้ข้อความ  

 “ข่าวต่อไป (ครับ/ค่ะ”) ก่อนอ่านข่าวที่ 2 

ผู้ประกาศคนที่ 3 เป็นผู้อ่าน ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ โดยขึ้นต้นด้วยข้อความว่า  

  “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ เสนอ.....” หรือ กล่าวถึงประเด็นที่ก าลังจะเสนอ แล้วจึง
กล่าวข้อความ “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ เสนอ.....”  
  เมื่ออ่าน ช่วงเจาะประเด็นวันนี้จบแล้ว กล่าวสรุปด้วยข้อความ  

  “และทั้งหมด (นั้น, นี,่ นี้ ) คือช่วงเจาะประเด็นวันน้ี (ค่ะ,ครับ) 
  เนื้อข่าวที่อ่านเป็นประโยคสั้น ๆ ไม่ใช้ค าเชื่อมหรือค าขยาย 
  ไม่มีการพูดสดนอกเหนือจากบทข่าวที่พิมพ์ไว้ ยกเว้นได้ใช้เวลาน้อยกว่าตอนฝึกซ้อม 
จึงเสริมด้วยค าพูดว่า  

  “ท่านก าลังฟังการเสนอข่าวจากเรดิโอ แจแปนอยู่ (นะคะ/นะครับ)”   
หรือหากมีเวลาเหลือเกินกว่า  1 นาที  ก็จะทบทวนหัวข้อข่าว 

 “เรดิโอ แจแปน ขอทบทวนหัวข้อข่าวท่ีได้เสนอไปแล้วในภาคนี้...” ก่อน  
“จบข่าว” 

  ผู้ประกาศ จะเอ่ยข้อความ “ข่าวสุดท้าย (ค่ะ/ครับ)”  หรือ “ต่อไปเป็นข่าวสุดท้าย (ค่ะ/
ครับ)” ก่อนอ่านข่าวสุดท้าย 
  เมื่ออ่านข่าวครบถ้วนแล้ว ผู้ประกาศคนที่อ่านข่าวสุดท้าย เป็นผู้สรุปปิดข่าว โดยพูด

ว่า   “จบข่าว”   
  (เสียงดนตรี ดังขึ้นแล้ว หรี่คลอ ขณะที่ผู้ประกาศยังคงอ่านต่อเนื่อง)  
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  ผู้ประกาศขานชื่อผู้อ่านข่าว ตามล าดับการอ่าน ส่วนใหญ่เอ่ยชื่อสุภาพสตรีก่อน และ
ขานชื่อตนเองเป็นคนสุดท้าย จบแล้วอ่านข้อความ  

  “ที่น่ี เรดิโอ แจแปน กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น”  หรือ 
  “ที่น่ี เรดิโอ แจแปน กระจายเสียงจากประเทศญี่ปุ่น” หรือ 
  “ที่น่ี เรดิโอ แจแปน” 

   ในกรณีที่เหลือเวลาน้อยกว่า 10 วินาที หลังจากอ่านข่าวสุดท้ายจบ เวลาไม่พอที่จะ
ขานชื่อผู้ประกาศ ก็ไม่ขานชื่อ  โดยอ่านสรุปจบข่าว แบบใดแบบหนึ่งโดยการดูเวลาที่เหลือ (เป็น
วินาที) ว่าเพียงพอที่จะอ่านปิดข่าวแบบใด  
  การตัดสินใจว่าจะเลือกปิดข่าวแบบใด ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ประกาศที่อ่าน
ข่าวสุดท้าย ดังนั้น ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ จะยังไม่ได้ท าหน้าที่นี้ ในระยะแรกของการท างานและ
อาจจะไม่ถูกมอบหมายให้อ่านข่าวล าดับสุดท้าย 
  การอ่านออกเสียงค าภาษาต่างประเทศ 
  การออกเสียงค าภาษาต่างประเทศ ออกเสียงตามส าเนียง(Accent) ของภาษานั้น   
ทั้งค าศัพท์ทั่วไปและชื่อบุคคล  
  ค าและชื่อบุคคลในภาษาญี่ปุ่น เขียนเป็นตัวสะกดภาษาไทย แต่อ่านออกเสียงเป็น
ส าเนียงภาษาญี่ปุ่น   เช่น    
  -ฟุกุชิมะ ไดอิชิ    Fukushima Daiichi อ่านว่า ฝุ กุ ฉิ หมะ  ได อิ จิ 
  -โยะชิฮิเดะ ซุงะ  Yoshihide  Suga     อ่านว่า โย ชิ หิ เดะ  สุ หงะ 
  -มังงะ        Manga              อ่านว่า มัง หงะ  เป็นต้น 
  การอ่านออกเสียงภาษาไทย อ่านตามหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงภาษาไทย และ
การตรวจสอบกับพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ เว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภา  
  การใช้เสียงดนตรี  
  นอกจากการใช้เสียงดนตรีประจ ารายการ เปิด และ ปิด ข่าว ระหว่างการเสนอข่าว 
อาจมีเสียงดนตรีสั้น ๆ (Jingle) ความยาว 7 วินาที ค่ันระหว่างข่าว  1- 2 ครั้ง 
  การใช้สียงดนตรี Jingle ในรายการข่าว มี 2 แบบ   
  ความถี่ในการเปิด Jingle ค่ัน คือ 1 ถึง 2 ครั้ง ตามที่ค านวณเวลาไว้ในช่วงฝึกซ้อม  
  ในกรณีที่ มีจ านวนข่าว หรือ ข่าว มีความยาวมาก ไม่มีเวลาเหลือ จะไมใช้ Jingle 
  ถ้ามีเวลาเหลือพอที่จะเปิดได้ถึง 2 ครั้ง (14 วินาที) จะใช้เสียง Jingle แบบละครั้ง 
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  ถ้ามีเวลาเหลือให้เปิดครั้งเดียว ผู้ผลิตรายการจะเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง  
  การใช้เสียงประกอบ 
  ช่วง”เจาะประเด็นวันนี้ เป็นข่าวที่มีเสียงประกอบ เป็นเสียงของผู้เชี่ยวชาญ หรือ        
ผู้วิเคราะห์ข่าว  
  ส่วน การรายงานข่าวจากสถานที่ เกิดเหตุหรือสถานที่จัดงานพิธีการที่ส าคัญ 
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ที่ได้รับหมอบหมายให้ไปเก็บเสียงบรรยากาศของงาน จะท าหน้าที่บรรยาย
เหตุการณ์สด โดยมีเสียงประกอบจริงของเหตุการณ์ (Actuality) ในการเสนอข่าวนั้น ตัวอย่างเช่น 
“คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ รายงานสดพิธีร าลึก 70 ปี เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ” 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เป็นต้น 
กระบวนการหลังจากออกอากาศข่าวสด  
  เสียงของรายการข่าวที่ออกอากาศสด ณ เวลา 20:30 น. (ตรงกับเวลา 18:30 น. เวลา
ในประเทศไทย) จะถูกบันทึกไว้ ด้วยเครื่อง Compact Flash หรือ CF  ซึ่งมี Quick Starter 
Selection ในการบันทึกและน าออกอากาศซ้ าโดยอัตโนมัติ ในเวลา 19:30 น.(เวลาประเทศไทย) 
  ไม่มีการตัดต่อเสียงของข่าว แม้ว่าจะมีการอ่านข่าวผิดพลาด เสียงรายการที่
ออกอากาศซ้ าทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต และ  แอปพลิเคชั่น ก็เหมือนกับที่ได้ฟังครั้งแรกในการ
ออกอากาศสด 
  ผู้เชี่ยวชาญไทย ท าหน้าที่น าบทข่าวโพสต์ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์เรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย  

2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปนภาคภาษาไทย โดย
ใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย และผล
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ลีลาการพูด เสียงดนตรี เสียงประกอบ และ ความหลากและ
เอกภาพ ของการเสนอรายการต่าง ๆ 14 ชื่อรายการ 
  เนื่องจากการเลือกวิธีการเสนอรายการ ของผู้ผลิตรายการ จ าเป็นต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบของการผลิตรายการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผู้ฟังเป้าหมายและเนื้อหาของรายการ  ในการ
อธิบายผลการศึกษาวิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์องค์ประกอบการผลิตรายการวิทยุ โดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
ร่วมกับการใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้  
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการผลิตรายการ 
(1) กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
 เนื่องจาก NHK WORLD RADIO JAPAN เป็นองค์กรกระจายเสียงสาธารณะ 
รายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จึงไม่ก าหนดลักษณะทางประชากรของ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นกลุ่มอายุ การศึกษา หรือ อาชีพใด แต่ค านึงถึงผู้ฟังทั่วไปที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการฟังรายการแต่ละรายการ  
 การพิจารณาก าหนดขอบเขตของเนื้อหาของรายการ ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ NHK 
WORLD ข้อหนึ่งคือ ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และค านึงถึงผู้ฟังที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย มีจ านวนมากในโลก คุณ Ayako Ueda (สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558) กล่าวถึง
ผู้ฟังเป้าหมายของรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

“รายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่ เรียน
ภาษาญี่ปุ่นประมาณ 4 ล้านคน ผู้ผลิตรายการจึงท ารายการที่เป็นบทเรียนระดับต้น
และใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

 รายการ “เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น” กลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน   
 “พาเหรดเพลงฮิต” และ  “เพลินเพลงกับฤดูกาล” กลุ่มเป้าหมาย อาจจะอายุไม่มาก” 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ของเรดิโอ แจแปน มีลักษณะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสาร เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่เป็นคนจ านวนมาก (Mass Audience) 
และ เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้ฟัง โดยต้องเป็นเรื่องที่ “เข้าใจง่ายต้ังแต่นักเรียนมัธยม” 
(Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558) 
 “ในภาพรวม รายการของเรดิโอ แจแปน มีวัตถุประสงค์ 3 ประเภท คือ 
   1. Information เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ของชาวญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลากหลาย ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่เพิ่ง  
เกิดขึ้น ทิศทางอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด รายการที่ผลิต
ขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อนี้ ได้แก่ รายการ รู้โลกมองญี่ปุ่น  เทคโนโลยีกับธุรกิจ 
มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น 
 2. Entertainment เพื่อให้ความบันเทิงและเพลิดเพลินใจ ได้แก่ รายการพาเหรด   
เพลงฮิต, เพลินเพลงกับฤดูกาล รายการชวนฟังเรื่องอ่าน และ รายการดนตรีพาเที่ยว 
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 3. News เพื่อเสนอข่าวภายในประเทศญี่ปุ่นและข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกอย่าง
ถูกต้องฉับไว ได้แก่ ข่าว และ ช่วง เจาะประเด็นวันนี้”  
(Ayako Ueda, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558) 

(2) เนื้อหา  
 เรดิโอ แจแปน แบ่งกลุ่มเนื้อหารายการที่ไม่ใช่ข่าว ออกเป็น 10 กลุ่ม (Categories) 
(เว็บไซต์ เรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย หน้าแรก; http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/) 

1. บทเรียนภาษาญี่ปุ่น รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese
 2. เทคโนโลยีกับธุรกิจ  Biz & Tech  

3. สถานการณ์ปัจจุบัน Current Affairs 
  4. วัฒนธรรม Culture    

5. ดนตรี  Music  
6. อาหารกับสุขภาพ Food & Health  
7. การท่องเที่ยว Travel  
8. บุคคลที่น่าสนใจ Human   
9. การรับมือภัยพิบัติ Disaster Preparedness 
10. พูดคุยกับผู้ฟัง (Interactive)  

 ผลการศึกษาโดยวิธีการสังเกตจากการฟังรายการต่าง ๆ 14 รายการซึ่งเป็นตัวอย่าง
ในการวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ และ สืบค้นข้อมูลแนะน ารายการต่าง ๆ ที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย พบว่า 
 เนื้อหาของรายการต่าง ๆ 14 รายการ จ าแนกตามกลุ่มเนื้อหาที่แบ่งไว้  10  กลุ่ม 
จัดเป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากที่สุด จ านวน  4  รายการ ได้แก่ รู้จักญี่ปุ่นผ่าน
การร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล  เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น  มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น  
และ ชวนฟังเรื่องอ่าน  รองลงมา เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน  2  
รายการ และ รายการดนตรี จ านวน  2  รายการ ได้แก่ รายการรู้โลก มองญี่ปุ่น RJ MANUAL   
พาเหรดเพลงฮิต และ เพลินเพลงกับฤดูกาล 

 รายชื่อรายการจ าแนกตามกลุ่มประเภทเนื้อหา แสดงในตารางที่ 4.4    
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ตารางท่ี 4.4  เนื้อหารายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ าแนกตามกลุ่มประเภทเนื้อหา 

 
ท่ี กลุ่มเนื้อหา ชื่อรายการ ขอบเขตเนื้อหา 
1 บทเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 
มาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกัน
เถอะ 

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับผู้เร่ิมต้นใหม่ ออกอากาศคร้ังละ 10 
นาที สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เป็นเวลานาน 1 ปี ไวยากรณ์พื้นฐานและ
ส านวนที่เป็นประโยชน์ของภาษาญี่ปุ่น เสนอผ่านเร่ืองราวของ
แอนนา นักศึกษาจากประเทศไทย ค าเลียนเสียงและท่าทาง ซึ่ง
ปรากฏข้ึนในภาษาญี่ปุ่นบ่อยคร้ัง 

2 เทคโนโลยี
กับธุรกิจ 

เทคโนโลยีกับ
ธุรกิจ 

พัฒนาการของเทคโนโลยี ล้ าสมัย ใหม่ล่าสุด แนะน าสินค้าและ
บริการ ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เกิดจากความคิดใหม่ ๆ  

3 สถานการณ์
ปัจจุบัน 

รู้โลกมองญี่ปุ่น ข้อมูลหลากหลายประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจในญี่ปุ่นในแบบ
กระชับด้วยมุมมองที่ไม่ซ้ าใคร ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน 
ความเคลื่อนไหวในสังคม วัฒนธรรมด้ังเดิม และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับต่างประเทศ 

RJ MANUAL ข่าวความเคลื่อนไหวของเรดิโอ แจแปน แนะน ารายการต่าง ๆ ที
จะเสนอเป็นพิเศษ บริการต่าง ๆ และกิจกรรมของ เอ็นเอช เค 
เวิลด์ เรดิโอ แจแปน  

4 วัฒนธรรม รู้จักญี่ปุ่นผ่าน
การร้อยเรียงค า
แห่งฤดูกาล 

สารานุกรมเก่ียวกับญี่ปุ่นที่แสดง"ค าแห่งฤดูกาล" หรือ "คิโงะ" 
เพื่อถ่ายทอดถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตประจ าวันของ
ผู้คน รายการแต่ละตอนน าเสนอคิโงะพร้อมไฮกุ ซึ่งเป็นบทกวีสั้น
ที่แต่งข้ึนโดยใช้คิโงะนั้น เร่ืองราวเบื้องหลังบทกวีและเชิญชวนให้
คุณผู้ฟังเข้าสู่โลกแห่งบทกวีญี่ปุ่น 

เปิดหน้าต่าง
วัฒนธรรม 
ป๊อปญี่ปุ่น 

แนะน าวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นที่ก าลังได้รับความสนใจทุกเดือน
เร่ืองราวและข่าวสารกิจกรรมวัฒนธรรมป๊อปที่ร้อนแรงและเป็นที่
จับตามองที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนี้ 

 
 
 

ตารางที่ 4.4(ต่อ)./… 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) เนื้อหารายการของเรดิโอ แจแปน จ าแนกตามกลุ่มประเภทของเนื้อหา  
ที่ กลุ่มเนื้อหา ชื่อรายการ ขอบเขตเนื้อหา 

4 วัฒนธรรม ชวนฟังเรื่องอ่าน 
 

วรรณกรรมสั้น หรือ วรรณกรรมเยาวชน 1 เร่ือง เป็นหัวข้อเร่ือง
ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน เขียนถึงความกลุ้มใจ ความขัดแย้ง
ในจิตใจ (มีเป้าหมายให้ผู้ฟังต่างชาติเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด
ของคนญี่ปุ่น 

มนต์เสน่ห์ศิลปะ
ชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น 

เร่ืองราวที่น่าสนใจของงานศิลปะชิ้นเอกที่แสดงถึงความงดงาม
ของญี่ปุ่น ที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติโตเกียวเร่ืองราวที่มีเสน่ห์ 
เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ที่มา เทคนิคพิเศษ
และภูมิอากาศที่ท าให้เกิดชิ้นงานข้ึน  

5 ดนตรี พาเหรดเพลงฮิต แนะน าเพลงฮิตของญี่ปุ่นที่ฮิตที่สุดในทุกกลุ่มประเภทของ
ดนตรี เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น  

เพลินเพลงกับ
ฤดูกาล 

พาไปเยือนจังหวัดต่าง ๆ ของญีปุ่่น ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด
ในแต่ละช่วงของปี พร้อมทั้งไปรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภูมิอากาศ และผลงานดนตรีที่เก่ียวข้อง เลือกเพลงที่นักร้อง
เป็นคนในท้องถิ่นนั้น 

6 อาหารกับ
สุขภาพ 

เข้าครัวญี่ปุ่น สอนวิธีการปรุงอาหารบ้านญี่ปุน่เลิศรส ที่ไม่ใช่เพียงรสชาติ แต่
ยังถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมของญี่ปุ่น เน้นเมนูที่
ผู้ฟังหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่นหรือประเทศของตน  

7 การ
ท่องเที่ยว 

Welcome to 
Amazing 
Japan! 

เรดิโอ แจแปนจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อัน
เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านมุมมองของผู้
ประกาศภาคภาษาต่างประเทศที่ผลัดเปลี่ยนกันมาท าหน้าที่
พาไปเที่ยว 

8 บุคคลที่
น่าสนใจ 

ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ 
ญี่ปุ่น 

แนะน าชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
ญี่ปุ่นจนประสบความส าเร็จ 

9 การเตรียม
รับมือกับ
ภัยพิบัติ 

รู้โลกมองญี่ปุ่น  เทคโนโลยีและความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นเก่ียวกับการป้องกัน 
และช่วยเหลือผู้คนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เสนอในชื่อรายการรู้
โลกมองญี่ปุ่น 

10 พูดคุยกับ
ผู้ฟัง 

ดนตรีพาเที่ยว ตอบข้อซักถามเก่ียวกับญี่ปุ่นที่คุณผู้ฟังถามมา เล่าเร่ือง
สนุกสนานแบบญี่ปุ่น หรือ ระกุโงะ เป็นภาษาไทย เปิดเพลง
ตามค าขอ และน าเสนอเร่ืองราวน่าสนใจต่าง ๆ เก่ียวกับญี่ปุ่น
ในบรรยากาศสบาย ๆ   
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 จากตารางที่ 4.4 ทั้ง 14 รายการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันในลักษณะต่าง ๆ โดยแต่ละรายการมีน้ าหนักของการเสนอเนื้อหาวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ไป กลุ่มรายการวัฒนธรรม เน้นเนื้อหาด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่เข้มข้นและ
คลาสสิก ส่วนรายการอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมอย่างกว้าง การท าอาหาร   
และ เทคโนโลยีใหม่ล้ าสมัยล่าสุด ก็แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่น 
เช่นเดียวกัน   

(3) วิธีการเสนอ (การใช้เสียงพูด เสียงดนตรี และ เสียงประกอบ) 
 การใช้เสียงพูด  
 รายการทั้ง 14 รายการ น าเสนอโดยใช้เทคนิคด้านเสียงพูดแบบพื้นฐาน ได้แก่ การ
อ่านจากบท (พูดคุย) การบรรยาย การสนทนาระหว่างผู้ด าเนินรายการ การสัมภาษณ์ และการ
ถามตอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังคิดตาม  
 รายการที่มีเสียงพูดของผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการมากกว่า 3  คน มีจ านวน 4
รายการ คือ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น Welcome to 
Amazing Japan! และ ดนตรีพาเที่ยว 
 รายการที่มีเสียงผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ  2 -3  คน มีจ านวน  7  รายการ 
คือ  เทคโนโลยีกับธุรกิจ รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล RJ MANUAL รู้โลก มองญี่ปุ่น     
ลัดฟ้าล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น เข้าครัวญี่ปุ่น และ เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น   
 รายการที่มีเสียงผู้ด าเนินรายการ  1  คน  มีจ านวน  3  รายการ คือ ชวนฟังเรื่องอ่าน  
พาเหรดเพลงฮิต และ เพลินเพลงกับฤดูกาล 
 รายการที่ใช้เสียงพูดจ านวนมากที่สุด คือ รายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
 การใช้เสียงดนตรี  
 เรดิโอ แจแปน ใช้เสียงดนตรีเป็นเพลงญี่ปุ่น  ทั้งเพลงบรรเลง และเพลงที่มีเนื้อร้อง 
โดยใช้เพลงบรรเลงท านองญี่ปุ่น ที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีญี่ปุ่น และ เครื่องดนตรีสากล ต้ังแต่
เพลงในช่วงก่อนเปิดสถานี [ชื่อ “คะโซวเออุตะ” หรือเพลงนับเลข] เพลงประจ าสถานี [ชื่อ “ซะกุระ 
ซะกุระ”] เพลงประจ ารายการและเพลงประกอบรายการทุกรายการ   
 ส่วนเพลงที่มีเนื้อร้องที่เปิดในรายการสาระบันเทิง เป็นเพลงทุกประเภทที่ร้องโดย
นักร้องญี่ปุ่น  การเปิดเพลงที่มีเนื้อร้องทุกครั้ง ผู้ประกาศหรือผู้ด าเนินรายการจะแปลชื่อเพลง และ
อธิบายความหมายของเนื้อเพลงช่วงหนึ่ง โดยกล่าวว่า “เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่า...” ทุกครั้ง 
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 รายการที่ไม่ใช่รายการเพลง มักจะเปิดเพลงไม่เกิน 2 เพลง โดยเปิดในช่วงต้น และ
ช่วงท้ายของรายการ  และเปิดไม่จบเพลง เนื่องจากมีเวลาจ ากัด  
 การเปิดเพลงตามค าขอ หรือการเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งมาใช้ในรายการ ผู้ผลิต
รายการจะตรวจสอบจากข้อมูลบนปก CD ในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอย่างเข้มงวดทุกครั้ง เมื่อเลือก
เพลงได้แล้ว ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าในคลังเพลงของ NHK มีหรือไม่ ถ้ามี 
ผู้ผลิตรายการ เขียนใบสั่งเพลงให้ผู้ช่วย ไปยืมมาจากคลังเพลง มาเตรียมใช้งานโดยจับเวลาแต่ละ
ส่วนของเพลง (Intro กี่วินาที แต่ละท่อน กี่วินาที ท่อน Hook กี่วินาที ท่อนจบสุดท้าย กี่วินาที) เพื่อ
เลือกใช้ช่วงที่เหมาะสมในรายการ 
 เนื่องจากเวลาของรายการมีจ ากัดเพียง 14 นาที การเปิดเพลงในรายการของเรดิโอ 
แจแปน จึงเปิดไม่จบเพลง โดยเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงมาเปิดในรายการสาระความรู้ ส่วน
รายการเพลง 2 รายการ เปิดเพลงต้ังแต่ท่อนน า จนถึงช่วงกลางเพลง  
 คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์  กล่าวถึงการเลือกเปิดเพลงตามค าขอในรายการดนตรีพา
เที่ยว ว่า “บางคนขอทีละ 5 เพลง จะทยอยเปิดให้ตอนละ 1 เพลง”  เพลงที่ผู้ด าเนินรายการ
อยากจะเปิดนอกจากค าขอ จะเลือกเปิดเพลงที่เข้ากับเนื้อเรื่อง ข้อมูล หรือ บรรยากาศของสถานที่
ที่กล่าวถึง เช่น ในช่วง “เที่ยวไปชิมไป” เช่น เพลงต านานประวัติศาสตร์  นอกเหนือจากนั้น “เพลง
เลือกเองที่เปิดคือตามฤดูกาล”  
 “เพลงทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น เข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์ JASRAC เป็นหน่วยงาน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง เราต้องตรวจสอบว่าเพลงที่จะใช้ในรายการติดลิขสิทธิ์รึเปล่า” [ถ้าติดลิขสิทธิ์ 
ก็ไม่เปิดในรายการ] (คุณสันติภาพ อัศวโสตถ์ิ, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558) 
 การใช้เสียงประกอบ 
 รายการส่วนใหญ่ใช้เสียงประกอบจากเหตุการณ์จริง (Actuality) ประกอบการ
น าเสนอเนื้อหา บางรายการ น าเสียงของผู้ประกาศภาษาต่างประเทศ ซึ่งบรรยายสด ณ สถานที่
จริงมาแทรกเนื้อหาของบทอ่าน  เสียงบรรยากาศ หรือ การกระท าที่เกิดขึ้น เช่น รายการ Welcome 
to Amazing Japan! ตอน “ท่าอากาศยานฮะเนะดะ- บริเวณอ่าวโตเกียวทั้งในอดีตและปัจจุบัน” มี
คุณพอล อัลฟอนซ์ ผู้ประกาศภาษาสวาฮิลี เป็นผู้น าชม  รายการภาษาไทยจึงมีเสียงภาษาสวาฮีลี 
เปิดเป็นช่วง ๆ ก่อนอ่านบทภาษาไทย  นอกจากนี้ ยังมีเสียง สับสาหร่ายด้วยมีด ซึ่งคุณพอล ได้
ทดลองท าโนะริ ที่พิพิธภัณฑ์โนะริแห่งโอโมริและเสียงอ่ืน ๆ ที่เป็นบรรยากาศของสถานที่และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เสียงรถไฟรางเด่ียว Monorail เป็นต้น (บทรายการ Welcome to Amazing 
Japan! ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มถิุนายน 2558 ดูภาคผนวก ค)  
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 รายการที่ใช้เสียงประกอบจากเหตุการณ์จริงมากที่สุด คือรายการเข้าครัวญี่ปุ่น ซึ่งใช้
เสียงประกอบจริง จากการปรุงอาหารทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เช่น เสียงซาวข้าว  หั่นผัก น้ าที่หุง
ข้าวก าลังเดือด ในเวลาที่แตกต่างกัน  เสียงน้ ามันเดือดในขณะที่อุณหภูมิเหมาะสมจะน าอาหารลง
ไปทอด  เป็นต้น (ตัวอย่างบทวิทยุรายการเข้าครัวญี่ปุ่น ดูภาคผนวก ค) 
 การวิเคราะห์เนื้อหารายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จากตัวอย่างรายการ 
14 รายการ รายการละ 4-18 ตอน โดยใช้เครื่องมือแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการ 
ของเรดิโอ แจแปน  และการสังเกตโดยฟังรายการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลสรุปดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 วิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย 
 
ที่ ชื่อรายการ จ านวนเสียงพูด ลีลาการพูด การใช้เสียงดนตรีและ

เสียงประกอบ 
1 มาเรียนภาษาญี่ปุ่น

กันเถอะ 
ผู้ด าเนินรายการ  2 คน  (ช/ญ) 
ผู้ชายออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 1 คน 
ผู้หญิงครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 คน 
ผู้แสดงในบทสนทนา ผู้หญิง 2-3 
คน  ผู้ชาย 1-2 คน 

พูดคุย 
สนทนา 
อธิบาย(สอน) 
ถาม-ตอบ 
แสดงบทบาท
เป็นตัวละคร 

เพลงประจ ารายการ 
เพลงประกอบช่วง
บันทึกของแอนนา 
Jingle 3 ช่วง 
เสียงประกอบ SFX 
Actuality 

2 เทคโนโลยีกับธุรกิจ 
 

ผู้ด าเนินรายการ 2 คน  ผู้ชายทั้ง 
2 คน หรือ ผู้ชายกับผู้หญิง 

พูดคุย (Talk) 
ถาม-ตอบกัน 

เพลงประจ ารายการ 
Actuality 

3 รู้จักญี่ปุ่นผ่านการ
ร้อยเรียงค าแห่ง
ฤดูกาล 

ผู้ด าเนินรายการ 2 คน  ผู้ชายทั้ง 
2 คน หรือ ผู้ชายกับผู้หญิง 
ผู้หญิงญีปุ่่น 1 คน(อ่านกลอน
ไฮกุ) 

พูดคุย (Talk) 
อ่านบทกว ี

เพลงประจ ารายการ 
ดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิม 
คลิปเสียงอ่านไฮกุ 
(Clips) 

4 RJ MANUAL ผู้ด าเนินรายการ 2 คน  ผู้ชายทั้ง 
2 คน หรือ ผู้ชายกับผู้หญิง 

พูดคุย (Talk) เพลงประจ ารายการ 

5 รู้โลกมองญี่ปุ่น 
 

ผู้ด าเนินรายการ 2 คน  ผู้ชายทั้ง 
2 คน หรือ ผู้ชายกับผู้หญิง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 คนหรือมากกว่า 

พูดคุย (Talk) 
สัมภาษณ ์

เพลงประจ ารายการ 
คลิปเสียงสัมภาษณ์
Actuality 

ตารางที่ 4.5(ต่อ)./... 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) วิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย 
           
ที่ ชื่อรายการ จ านวนเสียงพูด ลีลาการพูด การใช้เสียงดนตรีและ

เสียงประกอบ 
6 มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้น

เอกแห่งญี่ปุ่น 
ผู้ด าเนินรายการ  2 คน  (ช/ญ) 
ภัณฑารักษ์ญี่ปุ่น 1-2 คน  หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน  ชาย หรือ 
หญิง   

พูดคุย สนทนา 
ถาม-ตอบ 
อธิบาย  
สัมภาษณ ์

เพลงประจ ารายการ 
ดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิม 
คลิปเสียงสัมภาษณ์ 
Actuality 

7 ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ 
ญี่ปุ่น 

ผู้ด าเนินรายการ  2 คน  (ช/ญ) 
ผู้ให้สัมภาษณ ์1 คน  
ชาวต่างชาติ  ชาย หรือ หญิง 

พูดคุย  
สัมภาษณ ์

เพลงประจ ารายการ 
คลิปเสียงสัมภาษณ์ 
Actuality 

10 พาเหรดเพลงฮิต ผู้ด าเนินรายการหญิง 1 คน พูดคุย (Talk) 
อธิบาย
ความหมายเนื้อ
เพลง 
เปิดเพลง 

เพลงประจ ารายการ 
เปิดเพลงหลายเพลง 
ส่วนใหญ่เปิดส่วนต้น
จนจบท่อนสร้อย 
(Hook) 

11 เปิดหน้าต่าง
วัฒนธรรมป๊อป
ญี่ปุ่น 

ผู้ด าเนินรายการ 2 คน  ผู้ชาย
ทั้ง 2 คน หรือ ผู้ชายกับผู้หญิง 

พูดคุย (Talk) 
สนทนา ถาม-
ตอบ 

เพลงประจ ารายการ 
คลิปเสียงบรรยายสด 
ณ สถานที่จริง หรือมี
เฉพาะActualities 

12 เพลินเพลงกับ
ฤดูกาล 
 

ผู้ด าเนินรายการชาย 1 คน พูดคุย (Talk) 
อธิบาย
ความหมายเนื้อ
เพลง 
เปิดเพลง 

เพลงประจ ารายการ 
เปิดเพลงหลายเพลง 
ส่วนใหญ่เปิดส่วนต้น
จนจบท่อนสร้อย 
(Hook) 

13 ชวนฟังเร่ืองอ่าน ผู้ด าเนินรายการหญิง 1 คน พูดคุย (Talk) 
อ่านวรรณกรรม 
ความหมายเนื้อ
เพลง 
เปิดเพลง 

เพลงประจ ารายการ 
เพลงเช่ือม ค่ัน เปลี่ยน
ฉาก  
บางคร้ัง เปิดเพลง 1 
เพลง (ไม่จบเพลง)  
ใช้เสียงประกอบ SFX 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)./... 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) วิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอแจแปน ภาคภาษาไทย  
 
ที่ ชื่อรายการ จ านวนเสียงพูด ลีลาการพูด การใช้เสียงดนตรีและ

เสียงประกอบ 
14 ดนตรีพาเที่ยว ผู้ด าเนินรายการ  2 คน  (ช/ญ) 

ผู้ชายเล่านิทาน ระกุโงะ 1 คน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1-2 คน  ผู้หญิง 
หรือ ผู้ชาย  
 

พูดคุย และ
สนทนา ถาม-
ตอบ 
สัมภาษณ ์
อ่านและตอบ
จดหมายจากผู้ฟัง 

เพลงประจ ารายการ 
ดนตรีประจ าช่วงเพลง
ตามค าขอ 
เล่าเร่ืองแบบญี่ปุ่น
ตอบจดหมาย  
Actuality 

 ความหลากและเอกภาพ  
 วิธีการเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ใช้วิธีเสนอพื้นฐาน แต่มีความ
หลากหลายของวิธีการเสนอแบบพื้นฐานหลาย ๆ แบบ ในรายการ จึงเป็นเทคนิคการเสนอที่
ซับซ้อน  ตามแนวคิดเรื่องรูปแบบรายการวิทยุ ของยุพา สุภากุล (2534) 
 ความหลากหลายของเสียงพูด เกิดจากเสียงพูดของทั้ งหญิง และ ชาย หลายเสียง  
หลายภาษา  ความหลากหลายของเสียงดนตรี เกิดจากการใช้เสียงดนตรีประกอบรายการใน
บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ กันเช่น เป็นเพลงคั่น เพลงเชื่อม เพลงเสริมบรรยากาศ และใช้เสียงดนตรีแทน
เสียงประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและค่ันแบ่งช่วงต่าง ๆ ของรายการไปในตัว เช่น ช่วง
บทสนทนา ช่วงบันทึกของแอนนา ในรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
 การใช้เสียงพูด เสียงดนตรี หรือเสียงประกอบหลายเสียง โดยเลือกสรรให้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เป็นแกนกลาง ท าหน้าที่ร้อยเรียงเสียงต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดใน
แง่มุมต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  จึงท าให้รายการมีทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 
และมีความหลากหลาย สร้างความประหลาดใจ และดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง 
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สรุปผลการศึกษาเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน 
ภาคภาษาไทย 
  แม้ว่าเนื้อหารายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน เสนอเนื้อเรื่องเดียวกันในทุกแผนก
ภาษา แต่ผู้วิจัยพิจารณาว่า รายการแต่ละภาษาต่างมีเอกลักษณ์ในภาษาของตนเองซึ่งไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือน  จากการศึกษาเอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของ NHK WORLD 
RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่าเอกลักษณ์ด้านเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการของ
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 
เอกลักษณ์ด้านเนื้อหา 
  1. เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นอย่างหลากหลาย
และละเอียดลึกซึ้ง หลายแง่มุม จัดเป็นกลุ่มเนื้อหาได้ 10 กลุ่ม คือ 1.ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  
2.เทคโนโลยีและธุรกิจ 3.ภาษาญี่ปุ่น  4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.อาหารกับสุขภาพ  6.ดนตรี          
7.บุคคลที่น่าสนใจ  8.การท่องเที่ยว  9.การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 10.เรื่องที่ผลิตขึ้น
ส าหรับผู้ฟังคนไทย 
  เนื้อหารายการในกลุ่มเดียวกัน มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและแง่มุมต่าง ๆ 
เช่น รายการพาเหรดเพลงฮิต เสนอเพลงฮิตที่สุด ใหม่ที่สุดของญี่ปุ่น รายการเพลินเพลงกับฤดูกาล 
เสนอเพลงของนักร้องนักแต่งเพลงหรือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรี ที่เป็นคนในจังหวัดที่
รายการครั้งนั้นพาไปเยือน (เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในช่วงฤดูกาลที่รายการออกอากาศ)  
  2. เนื้อหาของรายการต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นต้นฉบับ (Original) 
สด ใหม่ เป็นแหล่งความรู้ที่อ้างอิงได้เป็นปัจจุบัน  
  3. เนื้อหารายการเป็นเรื่องที่หายาก และหาฟังได้เฉพาะรายการของเรดิโอ แจแปน 
เท่านั้น เช่น ประวัติและแรงงบันดาลใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นเอกที่แสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว, วรรณกรรมเยาวชน,  บทกวีไฮกุ, ศิลปะการเล่าเรื่องแบบญี่ปุ่น 
หรือระกุโงะ, วิธีการท าอาหารญี่ปุ่น, เทคโนโลยีล้ าสมัยใหม่ล่าสุด, วิธีการรับมือกับภัยพิบัติ 
สถานที่ท่องเที่ยวและการด าเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นในท้องถิ่น,  บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีเสียงคน
ญี่ปุ่นให้ฟัง เป็นต้น 
เอกลักษณ์ด้านวิธีการเสนอ 
  1. ใช้เสียงจริงของเหตุการณ์และบุคคล (Actuality) จ านวนมากเป็นวิธีเสนอเนื้อหา 
ช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพพจน์ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน จากอวัจนะภาษาในเสียง
จริงนั้น 
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  2. ดนตรีและเพลงประกอบรายการ เป็นเพลงญี่ปุ่นที่เลือกสรรมาจากคลังเพลงของ
NHK ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงฮิตซึ่งมีให้ฟังทุกประเภทในรายการเพลง และในรายการประเภทอ่ืน 
ส่วนมากเพลงบรรเลงประกอบรายการถูกใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 3-7 วินาที แต่ละเพลงจะ
ถูกเลือกสรรมาให้สอดคล้องกับบรรยากาศและการสื่อความหมายที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่อง รายการ”
ชวนฟังเรื่องอ่าน” ซึ่งเป็นรายการอ่านเรื่องสั้นให้ฟัง มีการใช้เสียงดนตรีที่มีความไพเราะและสื่อถึง
อารมณ์ของตัวละครในเรื่อง และใช้ดนตรีเพื่อเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนเวลาคล้ายกับละครวิทยุ  ส าหรับ
รายการดนตรี เช่น เพลินเพลงกับฤดูกาล, พาเหรดเพลงฮิต และ ดนตรีพาเที่ยว ซึ่งเปิดเพลงที่มีเนื้อ
ร้อง ส่วนใหญ่ เปิดให้ฟังจนจบเนื้อเพลงประมาณ 3 ใน 4 ส่วน คือ เปิดไม่จบเพลง 
  3. การใช้ภาษาและถ้อยค าภาษาไทยที่สื่อความหมายได้ตรงและชัดเจน ทั้งภาษาใน
ข่าว  บทบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ และ บทกวีไฮกุ ซึ่งเป็นค าประพันธ์ร้อยกรองของญี่ปุ่น ก็แปลเป็น
บทกวีไฮกุภาษาไทย โดยรักษาฉันทลักษณ์ของไฮกุไว้ด้วย  
  เอกลักษณ์ของเรอิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ในเรื่องการใช้ภาษาและลีลาการพูด
สังเกตได้ต้ังแต่ชื่อรายการภาษาไทย ซึ่งสื่อถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายการด้วยค าที่มี
ความหมายลึกซึ้ง เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับชื่อรายการภาษาอังกฤษพบว่าไม่ใช่การแปลตรงตัว 
ตัวอย่างเช่น  ชื่อภาษาอังกฤษ Making It in Japan เป็นชื่อไทยว่า “ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น” 
Japanese through Seasonal Words คือ “รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล” Friends 
around the World  คือรายการ “ดนตรีพาเที่ยว” เป็นต้น 
  การใช้ภาษาไทยเขียนบทวิทยุรายการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งแปลจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาวิทยุที่สละสลวย โดยเลือกใช้ค าที่แสดง
ภาพพจน์อย่างมีชั้นเชิง เมื่อผู้ด าเนินรายการอ่านบทด้วยลีลาและน้ าเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
จึงช่วยสร้างภาพความงดงามของงานศิลปะ บรรยากาศของสถานที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ผู้ฟังมี
อารมณ์คล้อยตามได้  
ตัวอย่าง: 1. บทรายการมนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น ตอน ชุดภาพม้วนต านานสงครามกลาง
เมืองเฮจิ ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระ 

จิราย:ุ ส าหรับช่วงนี้เราจะแนะน าฉากหนึ่งที่เลือกมาจากม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุ
ฮะระให้รู้จักกันค่ะ  

SFX: เสียงดนตรี หวีดหวิว วังเวง คล้ายเสียงลมพัด Fade in 9  วินาทีแล้ว Fade under 
โฆษิต: กลางดึก ณ พระราชวังที่ไร้วี่แววของผู้คน ภาพที่ปรากฎในภาพนี้คือ ทหารองครักษ์ก าลัง

หลับไหลอยู่ข้างประตูแห่งหนึ่งที่หัวมุมของวัง  
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จิราย:ุ ฉากต่อไปของม้วนภาพนี้คือ ภาพนักรบมากมายล้อมวงปกป้องพาหนะหรูวิจิตรที่ เทียม
ด้วยวัวนะคะ ที่ญี่ปุ่นในตอนนั้น คนสูงศักด์ิจะเดินทางด้วยรถเทียมวัวค่ะ และจากบังตา
ของรถเทียมวัวจะมองเห็นชุดกิโมโนงดงามแวบหนึ่ง และผมสีด าปอยหนึ่ง ดูเหมือนหญิง
สูงศักด์ินั่งรถเทียมวัวอยู่ อันที่จริงคนผู้นี้คือจักรพรรดินิโจ ผู้ทรงพระเยาว์ด้วยพระชันษา  
17  พรรรษา และถูกกักบริเวณอยู่ในพระราชฐานอันเป็นที่พ านักของพระองค์นั่นเองนะคะ 
ฉากนี้คือ ตอนนี้กลุ่มนักรบผู้แข็งแกร่ง ให้พระจักรพรรดิฉลองพระองค์ด้วยชุดสตรี และ
พยายามจะพาพระองค์หนีออกจากพระราชวังช่วงกลางดึกค่ะ  

โฆษิต: บรรดานักรบองครักษ์ที่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีพิรุธ พยายามจะตรวจสอบคนที่นั่งรถเทียม
วัวอยู่ โดยอาศัยแสงจากคบไฟ และก าลังจะชะโงกเข้าไปดูในรถ ทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอด
แสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุ่มรวยอยู่ในภาพครับ 

 
ตัวอย่าง: 2.  บทรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล ตะตะสึมุริ แปลบทกวีไฮกุ ไว้
ดังนี้ 
  “หอยทากเผยกายา  ดวงจันทรายามสนทยา  หอยทากปรากฏตัว”  และ 
  “บางวันลูกจะซ่อน  ปิดเร้นความเศร้าและความสุข เหมือนกับเจ้าหอยทาก” 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 
เกี่ยวกับการประเมินผลรายการ และการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการต่าง ๆ ของ   
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  การศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ฟัง เป็นกระบวนการขั้นประเมินผลของการจัด
รายการวิทยุ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากจ านวนผู้ฟังที่ติดต่อสื่อสารกลับมายังผู้จัดรายการ  
 เพื่อหาข้อมูลและหลักฐานจากการประเมินผลรายการซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เรดิโอ     
แจแปน ภาคภาษาไทย ประสบความส าเร็จในการกระจายเสียงรายการต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสังเกตโดยอ้อม จากจดหมายที่ผู้ฟังส่งไปยังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย โดยใช้
แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายของผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
18 ตอน มีการตอบจดหมายจากผู้ฟังที่ส่งจดหมาย อีเมล และไปรษณียบัตร จ านวน 70  คน 100  
ข้อความ (ผู้ฟังบางคนเขียนมามากกว่า 1 ครั้ง)  

 ผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6



 
 

 
 

ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการวิเคราะห์จดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 

 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

1 3 พ.ค. สัมภาษณ์คณะ
ถ่ายท า Thai DNA 

ไม่มีช่วงตอบจดหมาย        

2 10 พ.ค. สัมภาษณ์
พิเศษ 
เจ้าหน้าที่ทางการ  
จ.ซะงะ 

1 ธันยมัย กรุงเทพ 
 

อีเมล:หลายปีก่อนรู้จักกับเว็บไซต์ของRadio Japan ภาคภาษาไทย
เพราะหัดเรียนภาษาญีปุ่่นกับบทเรียนชุดคุณก้วง ตอนนี้ดีใจที่มี
บทเรียนชุดใหม่ ที่มีแอนนานักศึกษาไทยเป็นตัวเอกครับ จะดาวน์
โหลดเก็บไว้ดว้ยครับ ประทับใจ NHK Worldมากครับ ชอบการ
น าเสนอที่เรียบง่าย แต่เน้นคณุภาพครบั        

  1 1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

2 เกวลี ลพบุรี เขียนเข้ามาหาเราเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งฉบับ รายการมีคุณภาพดสีามารถ
เรียนและฝึกฝนภาษาญีปุ่่นด้วยตัวเองได้ มีประโยชน์และเขียนมา
ขอบคุณอยากเขียนมายาว ๆ แต่ยังท าไม่ได้ 

  1 1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
ขอบคุณ 

3 อเนญชา กรุงเทพ อีเมล:ดนตรีพาเที่ยว ช่วงคุยเฟ่ืองเรื่องญี่ปุ่น ตอนที่น าเสนอเร่ืองกิโมโน
นะครับ คุณอเนญชาบอกว่า ฟังแล้วไดค้วามรู้เรื่องกิโมโนดีครับและ
เสียงผู้ด าเนินรายการก็น่าฟังดี ทั้งยังบอกว่าชอบฟังรายการของRadio 
Japan ทุกรายการและขอบคุณที่จัดรายการด้วยความทุ่มเทเสมอครับ  

  1 1 1 ดนตรีพาเที่ยว 
ขอบคุณ 

4 อัครวินญ์ สมุทรสงคร
าม 

อีเมล: รายการดนตรีพาเที่ยว ตอนที่คยุโทรศัพท์กับตัวแทนเยาวชนไทย
ที่มาฝึกสกีที่ฮอกไกโด โอลิมปิกฤดูหนาว ฟังแล้วประทบัใจและภูมิใจ
มากๆ รายการเพลินเพลงกับฤดูกาล เสนอเพลงช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิ
ไพเราะ โดยเฉพาะเพลงเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา เทคโนโลยีกบัธุรกิจ 
ธุรกิจส าหรับคนอยู่คนเดียวนี่ เป็นแนวคิดธุรกิจที่เจาะเข้าถึงกลุ่มคนที่
อยู่คนเดียวได้ดีจริงๆ น าเสนอเจาะลึกละเอียดดีมาก 

  1 1 1 ดนตรีพาเที่ยว 
เพลินเพลงกับฤดูกาล 
เทคโนโลยีกับธุรกิจ 
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ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

3 17 พ.ค.  
ระกุโงะ เหรียญทอง 

5 กิตติพงศ์ กรุงเทพ จดหมาย ถามหมายเลขคลื่นสัน้  ขอแบบเรียน รายการมาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 

1 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

6 ดวงจันทร์ ล าพูน ไปรษณียบัตร ขอแบบเรียนรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุน่  กัน
เถอะ”ยังติดตามฟังรายการของ Radio Japan ผ่านวิทยุคลื่นสั้น
เสมอเลยครับ คุณดวงจันทร์เขียนมาทางไปรษณียบตัร 

1    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

7 อรรถชัย นครปฐม ขอแบบเรียน รายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
8 ออมสิน กรุงเทพ 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
9 อเนญชา กรุงเทพ อีเมล: ได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของรายการ“มาเรียนภาษา 

ญี่ปุ่นกันเถอะ”ชุดใหม่แล้ว รู้สึกวา่ตื่นตาตื่นใจถูกใจมากเลยครบั 
  1 1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

10 กฤติยา ชลบุร ี ได้ฟังรายการ“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”ชุดใหม่ ที่มีแอนนา
นักศึกษาไทยเป็นตัวเอกแล้วก็ประทบัใจมาก ดีใจที่มีตัวเอกเป็น
ผู้หญิงบ้างนะครบั ฟังตอนแรกก็ประทบัใจแลว้ช่วงครูสอน
ภาษาญีปุ่่นและค าเลียนเสียงก็ชอบมากเลยครับ 

  1 1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

11 อัครวินญ์ สมุทรสงครา
ม 

ชมในรายการเดียวกันและก็บอกว่าชวนติดตามมาก และก็ชอบทั้ง
สองช่วง เหมือนที่คุณกฤติยาบอก 

  1 1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

12 อ านาจ ล าปาง เขียนมาขอบคุณส าหรับบทเรียนของรายการ“มาเรียนภาษาญี่ปุน่
กันเถอะ” 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
ขอบคุณ 

13 สุประว ี พิษณุโลก เขียนมาขอแบบเรียนดว้ยเช่นกัน 
(คุณต้องตา) สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นผา่นเว็บไซต์แล้วก็คิดว่า
เว็บไซต์ของรายการ“มาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ”ท าออกมาได้
น่ารักดีครับ น่าเรียนมากเลย และกบ็อกว่าอยากมาเรียนภาษาถึง
ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ 

1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
14 พันทกานต์ กรุงเทพ 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
15 จรยารัตน์ กรุงเทพ 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
16 พักตร์ศิริ ตรัง 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
17 ต้องตา สุพรรณ[6iu 1  1 1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ w 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

4 24 พ.ค. แนะน าผู้
ประกาศคนใหม่ คุณ
เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 

18 Protista นครราชสีมา อีเมล: ใช้ชื่อว่า Protista จากนครราชสมีา และคุณนันทพัทธ์จาก
กรุงเทพฯ เขียน อีเมลเข้ามาสอบถามวา่ สื่อการเรียนภาษาญีปุ่่น
ชุดที่มีคุณก้วงเป็น ตัวเอก ถูกลบไปแลว้หรือเปล่าครับ เพราะหาใน
เว็บไซต์ไม่เจอเลย เจอแต่ชุดใหม่ที่มี ตัวเอกชื่อว่าแอนนาครับ 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะW 
19 นันทพัท ลพบุรี  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

เว็บไซต ์

20 ยุพาพิน เซนได สอบถามในเรื่องเดียวกันครับ และบอกว่าชอบบทเรียนชุดคุณกว้ง
มาก เพราะมีประโยชน์ดีครับ 

 1  1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
เว็บไซต ์

21 ชัชวาล กรุงเทพ อีเมล: คุณชัชวาลจากกรุงเทพฯ และคณุอภิสราจากสงขลา เขียน
อีเมลมาสอบถามว่ารายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ จะมีการ
เพ่ิมบทเรียนต่อไปเรื่อย ๆ อีกนานใช่หรือเปล่าครับ 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะW 
22 อภิสรา สงขลา  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

เว็บไซต ์
23 ชุตินัท กรุงเทพ เขียนเข้ามาบอกว่า NHK World เป็นสือ่ที่ให้ความรู้มากมายและ

มีประโยชน์ ก็เลยเขียนมาให้ก าลังใจทมีงานทุกคนครับ 
  1  1 NHK WORLD 

 
24 สิงหนาท กรุงเทพ หลังฟังรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล พอฟัง

แล้วรูส้ึกว่ารูปแบบรายการ ลงตวัดี ทั้งข้อมูลของผู้แต่ง บทกลอน
และความหมาย การอ่านกลอนไฮกุและบทแปล ก็นิ่มนวลดีชวน
ฟัง เป็นรายที่มีรูปแบบการน าเสนอที่นา่สนใจ เพลงประกอบก็
เหมาะสมส่งเสริมเนื้อหารายการได้ดีครับ 
 

  1 1  รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค า
แห่งฤดูกาล 

 
 

 
 
 



133 
 

ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

5 31 พ.ค. ดนตรีพาเที่ยว
ชุดพิเศษ ครบรอบ 80 
ปี ขอบคุณคณุผุ้ฟังทุก
ท่าน 

25 อรวรรณ ราชบุรี ส่งบทสนทนารายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ ส่งผ่านเว็บไซต์
พิเศษของการประกวดแล้วเกดิเหตุขัดข้องไม่แน่ใจว่าทีมงานได้รับ
ผลงานบทสนทนาหรือเปล่าครับ 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะW 
26 ฐิตาภา กรุงเทพ  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

W ประกวดบทสนทนา 
27 เมฆิน แพร่ ขอให้ส่งแบบเรียน “รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกนัเถอะ”ไปให้ 

พร้อมผังรายการปีงบประมาณใหม่ จะแจ้งที่อยู่ใหม่มา 
1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

28 กฤติยา ชลบุร ี “รายการมนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกของญี่ปุ่น” ตอนที่น าเสนอเร่ือง 
“ไหเก็บใบชาเคลือบลงยาลายดวงจันทร์กับต้นบ๊วย” ผลงานของ 
Ninsei ผลงานศลิปะยิ่งใหญข่องNinseiชิ้นนี้ เป็นผลงานที่ไม่
ธรรมดาเลยครับ เพราะว่า Ninsei รังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่าง
งดงามเลอค่า และยังเขียนมาชื่นชมผูด้ าเนินรายการ บรรยาย
เร่ืองราวออกมาได้ดีเยี่ยม 

  1 1  มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่ง
ญี่ปุ่น 

29 สิงหนาท กรุงเทพ หลังฟังรายการ “เข้าครัวญี่ปุ่น”ที่คุณ  Akiko Watanabe 
ผู้เช่ียวชาญอาหารญี่ปุน่ พาชมตลาดโอมิโจ ในเมืองคานาซาวะ
ครับ คุณสิงหนาทบอกว่าประทับใจเพราะว่า ฟังแล้วได้ทราบเร่ือง
การเลือกซื้อวัตถุดิบท าอาหารและวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น ฟัง
แล้วสนุกอยากฟัง ไปตลอดรายการนะครับ 

  1 1  เข้าครัวญีปุ่่น 

30 อัครวินญ์ สมุทรสงคราม รายการเดียวกัน บอกว่าฟังแล้วได้เรียนรู้เร่ืองผักและอาหาร
ท้องถิ่น และก็บอกว่าพอเห็นภาพผักตา่งๆในเว็บไซตข์อง Radio 
Japan ก็ยิ่งอยากกินครับ 

   1  เข้าครัวญีปุ่่น 

 
 
 

 



134 
 

ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

6 7 มิ.ย. ชมความงาม
ด อ ก เ น โ ม ฟิ ล่ า  ที่
จังหวัดอิบะระกิ 

31 สุนทรียา นนทบุร ี อีเมล:เข้ามาสอบถาม อยากให้แนะน าสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 
ส าหรับวัยท างาน 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

32 วีรชัย กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาบอกว่า อยากให้เอาบทเรยีนชุดที่มีคุณก้วงช้าว
เวียดนามเป็นตัวเอกมาออกอากาศซ้ า 

   1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

33 พันธกานต ์ กรุงเทพ อีเมล: มาทักทายพวกเรา แล้วกบ็อกวา่ที่ไทยอากาศร้อนมากเลย
นะเขียนเข้ามาชื่นชม ระกุโงะหรือเร่ืองเล่าตามขนบดั้งเดิมของ
ญี่ปุ่นว่า คณุโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ ฮานาชิกะของเรายังเล่าเรื่อง
ระกุโงะได้สนุกเหมือนเดิม 

  1 1 1 ดนตรีพาเที่ยว 

34 วรรษพร กรุงเทพ รับค าทักทายจากคุณวรรณษพร     1 - 
35 สุทธิศักดิ ์ กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาทักทายครบั แลว้ก็บอกว่า ได้ฟัง Radio Japan ผ่าน

คลื่นสั้นหลายครั้ง และก็บอกวา่รายการต่างๆ มีเนื้อหาสาระ 
น่าสนใจดคีรับ อยากให้น าเสนอเร่ืองรถไฟและยานยนต์เทคโนโลยี 
และข้อมูลเร่ืองนี้ครับ 

   1 1 เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

36 สุบรรณ ขอนแก่น อีเมล:เข้ามาแจ้งให้เราทราบว่า ตอนนีฟ้ังรายการต่างๆได้แล้ว               
ทั้งรายการสดและก็ฟังย้อนหลัง และกบ็อกว่าเสียงชัดเจนดี 
เนื้อหาสาระดีมากครับ 

   1 1 - 

37 อัครวินญ์ สมุทรสงคราม ทักทาย แลว้บอกว่า ช่วงนี้อากาศที่ไทยแปรปรวน เดี๋ยวฝนตก
เดี๋ยวแดดแรงครับ 

    1 - 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

7 14 มิ.ย. สร้างห้องสมุด
ในไทย (ญี่ปุ่นพูดไทย) 

38 ทัศนชัย กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาบอกว่า ไดศ้ึกษาบทเรียนภาษาญีปุ่่น ชุดที่มีคุณก้วง
เป็นตัวเอกจบแลว้อยากเรียนต่ออีก มีการสอน แบบนี้อีกหรือเปลา่ 
ถ้ามีจะหาหนังสืออ่านที่ไหนได้บ้างครบั 

 1   1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

39 เกศริน กรุงเทพ  
อีเมล: เข้ามาสอบถามว่าอยากดาวน์โหลดไฟล์เสียงและแบบเรียน
ของรายการ“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”ชุดคุณก้วง 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
40 รัศรินทร์ กรุงเทพ  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
41 โมเอ กรุงเทพ  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
42 วีรยุทธ กรุงเทพ  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
43 สิงหนาท กรุงเทพ แสดงความคิดเห็นต่อรายการ “ลัดฟ้าล่าฝัน ณ ญีปุ่่น”ตอนที่

น าเสนอเร่ืองคุณเซเรีย กอไฮย่า ครูสอนเต้นแซมบาในญีปุ่่น คุณ
สิงหนาทบอกว่า การเปิดรายการเสียงเพลงเสียงประกอบชวนให้
ติดตามดีและคดิว่าแนวคดิการผลิตรายการนี้ น่าสนใจมากครบั 

   1  ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

8 21 มิ.ย.เที่ยวไปชิมไป
ภาคพิเศษ คุณวรันทร
พาเที่ยว ฮะระจุก ุศาล
เจ้าเมจิจิงงู 

44 อเนญชา กรุงเทพ อีเมล:มาบอกว่าชอบรายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะชุดใหม่
มากครับ บทเรียนที่6 สอนอ่านตัวเลขส าหรับบอกหมายเลข
โทรศัพท์ก็มีประโยชน์และจะพยายามฝึกฝนใหค้ล่องแคล่วครบั  
ประทับใจน้ าเสียงของผู้ด าเนินรายการนั่นก็คือ คุณโฆษิตกบัคุณจิ
รายุ ในการอธิบายบทเรียนรูส้ึกว่าเปน็คุณครูใจดีและเป็นกันเอง
เหมือนรู้ใจผู้เรียนครับ ส่วนเว็บไซตข์องรายการก็ใช้ง่ายท าให้
เพลิดเพลินเรียนจนลืมเวลากันเลยและขอบคุณทีมงานรายการนี้ที่
ทุ่มเทจัดท ารายการครับ 

   1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
เว็บไซต ์

45 รัตนา กรุงเทพ ชอบรายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ    1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
46 ภัคนัย พิษณุโลก ความคิดเห็นหลังฟังรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจตอนที่น าเสนอ

เร่ืองการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในวงการแพทย์นะครับ คุณภัคนัย
บอกว่าเรื่องราวทันสมัย น่าสนใจและเป็นการปฏิวตัิวงการแพทย์
เลยทีเดียว แล้วก็ชมว่าเนื้อหารายการก็เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย 

  1 1  เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

47 อัครวินญ์ สมุทรสงครา
ม 

คิดเห็นว่าการสร้างอวัยวะเทียมในอนาคตให้เป็นจริงก็คงไม่ไกล
เกินคิด แล้วก็ชมว่าการน าเสนอรายการให้รายละเอียดได้ชัดเจน
ท าให้นึกภาพตามได ้

  1 1  เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

48 กฤติยา ชลบุร ี คิดเห็นหลังฟังรายการ Welcome to Amazing Japan ตอนที่พา
เที่ยวจังหวัดกุมมะ โดยคุณชิน อุยซู  ผู้ประกาศภาคภาษาเกาหลี
นะครับ เป็นการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจตั้งแต่ใกลแ้ก๊งสาวนก
กระเรียนที่ใช้ไพ่โจมงคารุตะพาเที่ยวไปตามสถานที่น่าสนใจ 
ตัวเองชอบตุ๊กตาดารุมะมาก และเพ่ิงได้ทราบจากรายการว่า
จังหวัดกุมมะเป็นแหล่งผลติตุ๊กตาดารมุะครับ 

   1  Welcome to Amazing 
Japan! 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

9 28  มิ.ย. “Tatsumi 
no Tsuchiura” 

Tatsumi ทิศตะวนัออก
ใต้ ร้านน้ าชา เกอิชา 
Tsuchiura การท านาย
ดวงชะตา 

49 กฤติยา ชลบุร ี คิดเห็น Welcome to Amazing Japan ตอนที่พาเที่ยวเมืองนาโง
ยาจังหวัดไอจิ ที่คุณฮาคีมา บัตฮาวี ผูป้ระกาศภาคภาษาอาหรับ
เป็นคนพาเที่ยวนะครบั โดยรวมส่วนตวัเป็นคนสนใจการเรียนรู้
ประวัติศาสตรข์องชาติต่างๆ เม่ือฟังรายการในครั้งนี้ ก็เลยท าให้มี
ความรู้ประวัตศิาสตร์นาโงยามากขึ้นในเชิงลึกเดิมทราบเพียงว่า
นาโงยามีปราสาทสวยๆ ก็เลยได้เรียนรูเ้พ่ิมเร่ืองขุนศึกซามูไร 
คนส าคญัของญี่ปุ่น 

   1 1 Welcome to Amazing 
Japan! 

50 เอกภพ กรุงเทพ อีเมล: คุณเอกภพจากกรุงเทพฯ  
คุณกาญจน์สนิีจากกรุงเทพฯ คุณหทัยภัทร จากนครราชสีมา และ
คุณสถิตย์เขียนอีเมลมาบอกว่า อยากเรียนภาษาญีปุ่่น  

 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
51 กานต์สิน ี กรุงเทพ     1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
52 หทัยภัทร นครราชสีมา     1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
53 สถิตย ์ -     1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
54 พิมผกา กรุงเทพ สอบถามว่าสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่ทราบว่ามีสถาบันสอนที่ไหน 

ราคาเท่าไหร่ครบั 
 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

55 ศิราวัลย ์ นครราชสีมา อีเมล:เข้ามาบอกว่า อยากได้ไฟล์เสียงบทเรียนรายการ“มาเรียน
ภาษาญีปุ่่นกันเถอะ”ชุดคุณก้วงครับ 

1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
56 สุชาดา กรุงเทพ 1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
57 สุมิตรา กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาบอกว่าชอบรายการต่างๆของ Radio Japan มาก มี

ประโยชน์มากและก็ขอให้น าเสนอต่อไปเร่ือยๆครับ 
   1  รายการ ของเรดิโอ แจแปน 

58  รินลดา อุดรธานี ส่วนคุณรินลดาจากอุดรธานี ก็เขียนเขา้มาชมเร่ืองเดียวกันด้วย   1   รายการ ของเรดิโอ แจแปน 
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ตารางที่ 4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

10 5 ก.ค. คุณศิริวรรณ 
อติชาตพงษ์สุข 
พาเที่ยวคะวะโกะเอะ 

59 กานต ์ มหาสารคาม เขียนจดหมายมาแจ้งว่าฟัง Radio Japan ภาคภาษาไทยทาง
อินเทอร์เน็ตทุกวันครับ ชอบฟังข่าวมาก ช่ืนชมผู้ประกาศนะครับ 
เนื้อหาข่าวที่มีความหลากหลายครบั ชอบฟังรายการด้วย เพราะ
ท าให้ได้รู้และเข้าใจอะไรหลายๆเกี่ยวกบัญี่ปุ่นเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่น
แม้ว่าจะอยู่ไทย ให้ก าลังใจทีมงานด้วยครับ ขอเพลงเองกะ ขอ
เอกสารแบบเรียน 

1  1 1 1 ข่าว 
พาเหรดเพลงฮิต 
มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
อินเทอร์เน็ต 

60 กฤติยา ชลบุร ี ไปรษณียบตัร หลังฟังรายการดนตรีพาเที่ยวตอนที่สัมภาษณค์ุณ
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรและนักเขียน กับคุณบุญศิริ สหนนท์
ชัยกุล นักแสดงและพิธีกรคนไทยทีท่ างานในญี่ปุ่นนะครับ  
การพูดคุยกับคุณวรรณสิงห์กส็นุกสนานดี ส่วนคณุบุญศิริก็เป็น
เหมือนไอดอลให้กับรุ่นน้องและก็คนไทยยุคใหม่ที่คิดมาท างานใน
ญี่ปุ่นครับ 

   1  ดนตรีพาเที่ยว 

61 สิงหนาท กรุงเทพ หลังฟังรายการ“รู้โลกมองญี่ปุ่น” ตอนที่น าเสนอเร่ืองกลยุทธ์
การตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ ชอบเนื้อหา
รายการมากครับ เพราะว่าเขา้ใจง่ายใกล้ตัว มีข้อมูลเป็นประโยชน์
แล้วกค็ิดว่ารายการนี้น่าสนใจส าหรับผูฟ้ัง ที่เป็นคนท าธุรกิจ แล้ว
ก็ไม่ได้เป็นคนท าธุรกิจนะครบั ชมมาด้วยนะครับวา่ เนื้อหา
ครบถ้วนรอบด้านดีการน าเสนอก็สมบรูณ์แบบ มีการน าเสนอ
ความคิดเห็นและก็มุมมองที่หลากหลายด้วยนะครับ 

   1  รู้โลก มองญี่ปุ่น 
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ตารางที่ 4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

10 
ต่อ  

5 ก.ค. คุณศิริวรรณ 
อติชาตพงษ์สุข 
พาเที่ยวคะวะโกะเอะ 

62 เฉลิมศรี ระนอง เข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านทางเวบ็ไซต์ของรายการ“มาเรียน
ภาษาญีปุ่่นกันเถอะ”แล้วก็รูส้ึกชอบ ฟังแล้วติดใจ เข้าใจง่ายเสียง
ชัดเจน เนื้อหาก็ไม่เยอะจนเกินไปจนน่าเบื่อ ตัวหนังสือในเว็บไซต์ 
ก็อ่านง่าย ภาพประกอบก็น่ารัก เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็รู้สึกติดใจ ก็
เลยเขียนมาขอบคุณที่จัดท าสื่อการเรียนภาษาญีปุ่่นดี ๆ แบบนี้ 
แล้วก็จะตดิตามต่อไป 

   1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
เว็บไซต ์
ขอบคุณ 

63 นัฏฐิยา ชลบุร ี อีเมล:เข้ามาแจ้งว่าได้รบัแบบเรียนของรายการ  
“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”ชุดใหม่แล้ว รู้สึกมีก าลังใจฝึกฝน 
แล้วก็จะศึกษาต่อไปครับ 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

64 ดวงจันทร์ ล าพูน อีเมล:บอกว่าได้รับแบบเรียนของรายการ“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกัน
เถอะ”แล้วนะครับ แล้วก็เขียนเข้ามาสอบถามว่าถ้าจะส่งบท
สนทนาเขา้ประกวด สามารถส่งเขา้มาทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่า? 
ต้องส่งแค่บทสนทนาหรือว่าต้องอัดเสียงมาด้วยครับ 
 

1    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
ส่งบทสนทนาเข้าประกวด 
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ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

11 12 ก.ค.เที่ยวไปชิมไป 
คุณสันติภาพ พาเที่ยว
ปราสาทมะสึโมะโตะ 
เมืองอะซุมิโนะ 

65 วารุณ ี กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาทักทาย หวังวา่พวกเราจะสบายดแีลว้ก็บอกคิดถึง
พวกเราด้วยครับ 

    1 (คิดถึง) 

66 ชินมอยมา
ฮาโต 

อินเดีย เขียนมาบอกว่าเป็นผู้ฟังRadio Japanภาคภาษาฮินดีและเบงกาลี
เป็นประจ าเลยนะครับ แล้วก็พยายามฟังของภาคภาษาไทยดว้ย
แต่ก็รู้สึกวา่ภาคภาษาไทยเข้าใจยากครับ 
ถามมาด้วยครับวา่ ค าวา่นิปปง แปลวา่ 
อะไร แล้วก็ขอให้ส่งผังรายการไปใหค้รบั 

1 1  1 1 Radio Japan ฮินดี เบงกาล ี
ขอผังรายการภาษาไทย 

67 ราฟิคู
อิสลาม 

บังคลาเทศ เขียนมาบอกว่า ติดตามรายการต่างๆเป็นประจ าเลยนะครับแต่ว่า
เพ่ิงเขียนมาครั้งแรก และก็บอกว่ารายการวิทยุของRadio Japan 
มีคุณภาพ เป็นกลางและก็มีสาระ สว่นเว็บไซต์ก็เยี่ยมมากเลยครับ 

  1 1 1 รายการวิทยุของRadio Japan  
เว็บไซต์  

68 หลี่ฮัว จีน อีเมล:ติดต่อเรามาครับ บอกวา่ได้ฟังรายการของ Radio Japan 
ภาคภาษาไทยผา่นวิทยุคลื่นสั้นแล้วกบ็อกชอบเพลงญี่ปุ่นกับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากเลยครับ 

   1  Radio Japan คลื่นสั้น 
ชอบเพลงญี่ปุ่น วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

69 แจ็ค สแป
โรว์ 

อังกฤษ ทักทายจากคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าแจ็คสแปโร่จากอังกฤษ และ   คุณ
ฮาไซรีนจากอินโดนิเซียด้วยนะครับ 

    1 - 

70 ฮาไซรีน อินโดนีเซีย     1 - 
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ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

12 28 มิ.ย.สัมภาษณ์
พิเศษ คุณยุซุเกะ อิ
นะบะ ผู้ก ากบั
ภาพยนตร์เรื่อง Hand 
in the Glove 

71 สุรีรัตน ์ กรุงเทพ ได้รับแบบเรียนของรายการ “มาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ” จาก 
Radio Japanแลว้ ดีใจมากครับ แบบเรียนรูปเล่มสวยงาม 
ตัวหนังสืออ่านง่าย น่าอ่าน สะอาดตาดีนะครับ ที่ส าคัญกค็ือท าให้
อ่านไปฟังบทเรียนไปพร้อมกันได้ อ่านออกเสียงตามได้ดีขึ้น เข้าใจ
มากขึ้น จดบันทึกลงไปได้ด้วยสะดวกมากเลยนะครับ 

   1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
72 อเนญชา กรุงเทพ    1 1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

73 กฤตยา ชลบุร ี หลังฟังรายการ “เพลินเพลงกับฤดูกาล” ตอนที่น าเสนอบทเพลง
ต่าง ๆ ส าหรับกรุงโตเกียว ในเดือนพฤษภาคมนะครับ คุณกฤตยา
บอกว่าบทเพลงต่าง ๆ ที่น ามาเสนอในรายการท าให้ไดส้ัมผัส
โตเกียว ทั้งในยุคเก่าและยคุใหม่ได้ดีมากเลยครับ 

   1  เพลินเพลงกับฤดูกาล 

74 พันทกานต์ กรุงเทพ อีเมล เข้ามาขอแสดงความยินดทีี่ปีนี้ตรงกับวาระครบ 80ปี การ
ออกอากาศภาคต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับ ก็ขอให้มีรายการ
วิทยุดีๆตลอดไปครบั 
บอกมาด้วยนะครับว่า ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูชาวญี่ปุ่นแลว้ล่ะ
ครับ 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
แสดงความยินดี 80 ปี 
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ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

13 26 ก.ค. แนะน าผู้
ประกาศคนใหม่ คุณ
พรหมพงษ์ ภควันต์วงศ์ 

75 ภัคนัย พิษณุโลก เขียนเข้ามาแสดงความเห็นหลังฟังรายการมาเรียนภาษาญีปุ่่นกัน
เถอะบทเรียนที่ 9 คุณภัคนัย บอกว่ารายการมีประโยชน์ มีขั้นตอน
ชัดเจน สอนส านวนพื้นฐานก่อน ซ่ึงส าหรับบทที่ 9 ก็คือ นันจิคะระเดะ
สุก๊ะ หรือ ตั้งแต่กี่โมงคะ  จากนั้นก็อธิบายแตล่ะประโยคแตล่ะค าใน
บทสนทนา มีช่วงต่าง ๆที่น่าสนใจ ทั้งช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่น ช่วงค า
เลียนเสียงและท่าทางและช่วงบันทึกของแอนนานะครับ คุณภัคนัย
บอกว่าชอบเป็นพิเศษที่มีการน าเพลงช่วยจ ามาใช้ช่วยสอนหลัก
ไวยากรณ์ด้วย  นับว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับ สุดท้ายก็ชมผู้ด าเนิน
รายการ ทั้งสองท่าน ทั้งการอธิบายและการออกเสียงได้ดีมากครับ 

  1 1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

76 ธิติมา ชลบุร ี เขียนมาสอบถามว่า อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นครับ  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
77 จันทร์จรัส ชลบุร ี  1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
78 ณัฐวัฒน์ กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาสอบถามวา่พบกับบทเรียนภาษาญีปุ่่นของรายการมา

เรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ ผ่านเว็บไซตข์องรายการนะครับ แต่พบว่าที่
หน้าเว็บไซต์เนี่ย ยังมีบทเรียนอยู่ไม่กี่บท ไม่ทราบว่าจะขอลิงค์ดาวน์
โหลดไฟล์บทเรียนทั้งหมดได้หรือเปลา่ เพราะจะได้เอาไว้ฟังทบทวน
บ่อย ๆ 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
เว็บไซต ์

79 อธิชัย นครปฐม ไปรษณียบัตร แจ้งว่าได้รับแบบเรียนของรายการมาเรียนภาษาญีปุ่่น
กันเถอะ ชุดใหม่ ผังรายการและจดหมายข่าวเรียบร้อยแล้วครบั 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
จดหมายข่าว ผังรายการ 

80 สุทัศน ์ เพชรบุรี จดหมายมาแจ้งเร่ืองเดียวกันนะครับ และเนื่องจากในจดหมายข่าว
ของฤดูใบไม้ผลิมีภาพดอกซากุระด้วย คุณสุทัศก็เลยเขียนมาเลา่ให้ฟัง
เร่ืองดอกต้นพญาเสือโคร่งว่าเป็นเหมือนดอกซากุระเมืองไทยครับ 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
จดหมายข่าว 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

13
ต่อ 

26 ก.ค. แนะน าผู้
ประกาศคนใหม่ คุณ
พรหมพงษ์ ภควันต์วงศ์   

81 พิกุล ไต้หวัน จดหมายมาทักทายนะครับ แล้วก็บอกว่ายังคงรับฟังรายการต่าง ๆ 
ของRadio Japan อยู่เป็นประจ าครับ 

    1 Radio Japan คลื่นสั้น 
 

82 ทวีพงษ์ ปทุมธาน ี จดหมายมาแบ่งปันประสบการณแ์ละทัศนะเกี่ยวกับข่าวสารหลาย
เร่ืองเลยครับ 
 

   1 1 - 

83 กฤติยา ชลบุร ี ไปรษณียบัตรเข้ามายินดีต้อนรับคุณศิริวรรณ อติชาติพงษ์สุข กลับสู ่
Radio Japan อีกครั้ง แล้วบอกว่าดีใจที่ได้ยินเสียงคุณศิรวิรรณอีกครั้ง 

   1 1 (ต้อนรับคุณศิริวรรณ) 

84 ดวงจันทร์ 
XX (กานต์) 

ล าพูน 
(มหาสารค) 

จดหมายมาต้อนรับคุณศิริวรรณเช่นกนันะครับ ชอบรายการต่าง ๆ 
ของ Radio Japan มาก โดยเฉพาะชวนฟังเร่ืองอ่านครับ   (ขอเพลง) 

   1 1 ชวนฟังเร่ืองอ่าน 
(ต้อนรับคุณศิริวรรณ) 

14 2 ส.ค. ระกุโงะ  
สามฝ่ายหนึ่งเรียว 

85 ภัคนัย พิษณุโลก เขียนเข้ามาแสดงความเห็นหลังฟังรายการ “รู้โลกมองญี่ปุ่น” ตอนที่
น าเสนอเร่ืองราวของ คุณยะซุโอะ ยะมะโมโตะ  
คนท าซีอ๊ิวฝีมือเยี่ยมที่ลงมือท าถังไม้หมักซีอ๊ิวเอง เพ่ือรักษารสชาติต้น
ต ารับของซีอ๊ิวเอาไว้นะครับ -การร้อยเรียงเร่ืองราวและสาระความรู้ดี
มากครับ แรกฟังก็คิดว่าเป็นเร่ืองราวทีมี่แต่ชาวญี่ปุ่นควรจะรู้ แต่ที่จริง
แล้วเป็นสิ่งที่ท าใหผู้้ฟังทั่วไปไดต้ระหนกั ว่าการอนุรักษ์อะไรสักอย่าง
ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องตั้งใจทุ่มเทนะครับ คุณภัคนัยก็ยังชมการด าเนิน
รายการด้วยวา่ราบรื่นดี และชัดเจนทั้งการออกเสียงและอักขระครับ 

  1 1  รู้โลก มองญี่ปุ่น 

86 สุนัท จันทบุรี อีเมล: เข้ามาเล่าให้ฟังนะครับว่า ก าลงัท าตู้หนังสือให้เด็กๆแถวบา้นที่
เป็นลูกชาวสวน ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ก็เลยเขียนเข้า
มาขอรับแบบเรียนของรายการ“มาเรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ”ด้วย 
เพ่ือให้เด็ก ๆ ที่นั่นได้มีโอกาสศึกษาภาษาญี่ปุ่นครับ 

1    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
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ตารางที่  4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

15 9 ส.ค. แนะน าผู้
ประกาศ 
คนใหม่ คุณกุลประภา 

87 อเนญชา กรุงเทพ อีเมล:เข้ามาแสดงความยินดทีี่ปีนี้ครบ 80 ปี ฟังเรื่องราวของคุณ
ซันทุน ออง เยาวชนพม่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังรายการ
ของ Radio Japan แล้วก็ลุกขึ้นมาเคลือ่นไหวเพ่ือสังคม เช่น การ
ชวนคนหนุ่มสาวมาเกบ็ขยะในนครย่างกุ้ง คุณอเนญชาบอกว่าฟัง
แล้วก็ซาบซึ้งใจมาก อยากให้คนไทยได้ฟังกันมาก ๆ แล้วเกิดแรง
บันดาลใจลุกขึน้มาจัดการกับปัญหาตา่ง ๆ แบบคณุอองค่ะ 

   1 1 แสดงความยินดี 80 ปี 
รายการพิเศษ 80 ป ี

88 กฤติยา ชลบุร ี เขียนเข้ามาแสดงความยินดี ในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบกับ 80 ปี ฟัง
รายการพิเศษสองตอน ที่เล่าเรื่องราวของผู้ฟัง Radio Japan แล้ว
รู้สึกประทับใจเร่ืองราวของทั้งสองตอนเลย ทั้งคุณคัง คิโดะ ผู้ฟัง
ภาคภาษาจีนที่พยายามส่งเสริมความ สัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีน 
ผ่านงานเขียนของตัวเอง กับคุณซันทุน ออง ผู้ฟังภาคภาษาพม่า 

   1 1 แสดงความยินดี 80 ปี 
รายการพิเศษ 80ปี 

89 อัครวินญ์ สมุทรสงคราม เขียนมาเล่าเรื่องราวในรายการเดียวกนั บอกว่าได้ความรู้ ฟังแล้ว
ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยค่ะ 

   1 1 แสดงความยินดี 80 ปี 
รายการพิเศษ 80ปี 

90 อิทธิพร อุบลราชธาน ี อีเมล:เข้ามาบอกว่า ปกติแล้วฟัง Radio Japan ผ่านคลื่นสั้นและ
พอดแคสต์ ก็ได้ฟังเร่ืองการครบ 80 ปี ภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น 
ก็เลยเขียนเข้ามาแสดงความยินดีกับปทีี่ 80 ด้วยค่ะ และก็ขอเป็น
ก าลังใจให้กับทีมงานค่ะ 

   1 1 Radio Japan คลื่นสั้น 
แสดงความยินดี 80 ปี 
รายการพิเศษ 80ปี 
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ตารางที่  4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

15 
ต่อ 

9 ส.ค. แนะน าผู้ประกาศ 
คนใหม่ คุณกุลประภา 

91 สิงหนาท กรุงเทพ คิดเห็นหลังฟังรายการ “ลัดฟ้าลา่ฝัน ณ ญี่ปุ่น”  ตอนที่น าเสนอ
เร่ืองราวของคุณรุส โตโน่ จากอินโดนีเซีย ที่มาท าธุรกิจขายเทมเป 
ซึ่งเป็นอาหารแบบหนึ่งของอินโดนีเซียขายในญีปุ่่นค่ะ สิงหนาทบ
อกว่า ฟังแล้วก็ได้แง่คดิ เป็นรายการทีใ่ห้ก าลังใจคนท าธุรกิจมาก 
เร่ืองราวชีวิตของคุณรุส โตโน่กับภรรยาชาวญี่ปุ่นกน็่าสนใจ การ
ล าดับเร่ืองราวและการแนะน าให้รู้จักเทมเป รวมถึงเสียงประกอบ
ต่าง ๆ ก็เหมาะสมน่าสนใจดีค่ะ 

   1  ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น 

92 ทินกร ชลบุร ี อีเมล:เข้ามาบอกว่า ชอบบริการเรียนภาษาญีปุ่่นของรายการ “มา
เรียนภาษาญีปุ่่นกันเถอะ” ทางเว็บไซต์มากเลย  
ท าให้ผู้ที่หดัเรียนภาษาญี่ปุ่นมีแหล่งเรียนรู้เป็นประโยชน์มาก คุณ
ทินกรบอกว่าถ้ามีแบบฝึกหดัประจ าบทเรียนได้ก็จะเยี่ยมมากค่ะ 

   1  มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
เว็บไซต ์

16 16 ส.ค. คุณสันติภาพ 
รายงานเพ่ิมเติมจากพิธี 
ร าลึกสันติภาพนางาซาก ิ

ไม่มีช่วงตอบจดหมาย    
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ตารางที่ 4.6  ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช แนะ คุย รายการ 

17 23 ส.ค. คุณจิรายุ  สวม
ชุดยุกะตะ 
ร้านกิโมโน ที่ ชิบุยะ 

93 กฤติมา ลพบุรี คุณกฤติมาจากลพบุรี บอกวา่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่
ญี่ปุ่นนะครับ ก็เลยอยากศึกษาภาษาญี่ปุ่นครับ 

    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

94 วรรณภา ชลบุร ี คุณวรรณภาจากชลบุรีบอกว่าไม่มีพื้นฐานสนใจเรียน เลยอยาก
ขอค าแนะน าว่าจะเริ่มต้นยังไงด ี

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

95 สุรีรัตน ์ ชลบุร ี คุณสุรีรัตน์จากชลบุรีบอกว่าอยากเรียนภาษาญีปุ่่นออนไลน์ ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่า ถ้าอยากได้แบบเรียนต้องท ายังไง
บ้างครับ 

 1    มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

96 สมปราชญ ์ นนทบุร ี อีเมล:มาบอกว่าอยากได้ไฟล์เสียงของรายการ “มาเรียน
ภาษาญีปุ่่นกันเถอะ”ชุดเก่า ที่มีคุณก้วงชาวเวียดนามเป็นตัวเอก 

1     มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 

97 สิงหนาท กรุงเทพ แสดงความเห็นหลังฟังรายการ“ดนตรพีาเที่ยว” ที่น าเสนอระกุ
โงะ เม่ือปลายเดือนมิถุนายน คุณสิงหนาทบอกว่าระกุโงะวันนั้น
สนุกสนาน และก็มีหักมุมด้วย ฝีมือการแสดงของคุณโฆษติ ก็
เข้าถึงบทบาทมาก ยิ่งฟังยิ่งสนุก และก็มีเกร็ดความรู้ก่อนเข้าระ
กุโงะที่น่าสนใจดีครับ 

   1  ดนตรีพาเที่ยว ระกุโงะ 
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ตารางที่ 4.6 ต่อ 
 
ที่ 

วัน เวลา 
เร่ือง 

 
ชื่อผู้ฟัง 

เขียนมา 
จาก 

 
ข้อความ 

ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
ขอ ถาม ต/ช คิด คุย รายการ 

18 30 ส.ค. คุณจิรายุ ไปชม
ดอกไม้ไฟที่ เขตโคโต ใน
กรุงโตเกียว 

98 พชร กรุงเทพ อีเมล:คุณพชรจากกรุงเทพฯ และคุณอเนญชาจากกรุงเทพฯ ก็
เขียนอีเมลเข้ามาต้อนรับคุณศิริวรรณ สู่ทีม Radio Japan อีกครั้ง
ครับ คุณพชรก็เขียนมาขอแบบเรียนของรายการ “มาเรียน
ภาษาญีปุ่่นกันเถอะ” ด้วยนะครับ 

1    1 มาเรียนภาษาญี่ปุน่กันเถอะ 
ต้อนรับคุณศิริวรรณ 
 

99  
อเนญชา 

กรุงเทพ อีเมล:คุณอเนญชาจากกรุงเทพฯ ก็เขียนอีเมลเข้ามาต้อนรับคุณ
ศิริวรรณ ได้เห็นภาพถ่ายคุณวรันทรในชุดโลลิต้าแลว้นะครับ 
น่ารักคาวาอิสุด ๆ ไปเลยครับ, สอบถามมาด้วยนะคะว่า คณุ
สันติภาพเนี่ยมีแผนแต่งตัวชุดพิเศษอะไรหรือเปล่าคะ ? 

   1 1 Welcome to Amazing 
Japan! 
ต้อนรับคุณศิริวรรณ 
 

100  
อัครวินญ์ 

สมุทรสงคราม อีเมล:เข้ามาบอกว่า คณุวรันทรพาเที่ยวฮาราจูกุในชุดโลลติ้า 
คุณวรันทรถ่ายภาพออกมาได้สวยจับใจเหมือนนางแบบมืออาชีพ
รายการ Welcome to Amazing Japan ในตอนนี้ก็ท าให้ได้รู้จัก
วัฒนธรรมคาวาอิอย่างถึงใจเลยครับตอ้นรับคุณศิริวรรณ และ
ต้อนรับคุณเบญจมินทร์สู่ทีม Radio Japan ครับ บอกว่าเห็นรปู
ของคุณเบญจมินทร์ในเว็บไซต์แล้วทั้งหล่อทั้งรูป หล่อทั้งเสียงเลย
ครับแสดงความเห็น และก็ชมอีกหลายรายการนะครับ ทั้งรายการ 
“ชวนฟังเร่ืองอ่าน” ตอนที่น าเสนอเร่ือง โพเระโพเระ เพราะว่าชอบ
เสียงคุณฉววีงศ์ ผู้ด าเนนิรายการและเนื้อเร่ืองนะครับ รายการ 
“รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดกูาล” ตอนคายาริบิ หรือ
การใช้ควันไล่ยุง ที่น าเสนอได้ดี รายการ “เพลินเพลงกับฤดูกาล” 
ตอนที่น าเสนอเกี่ยวกับจังหวัดอิชิกาวะ ฟังแล้วได้ความรู้เรื่อง
จังหวัด และเพลงเพราะ ๆ อีกหลายเพลงเลยครับ 

  1 1 1 Welcome to Amazing 
Japan! 
ชวนฟังเร่ืองอ่าน 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค า
แห่งฤดูกาล 
เพลินเพลงกับฤดูกาล 
เว็บไซต ์
ต้อนรับคุณศิริวรรณ,  
เบญจมินทร์ 
 

                                 รวม            70  คน  100       

 



 
 

 
 

จากตารางที่ 4.6 สรุป ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 18 
ครั้งซึ่งเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ มีข้อความจากจดหมายของผู้ฟังจ านวน 100 ข้อความ พบว่า 

1.ผู้ฟังที่ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน 70 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ  
38.57 มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ  
 2. ช่องทางที่ผู้ฟังติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย คือ อีเมล จ านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.29 

3.ข้อความที่เขียนมายังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน 100 ข้อความส่วนใหญ่  
เขียนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ จ านวน 28 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 28 และ   
ชม การจัดรายการ จ านวน 21 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 21 

4.ข้อความในจดหมายจากผู้ฟัง จ านวน 100 ข้อความ จ านวนครั้งที่เอ่ยชื่อรายการ 
จ านวน 109 ครั้ง เกี่ยวข้องกับรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ มากที่สุด จ านวน 59 ครั้ง    
คิดเป็นร้อยละ 54.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์./... 
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3.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับภูมิล าเนา 
และช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับทางรายการผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
จากตารางที่ 4.6  สรุปผลการวิเคราะห์จดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว พบว่า 
 (1) จากตัวอย่างรายการดนตรีพาเที่ยวที่มีช่วงตอบจดหมาย จ านวน 16 มีการตอบ
จดหมายและอีเมลจากผู้ฟัง จ านวน 100 ข้อความ จากผู้ฟังจ านวน 70 คน จาก 30 จังหวัด/
ประเทศ เป็นผู้ฟังจากกรุงเทพฯ มากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57  มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 4.6.1  จ านวนผู้ฟังที่เขียนจดหมาย/ไปรษณียบัตร/อีเมล จ าแนกตาม จังหวัด,เมือง, 
  ประเทศที่อยู่อาศัย    n=70 
ท่ี จังหวัด จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 กรุงเทพฯ 27 38.57 

จังหวัดละ 1 คน (16 จังหวัด) คือ  
1.ล าพูน     2.ล าปาง   3.แพร่ 
4.ขอนแก่น       5.อุดรธานี 
6.อุบลราชธานี  7.มหาสารคาม    
8.ปทุมธาน ี      9.สุพรรณบุรี   
10.สมุทรสงคราม  11.ราชบุรี   
12.เพชรบุรี 13.จันทบุรี   
14. ระนอง  15.ตรัง  16.สงขลา  
ประเทศละ 1 คน (7 ประเทศ) คือ 
1.ญี่ปุ่น  2.จีน 3.อินเดีย 4.ไต้หวัน      
5.อินเดีย 6.บังคลาเทศ 7.อินโดนีเซีย 

2 ชลบุร ี 7 10.00 
3 นครราชสีมา 3 4.28 
4 ลพบุร ี 3 4.28 
5 พิษณุโลก 2 2.86 
6 นครปฐม 2 2.86 
7 นนทบุรี 2 2.86 
8 16 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน 16 22.86 
9 ไม่ทราบจังหวัด 1 1.43 
10 ต่างประเทศ ประเทศละ 1 คน 7 10.00 
 รวม 70 100  

 (2) จากช่องทางที่เรดิโอ แจแปน เปิดให้ผู้ฟังติดต่อ 3 ช่องทาง คือ อีเมล, จดหมาย 
และไปรษณียบัตร ผู้ฟังที่ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ส่วนใหญ่ส่งข้อความทางอีเมล จ านวน 36 คน 
รองลงมาเป็นการส่งข้อความซึ่งไม่ระบุว่าช่องทางใด จ านวน 25 คน จดหมาย  5 คน และ
ไปรษณียบัตร 2 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6.2 

 

 

ตารางที่  4.6.2./... 
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ตารางท่ี 4.6.2  จ านวนผู้ฟังที่ติดต่อกับ เรดิโอ แจแปน จ าแนกตามช่องทางที่ใช้     (n=70)  

ล าดับที่ ช่องทาง จ านวนผู้ฟัง ร้อยละ 
1 อีเมล 38 54.29 
2 จดหมาย 5 7.14 
3 ไปรษณียบัตร 2 2.86 
4 ไม่ระบุ  25 35.71 

รวม 70 100.00 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ที่ผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทยเขียนเข้ามาในรายการ 
 จากตัวอย่างจดหมายของผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว จ านวน 100 ข้อความ 
มีเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟังที่เขียนมา มีข้อความที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ มากที่สุด จ านวน 28 ครั้ง รองลงมา เป็นข้อความที่ชมและแสดง
ความคิดเห็น 21 ครั้ง มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6.3 
 
ตารางท่ี 4.6.3 เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยวจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
    ที่ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน   (n= 100) 
ล าดับที่ ประเด็น/วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

1 ขอแบบเรียนรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 10 10 
2 ขอแบบเรียน ถาม  ชม  แสดงความคิดเห็น และพูดคุย 8 8 
3 ถามเกี่ยวกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 19 19 
4 ชม แสดงความคิดเห็น พูดคุย และ ขอบคุณ 21 21 
5 แสดงความคิดเห็น  28 28 
6 พูดคุย (ขอบคุณ ทักทาย เล่าเรื่อง/แบ่งปันประสบการณ์) 14 14 

รวม  100 100 
   
 

3.3 ผลการวิเคราะห์./... 
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3.3  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับรายการของ
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อความที่ผู้ฟังเขียนเข้ามาในรายการ 
 จากตัวอย่างจดหมายของผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว จ านวน 100 ข้อความ 
เอ่ยถึงชื่อรายการ 109 ครั้ง เกี่ยวข้องกับรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ มากที่สุด จ านวน 59 
ครั้ง รองลงมา รายการดนตรีพาเที่ยว และ เทคโนโลยีกับธุรกิจ จ านวน 5 ครั้ง มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.6.4 
ตารางท่ี 4.6.4 ชื่อรายการท่ีเกี่ยวข้องกับจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว จ านวน 
100 ข้อความ เอ่ยชื่อรายการ 109 ครั้ง บางข้อความกล่าวถึงรายการมากกว่า 1 รายการ (n= 109) 

ล าดับที่ ชื่อรายการ หรือ บริการ จ านวน (%) 
1 มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ เว็บไซต์และประกวดบทสนทนา 59 54.12 
2 ดนตรีพาเที่ยว 5 4.58 
3 เพลินเพลงกับฤดูกาล 3 2.75 
4 เทคโนโลยีกับธุรกิจ 5 4.58 
5 รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเสียงค าแห่งฤดูกาล 2 1.83 
6 มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น 1 0.91 
7 เข้าครัวญี่ปุ่น 2 1.83 
8 ลัดฟ้าล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น 2 1.83 
9 Welcome to Amazing Japan! 4 3.66 
10 พาเหรดเพลงฮิต 1 0.91 
11 รู้โลก มองญี่ปุ่น 2 1.83 
12 ชวนฟังเรื่องอ่าน 2 1.83 
13 รายการของ เรดิโอ แจแปน และ  NHK WORLD 7 6.48 
14 เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าว ผังรายการ 6 5.50 
15 แสดงความยินดี ครบรอบ 80 ปี 4 3.66 
16 ไม่กล่าวถึงรายการหรือบริการใด ๆ 4 3.66 

รวม  109 100.00 

  



 
 

 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

   การวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายในการศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ทักษะและวิธีการ
ปฏิบัติงาน และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของผู้ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย อย่างละเอียด ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและ การเตรียมการ
ผลิตรายการ การเขียนบทวิทยุ การปฏิบัติงานขณะออกอากาศ และการปฏิบัติหลังจากการ
ออกอากาศ รวมถึงการประเมินผลรายการ เพื่อทราบถึงเทคนิคเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK 
WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD  

RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย ในเรื่องวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย การวางแผนและเตรียมการผลิตรายการ 
การเขียนบท การฝึกซ้อม การปฏิบัติงานออกอากาศ และ การประเมินผล 

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของ  
NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย โดยมุ่งศึกษาเนื้อหาสาระของข่าวและรายการ 
และศึกษาวิธีการเสนอรายการโดยพิจารณาส่วนประกอบย่อยของวิธีเสนอ ประกอบด้วย การใช้
ภาษา ลีลาการพูด การอ่านข่าว การใช้เสียงดนตรี การใช้เสียงประกอบ ความหลากและความเป็น
เอกภาพของรายการ  

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 
       1. ผู้ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น ท าหน้าที่เป็น    
ผู้ด าเนินกระบวนการผลิตรายการทุกขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การวางแผนและก าหนดองค์ประกอบของ
รายการ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ NHK WORLD และความสนใจของผู้ฟัง การเตรียมการด้าน
วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร การเขียนบทวิทยุ และควบคุมการผลิตรายการ ท าให้ได้ผลผลิตเป็น
รายการวิทยุภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น  
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      2. รายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและ
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้สื่อข่าวของ  NHK เสียงของบุคคล 
เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแหล่งข้อมูลสารสนเทศของ NHK 
WORLD ดังนั้นเนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ (Presentation Technique) ของ    
เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จึงมีเอกลักษณ์เป็นรายการวิทยุที่เชื่อถือได้ (Creditable) มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับ (Original) และเป็นปัจจุบัน (Up-to-date) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์การผลิตรายการของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเป็นจริง และไม่มีอคติ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการศึกษา 3 
ลักษณะ คือ  
  1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  วิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน และรายการอ่ืน ๆ  จ านวน 14 ชื่อรายการ เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบการผลิตรายการด้านเนื้อหา และวิธีการเสนอ สังเคราะห์กลวิธีการเสนอเนื้อหา
และ วิธีการสร้างสรรค์รายการ การให้ความส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของข่าว ประเภท
ของข่าว และ การใช้ภาษาไทยในข่าว 
  2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการถามค าถามทั่วไป 
  สัมภาษณ์และซักถามเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและวิธีการผลิตรายการ ระหว่าง
การศึกษาดูงาน โดยขอสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโดยตรง และฟังการ
บรรยายเก่ียวกับการบริหารจัดการแต่ละภาษา การผู้ประกาศภาษาต่างประเทศ  และถามค าถาม
เพิ่มเติมจากผู้บริหารของ เรดิโอ แจแปน (Head of Multilingual Media Division) 
  3. การสังเกต (Observation)  
  สังเกตวิธีการท างานของบุคลากรผลิตรายการทุกขั้นตอน รวมทั้งทดลองอ่านข่าวใน
ห้องบันทึกเสียง ณ NHK WORLD RADIO JAPAN แผนกภาษาไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันพุธที่ 4 ถึง วันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมูลจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ NHK WORLD 
RADIO JAPAN กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาจากเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน อาทิ  เว็บไซต์ครบรอบ 80 ปีการกระจายเสียงภาค
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ภาษาต่างประเทศของญี่ปุ่น  ตารางการกระจายเสียง บทเรียนของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกัน
เถอะ และ จดหมายข่าว “เสียงทักทายจาก เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย” 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  1. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหารายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO 
JAPAN ภาคภาษาไทย จ านวน 3 แบบ ได้แก่ 
   1.1 แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ  
   1.2 แบบวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาและวิธีการเสนอรายการอ่ืน ๆ  
             (14 ชื่อรายการ)  
   1.3 แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 
  2. แบบสัมภาษณ์   ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เทคนิคเฉพาะ 
เหตุผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตรายการ การคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ต้องปฏิบัติและ
ข้อห้าม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคลากรผลิตรายการ        
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยมีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
     2.1 ค าถามส าหรับผู้ควบคุมการผลิตรายการ Chief Producer (คุณMari Xu 
Kitaizumi) และ Producer (คุณ Ayako Ueda) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับนโยบายด้านรายการ
ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย กระบวนการตัดสินใจผลิตรายการ การจัดท าข้อเสนอในการ
ผลิตรายการ (Proposal) การก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรายการ การออกแบบวิธีการท างาน
ในกระบวนการผลิตรายการแต่ละขั้นตอน   
    2.2 ค าถามส าหรับสัมภาษณ์บุคลากรผลิตรายการ ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ซึ่งท า
หน้าที่ผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการ ได้แก่ คุณจิรายุ พุกบุญมี และ คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ 
ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ในการผลิตรายการแต่ละรายการ เทคนิควิธีการ
ท างานในกระบวนการแต่ละขั้นตอน  
  3. แบบบันทึกการสังเกต ใช้ในการบันทึกข้อมูล เหตุการณ ์ระหว่างการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผลิตรายการ และ สังเกตวิธีการท างาน บทบาทของบุคลากรแต่ละคนในกระบวนการผลิต
รายการรวมถึง กิริยาอาการที่แสดงออกในระหว่างการท างาน การเตรียมงานและวิธีการท างานใน
รายละเอียด ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทั้งแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม 
ภายในขอบเขตได้รับอนุญาตจาก NHK WORLD RADIO JAPAN  
  ช่วงเวลาที่สังเกต คือระหว่างวันพุธที่  4 ถึงวันศุกร์ที่  6 พฤศจิกายน 2558  มี
รายละเอียดการสังเกตดังนี้ 
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วันพุธที่  4  พฤศจิกายน   
เวลา  12:00  น. สังเกตการประชุมพิจารณาและบันทึกเสียงรายการมนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่ง

ญี่ปุ่น ตอน  ชามเคลือบเคียงปูเทียม คุณจิรายุ พุกบุญมี และ คุณโฆษิต ทิพย์
เทียมพงศ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ คุณ Mari Kitaizumi เป็นผู้ก ากับรายการ
(ออกอากาศ 5 พฤศจิกายน 2558) 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน  
เวลา  13:00  น. สังเกตการประชุมพิจารณาและบันทึกรายการดนตรีพาเที่ยว ตอน สัมภาษณ์ผู้

ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ “Snap” ที่มาฉายใน Tokyo Film Fest  คุณสันติภาพ 
อัศวโสตถ์ิ และ คุณวรันทร วานิชถาวร เป็นผู้ด าเนินรายการ คุณ Ayako Ueda 
เป็นผู้ก ากับรายการ (ออกอากาศ 8 พฤศจิกายน 2558) 

เวลา  15:30  น. สังเกตการประชุมพิจารณาและบันทึกรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
บทเรียนบทที่ 33 “จะให้คุณแอนนาทีหลังครับ” และบทที่ 34 “นุ่มและอร่อยค่ะ”
คุณจิรายุ พุกบุญมี และ คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงศ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ คุณ 
Ayako Ueda เป็นผู้ก ากับรายการ (ออกอากาศ 30 พฤศจิกายน 2558) 

เวลา 19:30 น. สังเกตการประชุมข่าวประจ าวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558  คุณจิรายุ 
พุกบุญมี คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ และ คุณวรันทร วานิชถาวร เป็นผู้ประกาศ
ข่าว คุณ Ayako Ueda เป็น Sub-editor ก ากับรายการออกอากาศสด 

เวลา  20:30  น. สังเกตการปฏิบัติงานออกอากาศข่าวสด 
วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  
เวลา  13:00 น. สังเกตการปฏิบัติงานของบรรณาธิการ RS News desk คุณ Mari Kitaizumi 

เป็นบรรณาธิการ 
เวลา  14:30 น. สังเกตการณ์ ห้องข่าว NHK WORLD TV News studio 
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สรุปผลการวิจัย  
  การศึกษาเอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาค
ภาษาไทย โดยการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวและรายการวิทยุที่ออกอากาศในปีงบประมาณ 2015 
สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ และ สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรผลิตรายการ ของเรดิโอ แจแปน 
ภาคภาษาไทย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ของเรดิโอ    
แจแปน ภาคภาษาไทย 
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของ NHK WORLD ฟังการบรรยาย 
จากผู้บริหาร สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ ภาคภาษาไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  
  NHK WORLD RADIO JAPAN เป็นบริการภาคต่างประเทศ ของ NHK WORLD มี
ชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างการองค์กร คือ Multilingual Media Division อยู่ในสังกัด NHK 
WORLD Department   
  RADIO JAPAN หรือ Multilingual Media Division มีหน้าที่ผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทข่าว และรายการเป็นภาษาต่าง ๆ 18 ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่น ออกอากาศไปยังผู้ฟังทั่วโลก เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ NHK WORLD ในการเสนอ
ข่าวภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศไปทั่วโลกอย่างถูกต้องฉับไว และส่งเสริมความเข้าใจซึ่ง
กันและกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งสนับสนุนมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมผ่านทางรายการต่าง ๆ  
  เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เป็นแผนกภาษาต่างประเทศในกลุ่มสายงานผลิต
รายการ กลุ่ม 2 (ไทย  เวียดนาม  พม่า  เบงกาลี  ฮินดี   อูรดู  อินโดนีเซีย) มีคุณ Yoko Satake 
เป็นผู้ผลิตรายการฝ่ายจัดการ (Managing Producer) คุณ Mari Xu Kitaizumi เป็นหัวหน้าผู้ผลิต
รายการ (Chief Producer/Senior Producer) คุณ Ayako Ueda เป็นผู้ผลิตรายการ (Producer) 
มีบุคลากรคนไทย 12 คน  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) 2 คน และผู้ประกาศ 10 คน 

1.2 กระบวนการผลิตรายการข่าว ของ NHK WORLD RADIO JAPAN   
  การศึกษากระบวนการผลิตรายการข่าวประจ าวันของเร ดิโอ แจแปน  พบว่า 
กระบวนการผลิตรายการข่าว เริ่มจาก 
  1.ขั้นเตรียมการ บรรณาธิการใหญ่โต๊ะข่าวของส่วนกลาง หรือ RS News Desk เป็นผู้
คัดเลือก และจัดล าดับข่าว ส าหรับทุกแผนกภาษาน าไปแปลและออกอากาศ โดยคัดเลือกข่าว
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จ านวน 15-20 ข่าว จากบรรดาข่าวภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นที่ฝ่ายข่าว (News Department) 
ของเอ็นเอชเค ซึ่งมีผู้สื่อข่าวประจ าอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ส่ง
ข่าวมาให้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาคัดเลือกจากมุมมองที่เอ็นเอชเคเห็นว่าส าคัญและมุมมอง
ที่ต่างชาติสนใจ  
  หลักการคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการใหญ่ พิจารณาจากความส าคัญของข่าว 3 
กลุ่ม หรือ เสาหลัก (Pillars) คือ 1. ข่าวที่มีความส าคัญระดับโลกและภูมิภาคอ่ืน ๆ  2.ข่าวที่มี
ความส าคัญระดับภูมิภาคเอเชีย  3.ข่าวที่มีความ ส าคัญระดับประเทศญี่ปุ่น  
  ข่าวที่ คัดเลือกแล้ว ถูกน าขึ้นบนกระดานข่าวของ เรดิโอ แจแปน ตามล าดับ
ความส าคัญ เพื่อให้บรรณาธิการข่าวแต่ละภาษาน าไปแปลเป็นต้นฉบับข่าวอ่านในภาษาของ
ตนเอง  
  2. ขั้นฝึกซ้อม ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ซึ่งท าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Sub-editor) หรือ 
บรรณาธิการข่าวของแต่ละภาษา ประชุมพิจารณาต้นฉบับข่าวอ่าน ฝึกซ้อม จับเวลาร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ประกาศ ชาวต่างชาติ 
  3.ขั้นออกอากาศ ผู้ผลิตรายการซึ่งท าหน้าที่บรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าว ด าเนิน
รายการออกอากาศสด (LIVE) ณ เวลาออกอากาศของแต่ละภาษา   

1.3 กระบวนการผลิตรายการวิทยุท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  จากการศึกษากระบวนการผลิตรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
โดยการสังเกตการปฏิบัติงานในขั้นตอนประชุมพิจารณา(Discussion) ซึ่งจัดอยู่ในขั้นฝึกซ้อมอ่าน
บทและจับเวลา จนถึงขั้นการบันทึกเสียงรายการในห้องบันทึกเสียง (Broadcast Studio) เสมือน
การออกอากาศรายการข่าวสด ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตรายการวิทยุที่เป็นเอกลักษณ์
ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีดังนี้ 

1.ผู้ผลิตรายการชาวญี่ปุ่น เป็นผู้เริ่มกระบวนการผลิตรายการ ต้ังแต่ขั้นวางแผนและ 
ขั้นเตรียมการ  คือ เป็นผู้คิดสร้างสรรค์รายการ  วางแผนผลิตรายการ เขียนข้อเสนอการผลิต
รายการ (Proposal) เสนอให้หัวหน้าผู้ผลิตรายการ และ ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับชั้นเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงหาข้อมูล ท าแผนผลิตรายการ (Proposal)ของตอนที่จะผลิต 
ติดต่อประสานงาน เขียนบทวิทยุเป็นภาษาญี่ปุ่ น แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจึง มอบให้
ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกาศไทย แปลเป็นภาษาไทย  
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  รายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จึงมีเอกลักษณ์ที่เป็นรายการรายการวิทยุ
ภาษาไทยที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่น บทวิทยุของรายการที่เป็นภาษาไทย แปลเป็นภาษาที่ 3 จาก 
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ  
  2. ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น ก ากับดูแลการฝึกซ้อม โดยอ่านบทวิทยุและจับเวลาร่วมกับ   
ผู้ประกาศไทย ในการประชุมพิจารณา (Discussion) ก่อนการออกอากาศสด หรือ บันทึกเสียง
รายการทุกครั้ง การประชุมพิจารณา อ่านบทวิทยุฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น กับ 
  ผู้ประกาศคนไทย เป็นเอกลักษณ์ในกระบวนการขั้นฝึกซ้อมของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย  
  3. ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น เป็นผู้ควบคุมเสียงด้วยตนเองในขั้นออกอากาศ หรือ
บันทึกเสียงล่วงหน้า โดยการบันทึกเสียงนั้นจะ ไม่มีการหยุดแก้ไข ตัดต่อ หรือ เริ่มบันทึกใหม่ต้ังแต่
ต้น (Retake) จึงเป็นการบันทึกเสียงล่วงหน้าที่เสมือนเป็นการออกอากาศสด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของเรดิโอ แจแปนภาคภาษาไทย ในกระบวนการขั้นออกอากาศ   

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content) และ วิธีการเสนอรายการ (Presentation Technique) 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NHK WORLD RADIO JAPAN ภาคภาษาไทย  
2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน  
  จากการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประจ าวันโดยใช้แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วน
ของข่าวจ าแนกตามระดับความส าคัญของเนื้อหา โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างข่าว ที่ออกอากาศ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน และ วันพฤหัสบดีที่ 8  ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 
2558 (100 วัน) จ านวน 872 ข่าว  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
  1.จ านวนข่าวที่ออกอากาศในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ มีจ านวน 7-11 ข่าว จ านวนข่าวที่
ออกอากาศในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีจ านวน 6-8 ข่าว 
  ค่าเฉลี่ยของจ านวนข่าวภาคภาษาไทยที่ออกอากาศในแต่ละวัน เท่ากับ 8.72 ข่าว 
  2. สัดส่วนการเสนอข่าวจ าแนกตามระดับความส าคัญของเนื้อหา 3 เสาหลัก      
ระดับโลก: ระดับเอเชีย: ระดับญี่ปุ่น เท่ากับ 1.5:1:2.5 
  ข่าวที่มีเนื้อหาความส าคัญระดับญี่ปุ่น มีจ านวนมากที่สุดคือ  417 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
47.82  รองลงมา คือ ข่าวที่มีเนื้อหาส าคัญระดับโลก มีจ านวน 287 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 32.91  
และ ข่าวที่มีเนื้อหาส าคัญระดับเอเชีย มีจ านวน น้อยที่สุด 68 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 19.27 
  3. การเลือก “หัวข้อข่าวที่ส าคัญ” ในบทพูดเปิดข่าว ซึ่งแสดงว่าข่าวใด มีน้ าหนัก
ความส าคัญของคุณค่าข่าว มากกว่าข่าวอ่ืน ๆ จากตัวอย่างรายการจ านวน  100  วัน มีวันที่หัวข้อ
ข่าวที่ส าคัญ อันดับ 1 และ 2 ตรงกับล าดับการเสนอข่าวที่บรรณาธิการเรียงล าดับไว้ 31 วัน (31%) 
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   “หัวข้อข่าวที่ส าคัญ” อันดับแรก ที่เนื้อหามีความส าคัญระดับญี่ปุ่น มีความถี่สูงสุด คือ 
62 วัน (62%) รองลงมา คือหัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับแรก ที่ส าคัญระดับ โลก จ านวน 20 วัน (20%) 
และ หัวข้อข่าวที่ส าคัญอันดับแรก ที่ส าคัญระดับเอเชีย จ านวน 18 วัน (18%) 

2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปนภาค
ภาษาไทย  
 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาของรายการต่าง ๆ 14 รายการ พบว่า 
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีจ านวน มากที่สุด 4 รายการ คือ  
 1.รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล   
 2.เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น   
 3.มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น   
 4.ชวนฟังเรื่องอ่าน   
รองลงมา เป็นรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 2 รายการ คือ 
 1.รู้โลก มองญี่ปุ่น  
 2.RJ MANUAL    
และรายการดนตรี จ านวน 2 รายการ คือ 
 1.พาเหรดเพลงฮิต  
 2.เพลินเพลงกับฤดูกาล 
 
สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน 
ภาคภาษาไทย 
เอกลักษณ์ด้านเนื้อหา 
  1. เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นอย่างหลากหลาย
ละเอียด เสนอข้อมูลเชิงลึก ค าอธิบายที่ลุ่มลึก หลายแง่มุม เนื้อหารายการในกลุ่มเดียวกัน มีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดและแง่มุมต่าง ๆ   
  2. เนื้อหาของรายการต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นต้นฉบับ (Original)  
คิดและท าขึ้นใหม่ตามวาระโอกาสและเหตุการณ์ส าคัญ จึงเป็นเนื้อหาที่สด ใหม่ เป็นแหล่งความรู้
ที่เชื่อถือได้ และอ้างอิงได้เป็นปัจจุบัน 
  3. เนื้อหารายการเป็นเรื่องที่หายาก และหาฟังได้เฉพาะรายการของเรดิโอ แจแปน 
เท่านั้น เนื่องจาก ผู้ผลิตรายการญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญไทย สามารถเข้าถึงแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล 
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บุคคล กิจกรรม เหตุการณ์ รัฐพิธี และพิธีการที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้ เพราะเป็นบุคลากรของ
NHK WORLD ในขณะที่สื่อมวลชนอ่ืน ๆ หรือ สื่อมวลชนต่างชาติ อาจไม่ได้รับอนุญาตและไม่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง 
เอกลักษณ์ด้านวิธีการเสนอ 
  1. ใช้เสียงจริงของเหตุการณ์และบุคคล (Actuality) จ านวนมาก   
  2. ดนตรีและเพลงประกอบรายการ เป็นเพลงญี่ปุ่น ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงฮิตซึ่งมี
เพลงให้ฟังทุกประเภททั้งในรายการเพลง และในรายการประเภทอ่ืน การใช้เพลงประกอบรายการ
ในช่วงสั้น ๆ 5-7 วินาที และ การเปิดเพลงที่มีเนื้อร้องประมาณ 3 ใน 4 ของเพลง เนื่องจากเวลา
ออกอากาศมีจ ากัด [14-19 นาที] ท าให้รายการมีความกระชับ แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้มีความ
หลากหลายและเอกภาพ (Variety & Unity) 
  3. ใช้ภาษาและถ้อยค าภาษาไทยที่สื่อความหมายที่ตรงและชัดเจน โดยรักษาการ
ถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ค าทับศัพท์ ยกเว้นค าที่ไม่มีศัพท์บัญญัติ
ภาษาไทย เมื่อจ าเป็นต้องใช้ค าทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นก็อธิบายความหมายของค าทับศัพท์นั้นควบคู่
กันด้วยเสมอรวมทั้งการแปลบทกวีไฮกุเป็น บทกวีไฮกุภาษาไทยตามแบบแผนฉันทลักษณ์ไฮกุ [มี
จ านวน 3 วรรค แต่ละวรรคมี 5-7-5 พยางค์/ค า] โดยให้มีความหมายและรสของค าประพันธ์เท่า
เทียมกับภาษาญี่ปุ่น  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เที่ยว โดยใช้
แบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟัง 
 การวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังได้มาจากการตอบจดหมายของผู้ฟังในรายการ
ดนตรีพาเที่ยวจ านวน 18 ครั้ง (ตอน/สัปดาห์) ซึ่งเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ มีข้อความจาก
จดหมายของผู้ฟังจ านวน 100 ข้อความ  
 
3.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
ภูมิล าเนา และช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อกับทางรายการ 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า  
 ผู้ฟังที่ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน 70 คน ส่วนใหญ่ เขียนมาจาก
กรุงเทพฯ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57   
 รองลงมา เขียนมาจากจังหวัดชลบุรี  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10   
  จากจังหวัดนครราชสีมา และลพบุรี จังหวัดละ 3 คน (4.28%)  
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  จากจังหวัด พิษณุโลก นครปฐม  นนทบุรี จังหวัดละ 2 คน (2.86%) 
  จังหวัดอ่ืน ๆ อีก 16 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน (1.43%)  
  จากประเทศต่าง ๆ 7 ประเทศ ประเทศละ 1 คน (1.43%)  

 ช่องทางที่ผู้ฟังใช้ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มากที่สุด คือ  
  ทางอีเมล จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.29   
  ทางจดหมาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  
  ทางไปรษณียบัตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86  

และผู้ด าเนินรายการไม่ระบุว่ามาจากช่องทางใด จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71  

3.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทยเขียนเข้ามาในรายการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อความที่เขียนมายังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน 100 
ข้อความ พบว่า  
 ผู้ฟังส่วนใหญ่ เขียนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ จ านวน 28 ข้อความ 
คิดเป็นร้อยละ 28   
 ชม การจัดรายการ จ านวน 21 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 21  
 ถามค าถามเกี่ยวกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ จ านวน 19 ข้อความ        
คิดเป็นร้อยละ 19   
 พูดคุยเรื่องทั่วไป จ านวน 14 ข้อความ ร้อยละ 14 
 ขอแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น จ านวน 10 ข้อความ ร้อยละ 10  

3.3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับ
รายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามาใน
รายการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อความในจดหมายจากผู้ฟัง จ านวน 100 ข้อความ มีการเอ่ยชื่อ
รายการต่าง ๆ จ านวน 109 ครัง้ พบว่า 
 ข้อความจากผู้ฟังเกี่ยวข้องกับรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ มากที่สุด จ านวน 
59 ครั้ง    คิดเป็นร้อยละ 54.1   
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 รองลงมา เกี่ยวข้องกับรายการ เทคโนโลยีกับธุรกิจ และ ดนตรีพาเที่ยว จ านวน  5  
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.58    
 รายการ Welcome to Amazing Japan! จ านวน  4  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  3.66  

รายการอ่ืน ๆ  2  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.83  
รายการพาเหรดเพลงฮิต และมนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น 1 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 
0.91       
รายการของ เรดิโอ แจแปน และ  NHK WORLD  7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  6.48  
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าว และผังรายการ จ านวน  6  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  
5.50  

  แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี และ ไม่กล่าวถึงรายการใด ๆ เลย  4  ครั้ง    
  คิดเป็นร้อยละ 3.66 

อภิปรายผล  
  ผลการศึกษาเอกลักษณ์การผลิตรายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ใน
เรื่องวิธีการท างานของผู้ผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และ เนื้อหาและวิธีการเสนอ
รายการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ       
แจแปน ภาคภาษาไทย 
 
1.1 การด าเนินงานของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  ผลการศึกษาพบว่า NHK WORLD RADIO JAPAN เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงภาค
ต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK WORLD ผลิตรายการวิทยุเป็นภาษาต่าง ๆ 18 ภาษารวมทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น มีสถานะเป็นองค์การกระจายเสียงสาธารณะเช่นเดียวกับ  NHK    
ภาษาญี่ปุ่น RADIO JAPAN จึงเป็นองค์กรกระจายเสียงสาธารณะระหว่างประเทศ (Public 
International Radio Broadcasting)   
  รายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ทุกภาษา มีเนื้อหารายการที่ตอบสนองต่อความมุ่ง
หมายของ NHK WORLD โดยเสนอข่าว อย่างถูกต้องฉับไว และเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญเมื่อเกิด
อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลากหลาย
สถานการณ์ปัจจุบันและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น   
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  ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องความมุ่งหมายของวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ (Browne, 1982) และ แนวคิด
เรื่องความหมายของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (Raboy,1995 อ้างใน วิภา อุตมฉันท์, 2544) 
กล่าวคือ การด าเนินงานของ เรดิโอ แจแปน มีลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น 
  2. เป็นกระจกสะท้อนสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น 
  3. เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญในสังคมโลก 
  4. เป็นกลวิธีในการเปลี่ยนทัศนคติให้คล้อยตามและมีความเข้าใจอันดีต่อประเทศ
ญี่ปุ่น 
  5. เป็นรายการที่ให้ทั้งข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงอย่างมีรสนิยม 
  6. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเข้าถึงทุกคนในเชิงภูมิศาสตร์ 
  7. น าเสนอเนื้อหาที่เป็นรสนิยมและความสนใจของคนทั่วไป 
  8. ปลอดจากผลประโยชน์ และ รับเงินโดยตรงจากสาธารณะ 
  9. มีแนวทางการท างานที่ให้อิสระแก่ผู้ผลิตมากกว่าควบคุมผู้ผลิต 
   
  ในแง่การจัดรายการที่มีเนื้อหาหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหลักการจัด
รายการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (World Radio and Television Council, 2001) กล่าวคือ 
  1.เสนอข่าวสารที่ปราศจากอคติและช่วยเปิดหูเปิดตา โดยการเสนอข่าวจากมุมมอง
รอบด้านหรือทั้งสิงด้าน และการคัดเลือกข่าวโดยค านึงถึงผู้รับในประเทศที่ประชาชนอาจถูกปิดกั้น 
  2. เสนอเรื่องที่น่าสนใจทั่วไปและให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น การเสนอรายการสอน
ภาษาญี่ปุ่นและแจกแบบเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  3. เนื้อหารายการมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิของญี่ปุ่น 
  4. ผลิตรายการขึ้นเอง (In-house Production) อย่างครบวงจร 
  5. เสนอเนื้อหาระดับชาติในแง่การการส่งเสริมความคิด (Idea) ความเห็น ค่านิยม
ปัจจุบันของญี่ปุ่น โดยให้ความส าคัญต่อรายการระดับชาติเป็นอันดับแรก เช่น การเสนอข่าวที่มี
ความส าคัญระดับประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนที่มากที่สุดและบ่อยครั้งที่สุด 
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1.2 กระบวนการผลิตรายการข่าวของ NHK WORLD RADIO JAPAN 
  ผลการศึกษาพบว่า เรดิโอ แจแปน เสนอข่าวประจ าวันโดยออกอากาศเป็นรายการสด 
ตามตารางเวลาออกอากาศของแต่ละภาษา กระบวนการผลิตรายการข่าว 4 ขั้นตอน ได้แก่  
  1.กระบวนการคัดเลือกข่าว  2.การแปลข่าวและจัดท าต้นฉบับข่าวอ่าน         
3.การฝึกซ้อมและจับเวลา  4.ออกอากาศสด  มีการตรวจสอบคุณภาพรายการทุกขั้นตอนของการ
ผลิตโดยการประชุมพิจารณาต้นฉบับข่าวและฝึกซ้อมร่วมกัน 
  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสุมน อยู่สิน 
มี  3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ คือ
การศึกษาข้อมูล วางแผนการผลิตรายการ เขียนบท และฝึกซ้อม 2. ขั้นลงมือผลิตรายการซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในห้องบันทึกเสียง  3. ขั้นหลังการผลิต เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพรายการ         
ซึ่งในทางปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของรายการจะต้องมีทุกขั้นตอนของการผลิต (สุมน         
อยู่สิน, 2550 และ จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2556) 
  ส่วนหลักการท างานของบรรณาธิการในการคัดเลือกข่าว  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ลักษณะเฉพาะของข่าววิทยุกระจายเสียง กล่าวคือ ข่าววิทยุมีปริมาณเนื้อข่าวที่เสนอในเวลา 10 
นาที เท่ากับ 1 คอลัมน์ครึ่งของหนังสือพิมพ์เท่านั้น เนื้อหาของข่าววิทยุจึงถูกคัดเลือกและสรุป
มากกว่าหนังสือพิมพ์  และถูกแก้ไขในระดับสูง (Highly edited) (Andrew Crisell, 1994) 

1.3 กระบวนการผลิตรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย 
  ผลการศึกษาพบว่า เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีกระบวนการผลิตรายการ 5 
ขั้นตอนย่อย ๆ  ประกอบด้วย  1. การคิดสร้างสรรค์  2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  3. 
เตรียมการผลิตรายการ  4. ฝึกซ้อม จับเวลา และตรวจสอบคุณภาพรายการ   5. บันทึกเสียง
รายการ 
 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ สุมน อยู่สิน 
(2550) ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพรายการระหว่างการผลิตรายการทุกขั้นตอน และ
แตกต่างจากกระบวนการผลิตรายการตามแนวความคิดของ จุมพล รอดค าดี (2525) ในเรื่องการ
ประเมินผลรายการ ซึ่งด าเนินการประเมินผลรายการในภาพรวม จากจดหมาย ไปรษณียบัตร หรือ 
อีเมลจากผู้ฟัง ซึ่งน ามาตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงระบบการท างานโดยมีการประชุมพิจารณา ตัดสินใจ 
แก้ไข บทวิทยุร่วมกัน ในขั้นฝึกซ้อม จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของระบบ
บริหารงานแบบญี่ปุ่น เรื่อง การบริหารงานแบบกลุ่ม (Collectivism Management) กล่าวคือ  
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บุคลากรผู้ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย มีการท างานแบบกลุ่มหรือท างานแบบ
ทีมเวิร์ก การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มาจากความคิดของกลุ่ม เช่นในการประชุมพิจารณาบท
รายการและฝึกซ้อมร่วมกัน การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการผลิตรายการเป็นไปตามล าดับขั้น จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านการประชุมพิจารณาถกเถียงกันก่อนที่จะอนุมัติให้ปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังมี
การสอนงานกันเองโดยให้ผู้เชี่ยวชาญไทยดูแลผู้ประกาศน้องใหม่ สอดคล้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจที่เรียกว่า Ringi ซึ่งเป็นเสมือนปรัชญาพื้นฐานของการบริหารงานซึ่งหยั่งรากลึกอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่น (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2531, วิภา อุตมฉันท์, 2541 และ Ito Youichi , 
2006 
  ส่วนในภาพรวมของกระบวนการท างานของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย สอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่ององค์กรสื่อสารมวลชนท่ามกลางแรงกดดันทางสังคม กล่าวคือ การที่เรดิโอ แจแปน
ท างานภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของ NHK สถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ฟัง 
ข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากร ท าให้ต้องท างานท่ามกลางแรงกดดันทั้งภายนอก และ ภายใน 
ซึ่งมีผลต่อการก าหนดนโยบายและหลักการท างาน (McQuail, 1992: 142) 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรดิโอ       
แจแปน ภาคภาษาไทย 
2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวประจ าวัน และวิธีการเสนอข่าว ของ เรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย 
(1) เนื้อหาและการจัดล าดับข่าว 

 ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนการเสนอข่าวของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ าแนกตาม
ระดับความส าคัญของเนื้อหา 3 เสาหลัก  ระดับโลก: ระดับเอเชีย: ระดับญี่ปุ่น เท่ากับ 1.5:1:2.5 
การเสนอข่าวที่มีเนื้อหาความส าคัญระดับญี่ปุ่น จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.82 และ 
“หัวข้อข่าวทีส่ าคัญ” อันดับแรก มีความส าคัญระดับญี่ปุ่น มีความถี่สูงสุด คือ 62 วัน 
  ประเภทของข่าวที่เสนอส่วนใหญ่เป็นข่าวหนัก โดยมีข่าวเบาเป็นข่าวสุดท้าย 1 ข่าว 
 สัดส่วนของเนื้อหาและการเรียงล าดับข่าวตามความส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด 
เรื่อง คุณค่าของข่าวและการคัดเลือกข่าววิทยุ กล่าวคือ คุณค่าของข่าวกระจายตัวออกเป็นสิ่งที่อยู่
ในความสนใจ และกระทบใจผู้ฟัง คุณค่าของข่าวถูกตัดสินโดยสาระส าคัญ เช่นมีความส าคัญ 
เพราะเป็น เหตุการณ์ และ การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อโลก ประเทศชาติ ชุมชน และ บุคคล เป็น
ต้น (McLeish, 1999: 87 และ ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2542)  
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 สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของ NHK WORLD ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ ของจุฑาภรณ์ ธรรมวิหาร (2546) พบว่า NHK WORLD ให้ความส าคัญในการน าเสนอ
รายการข่าวมากที่สุด และ พบว่า บทบาทของ NHK WORLD ในการสื่อสารระหว่างประเทศ 
อันดับที ่1  คือ บทบาทในการน าเสนอเรื่องราวข่าวสารทั่วโลก  
(2) วิธีการเสนอข่าว  
  ผลการวิจัยพบว่า  
  รูปแบบการเสนอข่าว เป็นข่าวอ่าน โดยมี รายงานพิเศษ “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้”  เป็น
ช่วงที่มีการแทรกเสียงของผู้วิเคราะห์ข่าว หรือ ให้สัมภาษณ์  ประมาณ 5 วินาที โดยมีเสียงดนตรี
ค่ัน เป็น Jingle ความยาว  7 วินาที  อาจมีเสียงประกอบจริงจากเหตุการณ์ในการรายงานข่าว ณ 
สถานที่เกิดเหตุการณ์  
  จ านวนผู้ อ่านข่าว มี 2-3 คน และสลับกันอ่านเพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
เสียงพูด และท าให้ผู้ฟังแยกแยะได้ว่า ข่าวใดเป็นข่าวใด 
   สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องรูปแบบรายการวิทยุ และ วิธีการน าเสนอเนื้อหา กล่าวคือ 
เป็นรูปแบบรายการวิทยุที่ใช้เทคนิคพื้นฐานในการเสนอเสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบ 
โดยผู้พูด เสนอโดยการ รายงานข่าว (News Report) (ยุพา สุภากุล, 2534) 

2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการเสนอรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปนภาคภาษาไทย 
เกี่ยวกับการใช้ภาษา ลีลาการพูด เสียงดนตรี เสียงประกอบ และ ความหลากและเอกภาพ ของ
การเสนอรายการต่าง ๆ 14 ชื่อรายการ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการผลิตรายการ 
(1) กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audience)ของเรดิโอ แจแปน พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของเรดิโอ แจแปน มี
ลักษณะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์อะไร คือ บอกว่าผู้ผลิตรายการต้องการเสนอเนื้อหาอะไรให้
ผู้ฟัง ฟัง อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าจะเสนอเนื้อหาอะไรนั้น ผู้ผลิตรายการค านึงถึงผู้ฟัง
เป้าหมายที่เป็นคนจ านวนมาก (Mass Audience) และต้องเลือกเรื่องที่ “เข้าใจง่ายต้ังแต่นักเรียน
มัธยม”  ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่า วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และเนื้อหารายการของเรดิโอ     
แจแปน  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟ้น หรืออาจเรียกได้ว่า เมื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ ก็
จะทราบว่ารายการนั้นเสนอเนื้อหาอะไรให้ผู้ฟัง(ที่ฟังอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง)ฟัง เช่น เพื่อแจ้งให้ผู้ฟัง
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ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลากหลาย ความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้น ทิศทางอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ล่าสุด หรือ เพื่อเสนอข่าวภายในประเทศญี่ปุ่นและข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกอย่าง
ถูกต้องฉับไว เป็นต้น 

 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุ กล่าวคือ การบรรจุ 
เนื้อหาในรายการควรจะต้องสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และ “สิ่งส าคัญที่สุด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาของผู้ฟังนั้น คือ เรื่องของเนื้อหา... จะช่วยให้ผู้จัดรายการสามารถวาง
แนวทางการจัดรายการได้ว่า เนื้อหาที่จะน าเสนอในรายการนั้นควรจะยาก หรือ ง่าย สักเพียงใด 
และควรจะมีเรื่องพูดสักกี่หัวข้อ” (จุมพล รอดค าดี, 2525 และ จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 
2556) 
(2) เนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบว่า เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
การด าเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในข่าวและรายการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
และละเอียดลึกซึ้ง หลายแง่มุม จัดเป็นกลุ่มเนื้อหาได้  10 กลุ่ม คือ 1. ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน   
2. เทคโนโลยีและธุรกิจ  3. ภาษาญี่ปุ่น   4 .ศิลปะและวัฒนธรรม   5. อาหารกับสุขภาพ   6.ดนตรี    
7. บุคคลที่น่าสนใจ    8. การท่องเที่ยว   9. การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ   10. เรื่องที่ผลิตขึ้น
ส าหรับผู้ฟังคนไทย 
  รายการในกลุ่มเนื้อหา วัฒนธรรม มีจ านวนมากที่สุด คือ 4 รายการ  
  เนื้อหารายการในกลุ่มเดียวกัน มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเชิงลึกและแง่มุม
ต่าง ๆ 
  บทวิทยุภาษาไทยเป็นบทวิทยุที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น ไม่ใช้
ค าทับศัพท์ ยกเว้นไม่มีศัพท์บัญญัติหรือไม่มีศัพท์ในภาษาไทย จะอธิบายความหมายของค าทับ
ศัพท์นั้นด้วย 
(3) วิธีการเสนอ 
  ผลการศึกษาพบว่า เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เสนอเนื้อหาโดย 
  1.ใช้วิธีการเสนอแบบพื้นฐานหลาย ๆ แบบ เช่น การพูดกับผู้ฟังโดยตรง การสนทนา 
และ การสัมภาษณ์ ในรายการ 
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  2. ใช้เสียงจริงของเหตุการณ์และบุคคล (Actuality) จ านวนมากในการเสนอเนื้อหา
  3. ดนตรีและเพลงประกอบรายการ เป็นเพลงญี่ปุ่นที่เลือกสรรมาจากคลังเพลงของ
NHK ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงฮิตซึ่งมีให้ฟังทุกประเภทในรายการเพลง และในรายการประเภทอ่ืน  
  4. ภาษาและถ้อยค าในบทวิทยุ สื่อความหมายได้ตรงและชัดเจน ใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและค าที่แสดงภาพพจน์ มีความสละสวย รวมทั้งการแปลบทกวีไฮกุภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทยตามฉันทลักษณ์ของกวีไฮกุ  ไม่นิยมใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งในข่าวและบทพูด 
ยกเว้นไม่มีศัพท์บัญญัติภาษาไทยส าหรับค านั้น ซึ่งจะอธิบายนิยาม หรือ ความหมายของค าทับ
ศัพท์นั้นให้ผู้ฟังทราบ ทุกครั้ง 
  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุ และแนวคิดเรื่อง
รูปแบบรายการวิทยุที่ใช้เทคนิคการเสนอที่ซับซ้อน กล่าวคือ เสนอเนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่น  ใช้วิธีการเสนอรายการที่ซับซ้อน ใช้เสียงพูดแบบพื้นฐานหลายเสียง และใช้เสียงดนตรีและ
เสียงประกอบที่หลากหลาย (จุมพล รอดค าดี, 2525  และ ยุพา สุภากุล, 2534) 
  และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการใช้เสียงจริงของเหตุการณ์ (Actuality) เพื่อเสนอ
เนื้อหาของรายการสาระความรู้ (Feature Program) (McLeish, 1999) สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
องค์ประกอบของการสื่อสารด้วยการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงในเรื่องการจัดสาร ซึ่ง
ผู้ผลิตรายการ ต้องจัดล าดับเรื่องราวหรือเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาที่จะพูดตามล าดับก่อน -หลัง 
รวมถึงวิธีการเลือกใช้ถ้อยค า ลีลาการน าเสนอ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจและเข้าใจง่ายไม่สับสน (สุมน     
อยู่สิน, 2548: 20-23) 

ส่วนที่ 3 อภิปรายผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 
3.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว เกี่ยวกับภูมิล าเนา
และช่องทาง  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ฟังที่ติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน 70 คน     
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.57 มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ  ช่องทางที่ผู้ฟังติดต่อกับเรดิโอ แจแปน ภาค
ภาษาไทย คือ อีเมล จ านวน  38 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.29  
  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ 
กล่าวคือ การวิเคราะห์จดหมายจากผู้ฟังและผลการวิจัยเชิงส ารวจบางเรื่องให้ข้อมูลลักษณะของ
ผู้ฟังวิทยุระหว่างประเทศที่ชัดเจนพอใช้ ว่า เป็นคนหนุ่มสาว (อายุ 15-35 ปี) มีการศึกษาดี อยู่ใน
เมือง เป็นเพศชาย (แต่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับนักเรียนหญิง) ค่อนข้างมีรายได้ดี(มีฐานะ) มักจะเป็น
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ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือ มีต าแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ 
(Browne, 1971) 
3.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยวเกี่ยวกับบ
วัตถุประสงค์ที่ผู้ฟังเขียนเข้ามาในรายการ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อความที่ผู้ฟังเขียนมายังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จ านวน  
100 ข้อความส่วนใหญ่ เขียนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ (28 %) และ ชมการ 
จัดรายการ (21%) 

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจัดรายการกระจายเสียงสาธารณะ ในประเด็นการ 
ประเมินผลรายการ กล่าวคือ การตัดสินว่าองค์กร หรือ ผู้ประกอบการกระจายเสียงสาธารณะ ได้
ปฏิบัติตามกฎของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะหรือไม่ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 
ประการ คือ การบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการบริการสาธารณะ  และ  
ความพึงพอใจของสาธารณะต่อสถานีและรายการที่เสนอ 
 ในแง่การประเมินความส าเร็จของสถานีในการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะนั้น ไม่
สามารถใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว เช่น การวัดเรทต้ิง อย่างที่สถานีเพื่อการค้าท ากัน เพราะ
เป้าหมายของสถานีบริการสาธารณะไม่ใช่การที่สามารถดึงดูดผู้รับในวงกว้างให้มาฟังตลอดเวลา 
จึงต้องออกแบบกลไกการประเมินที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของการกระจาย
เสียงสาธารณะ  เกณฑ์ประเมินที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินความส าเร็จของสถานีกระจายเสียงเพื่อ
บริการสาธารณะอาจพิจารณาที่   ความแตกต่าง (Plurality) ตามลักษณะทางประชากรของ      
ผู้รับสาร แม้จะมีจ านวนน้อยแต่มีความแตกต่างกัน และ จ านวนของผู้รับสารที่สถานีเข้าถึงในการ
ออกอากาศรายการในบางช่วงเวลา (World Radio and Television Council, 2001:17) 
3.3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยวเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ฟังเขียนเข้ามาในรายการ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อความในจดหมายจากผู้ฟัง จ านวน 100 ข้อความ มีจ านวนครั้งที่ 
กล่าวถึงชื่อรายการและบริการต่าง ๆ ของ NHK WORLD RADIO JAPAN จ านวน 109 ครั้ง (ไม่
รวม ข่าว 1 ครั้ง) รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ฟังเขียนมามากที่สุด  คือ รายการ มาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ รองลงมา คือ รายการดนตรีพาเที่ยว  เทคโนโลยีกับธุรกิจ  (5 ครั้ง) Welcome 
to Amazing Japan! (4 ครั้ง) เพลินเพลงกับฤดูกาล (3 ครั้ง)  รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่ง
ฤดูกาล เข้าครัวญี่ปุ่น ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น รู้โลก มองญี่ปุ่น ชวนฟังเรื่องอ่าน (รายการละ 2 ครั้ง) 
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มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น พาเหรดเพลงฮิต (รายการละ 1 ครั้ง) กล่าวถึงรายการของ เรดิโอ 
แจแปน และ  NHK WORLD 7 ครั้ง   
 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการประเมินผลรายการวิทยุ กล่าวคือ ความส าเร็จของการ
จัดรายการวิทยุทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความต้องการฟังของผู้ฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  อาจพูดได้ว่าไม่
มีรายการวิทยุประเภทไหนเลยที่จะกล่าวอ้างว่าได้รับผลส าเร็จ  โดยปราศจากการยอมรับของผู้ฟัง  
ถึงแม้ว่ารายการนั้นผู้จัดจะบอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว (จุมพล รอดค าดี, 2525: 22) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
  1. จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ที่ตอบ
ในรายการดนตรีพาเที่ยว เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาส่วนใหญ่ฟังรายการมา
เรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ของรายการ มีผู้ฟังจ านวนน้อยที่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้คนเดิมที่เขียนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นมากกว่า 1 ครั้ง และเนื่องจากเรดิโอ แจแปน ประเมินผลรายการโดยมีผู้ฟังตรวจสังเกต 
(Monitor)ในแง่การประเมินคุณภาพรายการ ท าให้ผู้ผลิตรายการยังไม่รู้จักผู้ฟังอย่างถ่องแท้หรือ
สนิทสนมเพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการรับฟัง และความอยากรู้อยากเห็นหรือความ
ต้องการของผู้ฟัง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเนื้อหาและรูปแบบวิธีการเสนอรายการ  
  เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย จึงควรด าเนินการวิเคราะห์ผู้ฟังจากข้อมูลจดหมาย 
หรือ อีเมลที่เขียนมา  หรือ ส ารวจผู้ฟังคนไทยโดยตรงเพื่อทราบข้อมูลของผู้ฟังที่ไม่ได้เขียน
จดหมายติดต่อกับรายการ เพื่อทราบลักษณะทางประชากรและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ฟัง
รายการภาษาไทย   
  การส ารวจผู้ฟังควรด าเนินงานโดยคณะท างานศึกษาผู้ฟังเฉพาะกิจ โดยมี ผู้ผลิต
รายการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญของแผนกภาษาไทย เป็นที่ปรึกษา อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ฟัง และพิจารณาข้อค าถามในการส ารวจเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของผู้ผลิตรายการ 
  2. ข่าวและรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เป็นรายการที่มีคุณค่าใน
การรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในทุกระดับ จะ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ ๆ จากคนญี่ปุ่น และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อสื่อสาร
กับคนญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมือในเชิงธุรกิจ สังคม การศึกษา ทั้งในระดับบุคคล องค์กร ระดับ
สถาบัน และ ระดับประเทศ   
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  เรดิโอ แจแปน ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ กลุ่ม นักศึกษา นักวิชาการ 
นักธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว หรือ นักท่องเที่ยวจากไทย เป็นต้น และด าเนินการรณรงค์
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ ฟังรายการต่าง ๆ ผ่าน
สื่อวิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน NHK WORLD RADIO JAPAN อย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
  3. ผู้ประกาศ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ของผู้ผลิตรายการไปยัง
ผู้ฟังโดยการอ่านบทด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตร เป็นธรรมชาติ ให้เหมือนการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่ง
ท าให้ผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตรายการต้องการสื่อสารอย่างเพลิดเพลิน ดังนั้น การ
ฝึกอบรมทักษะการพูด การประกาศ การอ่านข่าว ให้แก่ผู้ประกาศเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการบริหารบุคลากร
ผลิตรายการของเรดิโอ แจแปน  
  4. เทคนิคพื้นฐานของเสียงพูด ในการด าเนินรายการหรือน าเสนอเนื้อหา โดยการ 
ถาม-ตอบ เพื่อจูงใจให้ผู้ฟังคิดตามเป็นวิธีการเสนอเนื้อหาที่ดี แต่เนื่องจาก ข้อจ ากัดเรื่องเวลาของ
รายการ ท าให้ ผู้ด าเนินรายการ จ าเป็นต้องอ่านจากบท (Scripted Talk) ส าหรับผู้ประกาศใหม่ที่
ยังขาดความเชี่ยวชาญ การอ่านบท ถาม-ตอบ จึงขาดความเป็นธรรมชาติ ยังไม่แนบเนียน และฟัง
ออกว่าเป็นการอ่านจากบท การเสริมความน่าสนใจและชีวิตชีวาในการถามค าถามและตอบ
ค าถามให้แนบเนียนอาจจ าเป็นต้องเผื่อเวลาให้ผู้ประกาศ พูดเสริมบท (Ad-lip Talk) หรือเขียนบท
ให้ท้าทายยิ่งขึ้น โดยการถามค าถามในช่วงต้นแล้วยังไม่ตอบทันที แต่อธิบายขยายความใน      
ช่วงกลางของรายการ แล้วจึงเฉลยในตอนท้ายของรายการ รวมทั้ง เพิ่มความน่าสนใจและการมี
ส่วนร่วมของผู้ฟัง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตอบค าถามนั้น มายังรายการ โดยทางอีเมล จดหมายหรือ
ไปรษณียบัตร และเฉลยในรายการครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย    
  ผู้วิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการผลิตรายการวิทยุจากการวิเคราะห์
รายการวิทยุของเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย การสังเกต และสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการใน
ระยะเวลาจ ากัด จึงไม่มีโอกาสได้ศึกษากระบวนการขั้นวางแผนผลิตรายการ และ การปฏิบัติงาน
นอกสถานที่  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า การด าเนินงานของ NHK WORLD RADIO JAPAN   มี   
มีประเด็นที่น่าสนใจควรท่ีจะศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
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  1. ควรมีการศึกษาด้านการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง ทั้งในแง่หลักการ
ท างานของบรรณาธิการ การสื่อข่าวและการรายงานข่าว การคัดเลือกข่าว การให้ความส าคัญของ
ข่าว การจัดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) การรับรู้ของผู้ฟัง และ การใช้ประโยชน์จากการฟัง 
  2. ควรมีการศึกษากระบวนการท างานขั้นวางแผนผลิตรายการของผู้ผลิตรายการ
ญี่ปุ่น การคิดสร้างสรรค์รายการ และเทคนิคการปฏิบัติงานท่ามกลางสภาวะความกดดัน อุปสรรค 
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ผลิตรายการของ เรดิโอ แจแปน  
  3. ควรศึกษาการผลิตรายการใดรายการหนึ่งอย่างครบถ้วนต้ังแต่ ความเป็นมาหรือ
แรงบันดาลใจที่ท าให้ผู้ผลิตรายการคิดสร้างสรรค์รายการขึ้นมา กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการอนุมัติโครงการผลิตรายการ (Proposal) การด าเนินงานขั้นวางแผน ขั้นเตรียมการ จนถึงขั้น
ประเมินผลรายการ รายการที่น่าสนใจศึกษา ได้แก่รายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ มนต์เสน่ห์
ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น และ เข้าครัวญี่ปุ่น  
  4. ควรมีการศึกษาผู้รับสาร ทั้งผู้ฟัง เรดิโอ แจแปน  และ ประชาชนทั่วไป โดยการวิจัย
เชิงส ารวจ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบว่า ท าไมจึงฟังรายการของเรดิโอ แจแปน และ 
ท าไม จึงไม่ฟังหรือไม่เคยฟัง  
  5. ศึกษาระบบการบริหารงานแบบญี่ปุ่นในองค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นการน า
แนวคิดด้านการบริหารธุรกิจมาวิเคราะห์ระบบการบริหารงานของสื่อมวลชนขนาดใหญ่ ในแง่มุม
ต่าง ๆ อาทิ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการส านักงาน ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล 
ตลอดจนการตลาดการสื่อสารการตลาด และ แบรนด์ (Brand) ของ NHK WORLD / RADIO 
JAPAN    

การน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ผู้วิจัย จะปรับวิธีการสอนวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากเดิม ที่สอน
บรรยายทฤษฎีหลักการ แล้วมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาไปท าด้วยตนเอง ส่งผลงาน และ
ประเมินคุณภาพของผลงานเพื่อให้คะแนน เป็น การร่วมกันประชุมพิจารณางานในทุกขั้นตอนของ
การผลิตรายการ ระหว่างผู้สอนกับกลุ่มปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ของผู้ผลิตรายการในภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพไ ด้
มาตรฐานตามหลักวิชาการ การให้คะแนนจะประเมินจากคุณภาพของรายการวิทยุ และ การ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ผลิตรายการ 

 



173 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร. การสร้างสรรค์รายการ ดนตรีพาเที่ยว ของเรดิโอ แจแปน    
 ภาคภาษาไทย. สารนิพนธ์วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2550. 
กิตติมา ชาญวิชัย. ความส าเร็จของรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศ 

 ญี่ปุ่น. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2548. 
จันทน์กฤดา ไม้ไทย. การสร้างสรรค์รายการของ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย. สารนิพนธ์ 
  วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
จิราภรณ์  สุวรรณวาจกกสิกิจ. “เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ”. ต าราอบรมผู้ประกาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น โดยคณะกรรมการ 
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส.เจริญ การพิมพ์,  
  2556. หน้า 259-267) 
จุฑาภรณ์ ธรรมวิหาร. บทบาทของ NHK WORLD  ในการสื่อสารระหว่างประเทศ. รายงาน 
  การศึกษาเฉพาะบุคคล หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต(การสื่อสารภาครัฐและ 
  เอกชน). คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
จมุพล รอดค าดี. คู่มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสื่อสารมวลชน  
  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 
ดรุณี  หิรัญรักษ.์ การสื่อสารมวลชนโลก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
ดีนิจ จิตตนูนท.์ การผลิตรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ของ NHK WORLD RADIO  

  JAPAN ภาคภาษาไทย. สารนิพนธ์วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  2550. 
ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ. เทคนิคการสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น.   
  โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
  2542.          
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 8, 2538 
ปิยวดี มาลีนนท.์ NHK World ความพยายามที่จะครอบครองโลกทางข้อมูลข่าวสาร: ศึกษา 

  เฉพาะกรณีการผลิตรายการข่าวภาษาอังกฤษของ NHK World TV. สารนิพนธ์ 
  วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 
 



174 
 

พัชราพร ดีวงษ์. “การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาสถานี 

  วิทยุ SEED 97.5” วารสารนักบริหาร Executive Journal. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม- 
 มิถุนายน 2557. 
มานะ ชัยวงศ์โรจน์. คัมภีร์บริหารงานแบบญี่ปุ่น. แปลจาก Toyohiro Fujimoto. Management  

Challenge; The Japanese Management System in an International 
Environment. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค,์ 2538 

ยุพา สุภากุล. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. เชียงใหม่: ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะ 
 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 
วิภา อุตมฉันท.์ สื่อมวลชนในญี่ปุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ที พี พริ้น จ ากัด, 2541. 
วิภา อุตมฉันท.์ ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม: หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ.  
  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
วิภา อุตมฉันท.์ โลกของการกระจายเสียง: จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร:   
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2546. 
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. เรียบเรียง.บริหารงานแบบญี่ปุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับแก้ไขปรับปรุง.  
  กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า, 2531 
โศธิดา โชติวิจิตร. การผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์เอนเอชเค ประจ าภูมิภาคเอเชีย  
  และเอนเอชเค เรดิโอ แจแปน. สารนิพนธ์วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
   ธรรมศาสตร์, 2550. 
สิงหนาท นาคพงศ์พันธ์. การสร้างสรรค์รายการ”ดนตรีพาเที่ยว” ของเรดิโอแจแปน ภาค 

 ภาษาไทย. สารนิพนธ์วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
สุมน  อยู่สิน. เอกสารการสอนชุดวิชา การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง  
 หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ. สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม.  
  พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.  
เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย. ตารางรายการ 2558. Tokyo: Thai Section,  
 NHK WORLD RADIO JAPAN. แผ่นพับ, มปพ. 



 
 

 
 

สัมภาษณ์ 
จิรายุ พุกบุญมี. 5 พฤศจิกายน 2558. ผู้เชี่ยวชาญ(Specialist), แผนกภาษาไทย เอ็นเอชเค เวิลด์.  
  สัมภาษณ์.  
สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ. 5 พฤศจิกายน 2558. ผู้เชี่ยวชาญ(Specialist), แผนกภาษาไทย เอ็นเอชเค  
  เวิลด.์ สัมภาษณ์. 
Ayako Ueda, 4 พฤศจิกายน 2558. ผู้ผลิตรายการ (Producer), แผนกภาษาต่างประเทศ  
 เอ็นเอชเค เวิลด์. สัมภาษณ์. 
Ayako Ueda, 6 พฤศจิกายน 2558. ผู้ผลิตรายการ (Producer), แผนกภาต่างประเทศ เอ็นเอชเค  
 เวิลด.์ สัมภาษณ์. 
Mari Xu Kitaizumi, 4 พฤศจิกายน 2558. ผู้ผลิตรายการอาวุโส (Senior Producer) แผนกภา 
 ต่างประเทศ เอ็นเอชเค เวิลด์. สัมภาษณ์. 
ชัยรัตน์ ถมยา. 2558, 31 พฤษภาคม. ให้สัมภาษณ์ สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ. รายการดนตรีพาเที่ยว   
  ชุดพิเศษ ครบรอบ 80 ปี ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน. เอ็นเอชเค เวิลด์. เรดิโอ แจแปน 

  ภาคภาษาไทย. โตเกียว. 
วิศัลยา ยังเซนส์. 2558, 31 พฤษภาคม. ให้สัมภาษณ์ สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ. รายการดนตรี 
  พาเที่ยวชุดพิเศษ ครบรอบ 80 ปี ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน. เอ็นเอชเค เวิลด์. เรดิโอ 
  แจแปน ภาคภาษาไทย. โตเกียว. 
สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์. 2558, 31 พฤษภาคม. ให้สัมภาษณ์ สันติภาพ อัศวโสตถ์ิ. รายการ 
  ดนตรีพาเที่ยวชุดพิเศษ ครบรอบ 80 ปี ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน. เอ็นเอชเค เวิลด์.  
  เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย. โตเกียว. 
 
บรรยาย 
Mari Xu Kitaizumi, 6 พฤศจิกายน 2558. ผู้ผลิตรายการอาวุโส (Senior Producer), บรรณาธิการ 
 RS News Desk, แผนกภาษาต่างประเทศ เอ็นเอชเค เวิลด์. บรรยาย. 
 
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สุรินทร์ ย่ิงนึก. เอกลักษณ์...อัตลักษณ.์..ความเหมือนและความต่างที่ต้องใช้ให้ถูกต้อง.     
  สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559,  
  จาก เว็บไซต์ครูไทยเพื่อศิษย์ www.gotoknow.org/posts/450615  
 

http://www.gotoknow.org/posts/450615%20สืบค้น


176 
 

เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย. มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ- ประกวดเขียนบทสนทนา.  
  สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2558, 
  จาก www.nhk.or.jp/lesson/thai/skitcompe/  
เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน. เกี่ยวกับเอ็นเอชเค. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558, 
  จาก http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/aboutnhk/ 
เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน. รายการครบรอบ 80 ป.ี สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2558, 
  จาก http://www.nhk.or.jp/intl80th/ 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Andrew Crisell, Understanding Radio. 2nd edition. New York: Routledge, 1944. 
Atkinson, D. and Raboy, M.(1997).“Overview of a Crisis” in Public Service Broadcasting:  

  The Challenges of the Twenty-first Century. Paris: UNESCO Publishing. 
Brown, A. (1996). Economics, “Public Service Broadcasting, and Social Values.” in  
  Journal of Media Economics, 9(1), p. 3-15. 
Browne, Donald R. International Radio Broadcasting: Who listens?. Paper presented at  
  the International Communications Association and  Annual Conference.  
  (Phoenix, Arizona, April 21-24, 1971. 
Browne, Donald R, International Radio Broadcasting: The limits of the limitless medium.  
  New York: Praeger, 1982.  
Carl Hausman, Fritz Messere, Philip Benoit, Modern Radio Production: Production,  

  Programming and Performances. 7th edition. Belmont: Thomson Wadworth,  
  2007. 
Cave, M. and Brown, A. (1990). The Impact of Competition on Public Service  

 Broadcasting. Paper presented at the Perspectives on Public Service  
 Broadcasting seminar, Institut National de     l’Audiovisuel , Paris. 
Ito Youichi. Some Trends in Communication Research and Education in Japan. Global  
  Trends in Communication Education and Research. 2006, p.115-131. 
Kearney, Michael and Adachi, Setsuko. Mapping Hybrid Identities: A Matrix Model for  

  Transculturality. At the Interface/Probing the Boundaries. 2012. Vol.79. p 65- 
  81. 

http://www.nhk.or.jp/lesson/thai/skitcompe/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/th/aboutnhk/
http://www.nhk.or.jp/intl80th/


177 
 

Robert  McLeish, Radio Production, A Manual for broadcasters. 4thedition. UK: Focal  
 Press, 1999 
Valerie Geller, Creating Powerful Radio: Getting, Keeping & Growing Audiences.  
 Hungary: Focal Press, 2007 
NHK Public Relations Department, NHK ANNUAL REPORT 2015/2016. 2015 
United Kingdom Home Office. Report of the Committee on Financing the BBC(Peacock  
  Report) (Cmnd. 9824). London: Her Majesty’s Stationery Office, 1986 
 
Interview  
Haruhiko Iguchi. 2015, November 4. Head of Multilingual Division, NHK WORLD, Tokyo. 

 Lecture.  
 
Electronic Sources: 
NHK WORLD Department. 2015. 80 years of NHK WORLD 1935-2015. A History of  

 International Broadcasting from Japan. Retrieved March 30, 2015, from    
 NHK WORLD 80th Anniversary website: http://www.nhk.or.jp/intl80th/ 
NHK WORLD Radio Japan, 2015 www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/japanese,  
 www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/focus,  
 www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/letscook.  [Cited January 1, 2016]. 
World Radio and Television Council. Public Broadcasting Why? How? 2001 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

............................................  

http://www.nhk.or.jp/intl80th/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/japanese
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/focus
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/letscook
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบวิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ 
ประจ าวัน…………………ที่ ………………………........... 2558 

ท าเครื่องหมาย  หรือ กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
1.ออกอากาศ วัน  □ 1.อาทิตย์  □ 2.จันทร ์ □ 3.อังคาร  □ 4.พุธ  □ 5.พฤหัสบด ี□ 6.ศุกร ์ □ 7.เสาร์ 

2.ออกอากาศ เดือน □1.กรกฎาคม    □ 2.สิงหาคม    □ 3.กันยายน    □ 4.ตุลาคม 
3.จ านวนชิ้นข่าววันนี้        .....  ชิ้น/ข่าว 
4.ช่วง “เจาะประเด็นวันน้ี”  □ 1. ไม่มี  

   □ 2. มี (ระบุประเด็น)......................................................................... 
5.”หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้” ที่อ่านในส่วนน ารายการ มีจ านวน  ..... หัวข้อ 
6.วิเคราะห์การจัดล าดับและสัดส่วนของข่าวตามระดับความส าคัญ 
ล าดับ
ที่ หัวข้อข่าว 

ระดับความส าคญัของข่าว ถูกเลือกเป็น 
หัวข้อข่าวที่ส าคัญ 
ท าเครื่องหมาย  

เกี่ยวข้องกับ ช่วง
เจาะประเด็นวันนี ้
ท าเครื่องหมาย  

World Asia Japan 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

11       

                                                                รวม      

 
 

------------------------------------ 
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คู่มือการลงรหัสในตารางวิเคราะห์ล าดับความส าคัญและสัดส่วนข่าว  

ของ NHK WORLD Radio Japan ภาคภาษาไทย 

ข้อมูลเบื้องต้น: 
1. จากเว็บไซต์ http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/  ระบุ “ข่าว(หมายถึงรายการข่าว

ประจ าวัน) “เสนอข่าวล่าสุดจากญี่ปุ่นและทั่วโลก” 

2. จากการบรรยายของคุณ Mari KITAIZUMI บรรณาธิการใหญ่ และสัมภาษณ์ คุณ Ayako UEDA

ผู้ช่วยบรรณาธิการผู้ท าหน้าที่คัดเลือกข่าวส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข่าวภาค

ภาษาไทย สรุปได้ว่า  

2.1“บก.ข่าวใหญ่ คัดเลือกจากข่าวจ านวนมากมายที่นักข่าวของเอ็นเอชเคส่งมาจากทั้งใน
และนอกประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมองที่เอ็นเอชเคเห็นว่าส าคัญและมุมมองที่ต่างชาติ
สนใจ” 
2.2 “ไม่มีข้อก าหนดสัดส่วนประเภทข่าวที่น ามาจัดล าดับ(เช่น ข่าวการเมืองต้องมาก่อน 
ฯลฯ) ตัดสินใจตามความส าคัญของข่าวของ NHK เสาหลัก 3 ข้อ ที่ใช้ในการเลือกข่าว คือ 
ส าคัญระดับโลก  ระดับเอเชีย และ ระดับประเทศญี่ปุ่น [World, Asia, Japan] 

3. จากเว็บไซต์ http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลัก(ภาษาอังกฤษ)

ของ NHK แบ่งกลุ่มเนื้อหาข่าวเป็น 4 กลุ่ม คือ  (Top Stories)  Japan  Asia  World และ 

Biz/Tech ซึ่งมีข่าวเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เอเชีย และ โลก เช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ  
1.เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของเนื้อหาข่าวแต่ละกลุ่มในบรรดา 3 กลุ่ม(เสาหลัก) ว่า มีการเสนอข่าว
กลุ่มใดมากที่สุด  รองลงมา และ น้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นน้ าหนักของการเสนอข่าวในภาพรวม 
2.เพื่อวิเคราะห์ว่าหัวข้อข่าวที่ส าคัญที่อ่านในช่วงเริ่มรายการ เป็นข่าวกลุ่มใด (โดยการนับ) 
โดยใช้หลักการน าเสนอข่าววิทยุที่ว่า ข่าวใดที่ผู้ผลิตรายการ หรือ บก.ให้ความส าคัญ จะถูก
น าเสนอในล าดับต้น ๆ และยาวกว่าข่าวที่ส าคัญรองลงมา (แทนการพาดหัวข่าวหรือมีภาพข่าว
เหมือนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์) 

โครงสร้างของข่าว (บทข่าวอ่าน) 
 ตัวอย่างที่น ามาทดสอบเครื่องมือเป็นบทข่าวที่ถอดเสียงจากข่าวประจ าวันที่ออกอากาศ วัน
จันทร์ท่ี 3 สิงหาคม ถึง วันพุธที่ 5 สิงหาคม รวม 3 วัน  
 วันเสาร์-อาทิตย์  มีความยาวของรายการข่าว 9 นาที ไม่มี “ช่วงเจาะประเด็นวันนี้” 
 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ มีความยาวของรายการข่าว 14 นาที  

 ผู้ประกาศข่าว เริ่มอ่านตั้งแต่  “ที่น่ี เรดิโอ แจแปน...” แล้วอ่าน “หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้
...” จนถึง “จบข่าว...” 

 



182 
 

การพิจารณาเนื้อหารายการข่าว 
1. “หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้” หมายถึง หัวข้อข่าวบางชิ้นที่ผู้ประกาศข่าวอ่าน ในส่วนน าเข้า

รายการ โดยมีเสียงดนตรีประจ ารายการคลออยู่ เม่ือ อ่านหัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้จบแล้ว 
ผู้ประกาศพูดว่า “ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว”   

2. ข่าวที่ถูกเลือกเป็นหัวข้อข่าวที่ส าคัญ อาจมีจ านวน 1, 2 หรือ 3 หัวข้อ ให้ท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องทางขวามือ 

3. ช่วง “เจาะประเด็นวันนี  ” หมายถึง เนื้อหาเรื่องหนึ่งที่เป็นบทรายงาน บทวิเคราะห์ประเด็น
ข่าวที่เคยออกอากาศไปก่อนหน้านี้ โดยเสนอรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ  
นักวิเคราะห์ข่าวของเอ็น เอช เค นักวิชาการ  และมีคลิปเสียงของบุคคลที่เป็นผู้วิเคราะห์
หรือวิจารณ์ข่าวนั้น ๆ ด้วย 

4. ข่าวใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอในช่วง”เจาะประเด็นวันนี้” ให้ท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องทางขวามือ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกข่าวลงแต่ละกลุ่มเสาหลัก 
 อาศัยแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการเขียนข่าว 5 W+ 1H  

พิจารณา Who: ผู้พูด ผู้กระท า หรือผู้ถูกกระท า ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือ 
องค์กร เป็นอันดับแรก หากเนื้อข่าวกล่าวถึงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีผู้กระท ามากกว่า 1 คน/กลุ่ม/
ประเทศ/องค์กร ให้พิจารณาWhere: สถานท่ีที่เกิดเหตุการณ์นั้น และระดับของผลกระทบ(ที่อาจเกิดขึ้น)
จากเหตุการณ์นั้น 

1. ข่าว Japan  หมายถึง 
1.1 ข่าวที่ผู้น าญี่ปุ่น รัฐบาล องค์กร และคนญี่ปุ่น เป็นผู้กระท าหรือถูกกระท า รวมทั้ง

คนญี่ปุ่นได้รับรางวัลระดับชาติ /นานาชาติ หรือ เป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ นอก
ประเทศญี่ปุ่น 

1.2 เหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในประเทศญี่ปุ่น   
2. ข่าว Asia หมายถึง 

2.1 ข่าวที่ผู้น า รัฐบาล องค์กร และบุคคล ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้กระท าหรือถูกกระท า รวมถึงการได้รับรางวัล  หรือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในเอเชีย 
รวมทั้ง ข่าวที่ญี่ปุ่น ท าร่วมกับประเทศอื่นในเอเชียและอาจมีผลในระดับภูมิภาค
เอเชีย 

2.2 เหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นใน ณ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
3. ข่าว World หมายถึง 

3.1 ข่าวที่ ผู้น า รัฐบาล องค์กร และบุคคล ประเทศต่าง ๆ นอกภูมิภาคเอเชีย  องค์การ
ระหว่างประเทศ  รัฐบาลหรือผู้แทนภาคธุรกิจของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเอเชีย รวมทั้งกิจกรรมที่บุคคล องค์กร ผู้น า หรือผู้แทนของประเทศ
ต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย เป็นผู้กระท า ถูกกระท า ร่วมกัน
จัดขึ้น ณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ รวมทั้ง เหตุการณ์ มติ ข้อเสนอ ประกาศ 
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แถลงการณ์ ข้อตกลงร่วมกันในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งข่าวที่ญี่ปุ่น
ท าร่วมกับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากเอเชียมี และอาจมีผลในระดับโลก 

3.2 เหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ประเทศ เขตแดน หรือในภูมิภาคอื่น ๆ 
นอกจากญี่ปุ่นและเอเชีย 

4. ข่าวที่มีญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชีย ด าเนินกิจกรรมหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบระดับ
ภูมิภาคเอเชีย นับเป็นข่าว Asia  

5. ข่าวที่มีญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ สหรัฐ อังกฤษ ซีเรีย หรือ เกี่ยวกับสงคราม
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอื่น นับเป็นข่าวระดับ World 

6. ข่าวที่มีญี่ปุ่น ประเทศในเอเชีย และประเทศในภูมิภาคอื่น ตลอดจนการประชุม มติ ประกาศ 
สัญญา ความตกลงต่าง ๆ ในที่ประชุมระดับนานาชาติ นับเป็นข่าวระดับ World 

 
 

…………………………. 
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คู่มือการบันทึกแบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการของเรดิโอ แจแปน 

ข อมูลเบื้องต น: 1. เรดโิอแจแปนภาคภาษาออกอากาศรายการต่าง ๆ วันละ 30 นาที รายการภาค
ภาษาไทยที่รับฟังได้ในประเทศไทยออกอากาศครั้งแรก เวลา 18:30 น. และออกอากาศซ้ าเวลา19:30 
น. และ 05:59 น. 
  2.ชื่อรายการ และ วัน-เวลา ออกอากาศ ต่อจาก ข่าว มีดังตารางออกอากาศต่อไปนี้ 

เวลาประเทศไทย จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร์ อาทิตย ์

1830 1930   

ข่าว (15 นาที) 

ข่าว (10 นาที) 

 
 

พาเหรด
เพลงฮิต 

 
/ 

เปิด
หน้าต่าง
วัฒนธรรม 
ป๊อปญ่ีปุ่น 
/ เพลิน
เพลงกับ
ฤดูกาล 

/ 
ชวนฟัง
เรื่องอ่าน 
3 

 
 

ดนตรพีา
เที่ยว 

 

1845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 

1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

0559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0620 

มาเรียน
ภาษาญ่ีปุ่
นกันเถอะ 

 
เทคโนโลยี
กับธุรกิจ 
 ต่อด้วย 
รู้จักญ่ีปุ่น
ผ่านการ

ร้อยเรียงค า
แห่งฤดูกาล 

/ 
RJ 

MANUAL 

 
รู้โลก มอง
ญี่ปุ่น 

 
รู้โลก มอง
ญี่ปุ่น 
/ 

มนต์เสน่ห์
ศิลปะชิ้นเอก
แห่งญ่ีปุ่น  
1 

ลัดฟ้า ล่าฝัน 
ณ ญ่ีปุ่น 
2 

 

 
เข้าครัว
ญี่ปุ่น 

/ 
Welcome 

to 
Amazing 
Japan! 

 
(ออกอากา
ศสลับกัน
สัปดาห์เว้น
สัปดาห์) 

1. 1 รายการ “มนต์เสน่หศ์ิลปะชิน้เอกแห่งญ่ีปุ่น” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน 

2. 2 รายการ “ลัดฟ้าล่าฝัน ณ ญ่ีปุ่น” ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน 

3. 3 รายการ “ชวนฟังเรื่องอ่าน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ที่ 4 และ 5 ของเดือน 

นิยามศัพท์ที่ใช ในการวิเคราะห์เนื้อหา: 
1.เนื้อหารายการของเรดิโอ แจแปน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม (Categories) คือ 

1.บทเรียนภาษาญี่ปุ่น ในรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ (Easy Japanese) 
2.เทคโนโลยีกับธุรกิจ  (Technology & Business) เป็นชื่อรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่น ามาใช้ในเชิงธุรกิจ 

3.สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Affairs) หมายถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ส าคัญ น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น หรือเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นปัจจุบันท่ีเกิดขึ้น จัดให้มีขึ้นในญี่ปุ่นหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 

 
4.วัฒนธรรม./... 
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4. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึงเนื้อหาที่กล่าวถึงศิลปะแขนงต่าง ๆ และวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น รวมทั้งวรรณกรรม และวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เช่น การ์ตูน
ญี่ปุ่น หรือ มังงะ ภาพยนตร์อะนิเมะ การแต่งกายคอสเพลย์    
5.ดนตรี (Music) หมายถึง รายการเพลง มีการเปิดเพลงญี่ปุ่นประเภทต่าง ๆ ให้ฟังใน
รายการ 
6.อาหารกับสุขภาพ (Food & Health) หมายถึงรายการสอนท าอาหารญี่ปุ่นที่ดีต่อสุขภาพ 
7.การท่องเที่ยว (Travel) หมายถึงรายการท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
8.บุคคลที่น่าสนใจ (Human) หมายถึง เนื้อหารายการท่ีกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มี
ความน่าสนใจในเชิงชีวประวัติ ผลงาน ท าประโยชน์แก่สังคม มีความสามารถพิเศษ ประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ 
9. การรับมือภัยพิบัติ (Disasters Preparedness) หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อม การช่วยเหลือ การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ 
การแพร่กระจายของรังสีที่เป็นอันตราย 
10.พูดคุยกับผู้ฟัง (Interactive) หมายถึง รายการที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นส าหรับผู้ฟังใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ สัมภาษณ์คนไทยที่ไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่น การตอบจดหมายของ
ผู้ฟังรายการต่าง ๆ ของเรดิโอ แจแปน เปิดเพลงตามค าขอ  รวมท้ังรายการท่ีแจ้งให้ทราบ
การเปลี่ยนแปลง หรือ การเสนอรายการต่าง ๆ ของ เรดิโอ แจแปน ชื่อรายการ RJ 
MANUAL (คู่มือการฟังเรดิโอ แจแปน) ก็จัดอยู่ในประเภทรายการพูดคุยกับผู้ฟัง 

2. วิธีการเสนอรายการ (Presentation Techniques) 
การวิเคราะห์วิธีเสนอรายการ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ จุมพล รอดค าดี (2525) และ  

ยุพา สุภากุล (2534) (การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม.่ 2534. หน้า 55-66.) ในการสรา้งแบบวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาวิธีการ
เสนอรายการซึ่งแบ่งเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เสียงพูด (Voice) เสียงดนตรี(Music) และ เสียงประกอบ
(Sound) 

2.1 การพิจารณาเสียงพูด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
-ลักษณะที่ 1 จ านวนเสียงของบุคคล โดยนับเสียงพูดที่ได้ยินทุกเสียง รวมทั้งเสียงของผู้ร่วมรายการ 
และเสียงของบุคคลอื่น ทั้งพูดกันสด ๆ หรือ มีการบันทึกเสียงไว้ก่อน (Pre-Recorded) 

1. จ านวนของผู้พูดหรือเสียงพูด มี 1 คน หมายถึงมีเสียงคนเดียวพูดตั้งแต่ต้นจนจบ 
2. จ านวนผู้พูดมี 2 คน หมายถึง มีผู้ด าเนินรายการ 2 คน หรือ มีเสียงผู้ด าเนินรายการ 
1 คน และ มีเสียงของบุคคลอื่นอีก 1 คน ตั้งแต่ต้นจนจบ 
3. จ านวนผู้พูด มีมากกว่า 2 คน หมายถึง นับเสียงของผู้พูด ทุกเสียงได้ มากกว่า 2 คน 

-ลักษณะที่ 2  ลีลาการพูด หรือ เทคนิคการเล่าเรื่อง พิจารณาวิธีการพูดที่แตกต่างกันคือ 
1. บรรยาย (straight Talk) หมายถึง พูด หรือ อ่านจากบทพูดในลักษณะการบรรยาย 

ให้ผู้ฟังทราบ 
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2. พูดคุย หรือ สนทนากัน (Talk / Conversation) หมายถึง ผู้ด าเนินรายการมีการ 
สนทนาโต้ตอบ หรือ ถาม-ตอบ กันเพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ  

3. สัมภาษณ์บุคคลอื่น (Interview) หมายถึง มีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ด าเนินรายการ มาตอบ 
ค าถามของผู้ด าเนินรายการ 

4. อภิปราย (Discussion) หมายถึง มีบุคคลอื่นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยถึง 
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงในรายการโดยมีผู้ด าเนินรายการ เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderator) 

5.บรรยายเหตุการณ์ (Commentary) หมายถึงมีผู้พูด หรือผู้ด าเนินรายการ ถ่ายทอด 
เรื่องราวที่ตนเองพบเห็นจากสถานท่ีเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ ให้ผู้ฟังทราบ โดยมีเสียงของเหตุการณ์เป็นพื้น
หลังของการพูด 

6.บทสนทนาสั้น ๆ (Skit) หรือ แสดงละคร (Drama) หมายถึงมีผู้แสดงบทบาทเป็นตัว 
ละครในบทสนทนาสั้น ๆ หรือ แสดงละครสั้น เพื่อเล่าเรื่อง อธิบาย สาธิตวิธีการ โดยมีเสียงประกอบที่สื่อ
ถึงสถานท่ีหรือกิจกรรมที่ผู้แสดงก าลังกระท า 

7.เล่าเรื่อง (Story Telling) หมายถึง มีผู้พูดเพียงคนเดียว เล่าเรื่อง อ่านนิทาน นิยาย  
ให้ผู้ฟังฟัง 

8.อ่านบทร้อยกรอง (Poetry) หมายถึง มีการอ่านกลอน บทกวี หรือ บทร้อยกรอง 
ประเภทต่าง ๆ  

9. รับโทรศัพท์จากผู้ฟัง (Phone-in/ Quiz) หมายถึง มีเสียงของผู้ฟังผ่านทางโทรศัพท์ 
เข้ามาในรายการ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ถามค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือเล่นเกมตอบปัญหากับผู้
ด าเนินรายการ 

10. นานาทัศนะ (Vox-Pop) หมายถึง มีเสียงของบุคคลอื่นท่ีเป็นประชาชนทั่วไป 
หลาย ๆ คน พูดถึงประเด็นปัญหา หรือ แสดงความคิดเห็น อย่างสั้น ๆ ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้ฟังคิดตาม 

2.2 การพิจารณาเสียงดนตรี เป็นการพิจารณาว่ามีการใช้เสียงดนตรีหรือเพลงใน
รายการในลักษณะใด  

1. ใช้เฉพาะดนตรี เปิด – ปิด รายการ หรือ เพลงประจ ารายการ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 
รายการนั้น ๆ (Signature Tune) 

2 ใช้เพลงบรรเลง หรือ ดนตรีในการคั่น เชื่อม ส่วนต่าง ๆ ของรายการ หรือแทรกใน 
เนื้อหาเพื่อเสริมบรรยากาศ (Transitional /Bridge Music) 

3.มีเสียงดนตรีสั้น ๆ (Jingle) คั่นในแต่ละช่วงของรายการ 
4.มีเพลงที่มีเนื้อร้อง มีเสียงนักร้อง ในรายการเพื่อให้ความบันเทิง 1-2 เพลง 
5.เปิดเพลงที่มีเนื้อร้อง มากกว่า 2 เพลง ในแบบรายการเพลง 
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2.3 การพิจารณาการใช้เสียงประกอบ เป็นการพิจารณาการใช้เสียงประกอบประเภท 

ต่าง ๆ ในรายการ เพื่อเสริมความสมจริง สร้างบรรยากาศ หรือไม่ และใช้อย่างไร 
1. ไม่มีการใช้เสียงประกอบเลย 
2. มีการใช้เสียงจริงของเหตุการณ์ (Actuality) หมายถึง มีเสียงเหตุการณ์ ณ สถานท่ี
เกิดเหตุ หรือ เสียงท่ีเกิดขึ้นจริงในขณะที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบเสียงพูดของผู้
ด าเนินรายการ เช่น เสียงเครื่องจักร เสียงการใช้เครื่องมือผลิตงานหัตถกรรม  
3. มีการใช้เสียงประกอบจากสถานท่ีจริง ที่กล่าวถึงในเน้ือหาของรายการประกอบการ

พูดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของผู้ฟัง ทั้งแบบที่เป็นการบรรยายสด ถ่ายทอดสด  
และน าเสียงที่บันทึกไว้มาเปิดให้ฟัง เช่น เสียงของรถไฟชิงกันเซ็งเข้าเทียบชานชาลา 

เสียงลมทะเล เสียงน้ าตก 
4.มีการท าเสียงประกอบขึ้นสด ๆ ขณะพูด เพื่อให้มีจังหวะท่ีเหมาะสม เช่น เสียง

ปรบมือ  เสียงเคาะประตู  เสียงสั่นกระดิ่ง 
5. มีการใช้เสียงประกอบส าเร็จรูปจากวัสดุเสียง ไฟล์ คลิป ทั่วไป เช่น เสียงกร่ิง

โทรศัพท์ เสียงแตรรถยนต์ เสียงลมพายุ เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก  
 
 
 

……………………………. 
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แบบวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีน าเสนอรายการ (Feature)ของ Radio Japan  
1.ID: …………. ชื่อรายการ.......................................................................................  
2. รายการน้ีออกอากาศวัน  ………… (จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) 
3.รายการคร้ังนี้ออกอากาศเม่ือ วันท่ี (เติมวันท่ี) ……………..  (เดือน)............................. พ.ศ. 2558  

4.รายการนี้มีเนื้อหา (Content) ตรงกับหัวข้อเรื่องใดมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

 □ 1. สอนภาษาญี่ปุ่น   □ 2. เทคโนโลยีใหม่ท่ีน ามาใช้ในเชิงธุรกิจ   
□ 3. เหตุการณ์/สถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น หรือ เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น 

 □ 4. ศิลปะ วรรณกรรม วัฒนธรรม □ 5. ดนตรี  เพลง  การแสดง  
□ 6. สอนท าอาหารสุขภาพ  □ 7. การท่องเที่ยว สถานที่/กิจกรรมท่องเที่ยว□ 8. 
บุคคลที่น่าสนใจ   □ 9. การรับมือภัยพิบัติ 

 □10. พูดคุยกับผู้ฟัง หรือ แจ้งให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรดิโอ แจแปน 

5. รายการน้ีมีวิธีเสนอเนื้อหา (Presentation Technique)อย่างไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
5.1 จ านวนเสียงพูด/ผู้พูด (นับเสียงพูดของผู้ด าเนินรายการหลัก ผู้ร่วมรายการทุกเสียง/ทุกคน)

  
□ 1. พูด คนเดียว   □ 2. พูด 2 คน  □ 3. มีผู้พูดมากกว่า 2 คน (นับได้......คน/เสียง) 

 5.2 ผู้พูดมีวิธีการพูด การเล่าเรื่อง การเสนอเนื้อหาอย่างไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
□ 1. บรรยาย หรือ เล่าเรื่อง ในลักษณะพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรง  
□ 2. ผู้พูด/ผู้ด าเนินรายการ มีการสนทนากัน หรือ ถาม-ตอบกันเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ 
        เนื้อหา 
□ 3. ผู้ด าเนินรายการหลัก สัมภาษณ์บุคคลอื่น  ในลักษณะการเชิญมา 
        สัมภาษณ์ในห้องบันทึกเสียงหรือ สัมภาษณ์ ณ สถานท่ีจริง  
□ 4. อธิบายให้เข้าใจรายละเอียดท่ีซับซ้อน หรือสอนวิธีการท าแต่ละขั้นตอน 
         อย่างละเอียด  
□ 5. มีการใช้เสียงบรรยายเหตุการณ์สด (Commentary) ณ สถานจริง  
□ 6. มีการใช้คลิปเสียงบทสนทนาสั้น ๆ หรือ ละครสั้น ๆ จ าลองสถานการณ์ 
□ 7. ผู้ด าเนินรายการเล่านิทาน อ่านเน้ือเรื่องของเรื่องสั้น หรือ อ่านบทกวี  
□ 8. อ่านข้อความที่ผู้ฟังส่งมาในรายการและตอบข้อความนั้น ๆ (ตอบจดหมายจาก

ผู้ฟัง) 
□ 9. ผู้ด าเนินรายการรับโทรศัพท์จากผู้ฟัง (Phone-in) เพื่อพูดคุย ถามค าถาม แข่งขัน 
□ 10. ด าเนินรายการอภิปราย โดยมีบุคคลอื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ 
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5.3 รายการนี้มีการใช้เสียงดนตรีในลักษณะใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□1. มีเพลงประจ ารายการ (ตอนเร่ิมและจบรายการ)   
□2. มีเพลงบรรเลงคั่น เชื่อม หรือแทรกในรายการ เพื่อสร้างบรรยากาศตามเนื้อเรื่อง 
□3. มี Jingle คั่น หรือ แบ่ง ช่วงต่าง ๆ ของรายการ   
□4.เปิดเพลงที่มีเนื้อร้อง 1-2 เพลง เพื่อให้ความบันเทิง หรือ ตามค าขอของผู้ฟัง 
□5. เปิดเพลงที่มีเนื้อร้องมากกว่า 2 เพลง หรือมีการแสดงสด(Concert) ใน
ลักษณะรายการเพลง  

 5.4 รายการนี้ใช้เสียงประกอบ (Sound) หรือไม่ ถ้ามี ใช้ในลักษณะใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  

□ 1. ไม่มี  
□ 2. ใช้เสียงประกอบจากสถานท่ีหรือเหตุการณ์จริง(Actuality) 
□ 4. ใช้เสียงประกอบจากสถานท่ีจริง  
□ 4. ใช้เสียงประกอบที่ท าขึ้นสด ๆ ระหว่างพูด ในห้องบันทึกเสียง 
□ 5.ใช้เสียงประกอบส าเร็จรูป (จากซีดีหรือคลิป) (Sound Effect) 

 
 

………………………. 
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คู่มือการบันทึกแบบวิเคราะห์เนื้อหาจดหมายจากผู้ฟังที่ตอบในรายการดนตรีพาเที่ยว 

ข อมูลเบื้องต น:  

1. รายการดนตรีพาเที่ยว เป็นรายการพูดคุยกับผู้ฟัง (Interactive) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 

หลังข่าว ความยาวของรายการ 19 นาท ี

2. รายการดนตรีพาเที่ยว ผลิตเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญคนไทย มีเนื้อหาให้ตอบสนองความ

ต้องการและรสนิยมของผู้ฟังไทย จึงแตกต่างกับรายการอื่น ๆ อีก  14 ชื่อรายการ ซึ่งผลิตขึ้นโดยผู้ผลิต

รายการชาวญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีก 16 ภาษา  

3.รายการดนตรีพาเที่ยว มีวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย ยืดหยุ่นให้มีเนื้อหาแตกต่างกัน 3 

รูปแบบ คือ  

3.1 พูดคุยกับผู้ฟัง เปิดเพลงที่เข้ากับเนื้อหารายการ เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่

เกี่ยวข้องกับคนไทย เช่น เทศกาลอาหารไทยที่โตเกียว คณะถ่ายท าภาพยนตร์มาถ่ายท าที่

จังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่น  โดยมีการสัมภาษณ์คนไทยและคนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกิจกรรม

ดังกล่าว คนไทยที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน การประกวด  ผู้ประกาศภาคภาษาไทยที่จะพ้น

จากหน้าที่ และผู้ประกาศคนใหม่ที่เข้ามาท างาน  บางครั้ง น าเนื้อหาข้อมูลปลีกย่อยที่เสนอใน

รายการอื่น ๆ เช่น Welcome to Amazing Japan! รู้โลกมองญี่ปุ่น มาเสนอเพิ่มเติมในรายการ  

เปิดเพลงญี่ปุ่นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ขอฟัง ปิดท้ายด้วยการตอบจดหมายของผู้ฟัง และอาจเปิดเพลง

ตามค าขอของผู้ฟัง 

3.2 พูดคุยกับผู้ฟัง เปิดเพลง และเสนอช่วง ”เที่ยวไปชิมไป”โดยผู้ด าเนินรายการคนใด

คนหนึ่ง เป็นผู้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเก็บข้อมูลมาเสนอโดยเขียนบทพูดให้เป็นการ

สนทนาตอบโต้กัน  ปิดท้ายด้วยการตอบจดหมายของผู้ฟังและเปิดเพลงตามค าขอปิดท้าย

รายการ 

3.3 พูดคุยกับผู้ฟังน าเข้าสู่การเล่าเรื่องแบบญี่ปุ่น ระกุโงะ โดยมี คุณ โฆษิต ทิพย์เทียม

พงษ์ เป็นผู้เล่า มีเสียงประกอบเป็นเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น จบแล้วเป็นการตอบจดหมายที่

ผู้ฟังเขียนมาในรายการทางอีเมล จดหมาย และ ไปรษณียบัตร 

4.จ านวนผู้ฟังที่ได้รับการตอบจดหมาย มาก-น้อย เท่าใด ขึ้นกับเวลาที่เหลือจากการเสนอ

เนื้อหาหลัก ถ้าการเล่าเรื่อง ระกุโงะ ยาว ก็ตอบจดหมายได้ 2-3 คน  ถ้าเนื้อหาของการเสนอเรื่องราว

แบบที่ 1 ยาว มีการสัมภาษณ์ยาวนาน ก็อาจไม่ตอบจดหมายใด ๆ เลย 
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นิยามศัพท์ที่ใช ในการวิเคราะห์เน้ือหา: 
1. ชื่อผู้ฟัง... จาก...หมายถึง ชื่อผู้ฟังที่ผู้ด าเนินรายการอ่าน โดยไม่อ่านนามสกุล และบอกว่า

ส่งมาจากจังหวัดใดของประเทศไทย หรือ จากประเทศเพื่อนบ้านท่ีฟังภาษาไทย เช่น ลาว 
2. ช่องทางที่ผู้ฟังส่งข้อความเข้ามา หมายถึง ผู้ฟังส่งข้อความไปยังเรดิโอ แจแปน โดยผ่าน

ทางอีเมล จดหมาย หรือไปรษณียบัตร  ในกรณีที่ผู้ด าเนินรายการไม่บอกว่าผู้ฟังส่งมาทาง
ใด ให้ท าเครื่องหมาย  ที่ช่อง ผู้ด าเนินรายการไม่ได้กล่าวถึง 

3. ข้อความที่ผู้ฟังเขียนมา หมายถึง ข้อความที่ผู้ด าเนินรายการอ่านหลังจากอ่านช่ือผู้ฟังท่าน
นั้น (อาจจะเอ่ยชื่อคนเดียว หรือ รวม กัน 3 คนเขียนมาเรื่องเดียวกัน) ให้คัดลอกข้อความลง
ในที่ว่างในข้อนี้ 

4. วัตถุประสงค์ที่สื่อสารกลับไปยังเรดิโอแจแปน  หมายถึง ความต้องการ หรือ สิ่งที่เป็น
แรงจูงใจให้ผู้ฟังเขียนจดหมายหรืออีเมลไปยังเรดิโอแจแปน    
□ 4.1 ต้องการบทเรียน หรือ เขียนมาเพื่อขอรับบทเรียน ของรายการมาเรียน  
    ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
□ 4.2 ถาม  หมายถึงผู้ฟังค าถามต่าง ๆ  ทั้งที่เกี่ยวกับรายการใด ๆ ของเรดิโอ  
    แจแปน  หรือ ค าถามเกี่ยวกับญี่ปุ่น และ ภาษาญี่ปุ่น 
□ 4.3 ชม  หมายถึงผู้ฟังแสดงความชื่นชม หรือ ความประทับใจ ที่มีต่อรายการต่าง ๆ 

  
□ 4.4 ติ  หมายถึงผู้ฟังกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่พอใจ ต่อเนื้อหารายการหรือการ 
    ด าเนินงาน 
□ 4.5 แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง ข้อความที่ให้ 
     รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ชอบ หรือ ไม่ชอบ สิ่งที่เสนอในรายการต่าง ๆ  
□ 4.6 ทักทาย หมายถึง การเขียนมาทักทาย ผู้ด าเนินรายการเพื่อให้ทราบว่า ตนเอง 
    ฟังรายการอยู่ 
□ 4.7 คุยกับผู้ด าเนินรายการโดยตรง  เล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ของผู้ฟังให้ทราบ  
    หมายถึงผู้ฟังเขียนมาเล่าเรื่องราวของตนเอง ที่อาจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ 
   ผู้ด าเนินรายการทราบ   
□ 4.8 แจ้งชื่อ ที่อยู่ให้ทราบ หมายถึง การแจ้งที่อยู่เพื่อให้ส่งจดหมายข่าวหรือ 
     บทเรียนให้ 
□ 4.9 เรื่องอื่น ๆ  หมายถึงเรื่องที่ไม่ตรงกับหัวข้อ 4.1-4.8 ข้างต้น 
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5. เรื่องที่ผู้ฟังเขียนมานั้นเกี่ยวข้องกับรายการใดบ้าง หมายถึง ผู้ฟังได้เอ่ยช่ือรายการใดที่ได้รับ
ฟังจาก เรดิโอ แจแปน  หรือ ผู้ด าเนินรายการได้ตอบจดหมายโดยอ้างอิงถึงรายการใดของเรดิโอ แจ
แปน ให้ท าเครื่องหมาย ในข้อนั้น ผู้ฟังอาจเอ่ยถึงชื่อรายการมากกว่า 1 รายการ ต่อไปนี้ 
 □ 5.1 มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ  □ 5.2 เทคโนโลยีกับธุรกิจ 
 □ 5.3 รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล □ 5.4 RJ MANUAL 
 □ 5.5 รู้โลกมองญี่ปุ่น    □ 5.6 มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น 
 □ 5.7 ลัดฟ้าล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น   □ 5.8 เข้าครัวญี่ปุ่น 
 □ 5.9 Welcome to Amazing Japan!  □ 5.10 พาเหรดเพลงฮิต 
 □ 5.11 เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น □ 5.12 เพลินเพลงกับฤดูกาล 
 □ 5.13 ชวนฟังเรื่องอ่าน   □ 5.14 ดนตรีพาเที่ยว 

□ 5.15 ไม่เอ่ยชื่อรายการใดเลย   □ 5.16 ข่าวประจ าวัน 
………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารเกี่ยวกับ NHK WORLD RADIO JAPAN 
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NHK Organization Chart 
เอกสารถ่ายส าเนา 
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ประกาศรับสมัคร ผู้ประกาศภาคภาษาไทย 

NHK WORLD RADIO JAPAN’s Thai Section is 
Looking for service – entrusted staff for reading and 
Translating scripts. 
 

เอกสารถา่ยส าเนา 
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ประกาศรับสมัคร ผู้ประกาศภาคภาษาไทย 

หน้า 2 
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จดหมายข่าว เสียงทักทายจากเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2558 

 
เอกสารถ่ายส าเนา 
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จดหมายข่าว เสียงทักทายจากเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ฤดูร้อน ปี 2558 

 
เอกสารถ่ายส าเนา 
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จดหมายข่าว เสียงทักทายจากเรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2558 

 
เอกสารถ่ายส าเนา 
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แบบฟอร์ม 
รายงานการรับฟังรายการภาคภาษาไทยของเรดิโอแจแปน 

 
เอกสารถ่ายส าเนา 
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ประกาศ รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 
ประกวดเขียนบทสนทนา 

เท่ียวญี่ปุ่นกับบทสนทนาที่คุณแต่งเอง 
 

เอกสารถ่ายส าเนา 
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ประกาศผลประกวดเขียนบทสนทนา 
รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 

 
บทสนทนาที่ดีท่ีสุด 2 บท ได้รับเลือกแล้ว 

เอกสารถ่ายส าเนา 
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ประกาศผลประกวดเขียนบทสนทนา 
รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 

 
บทสนทนาที่ดีท่ีสุด 2 บท ได้รับเลือกแล้ว 

หน้า 2 
 
 

เอกสารถ่ายส าเนา 
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ประกาศผลประกวดเขียนบทสนทนา 
รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ 

 
บทสนทนาที่ดีท่ีสุด 2 บท ได้รับเลือกแล้ว 

หน้า 3 
 
 

เอกสารถ่ายส าเนา 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลรายการวิทยุที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

   ตัวอย่างบทวิทยุ 
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ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์ 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

1 บทที่ 1  ดิฉนัคอื แอนนาค่ะ 
WATASHI   WA   ANNA   DESU 
ตัวเอกในบทเรียนชุดนีข้องเราคือ แอนนา นักศึกษาต่างชาติจาก
ประเทศไทย และเธอเป็นแฟนตัวยงอง “มังงะ” หรือการ์ตูนญี่ปุ่น 
ขอเชิญคณุผู้ฟังมาร่วมเรียนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกับแอนนา 
ในบทเรียนบทที่ 1 วันน้ี แอนนาจะพบกับซะกุระ ตวิเตอร์ที่
มหาวิทยาลัยของเธอเป็นครัง้แรก 

30 มีนาคม  

 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์

2.จิรายุ พุกบุญม ี

2 บทที่ 2  นี่คืออะไรคะ 
KORE  WA  NAN  DESU  KA 
วันน้ี แอนนาพบกับซะกุระ ตวิเตอรืของเธอที่มหาวิทยาลัย และ
แอนนามีของฝากจากไทยทีต่้องการจะมอบใหซ้ะกุระ 

6 เมษายน 

3 บทที่ 3  ห้องน ้าอยู่ไหนคะ 
TOIRE  WA  DOKO  DESU  KA 
ซะกุระจะพาแอนนาไปเที่ยวรอบ ๆ มหาวิทยาลัยคะ่ 

13 เมษายน 

4 บทที่ 4  กลับมาแล้ว 
TADAIMA 
เมื่อแอนนากลับมาพร้อมกับซะกรุะ ติวเตอร์ของเธอ คุณแม่ของ
หอพักออกมาทักทายแอนนากับซะกุระ 

20 เมษายน 

5 บทที่ 5 นั่นคอืสมบตัิของดิฉนัค่ะ 
SORE WA WATASHI WA TAKARAMONO DESU 
แอนนาเชญิซะกุระซึ่งเป็นตวิเตอร์ของเธอ ไปท่ีห้องของเธอที่
หอพัก และซะกุระพบอะไรบางอย่าง 

27 เมษายน 

6 บทที่ 6  หมายเลขโทรศัพทห์มายเลขอะไรคะ 
DENWA BANGO WA NANBAN DESU KA 
แอนนากับซะกุระคุยกันต่อในห้องของแอนนา ซะกุระถาม
หมายเลขโทรศัพท์ของแอนนา 

4 พฤษภาคม 

7 บทที่ 7  มีชูครีมไหมคะ 
SHIKURIMU WA ARIMASU KA 
แอนนาอยู่ที่ร้านเค้กกับซะกุระ พวกเธอจะเลือกซื้อเค้กอะไร เชญิ
ติดตาม 

11 
พฤษภาคม 

8 บทที่ 8 ขออีกครั งค่ะ 
MOICHIDO ONEGAI SHIMASU 
แอนนาก าลังนั่งเรียนวชิาภาษาญี่ปุ่นของศาสตราจารยซ์ุซุกิที่
มหาวิทยาลัย 

18 
พฤษภาคม 
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ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์  2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

10 บทที่ 10  ทุกคนอยู่ไหมครับ 
ZEN-IN  IMASU  KA 

วันน้ีมีนัดตรวจสุขภาพท่ีมหาวิทยาลัย นักศกึษาไปรวมตัวกันที่
สถานท่ีตรวจสุขภาพ 

8 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์

2.จิรายุ พุกบุญม ี

11 บทที่ 11 กรุณามาให้ได้นะคะ 
ZEHI KITE KUDASAI 
จะจัดงานเล้ียงที่หอพกัส าหรับนกัศึกษาตา่งชาติซึง่แอนนาพกัอยู่
ที่น่ัน เธอเชิญซะกุระไปร่วมงานเล้ียง 

15 มิถุนายน 

12 บทที่ 12 มาญ่ีปุ่นเมื่อไหร่คะ 
ITSU NIHON NI KIMASHITA KA 
มีงานเล้ียงที่หอพกัของนกัศึกษาต่างชาติซึง่แอนนาพักอยู่ที่นั่นนะ
คะ เธอแนะน าโรดริโก เพื่อนร่วมชั้นชาวเม็กซิโกให้รู้จกักับซะกุระ 

22 มิถุนายน 

13 บทที่ 13 ชอบนิยายประวัติศาสตร์เป็นพิเศษครับ 
SHOSETSU GA SUKI DESU 
แอนนา ซากุระ และโรดริโก คุยกนัต่อที่งานเล้ียงซึ่งจัดในหอพกั
นักศึกษาตา่งชาต ิ

29 มิถุนายน 

14 บทที่ 14 ทิ งขยะที่นี่ได้ไหมคะ 
KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA 
แอนนาก าลังเก็บกวาดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางหลังงานเล้ียงที่
หอพักของเธอ 

6 กรกฎาคม 

15 บทที่ 15 ก้าลังหลับครับ 
NETE IMASU 
แอนนาก าลังนั่งรถไฟไปร้านหนังสือในย่านชินจุกุพร้อมกับเพื่อน 
ๆ ของเธอ คือ ซะกุระและโรดริโก และรถไฟใกล้จะถงึสถานชีินจุกุ
แล้ว 

13 กรกฎาคม 

16 บทที่ 16  กรุณาขึ นบันไดและไปทางขวาครับ 
KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI 
แอนนาไปท่ีร้านหนังสือในย่านชนิจุกุกับเพื่อน ๆ แอนนาถาม
พนักงานท่ีรา้นวา่ส่วนท่ีขายมงังะอยู่ที่ไหน 

20 กรกฎาคม 

17 บทที่ 17 ค้าแนะน้าคืออะไรคะ 
OSUSUME WA NAN DESU KA 
แอนนาเจอหนงัสือมังงะมากมายที่ดูน่าสนใจอยู่ที่ร้านหนังสือ เธอ
ตัดสินใจไมถู่กว่าจะซื้อเล่มไหนด ี

27 กรกฎาคม 
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ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์  3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

18 บทที่ 18 หลงทางไปเสียแล้วคะ่ 
MICHI NI MAYOTTE SHIMAIMASHITA 
แอนนาไปท่ีร้านหนังสือกับซะกุระและโรดริโก หลังจากทัง้สามคน
ออกจากร้านหนังสือไปแล้ว แอนนาก็คลาดกับเพื่อนทั้งสองคน 

3 สิงหาคม 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

 ส่ือความมทรงจ าแหง่สงคราม นางาซากิ-70ปี จากวันน้ัน ตอนที่ 
1 

10 สิงหาคม  

 การประกวดเขียนบทสนทนา- โครงการพิเศษส าหรับผู้ฟัง
ของรายการ 
รายการประกาศผลการคดัเลือกบทที่ดีที่สุด 2 บท 

17 สิงหาคม  
 
 
 
 
 
 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

19 บทที่ 19  ด ี
YOKATTA 
เมื่อครัง้ที่แล้ว แอนนาหลงทางและโทรศัพท์หาซะกุระเพื่อขอ
ความชว่ยเหลือ แอนนาจะกลับไปหาเพื่อน ๆ ได้อีกครัง้รึเปล่านะ 

24 สิงหาคม 

20 บทที่ 20 เคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ 
NIHON NO UTA O UTATTA GA ARIMASU KA  
ตัวเอกของบทสนทนาของเราคือ แอนนา นักศึกษาจากประเทศ
ไทย แอนนาได้กลับมาเจอเพื่อน ๆ ของเธอนั่นกค็ือซะกุระกับโรดริ
โกอีกครั้ง ตอนน้ีทัง้สามคนมาที่ร้านคะระโอะเกะ 

31 สิงหาคม 

21 บทที่ 21 ไม่ ไม่ถึงขนาดนั น 
IIE, SOREHODODEMO 
แอนนามาที่ร้านคะระโอะเกะกับซะกุระและโรดริโก เพื่อน ๆ ของ
เธอ และร้องเพลงเป็นภาษาญี่ปุน่ 

7 กันยายน 

22 บทที่ 22  สายแล้วค่ะ 
OSOKU NARIMASHITA 
แอนนาสนุกกับเพื่อน ๆ มากที่รา้นคะระโอะเกะจนกระทั่งพอเธอ
กลับมาถงึหอพักนั้นกเ็ลยเวลาปดิประตูหอพักไปแล้ว เมื่อแอนนา
เปิดประตูหน้าหอพกั ก็เจอคุณแม่ประจ าหอพักยืนรอเธออยู ่

14 กันยายน 

23 บทที่ 23 ถูกคุณแม่ดคุ่ะ 
OKASAN NI SHIKARAREMASHITA 
เมื่อแอนนาไดคุ้ยกับซะกุระท่ีมหาวิทยาลัย หัวข้อการสนทนาก็พูด
ถึงเรื่องวันท่ีแอนนากลับหอพักชา้ 

21 กันยายน 

24 บทที่ 24 กรุณาอย่าใช ้
TSUKAWANAIDE KUDASAI 
วันน้ี แอนนาเขา้เรยีนวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ศาสตราจารยซ์ุซกุิสอนที่
มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ซุซกุอิธิบายเกี่ยวกับการสอบ 

28 กันยายน 
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 ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์ 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

25 บทที่ 25 เข้าใต้โต๊ะ 
TSUKUTE NO SHITA NI HAIRE 
ระหว่างทีแ่อนนาก าลังเรียนในชัน้เรียนวชิาภาษาญี่ปุ่นของ
ศาสตราจารย์ซุซกุินั้นเอง อาคารโรงเรียนก็เกิดส่ันไหว 

5 ตุลาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

26 บทที่ 26 คราวหน้า พยายามกนั 
TSUKI WA GANBARO 
วันน้ีเธอได้รับผลการสอบภาษาญี่ปุ่นแล้ว หลังเลิกเรียน เธอ
พบว่าโรดริโก เพื่อนร่วมชั้นของเธอดูเศรา้ ๆ 

12 ตุลาคม 
 

27 บทที่ 27 ใครจะแต่งงานคะ 
DARE GA KEKKON SURU N DESU KA 
วันน้ี แอนนามาที่บ้านของซะกุระ เพื่อนของเธอ ซะกุระให้แอนนา
ดูบัตรเชิญรว่มงานแต่งงาน 

19 ตุลาคม  

28 บทที่ 28 ยินดีต้อนรับสู่ชซิุโอะกะครับ 
SHIZUOKA E YOKOSO 
วันน้ี แอนนามาที่เมืองชซิุโอะกะพร้อมกับซะกุระ เพื่อนของเธอ 
เค็นตะ ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระมารอเจอพวกเธอที่สถานี 

26 ตุลาคม 

29 บทที่ 29  พอดูใกล้ ๆ ก็ใหญน่ะคะ 
CHIKAKU DE MIRU TO, OKII DESU NE 
แอนนาไปเที่ยวเมืองชซิุโอะกะ บ้านเกดิของซะกุระ วันน้ี เค็นตะ 
ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ พาแอนนาไปท่ีจุดชมทิวทัศน์สวย ๆ ของ
ภูเขาฟูจ ิ

2 
พฤศจิกายน 

30 บทที่ 30 อยากจะถ่ายรูปอีกนดิค่ะ 
MO SOKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU 
แอนนาก าลังถา่ยรูปกับซะกุระ เพื่อนของเธอ และเค็นตะ 
ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ ณ จุดที่ทิวทัศน์สวยงามมากของภูเขาฟจูิ 
จากนั้นฝนกต็กลงมา 

9 
พฤศจิกายน 

31 บทที่ 31 อายุ 82 ปีแลว้นะคะ 
MO HACHIJUNI SAI DESU YO 
แอนนามาที่บ้านของคุณยายของซะกุระท่ีเมืองชิซุโอะกะ 

16 
พฤศจิกายน 

32 บทที่ 32 ชอบฟกูมากกว่าค่ะ 
FUTON NO HO GA SUKI DESU 
แอนนาจะพักค้างคืนที่บ้านของคณุยายของซะกุระ น่ีเป็นครัง้แรก
ที่แอนนาจะนอนบนฟุตง หรือ ฟูกและผ้าห่มแบบญ่ีปุ่น 

23 
พฤศจิกายน 

 
 
 



210 
 

 ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์ 5 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

33 บทที่ 33 จะให้คุณแอนนาทหีลังครับ 
ANNA-SAN NI AGEMASU 
วันน้ี แอนนามางานเทศกาลมหาวิทยาลัยกับเค็นตะ ลูกพี่ลูกน้อง
ของซะกุระ ท้ัง 2 ก าลังชมนิทรรศการของชมรมถ่ายภาพ ซึ่งเค็น
ตะเป็นสมาชิกชมรมนี ้

30 
พฤศจิกายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

34 บทที่ 34 นุ่มและอร่อยค่ะ 
YAWARAKAKUTE OISHII DESU 
หลังจากทีแ่อนนามาเทีย่วงานเทศกาลของมหาวิทยาลัยกับเค็น
ตะ ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระแล้ว ทั้งคู่มาที่ร้านไคเต็นซชูิ หรือ 
ร้านซูชิสายพาน ซึง่ซชูิ หรือ ข้าวหน้าปลาดิบจานเล็กเคลื่อนที่ไป
รอบสายพานแล้วลูกค้าก็เลือกหยิบซูชจิานท่ีต้องการ 

7 ธันวาคม 

35 บทที่ 35 บัตรเครดติใช้ได้ไหมครับ 
KUREJITTO KADO WA TSUKAEMASU KA  
แอนนาอิ่มอร่อยกับซูชิสด ๆ กับเค็นตะที่ร้านไคเต็นซชูิ หรือ ร้านซู
ชิสายพาน เค็นตะก าลังช าระเงินค่าอาหารท่ีจุดช าระเงิน   

14 ธันวาคม 

36 บทที่ 36 ต้องเรียนค่ะ 
BENKYO SHINAKEREBA NARIMASEN 
หลังจากที่ไปเทีย่วอย่างสนุกสนานท่ีชิซุโอะกะแล้ว แอนนากับซะ
กุระก าลังกลับโตเกยีว เค็นตะมาส่งทั้งคู่ที่สถาน ี  

21 ธันวาคม 

37 บทที่ 37 ได้ดูภเูขาฟูจิบ้าง ไดก้ินซชูิบ้างค่ะ 
FIJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA 
แอนนากลับมาจากชซิุโอะกะถงึหอพักในกรงุโตเกยีว แอนนาเล่า
ให้คุณแม่ประจ าหอพักฟังเรื่องการเดินทางของเธอ 

28 ธันวาคม 

 ประกวดเขียนบทสนทนา – รายการมาเรียนภาษาญี่ปุน่กนั
เถอะ โครงการพิเศษ ส้าหรับคุณผู้ฟัง: ผู้ชนะการประกวด 2 
ท่านมาญ่ีปุน่เพื่อรับบทบาทตามบทสนทนาของตนโดย
แสดงเปน็ภาษาญี่ปุน่   
ตอนที่ 1 คณุกิเลร์มี ดูอาร์ช ิ
การประกวดเขยีนบทสนทนาจดัขึ้นเพื่อฉลองครบ 80 ปีของการ
ออกอากาศภาคตา่งประเทศในญี่ปุ่น ผลงานบทสนทนา 2 เรื่อง
ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานยอดเยีย่มจากจ านวนทัง้หมดกวา่ 
4,000 ผลงานท่ีส่งเข้ามา ผู้ชนะเจ้าของผลงาน 

29 ธันวาคม 
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 ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์  6 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

 ประกวดเขียนบทสนทนา – รายการมาเรียนภาษาญี่ปุน่กนั
เถอะ โครงการพิเศษ ส้าหรับคุณผู้ฟัง: ผู้ชนะการประกวด 2 
ท่านมาญ่ีปุน่เพื่อรับบทบาทตามบทสนทนาของตนโดย
แสดงเปน็ภาษาญี่ปุน่   
ตอนที่ 2 คุณชนุนีลาล ไกวาร์ต 
การประกวดเขยีนบทสนทนาจดัขึ้นเพื่อฉลองครบ 80 ปีของการ
ออกอากาศภาคตา่งประเทศในญี่ปุ่น ผลงานบทสนทนา 2 เรื่อง
ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานยอดเยีย่มจากจ านวนทัง้หมดกวา่ 
4,000 ผลงานท่ีส่งเข้ามา ผู้ชนะเจ้าของผลงาน 

30 ธันวาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

38 บทที่ 38  เข้าใจแล้วครับ 
KASHIKOMARIMASHITA 
เมื่อแอนนาตื่นนอนมาเชา้นี้ เธอรูสึ้กอ่อนเพลียและมีไข้ แอนนา
ก าลังนัง่แท็กซี่ไปโรงพยาบาลกับคุณแม่ประจ าหอพัก 

11 มกราคม 
2559 

39 บทที่ 39 คิดว่าหวัดครับ 
KAZE DA TO OMOIMASU 
แอนนารูสึ้กไม่สบายและมาโรงพยาบาลกับคุณแม่ประจ าหอพัก 
แอนนาก าลังจะเข้าไปพบแพทย์ 

18 มกราคม 
2559 

40 บทที่ 40 ปวดศีรษะตบุ ๆ ค่ะ 
ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU 
แอนนาเป็นหวดัและนอนอยู่บนเตียงที่หอพัก คุณแม่ประจ า
หอพักเป็นห่วงก็เลยมาดูวา่แอนนาเป็นอยา่งไรบ้าง 

25 มกราคม 

41 บทที่ 41 ได้ไปร่วมงานมหาวทิยาลัย สนุกค่ะ 
GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA 
DESU 
แอนนาหายปว่ยจากหวัดแลว้และตอนนี้สบายดี วันน้ี เธอก าลัง
เขียนอีเมลขอบคุณเค็นตะ ผู้พาเธอเที่ยวทีช่ิซุโอะกะ 

1 กุมภาพันธ ์

42 บทที่ 42 อันไหนอร่อยที่สุดล่ะเนี่ย 
DORE GA ICHIBAN OISHII KANA  
วันน้ีแอนนาไปทัศนศกึษากับมหาวิทยาลัยของเธอ เธอขึ้นมาบน
รถไฟหัวกระสุนชิงกันเซง็แล้ว ตอนน้ีเธอก าลังซื้อขา้วกล่องจาก
บริการอาหารบนรถไฟ 

8 กุมภาพันธ ์
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ข้อมูลรายการ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ วันจันทร์  7 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

43 บทที่ 43 ท้าไมครับ 
DOSHITE DESHO KA 
แอนนาอยู่ระหวา่งการไปทัศนศกึษาของมหาวิทยาลัย วันนีเ้ธอ
มาที่ปราสาทฮิเมะจใินจงัหวัดเฮยีวโงะ ปราสาทฮิเมะจิได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององ.องค์การเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
นักศึกษาก าลังฟงัศาสตราจารยซ์ซูุกิอธิบายอยู่. 

15 
กุมภาพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

44 บทที่ 44 หลังจากกนิขนมญ่ีปุน่แล้ว ดื่มชาเขียวมัตชะครับ 
WAKASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU  
หลังจากไปเที่ยวปราสาทฮเิมะจิในระหว่างการทัศนศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแลว้ แอนนาไปสัมผัสกับประสบการณ์เข้ารว่มพิธชีง
ชาญี่ปุ่นในห้องชงชาที่อยูใ่กล้ ๆ แอน.นานั่งตวัตรงบนเส่ือทาทามิ
และมีการเสิร์ฟขนมญี่ปุ่น 

22 
กุมภาพันธ ์

45 บทที่ 45 สุขสนัตว์ันเกดิ 
OTANJOBI OMEDETO 
วันน้ีเป็นวันเกิดของแอนนา เค็นตะ ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ 
เดินทางมาจากชซิุโอะกะดว้ย เพือ่น ๆ ก็มาฉลองวันเกิดของแอน
นากันท่ีร้านอาหารแหง่หน่ึง 

29 
กุมภาพันธ ์

46 บทที่ 46 มีความสขุที่ได้เห็นหมิะก่อนกลับประเทศค่ะ 
KIKOKU  SURU  MADE  NI, YUKI O MIRU KOTO  GA  
DEKITE  SHIAWASE  DESU 
หลังจากงานเล้ียงวันเกิด เค็นตะไปส่งแอนนากลับหอพัก ตอนท่ี 2 
คนเดินออกไป ปรากฏว่าคืนนั้นหิมะเริ่มตกลงมา 

7 มีนาคม 
2559 

47 บทที่ 47 การเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น คือความฝันค่ะ 
NIHONGO_KYOSHI NI  NARU NO GA YUME DESU 
การศึกษาในญี่ปุ่นนาน 1 ปีของแอนนาก าลังจะสิ้นสุดลงแล้ว 
วันน้ี แอนนาไปเข้าเรียนครัง้สุดทา้ยที่มหาวิทยาลัย 

14 มีนาคม 
2559 

48 บทที่ 48 ขอบคุณมากส้าหรับทุกอย่างค่ะ 
IROIRO OSEWANI NARIMASHITA 
การศึกษานาน 1 ปีในญี่ปุ่นส าหรับแอนนานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว 
วันน้ี แอนนาก าลังจะเดินทางกลบัไทย ซะกุระกับเค็นตะมาส่ง
แอนนาที่สนามบิน 

21 มีนาคม 
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ข้อมูลรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ วันอังคาร 1 

ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

1 การปฏิวัติผลติภัณฑ์เพือ่ดูแลสุขอนามัยในชอ่งปาก 
-คุณไดซุเกะ เทะชิมะ ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ค้าแห่งฤดกูาล: กบ คะเอะร ุ

 14 เมษายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร   
2.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์

2 อุปกรณ์เคลื่อนทีส่่วนบุคคล 
- ขาแห่งยุคอนาคต 
ค้าแห่งฤดกูาล: หมอก คะซุม ิ

21 เมษายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร   
2.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์

3 เครื่องพิมพส์ามมิติจะพลกิโฉมวงการแพทย์ไดห้รือไม่ 
ค าแห่งฤดูกาล: เก็บใบชา ชะสมึิ 

28 เมษายน 1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพอัศวโสตถิ ์

4 เผยโฉมรถไฟโดยสารแบบใหม ่
- รถไฟสาย JR Yamanote โฉมใหม่ 
ค้าแห่งฤดกูาล: โคะอิ-โนะโบะริ ธงรูปปลาคาร์พ 

5 พฤษภาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร   
2.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์

5 เปลี่ยนน ้าเสียใหเ้ป็นทรัพยากร 
- การแยกเอาโคลนเลนจากน้ าเสียออกมาเพื่อน ามาใช้ท าปุ๋ย 
ค้าแห่งฤดกูาล: โคะโระโมะ-กะเอะ เปล่ียนเครื่องแต่งกายจาก
จากชุดฤดูหนาวและใบไม้ผลิเป็นชุดส าหรับฤดูร้อนท่ีก าลังจะ
มาถงึ 

12 
พฤษภาคม 

 
 
 
 
 
 
1.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

6 ส่งเสริมสุขภาพด้วยการป้องกนัภาวะอว้นลงพุง 
- รายการอาหารแคลลอรี่ต่ าจากร้านอาหารแห่งหน่ึงที่บริหารโดย
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ Marunouchi Tanita Shokudo 
ค้าแห่งฤดกูาล: ฮะสึงะสึโอะ ปลาคะสึโอะหรือปลาโอแรกแห่งป ี

19 
พฤษภาคม 

7 ธุรกิจพัฒนาด้านอวกาศของญี่ปุ่นแข่งกันด้วยต้นทนุต่้า 
- ดาวเทียมขนาดเล็ก 
- จรวดทดสอบ 
ค้าแห่งฤดกูาล: ซูชิ 

26 
พฤษภาคม 

 รายการพิเศษ Radio Japan มีความหมายต่อฉนัอย่างไร 
ตอนที่ 2 เยาวชนพม่ายืนหยดัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

2 มิถุนายน 

8 การเลี ยงโคนมทีพ่ึ่งพาตัวเองได้และให้ก้าไรงาม 
- เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมส่วนใหญต่้องพึ่งพาพืชน าเขา้ราคาแพง
เช่นข้าวโพด 
ค้าแห่งฤดกูาล: คะตะสึมูริ  หอยทาก 

9 มิถุนายน 

9 บริการดูแลเพื่อปกปอ้งผู้สูงอายุที่อยู่ตวัคนเดียว 
- หุ่นยนต์ในบ้านท่ีคอยดูแลผู้สูงอายุพัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ (NEC Corporation) 
RJ Manual  

16 มิถุนายน 
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ข้อมูลรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ วันอังคาร 2 
ล าดับท่ี ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

 รายการพิเศษสื่อความส้าคัญของชวีิตผ่านบทเพลง: 70 ปี
หลังการสู้รบที่โอกนิาวา กลุ่มซงัโงะ ประกอบดว้ย อะยะโนะ 
คินโจ ชิฮะรุ ทะมะชิโระ อิซุมิ นะกะโซะเนะ  

 

23 มิถุนายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

10 ธุรกิจที่เกิดจากส้มที่ถูกคัดทิ ง 
- ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากส้มทีถู่กคดัทิ้ง 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล: คะยะริบิ การใช้
ควันไล่ยุง 

30 มิถุนายน 

11 สินค้าปอ้งกันรังสียูวขีองญีปุ่่นได้รับความสนใจในระดับ
โลก 
-สินค้าป้องกันรังสียวูี ท้ังครมีกันแดดที่ใช้ความชื้นในเหงื่อ
เพื่อให้ปกป้องผิวจากรงัสียูวีไดด้ยีิ่งขึ้น อุปกรณ์วดัระดับรังสยีูวีที่
มีขนาดวางพอดีบนฝ่ามือได้ และ ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวด
แสบปวดร้อนท่ีผิวหนังได้อยา่งรวดเร็วจากทีถู่กแดดเผา 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล: ทะนะบะตะ 
หรือ เทศกาลดวงดาว 

7 กรกฎาคม 

12 “วะโชะก”ุ โฉมหน้าใหม่ในต่างแดน 
-กลยุทธ์ค้าปลีกของผู้ผลิตอาหารหลายรายทีเ่ล็งเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจในการเผยแพร่เตา้หู้ คนเนยีะกุ (อาหารคลา้ยวุ้นท าจากหวั
บุก) นัตโต (ถั่วหมกัแบบญี่ปุ่น) และอาหารญ่ีปุ่นอื่น ๆ  
ค้าแห่งฤดกูาล: เซะมิ  หรือ จักจั่น 

14 กรกฎาคม  

13 เพิ่มการใช้ผงเหล็ก 
-หลากรูปแบบใหม่ ๆ ในการใช้ผงเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
สร้างขึ้น 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล: คุโมะ โนะ มิ
เนะ หรือ ยอดเขาเมฆา 

21 กรกฎาคม 

14 เปลี่ยนพื นที่รกร้างให้เป็นโรงผลิตพืช Plant factory 
-เป้าประสงค์และภูมิหลังของการเปล่ียนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้
เป็นแหล่งเกษตรกรรมแห่งใหม่อนัเกิดจากความรว่มมือระหว่าง
เกษตรกรกับทางการท้องถิ่น 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล:  ฟูริง-กระดิ่ง
ลม  

28 กรกฎาคม 

15 ธุรกิจผลิตภัณฑ์กนัแมลงที่ก้าลังได้รับความสนใจ 
ปีท่ีแล้วมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งแรกในชว่ง
ประมาณ 70 ปี รายการวันนี้จะพาไปรู้จักผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ชนิดของญี่ปุ่นในการกันแมลง 
RJ Manual 

4 สิงหาคม 1. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
2. กุลประภา เกตุแก้ว 
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ข้อมูลรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ วันอังคาร 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

16 ธุรกิจพัฒนาด้านอวกาศของญี่ปุ่นแข่งขันกนัดว้ยตน้ทนุต่า้ 
ธุรกิจการพัฒนาด้านอวกาศของญี่ปุ่นที่ทันสมัย ขณะที่ธุรกิจของ
ญี่ปุ่นก าลังรุกสู่ตลาดโลก(เคยออกออากาศ 26 พฤษภาคม 
2558) 
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล: ฮะนะบิ หรือ 
ดอกไม้ไฟ  

25 สิงหาคม 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

17 ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปทัว่ญีปุ่่น 
เรื่องราวของบรษิัทพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กแห่งแรกทีก่่อตัง้ขึ้น
โดยทางการท้องถิ่นซึง่ธุรกิจนีใ้ชป้ระโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของหมูบ่้านเกษตรกรรมนี ้
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดกูาล: ซุอิกะ หรือ 
แตงโม  

1 กันยายน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

18 เครื่องเขียนญี่ปุน่เล็งเป้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
สินค้าเครื่องเขยีนที่เป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ เช่น ดินสอกดที่ไส้
ดินสอจะไม่หัก 
RJ Manual 

8 กันยายน 

19 ธุรกิจการศึกษาส้าหรับผู้ใหญก่้าลังเติบโต 
เรื่องราวล่าสุดของธุรกจิการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ 
RJ MANUAL 

15 กันยายน 

20 การใช้พลังของฟองอากาศระดับอนุภาคขนาดเลก็พิเศษ 
อัลตร้าไฟน์ บับเบิ้ล หรือ ฟองอากาศระดับอนุภาคขนาดเล็ก
พิเศษ มขีนาดเล็กเกินกว่าตาเปล่ามองเห็น ญ่ีปุ่นเริ่มใช้
ฟองอากาศแบบนีใ้นกระบวนการสารพัด ตั้งแตก่ารท าความ
สะอาดไปจนถงึการคงความสดใหม่ของอาหารดิบ ตดิตาม
รายการวันนี้เพื่อค้นหาพลังอันไมธ่รรมดาของฟองอากาศแบบนี้
และศักยภาพของกลไกดงักล่าว 

22 กันยายน 

21 กลยุทธข์องนารา เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุน่ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
ความส าเรจ็ของกลยุทธใหม่ เพื่อดึงดดูนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เผือก หรือ อิโมะ 

29 กันยายน 

22 บริการท้างานบ้านรูปแบบใหม่ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า 
มีผู้คนมากมายใช้บริการท างานบ้าน รวมถงึบริการเฉพาะทาง
เช่นท าความสะอาดเฉพาะจุดที่พัดลมระบายอากาศหรือการจา่ย
กับข้าวซื้อของเขา้บ้าน 
น ้าค้าง หรือ สึย ุ

6 ตุลาคม 1.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์
2.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
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ข้อมูลรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ วันอังคาร 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

23 กลยุทธก์ารขายของร้านค้าปลกีส้าหรับยุคอนิเทอร์เนต็ 
ตอนนี้แค่กดทเีดยีวก็สามารถซื้ออะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ต 
ข้าวใหม่ หรือ ชนิไม 

13 ตุลาคม  
 
 
 
 
 
 
 
1. วีกิจ สัจจะมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

24 การน้าเครือ่งปั้นดนิเผาและเคร่ืองเคลือบกลับมาใช้ใหม่
ก้าลังเปน็ที่สนใจ 
เทคโนโลยีซึ่งคดิค้นพัฒนาขึ้นมาโดยผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและ
นักวิจยัที่สามารถเปลี่ยนจานกระเบื้องที่ไม่เป็นทีต่้องการใหเ้ป็น
สินค้าใหม่ได ้
ริงโงะ หรือ แอปเปิล 

20 ตุลาคม  

25 แสงเปลี่ยนสารอาหารในผกั 
การใช้แสงไฟแอลอีดีแทนแสงอาทิตย์ สีของแสงเปล่ียนแปลง
สารอาหารในผัก มีการปลูกผักทีม่ีสารอาหารสูงแบบนี้กันอยา่งไร 
โมะมิจ ิ

 

26 ธุรกิจค้าปลกีไฟฟ้า 
บริษัทอย่างน้อย 80 แห่งก าลังเตรียมเขา้สู่ตลาดนี้ รายการวันนี้
น าเสนอแผนการล่าสุดในการขายปลีกไฟฟ้าซึ่งจะแขง่ขันกันท้ัง
ด้านราคาและบริการใหม่ ๆ 
RJ MANUAL 
We love Japanese Songs ส่งวีดิทัศน์  

3 
พฤศจิกายน 

27 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรุ่นใหมเ่ผยโฉมอนาคต – งาน
CEATEC JAPAN 2015 
นิทรรศการแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสินค้าไอทีล่าสุด 
กระจกที่แนะวิธีตง่หน้าให้ผู้ส่อง โทรศัพท์อัจฉริยะที่มีรูปร่างเป็น
หุ่นยนต์ เสนอเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแห่งอนาคตบางอย่างที่อาจ
น ามาใชใ้นชวีิตประจ าวันจริง ๆ เร็ว ๆ นี้ 
ชิชิโงะซัง 

10 
พฤศจิกายน 

1. ฉวีวงศ์     ซากุไร 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

28 การรักษาดว้ยการก่อภูมิคุ้มกนัเปลี่ยนแปลงการรักษา
มะเร็ง 
ความคาดหวงัและประเด็นในอนาคตส าหรับวิธีการใหม่ในการ
รักษามะเรง็ด้วยการก่อภูมิคุม้กัน 
RJ MANUAL 

17 
พฤศจิกายน 

1. วีกิจ สัจจะมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

29 ปกป้องมหาสมทุรจากขยะที่มองไม่เหน็ 
สถานการณ์ปจัจุบันและพลาสตกิที่คิดค้นขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี
ของญี่ปุ่น ซึ่งมีแบคทีเรยีพิเศษทีส่ามารถย่อยสลายพลาสติกเอง
ได้หลังจากทิง้พลาสตกิไปแล้ว 
คะเซะ เป็นหวดั  

 1. กุลประภา  เกตุแกว้ 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค้าแห่งฤดูกาล และ  RJ MANUAL วันอังคาร 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

1 กบ  คะเอะรุ 
เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของฤดกูาลในญี่ปุ่นและขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ผ่านบทกลอกไฮกุ  ไฮกุเปน็บทกลอนท่ีส้ันท่ีสุดในโลกและ
ประพันธ์ขึ้นด้วย “ค าแหง่ฤดกูาล” หรือที่รู้จักกันวา่ “คิโงะ” 
รายการแต่ละตอนจะเลือกสรรคิโงะที่เหมาะเจาะสอดคล้องกับ
ฤดูกาลมาเสนอพร้อมบทกลอนไฮกุที่ประพันธ์ขึ้นโดยเลือกคิโงะ
ค านั้น  คิโงะที่จะน าเสนอในรายการวันนีค้ือ “คะเอะร”ุ แปลว่า 
“กบ” 

14 เมษายน  
 
 
 
 
 
1. วรินทร เติมอริยบตุร 
2. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
 2 หมอก  คะซุมิ 

ทุกวันอังคาร เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของฤดูกาลในญี่ปุ่นและ
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านบทกลอกไฮกุ  ไฮกุเป็นบทกลอนที่ส้ัน
ที่สุดในโลกและประพันธ์ขึ้นด้วย “ค าแหง่ฤดกูาล” หรือที่รู้จักกัน
ว่า “คิโงะ” รายการแต่ละตอนจะเลือกสรรคิโงะที่เหมาะเจาะ
สอดคล้องกับฤดูกาลมาเสนอพร้อมบทกลอนไฮกุที่ประพันธ์ขึ้น
โดยเลือกคิโงะค านั้น 
คิโงะที่จะน าเสนอในรายการวันนีค้ือ “คะซมุิ” แปลวา่ “หมอก” 

21 เมษายน 

3 เก็บใบชา  ชะสึมิ 
 “ชะสึมิ” แปลวา่ “เก็บใบชา”รับฟังบทกลอนไฮกุที่กวีทะงะมิ คิกุ
ชะ และ มะสึโอะ บะโช แต่งขึ้นดว้ยคิโงะค านี ้

28 เมษายน 1. จิรายุ  พุกบุญม ี
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

4 โคะอ-ิโนะโบะริ   ธงรูปปลาคาร์พ 
 “โคะอิ-โนะโบะริ” หรือธรรมเนียมการแขวนธงรูปปลาคาร์พเพื่อ
ภาวนาให้เดก็ ๆ เติบโตและมีสุขภาพแข็งแรง  และรับฟังบท
กลอนไฮกุจากฝีมือการประพันธข์องมะซะโอะกะ ชิกิ และคะวะฮิ
งะชิ เฮะกิโงะโต ซึ่งใช้คิโงะค านี ้

5 พฤษภาคม 1. วรินทร เติมอริยบตุร 
2. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์

5 โคะโระโมะ-กะเอะ  เปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายชว่งเปลี่ยนฤดู 
 “โคะโระโมะ-กะเอะ” ซึ่งเป็นการเปล่ียนเครื่องแตง่กายจากชดุ
ส าหรับฤดูหนาวและฤดใูบไม้ผลิเป็นชุดส าหรับฤดูร้อนท่ีก าลังจะ
มาถงึ รับฟังบทกลอนไฮกจุากฝมีอืการประพันธ์ของทะกะระอิ คิ
กะกุ และ อะยะเบะ จิงกิ ซึ่งใช้คิโงะค านี ้

12 
พฤษภาคม 

1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

6 ฮะสึงะสึโอะ  ปลาคะสึโอะ หรือ ปลาโอแรกแห่งป ี
 “ฮะสึงะสึโอะ” หมายถึง ปลาคะสึโอะ หรือ ปลาโอแรกของปี รับ
ฟังบทกลอนไฮกุจากฝีมือการประพันธ์ของยะมะงชุิ โซะโด และ 
มะสึโอะ บะโช ซึ่งใช้คิโงะค านี ้

19 
พฤษภาคม 

1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล และ  RJ MANUAL วันอังคาร 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

7 ซูชิ 
เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของฤดกูาลในญี่ปุ่นและขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ผ่านบทกลอกไฮกุ ส าหรับค าแห่งฤดูกาล” หรือ “คิโงะ” ที่
จะเสนอในรายการวันนี้คือ “ซูช”ิ รับฟงับทกลอนไฮกุจากฝีมือการ
ประพันธ์ของ อะวะโนะ เซโอะ และ มะซะโอะกะ ชิกิ ซึ่งใช้คิโงะ
ค านี ้

26 
พฤษภาคม 

1. กุลประภา เกตุแก้ว 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

8 คะตะสึมูริ  หอยทาก 
เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของฤดกูาลในญี่ปุ่นและขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ผ่านบทกลอกไฮกุ ส าหรับค าแห่งฤดูกาล” หรือ “คิโงะ” ที่
จะเสนอในรายการวันนี้คือ “คะตะสึมุร”ิ หรือ หอยทาก ซึ่งคืบ
คลานอย่างชา้ ๆ ไปตามกิ่งไม้และใบไม้ที่เปียกฝน รับฟังบท
กลอนไฮกุซึ่งใชค้ิโงะค านี้บอกเล่าเรื่องราวของหอยทากท่ามกลาง
สายฝนและซ่อนตวัอยู่ในเปลือก (Isa Kobayashi)  

9 มิถุนายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(1) RJ MANUAL 
 

16 มิถุนายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

9 คะยะริบิ  หรือ การใช้ควนัไลยุ่ง 
 “คะยะริบิ” ซึง่เป็นวิธีการเกา่แกใ่นการใช้ควันไล่ยุง โดยการเผา
ใบไม้เป็นต้นวิธีการน้ีมีมานานก่อนท่ีจะมีขดยาจุดกันยุงและยา
ฆ่าแมลงแบบอื่น รับฟังบทกลอนไฮกุซึ่งกล่าวถึงกลิ่นของคะยะริ
บิท่ีชวนใหค้ิดถงึความทรงจ าฤดูร้อนและเรื่องอื่น ๆ  

30 มิถุนายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

10 ทะนะบะตะ  หรือ  เทศกาลดวงดาว 
 “ทะนะบะตะ” เทศกาลดวงดาวจัดขึ้นทุกวันท่ี 7 เดือน 7 ของทุก
ปี  ผู้คนเขียนค าอธษิฐานลงบนแผ่นกระดาษและผูกค าอธิษฐาน
นั้นไว้กับกิ่งไผ่ที่วางพงิชายคาอาคาร รับฟังบทกลอนไฮกซุึ่ง
กล่าวถงึความรู้สึกสนุกสนานของการฉลองเทศกาลทะนะบะตะ 

7 กรกฎาคม 1. กุลประภา  เกตุแกว้ 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

11 เซะมิ  หรือ จักจัน่ 
หลังจากที่หน้าฝนส้ินสุดลง จักจัน่สายพันธุ์ต่าง ๆ ก็เริม่ส่งเสียง
ร้องกันดงัเซง็แช่ เสียงนั้นก็ผสานอยู่ในความร้อนของฤดูร้อนดังที่
พบได้ในบทกวีไฮกุหลายบท 

14 กรกฎาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

12 คุโมะ โนะ มิเนะ  หรือ  ยอดเขาเมฆา 
คือเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวขึ้นมลัีกษณะคล้ายภูเขาหรือหอสูง
ในท้องฟ้าช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น รายการวันนี้น าเสนอกวีไฮกุที่
บรรยายลักษณะของเมฆทีก่่อตวัตั้งสูงตระหง่านเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น 

21 กรกฎาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล และ  RJ MANUAL วันอังคาร 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

13 ฟูริง  กระดิ่งลม 
ในฤดูร้อนท่ีญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจะแขวนกระดิง่ลมไว้ขอบหน้าต่าง
หรือชายคา เสียงของกระดิง่ลมจะท าให้รู้สึกเย็นชื่นใจ ขอเชิญ
คุณผู้ฟังสัมผัสกลอนไฮกุที่พรรณนาเสียงลมอ่อน ๆ อันเกิดจาก
กระดิ่งลม 

28 กรกฎาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(2) RJ MANUAL 
 

4 สิงหาคม 1. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
2. กุลประภา เกตุแก้ว 

14 ฮะนะบิ  หรือ  ดอกไม้ไฟ 
มีการผลิตดอกไม้ไฟมากมายในญี่ปุ่น มีการจดังานดอกไม้ไฟขึ้น
ทั่วญี่ปุ่นตัง้แต่ชว่งฤดูร้อนจนเข้าไปสู่ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น 
รายการวันนี้จะแนะน าบทกวีไฮกทุี่บอกเล่าถงึดอกไม้ไฟสว่างจ้าที่
พุงขึ้นสู่ท้องฟ้า และความไม่จีรงัของดอกไม้ไฟท่ีหายวับไปใน
พริบตา 

25 สิงหาคม 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

15 ซุอิกะ  หรือ  แตงโม 
แตงโมเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นยามอากาศร้อนในชว่งฤดูร้อน เนื้อ
แตงโมฉ่ า ๆ สีแดงหรือสีเหลืองชว่ยบรรเทาอาการกระหายน้ าไดด้ี
เมื่อผู้กินแตงโมรู้สึกคอแหง้ผาก รายการวันนี้น าเสนอบทกวีไฮกุที่
ถ่ายทอดภาพคนในครอบครัวมาล้อมรอบแตงโมหรือเด็กที่
เอร็ดอร่อยกับการกินแตงโม 

1 กันยายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(3) RJ MANUAL 8 กันยายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(4) RJ MANUAL 15 กันยายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(5) RJ MANUAL 22 กันยายน   1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

16 เผือก หรือ  อโิมะ 
อิโมะ (ซะโตะ อิโมะ) หรือเผือกญีปุ่่น เป็นพืชผลที่เก็บเกีย่วไดใ้น
ฤดูใบไม้รว่งของญี่ปุ่นและเป็นค าแห่งฤดกูาล หรือ คิโงะ ส าหรับ
ฤดูใบไม้รว่ง อิโมะ เป็นพชืผลส าคัญของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ
และได้รับการกล่าวถงึด้วยความชื่นชอบท่ีคุ้นเคยในบทกวีไฮกุ
มากมาย 

29 กันยายน 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล และ  RJ MANUAL วันอังคาร 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 
17 น ้าค้าง หรือ สึย ุ

-เมื่อน้ าในบรรยากาศเย็นตวัลงและก่อตัวเป็นหยดน้ าก็จะเกดิ
เป็นน้ าคา้ง หรือ สึยุ บนพื้นดินและพื้นผิวด้านนอกของส่ิงตา่ง ๆ 
ในโลกของไฮกุ สึยเุป็นคิโงะหรือค าแห่งฤดูกาลส าหรับฤดใูบไม้
ร่วง รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุที่สะท้อนลักษณะความ
งดงามและความเปราะบางของหยดน้ าคา้งเล็ก ๆ เหล่านี้ 

6 ตุลาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

18 ข้าวใหม่ หรือ ชนิไม 
ชินไม หรือ ข้าวที่เพิง่เก็บเกีย่วใหม่ในปีนั้น ๆ เป็นคิโงะหรือค าแหง่
ฤดูกาลส าหรับปลายฤดูใบไม้รว่ง รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุ
ที่กล่าวถงึการหุงขา้วใหม่โดยใชเ้ตาแบบดัง้เดิมหรือความ
ประทับใจในความสวยงามของขา้วใหม่ที่หุงแล้ว 

13 ตุลาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

19 ริงโงะ หรือ แอปเปิล 
แอปเปิลคือผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดใูบไม้ร่วงของญี่ปุ่น 
แอปเปิลมีหลายชนิดมาก ผู้คนเฝ้ารอคอยเห็นแอปเปิลสุกเรียง
รายบนชั้นของร้านคา้ รายการวันนี้น าเสนอบทกวีไฮกุที่กล่าวถงึ
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแอปเปิล 

20 ตุลาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

20 โมมิจ ิ
เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถงึ อุณหภูมิกล็ดต่ าลง ใบไมก้็เปล่ียนสี
กลายเป็นสีแดง ปรากฏการณ์นี้เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "โมะมจิิ" 
หรือ "โคโย" และเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติของฤดูใบไม้รว่งใน
ญี่ปุ่น รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุที่กล่าวถงึความงามของ
ใบไม้ที่เปล่ียนเป็นสีแดงยิง่ขึ้นเมือ่ต้องแสงแดด 

27 ตุลาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

21 ชิชิโงะซัง 
ชิชิโงะซัง เป็นกจิกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เด็กชายวัย 3 และ 5 
ขวบ กับเดก็หญิงวัย 3 และ 7 ขวบ ไปยังศาลเจ้าท้องถิ่นกับ
ครอบครัวเพื่อภาวนาใหเ้ด็ก ๆ เตบิโตมีสุขภาพแข็งแรง รายการ
วันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุทีก่ล่าวถึงภาพท่ีแสนน่ารักของเด็ก ๆ ใน
ชุดกิโมโนสีสันสดใส  

10 
พฤศจิกายน 

1. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

(6) RJ MANUAL 
 

17 
พฤศจิกายน 

1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

22 คะเซะ หรือ หวัด 
เมื่ออุณหภูมิลดลงมากในญี่ปุ่นในช่วงนี้ อากาศก็แหง้ ผู้คน
มากมายก็เป็นหวัด รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุที่เล่าเรื่องราว
ของการเป็นหวดันอนป่วย 

24 
พฤศจิกายน 

1. กุลประภา เกตุแก้ว 
2. สันตภิาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงค าแห่งฤดูกาล และ  RJ MANUAL วันอังคาร 5 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 
23 สึระระ หรือ  น ้าแข็งย้อย 

น้ าแข็งย้อยเกิดขึ้นเมื่อน้ าหยดลงมาจากหลังคาหรือกิง่ไม้ที่เป็น
น้ าแข็งแล้วก็แขง็ตวักลายเป็นน้ าแข็งย้อยแท่งยาว น้ าแข็งย้อย
เป็นส่ิงที่พบเห็นได้ทั่วไปในฤดูหนาวทางตอนเหนือของญี่ปุ่น 
รายการวันนี้น าเสนอบทกวีไฮกุทีบ่รรดากวเีขียนถ่ายทอดภาพ
ความงามสะท้อนประกายของน้ าแข็งย้อยยามรุ่งสางหรือยาม
ต้องแสงจันทร ์

26 มกราคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

24 มะเมะมะกิ  หรือ  การปาถ่ัว 
เซะสึบุง คือวันก่อนท่ีฤดูหนาวจะเปล่ียนเป็นฤดใูบไม้ผลิ ในวันน้ี
เอง ชาวญี่ปุ่นจะปาถั่วกันเพื่อขับไล่ยักษ์และต้อนรับโชคดีมาสู่
บ้านเรือน ซึ่งเป็นธรรมเนยีมที่เรยีกว่า "มะเมะมะกิ" หรือ "การปา
ถั่ว" รายการวันนี้น าเสนอบทกวีไฮกุที่กล่าวถงึการปาถัว่ที่บ้าน
และโรงเรียนเลี้ยงเดก็เล็ก 

2 กุมภาพันธ ์ 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

25 อุเมะ  หรือ  ดอกบ๊วย 
ดอกบ๊วยบานก่อนดอกซะกุระและดอกท้อ กล่ินหอมของดอกบว๊ย
เป็นส่ิงที่บ่งชีก้ารมาของฤดใูบไมผ้ลิ รายการวันนี้แนะน าบทกวี
ไฮกุที่เปรียบการท่ีดอกบว๊ยค่อย ๆ ผลิบานกับความอบอุ่นท่ีเพิม่
มากขึ้น 

9 กุมภาพันธ ์ 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

26 ชิงช้า  หรือ  บุรันโกะ 
เมื่ออากาศหนาวเย็นของฤดูหนาวเริ่มหนาวน้อยลง เดก็ ๆ ก็แย่ง
กันเล่นชิงช้าว่าใครจะไกวได้สูงกว่าไกลกว่า ส่วนบรรดาแมก่็โล้
ชิงชา้ใหเ้ด็กเล็ก รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุที่ถา่ยทอดภาพ
ครอบครัวสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นชิงชา้หรือความสุข
ของการแกวง่ไกวชิงช้า 

16 
กุมภาพันธ ์

1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

27 โนะริ  หรือ  สาหร่ายทะเล 
โนะริ หรือ สาหร่ายทะเล มีกลิ่นกบัรสจากชายทะเลและเป็นส่ิงที่
คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกัน รายการวันน้ีน าเสนอบทกวีไฮกุที่กล่าวถงึ
ความสุขของการเก็บสาหร่ายทะเลและความสุขของการได้เห็น
สาหร่ายทะเลบนโต๊ะอาหาร 

23 
กุมภาพันธ ์

1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

28 อะตะตะกะ  หรือ  ความอบอุน่ 
อะตะตะกะ หรือ ความอบอุ่น เปน็ค าที่หมายถงึอากาศอบอุ่นของ
ฤดูใบไม้ผลิ รายการวันนี้น าเสนอบทกวีไฮกุที่ถา่ยทอดความรู้สึก
ตื่นเต้นที่ได้ผ่านพ้นจากความหนาวเย็นของฤดูหนาวและการ
มาถงึของฤดใูบไม้ผลิ 

1 มีนาคม 1. วีกิจ สัจจัมโนรมย ์
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้โลก มองญี่ปุ่น วันพุธ 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

1 เจาะลึกเสน่หข์องนนิจาที่ผู้คนทั่วโลกหลงใหล 
- คุณแอนโทน่ี คัมมินส์ นักวิจัยเรือ่งนินจาชาวอังกฤษ 

15 เมษายน  1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

2 จ้านวนอบุัติเหตทุี่เกิดจากการขับขี่ยวดยานของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ นน้าไปสู่การแก้ไขกฎหมายการจราจรทางบก 
-รัฐบาลก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถส าหรับผู้ที่มี
อายุ 75 ปีขึ้นไป 

22 เมษายน  1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

3 กอบกู้สนามเดก็เลน่! ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบตัิยืนหยัด
ร่วมกัน 
-สนามเด็กเล่นผจญภัย เคะเซง็นมุะ อะโซบีบา 

29 เมษายน 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

4 การให้ค้าปรึกษาด้านสขุภาพแก่ผู้รอดชีวติจากระเบิด
ปรมาณูในไตห้วนั 
-การให้ค าปรึกษาดา้นสุขภาพแกบ่รรดาผู้รอดชวีิตจากระเบิด
ปรมาณูซึง่จัดขึ้นท่ีไทเป 

6 พฤษภาคม 1.วรันทร วานชิถาวร 
2.วรินทร เติมอรยิบุตร 

5 เผยความต้องการแฝงของผู้บริโภค 
-เครือข่ายรา้นสะดวกซื้อรายใหญ่ของญี่ปุ่นก าลังใช้ข้อมูลการคา้
ปลีกจ านวนมหาศาล 
-กลุ่มแม่บ้าน 10 คน 

13 
พฤษภาคม 

1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

6 เทคโนโลยีไซบอร์กของญี่ปุน่ก้าลังจะพร้อมใช้งานแลว้เร็ว 
ๆ นี  
-มือกลที่เคลื่อนไหวโดยการอ่านสัญญาณจากสมอง 

20 
พฤษภาคม 

1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

7 การอนุรักษ์ซีอิว๊ตน้ต้ารับ 
-คุณยะซุโอะ ยะมะโมโตะ เจา้ของโรงหมักซีอิ๊ว 
-ถังไม้ในโรงหมกัซีอิว๊ การสร้างถงัไม้ใหม่ 

27 
พฤษภาคม 

1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

8 บอกเลา่เร่ืองมลภาวะแก่ชนรุ่นหลงั 
-มีการเปิดตัวพิพิธภัณฑืบอกเล่าบทเรียนของมลภาวะเมื่อเดือน
มีนาคมปีนี้ที่ยกไกชิทางตอนกลางของญี่ปุ่น 

3 มิถุนายน 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

9 ยอดนกัวา่ยน ้าวัย 100 ป ี
-คุณเอมิโกะ นะงะโอกะ นักแข่งวา่ยน้ าวัย100ปี 
-คุณชินตะโร ซะวะดะ ผู้ฝึกสอนส่วนตัวของคุณนะงะโอกะ 

10 มิถุนายน 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

10 สร้างป่าชายฝ่ังกลับคืนมา 

-พื้นที่ปลูกต้นไม้ตามแนวชายฝั่ง OISCA 
-ประชาชนในท้องถิ่นดแูลต้นอ่อนของต้นสน  เมืองนะโตะริของ
จังหวดัมิยะง ิ
-โครงการปลูกต้นสน 1 ล้านตารางกิโลเมตรให้ได้ภายในปี 2563 

17 มิถุนายน 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

 



223 
 

ข้อมูลรายการรู้โลก มองญี่ปุ่น วันพุธ 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

11 น้าแกลบกลับมาใช้ใหม่ในรูปเชื อเพลงิ 
บริษัทญี่ปุ่นขนาดเล็กแห่งหน่ึงไดพ้ัฒนาเครื่องจกัรที่สามารถ
เปล่ียนแกลบใหเ้ป็นเชื้อเพลิงแขง็ได้  

24 มิถุนายน 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

12 การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในญี่ปุน่: 
สถานการณ์และปัญหา 
การท่องเที่ยวเชงิการแพทย์คือการเดินทางไปยังตา่งประเทศเพื่อ
เข้ารับการตรวจสุขภาพและรับการรักษา จ านวนนักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ที่มาเยือนญี่ปุ่นก าลังเพิ่มสูงขึ้น 

1 กรกฎาคม 1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

13 การท้าใหก้ารแสดงเปียโนมอืเดี่ยวเปน็ที่รู้จักมากขึ น 
คุณทะเคะโอะ ชินะอิ นกัเปียโนชาวญี่ปุ่นเล่นเปียโนด้วยมือซ้าย
เพียงขา้งเดยีวหลังจากที่ป่วยหนกัท าใหเ้ขาไม่สามารถใช้มืออกี
ข้างได ้

8 กรกฎาคม 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

14 ท้าให้ปราสาทใหญ่ที่สดุของญีปุ่่นเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว 
-ปราสาทเอโดะ ซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงในปัจจุบัน 
-ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟกิแสดงให้เห็นหอสังเกตการณ์ระวังภัย 
สร้างสรรค์แบบโดยศาสตราจารย์มะซะยุกิ มิอุระ บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา  

15 กรกฎาคม 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

15 น้าเสนอเสนห่์ของชามิเซง็ให้โลกรู้ 
พี่น้องโยะชิดะ หรือ Yoshida Brothers ทั้งสองคนเล่นชามิเซง็ ซึง่
เป็นเครื่องดนตรีประเภทสายของญี่ปุ่น ทักษะการเล่นชามิเซ็ง
ของสองพี่น้องโยะชิดะนั้นเป็นเลิศด้วยมีพื้นฐานแน่นจากเทคนิค
การเล่นแบบดัง้เดิม  

22 กรกฎาคม 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

16 ข้อความจากนกับินเครื่องบนิขับไล่ซีโร 
คุณคะนะเมะ ฮะระดะ อดีตนักบนิชาวญี่ปุ่นผู้ขับเครื่องบินขับไล่ซี
โรสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 เล่าประสบการณ์ของตนช่วงสงคราม
เพื่อเรียกร้องใหต้ระหนักถงึความส าคัญของสันติภาพ คุณฮะ
ระดะ ซึ่งจะมีอายุ 99 ปีในไม่ชา้นี ้ปาฐกถาเมื่อเดือนมิถุนายนที่
ผ่านมา 

29 กรกฎาคม 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

17 อุปกรณท์้ามือเพือ่ชว่ยเหลือบคุคลทุพพลภาพ 
คุณยูจิ คะกุยะ ผู้สร้างอุปกรณท์ี่ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้ 
"อุปกรณ์ช่วยเหลือ" เอื้อให้ผู้ท่ีมีรา่งกายไม่สมบูรณเ์พราะความ
ทุพพลภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บสามารถพึง่พาตนเองได้ เช่น ช้อนท่ี
มีหูจับ กิจกรรมขององค์กรท่ีไม่แสวงผลก าไรท่ีผลิตอุปกรณ์
ช่วยเหลืออันมี "ลักษณะเฉพาะ" เพื่อให้ผู้ใชเ้หล่านั้นท าอะไรตา่ง 
ๆ รอบตัวได้ด้วยตนเอง 

5 สิงหาคม 1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้โลก มองญี่ปุ่น วันพุธ 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

18 กอบกู้สนามเดก็เลน่! ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบตัิยืนหยัด
ร่วมกัน 
-สนามเด็กเล่นผจญภัย เคะเซง็นมุะ อะโซบีบา 
(เคยออกอากาศ พุธ 29 เมษายน) 

พุธ 26 
สิงหาคม 

1. จิราย ุ พุกบุญมี 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

19 ธงปลาคาร์พ โคะอ-ิโนะโบะริ สีน ้าเงนิ 700 ผืนในเขตภัย
พิบัติปลวิไสวบนฟา้ 
-โคะอิ-โนะโบะริ คือธงรูปปลาคาร์พที่ปลิวไสวนอกบ้านในเอดน
พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อภาวนาขอให้เดก็ ๆ เติบโตมีสุขภาพดี 
ในวันที่ 5 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ธงปลาคาร์พประมาณ700ผืนจะ
ปลิวไสวเล่นลมในท้องฟา้ของเมอืง ฮิงะชิมะสึชมิะ ในจังหวดัมิ
ยะงิที่ได้รับความเสียหายอยา่งหนักจากแผ่นดินไหว 
(เคยออกอากาศ พฤ.30 เมษายน) 

พฤหัสบดี 27 
สิงหาคม 

 1. จิราย ุ พุกบุญม ี
2.เบญจมินทร์ ศิรติันติ
ธรรม 
 

20 ยอดนกัวา่ยน ้าวัย 100 ป ี
คุณมิเอะโกะ นะงะโอะกะ นักแขง่วา่ยน้ าหญงิวยั 100 ปีผู้นี้ก าลัง
เป็นที่สนใจ ในรายการรู้โลก มองญี่ปุ่นวันน้ี เธอจะมาบอกเล่า
ความลับของพลังงานท่ีท าใหเ้ธอท าลายสถติิโลกได้และความ
หลงใหลที่เธอมใีห้กับการวา่ยน้ า 
(เคยออกอากาศ พุธ 10 มิถุนายน) 

ศุกร์ 28 
สิงหาคม 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

21 มิโอะ มะสึดะ นักร้องผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวความหลากหลาย
ของโลกนี ผ่านเสียงเพลง 
มิโอะ มะสึดะ เปิดตวัเป็นนกัร้องเมื่อ 10 ปีก่อน เธอเดินทางไปท่ัว
โลกในฐานะ "ศิลปินพเนจรยุคใหม่" หลัก ๆ แล้วเธอเดินทางเยือน
ประเทศที่พูดภาษาโปรตเุกสและสเปน กิจกรรมทางดนตรีของเธอ
และความปรารถนาแรงกล้าของเธอในการร้องเพลงเกีย่วกับ
ความหลากหลายของโลกนี ้

พุธ 2 
กันยายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

22 กู้เสียงพดูทีสู่ญเสียไปกลับคนืมา: ใช้คอมพิงเตอร์สร้าง
เสียงพูดให้เหมือนเดิม 
มีผู้คนที่สูญเสียเสียงพูดไปเพราะโรคที่ส่งผลกระทบต่อคอ กลุ่ม
ของรองศาสตราจารย์จุนอิชิ ยะมะงิชิที่สถาบันสนเทศศาสตร์
แห่งชาติ ก าลังคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่จะท าใหค้นกลุ่มนี้
สามารถพดูดว้ยเสียงในแบบที่เคยมีได้เทคโนโลยีล้ ายคุสามารถ
สร้างเสียงพูดขึ้นใหม่ใหเ้หมือนกบัเสียงเดิมอยา่งไร  
(เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียง) 

พุธ 9 
กันยายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้โลก มองญี่ปุ่น วันพุธ 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

23 พลิกฟืน้การเกษตรให้มีชวีิตชวีาดว้ยพลังของผู้หญิง! 
ส่ือก าลังใหค้วามสนใจตวัอยา่งฟาร์มหลายแหง่ที่พลิกฟื้นกลับมา
มีชีวติชวีาไดเ้พราะผู้หญิง เช่น กลุ่มแม่บ้านท้องถิ่นที่มาชว่ยเติม
ก าลังคนที่ไมเ่พียงพอ หรือมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง ซึง่
น าไปสู่การคิดค้นพัฒนาสินคา้เกษตรใหม่ ๆ กลยุทธ์ใหม่ ๆ นั้นใช้
พลังของผู้หญิงในท้องถิ่นอย่างไร 

พุธ 16 
กันยายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

24 พลิกฟืน้ถนนย่านจบัจ่ายดว้ยบ้านผีสิง 
ท้องถนนยา่นจับจา่ยหลายแห่งในพ้ืนท่ีชนบทท่ัวญี่ปุ่นก าลังมี
ลูกค้าน้อยลง มีร้านคา้มากขึ้นทกุทีที่ร้างผู้คน  ความเคลื่อนไหว
อย่างหน่ึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ท าให้ร้านค้าเหล่านั้นเปล่ียนไปกลายเป็น
สถานท่ีให้บริการด้านบันเทิง เช่น บ้านผีสิง เพื่อพยายามดึงดูด
ลูกค้า คุณชิกิต ปูร์โนโม ผู้ประกาศภาคภาษาอินโดนเีซียของเรดิ
โอ แจแปน เยือนถนนยา่นจับจา่ยสายหน่ึงในเมืองอซิะฮะยะของ
จังหวดันางาซาก ิ

พุธ 30 
กันยายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

25 น้าความสุขริมทะเลมาสู่เดก็ ๆ  
ทุกปี มีการจัดกจิกรรมที่ชายฝัง่ใกล้กรุงโตเกียว กิจกรรมนี้ ซึ่งมีทัง้
กีฬาทางน้ าและการสังเกตการณ์ส่ิงมีชวีิตชายฝั่ง สอนเด็ก ๆ ให้รู้
ถึงความส าคัญของการใช้ชวีิตร่วมกับธรรมชาติ กจิกรรมดงักลา่ว
เริ่มต้นขึ้นโดยครอบครัวหนึง่เพื่อท าตามความปรารถนาของ
นักเล่นกระดานโต้คล่ืนมืออาชีพคนหน่ึงหลังจากทีเ่ขาจากไป  
รายการวันน้ีน าเสนอเกีย่วกับกิจกรรมที่ว่า ผ่านเดก็ ๆ ที่เข้ารว่ม
กิจกรรมและกลุ่มผู้จัดการกจิกรรมนี ้

พุธ 7 ตุลาคม 
 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. กุลประภา เกตุแก้ว 
 
*เปล่ียนเพลงน ารายการ 
มี FX  เสีงเด็ก  ๆ เล่นกัน 
+เสียงคลื่นชายหาด 
กิจกรรมชายทะเล 

26 หนังสือภาพของญี่ปุ่นเป็นทีน่ยิมในจีน 
หนังสือภาพของญี่ปุ่นก าลังเป็นทีน่ิยมในจีน ร้านหนังสือแห่งหน่ึง
ในกรุงปกักิ่ง นครหลวงของจีน ท่ีเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือภาพ เนือง
แน่นไปด้วยครอบครวัที่มาหาซื้อหนังสือภาพของญี่ปุ่น รายการ
วันน้ีค้นหาว่าท าไมนักอา่นชาวจนีจึงสนใจหนังสือภาพของญี่ปุ่น 

พุธ 14 
ตุลาคม 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

27 ยาส้าหรับผู้คนหลายล้านท้าขึ นจากดนิช้อนเดียว คุณซะตะ
ชิ โอมูระ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล [สาขาสรีระวิทยาหรือ 
การแพทย์ สถาบันคารอลินสก้า สวีเดน เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 
2558]ต้านการตดิเชื้อจากปรสิตในประเทศเขตร้อน  
เปดิเพลง “MUST BE NOW”ของ AKB48 12:54 

พุธ 21 
ตุลาคม 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการรู้โลก มองญี่ปุ่น วันพุธ 5 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

28 ยุทธศาสตร์ของญี่ปุน่: การแขง่ขันกันในระดับโลกก้าลัง
ดุเดอืดมากขึ นเพือ่ชว่งชิงค้าสัง่ซื อรถไฟความเร็วสงู 
ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นในประเด็น ธุรกิจระบบรถไฟความเร็วสูง 
[สารคดีเชงิข่าว เมื่อไม่นานมานี้ ญี่ปุ่น จีน ต่อสู้กันเพื่อได้สิทธิ
ในประเทศอินโดนเีซีย 
เสียงของ สุงะ ไม่เขา้ใจท าไมเอื้อประโยชน์แก่จีน 27 กันยายน 
แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง] 

พุธ 28 ตุลาคม 1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

29 ฉันเปน็ใคร” ค้าถามที่อะกิระ ฮิงะชิยะมะ นักเขียนที่เกดิ
ที่ไตห้วนัแสวงหาค้าตอบ 
อะกิระ ฮิงะชิยะมะได้รางวัลนะโอะกิประจ าปีน้ี รางวัลนะโอะ
กิเป็นรางวัลสูงสุดส าหรับวรรณกรรมของมหาชนของญี่ปุ่น
นักเขียนผู้นีเ้กิดที่ไต้หวันแต่อาศัยในญี่ปุ่น  

พุธ  4  
พฤศจิกายน 

1.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
2.จิราย ุพุกบุญม ี

30 น้าพาเสียงหวัเราะไปสู่เอเชีย 
-เพลงอะตะริมาเอะไทโซ ภาษาอนิโด  
COWCOW นักแสดงตลกชายคูช่าวญี่ปุ่นผู้เป็นที่นิยมนั้นมี
ชื่อเสียงได้รับการตอบรับดีมากในอินโดนีเซีย เปดิเสียงการ
แสดงของ COWCOW เพลงภาษาอินโดนีเซยี ชื่อ ดูวา ดวูา ดู
วา แปลวา่ 2 จบ 13;21 

พุธ 11 
พฤศจิกายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

31 “ขอใหน้างาซากิเปน็ที่สดุท้าย: การประชุมพักวอช” 
บรรดานักวิทยาศาสตร์จากทัว่โลกหารือกันถงึวิธกีารต่าง ๆ 
ในการก าจัดอาวุธนวิเคลียรใ์ห้หมดไปในการประชุมพกัวอช 
ซึ่งจดัขึ้นในเมืองนางาซากซิึ่งถูกทิ้งระเบิดปรมาณู [วันท่ี 1-5 
พฤศจิกายน 2558] นี่เป็นครั้งแรกที่เมืองนางาซากเิป็น
เจ้าภาพจัดการประชมุพักวอช  รายการวันนี้น าเสนอข้อความ
ของนักวิทยาศาสตร์และผู้รอดชีวติจากระเบิดปรมาณูที่
ปรารถนาให้อาวุธนิวเคลียร์ถกูก าจัดให้หมดไป “ 
ปีท่ีแล้ว คุณชิมะมูระสรุปจบสุนทรพจน์ในท่ีประชุมพกัวอช ที่
นางาซากิโดยบอกว่า “การยุติสงครามเป็นวิธีการป้องกันการ
ใช้อาวุธนวิเคลยีร์”ค่ะ “ถา้ญี่ปุ่นยอมแพ้ 2 สัปดาห์ก่อนหนา้
นั้น ผู้คนมากมายกจ็ะไม่ต้องสูญเสียชีวติไปแน่นอน”ครับ 

พุธ 18 
พฤศจิกายน 

1.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
2.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
 
 
 

 
……………………………. 
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ข้อมูลรายการ รู้โลก มองญี่ปุ่น  วันพฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 2,5 ) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 
1. ธงปลาคาร์พ โคะอ-ิโนะโบะริ สีน ้าเงนิ 700 ผืนในเขตภัย

พิบัติปลวิไสวบนฟา้ 
 

30 
เมษายน 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม 

2 ชั นเรียนส้าหรับเจ้าของสุนขั 
ญี่ปุ่นเป็นดินแดนของสัตวเ์ล้ียงซึง่จ านวนของสุนัขกับแมว
มากกวา่จ านวนของเดก็อายุต่ ากว่า 15 ปีเสียอีก แต่เจา้ของที่ไม่
พร้อมและไม่มีความรูก้ารเลีย้งดทู าให้เกิดปัญหาวา่มีสัตว์
มากมายทีถู่กทิ้งและละเลย 

14 
พฤษภาคม 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม 

3 จดหมายรักถึงญี่ปุน่ – ข้อความจากบรรดาผู้ฟังได้รับการ
ตีพิมพ์เปน็หนงัสือ 
-“จดหมายรักถงึญี่ปุ่น” เป็นหนังสือรวบรวมข้อความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เมือ่เดือนมีนาคมปีนี ้
เรดิโอแจแปนได้รับกว่า 5,000 ข้อความจากทัว่โลกที่ให้ก าลังใจ
ผู้รอดชีวิตจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวใหญ่ทางตะวันออกของ
ญี่ปุ่นและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 

11 
มิถุนายน 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม 

4 ตามหาผู้สืบทอด: ความพยายามของ “ธนาคารผู้สืบทอด” 
ในญี่ปุ่นมีจ านวนรา้นค้ามากขึ้นเรื่อง ๆ ที่จ าต้องปิดตวัลงเพราะ
เจ้าของไม่สามารถหาผู้สืบทอดกจิการไดใ้นหมู่เครือญาติหรือ
พนักงาน 

9 
กรกฎาคม 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

5 กู้เสียงที่หายไปกลับคืน— คอมพิวเตอร์สร้างเสียงเหมือน
เสียงเจ้าตวั 
-มีผู้สูญเสียเสียงของตัวเองไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดกับคอ 
กลุ่มของรองศาสตราจารย์จุนอชิิ ยะมะงชิิประจ าสถาบันสนเทศ
ศาสตร์แห่งชาติก าลังพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเสียงทีจ่ะท าให้
สามารถสนทนาไดด้้วยเสียงที่เหมือนเสียงจริงของเจ้าของเสียง
นั้น  รายการวันนีจ้ะพาไปตดิตามเทคโนโลยีล่าสุดดา้นการผลิต
เสียงที่เหมือนเสียงของเจา้ตวั 

30 
กรกฎาคม 

1.สันติภาพอัศวโสตถิ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี

6 ฟื้นคนืสภาพแนวปะการัง 
แนวปะการังเป็นดั่งขมุทรัพย์ของส่ิงมีชวีิตในทะเล แต่แนว
ปะการังทัว่โลกก าลังลดจ านวนลง  กลุ่มนักวจิัยในโอกินาวาทาง
ใต้ของญี่ปุ่นเป็นกลุ่มแรกของโลกที่สามารถถอดรหัสดเีอ็นเอ
ของปะการังได้ส าเร็จ กลุ่มนักวิจยัก าลังใชเ้ทคโนโลยีล้ ายุคเพื่อ
ปกป้องและใหช้ีวติใหมแ่ก่แนวปะการัง  รายการวันน้ีน าเสนอ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องการอนุรักษ์ปะการัง  
SF:ด าน้ า 

พฤ.10 
กันยายน 

1.จิรายุ พุกบุญม ี
2.เบญจมินทร์ ศิรติันติธรรม 
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ข้อมูลรายการรายการ  รู้โลก มองญี่ปุ่น  วันพฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 2,5) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/เรื่อง ออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการ 

7 หลงรักเสียงของแมลง 
ชาวญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการฟังเสียงแมลงร้องในช่วงฤดใูบไม้
ร่วงมานานแล้ว ฤดใูบไม้ร่วงปีน้ี คุณทะกะชิ มุระอิ จัดท า
สารานุกรมในรูปแบบซีดี ซึ่งมีบันทึกเสียงของแมลงตา่ง ๆ ทั่ว
ญี่ปุ่น รายการวันน้ีน าเสนอเสน่ห์และเสียงอันไพเราะของ
แมลงตา่ง ๆ  
สารานุกรมแมลงทีส่่งเสียงร้อง แมลงส่งเสียงในญี่ปุน่ 
(The Field guide sanctuary insects) ประกอบดว้ยภาพ
แมลงตระกูลจิ งหรีดและตัก๊แตนสายพันธต์่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ในญี่ปุน่ 121 สายพนัธ์ ของแมลง และ CD2 
แผ่น บันทกึเสียงร้องของแมลง ค าวา่ Naku นะคุ 
หมายถึงการส่งเสียงร้องของสัตวห์รือแมลง –จิ้งหรีด ซุซมุูชิ  
ซุซ=ุกระดิง่ มูช=ิแมลง ( Bell Cricket)  

พฤ. 12 
พฤศจิกายน 

1.จิราย ุพุกบุญม ี
2.เบญจมินทร์ ศิรติันติธรรม 

 
 

.................................. 
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ข้อมูลรายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ นเอกแห่งญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )  1   
เมษายน 2558 ถึง  มีนาคม 2559 จ านวน 19 ครั้ง 

ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผูด้ าเนินรายการ 

1 ระฆังประกอบพิธีกรรมลายตาราง 
โดตะกุหรือระฆังประกอบพิธีกรรมทองสัมฤทธิซ์ึ่งเชื่อกันว่าใช้
ในพิธีกรรมตา่ง ๆ ในชว่งศตวรรษที่ 2 ก่อนพุทธกาลจนถงึ
คริสต์ศตวรรษที่ 3  

16 เมษายน 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

2 กล่องเครื่องเขียนลายแปดสะพาน โดย โอะงะตะ โคริง 
กล่องเครื่องเขยีนลายแปดสะพานได้รับการออกแบบขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 18 โดยโอะงะตะ โคริง  

7 พฤษภาคม 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

3 คนรง: หน้ากากไม้แกะสลกัการแสดงกิงะกุ 
กิงะกเุป็นการแสดงชนิดหนึ่ง เผยแพร่มาถงึญี่ปุ่นจากจีนใน
ยุคศตวรรษที่ 7 ผู้แสดงสวมหนา้กากหลากหลายเพื่อแสดงถึง
บทบาท หน้ากากคนรง ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กรุงโตเกยีวเป็นเจ้าของนี้ เป็นหน้ากากที่ดูเหมือนหน้าปีศาจที่
มีดวงตาเปิดกวา้ง กล่าวกันว่าเปน็หน้ากากไม้เกา่แก่ที่สุดของ
โลก 

21 พฤษภาคม 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

4 ชุดภาพถ่ายของอดตีปราสาทเอโดะ 
ได้รับการบันทึกไว้เมื่อปี 2414 และแสดงใหเ้ห็นช่วงท้าย ๆ 
ของปราสาทแหง่นี้ ซึ่งนกัรบหรือซามูไรเคยปกครอง  ชุด
ภาพถ่ายของอดตีปราสาทเอโดะเป็นตัวอย่างแรกสุดชิ้นหนึง่
ของศิลปวตัถุทางวฒันธรรมในญีปุ่่นยุคใหม่ที่บันทกึโดยใช้
ภาพถ่าย 

4 มิถุนายน 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

5 ห้องชงชาโระกุโซอัง 
เคยเป็นห้องชงชาที่มชีื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของนารา 
เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น มีการตดัสินใจยา้ยห้องชงชานี้มายัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกยีวในปลายศตวรรษที่ 19 ม ี

18 มิถุนายน 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

6 ชุดภาพมว้นต้านานสงครามกลางเมืองเฮจ:ิ ม้วนภาพ
ตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกฮุะระ 
-ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพต่าง ๆ  ท่ีแสดงฉากในเรื่อง
ตามล าดับ ผู้ชมมว้นภาพเหล่านี้เพลิดเพลินไปกับฉากใหม่ ๆ 
โดยคลี่ม้วนภาพเพื่อดูภาพท่ีละฉาก  
-เป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่แล้วเสร็จเมื่อศตวรรษที่ 13  

2 กรกฎาคม 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
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ข้อมูลรายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )  2   
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

7 ดาบญี่ปุน่ มะซะมุเนะ ไร้จารึก (ดาบคนัเซะมะ
ซะมุเนะ อันเลื่องชือ่) 
ดาบญี่ปุ่นโค้งประณตีเล่มเรียวยาว ผู้คนได้เห็นความ
งดงามอันเป็นเอกลักษณ์ซึง่เป็นผลที่ได้จากการตี
เหล็กกล้า ดาบเล่มนีเ้ป็นผลงานของมะซะมุเนะ ช่าง
ตีดาบในสมัยศตวรรษที่ 14 และเป็นดาบท่ีทรง
อานุภาพอยา่งยิง่และเป็นที่โปรดปรานในหมู่นักรบ
ซามูไรวา่ เป็นอาวุธที่คูค่วรกับผู้ปกครอง 

16 กรกฎาคม 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

8 โคะโซะเดะ (กิโมโนชายแขนเสื อสั น) ลายตน้ไม้
และดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ร่วงบนผืนผ้าทอลาย
ทแยง 
โคะโซะเดะนีค้ือกิโมโนที่โอะงะตะ โคริง ศิลปินใน
ต านานเป็นผู้วาดขึ้นดว้ยมือ ดอกไม้ในฤดใูบไม้ร่วง
นั้นวาดออกมาเป็นลายแบบเรียบง่าย 

3 กันยายน 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

9  กุ้งมังกรเหล็กข้อต่อเคลื่อนไหว 
ของประดับตกแตง่ท าจากเหล็กเป็นรูปร่างกุ้งมังกรที่
มีข้อต่อเคลื่อนไหวได้นี้ ดูเหมือนว่าจะขยับได้จรงิ ๆ 
ผลงานศิลปะจากสมัยศตวรรษที่ 18 ชิ้นนี้ ท าขึ้นโดย
ใช้ชิ้นส่วนละเอียดอ่อนหลายสิบชิ้น ส่วนสันหลังและ
ข้อต่อทั้งหมดของมันขยับได้เหมอืนกับกุ้งมงักรจริง ๆ  

17 กันยายน 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

10 “ไคไตชนิโชะ”หนังสือกายวิภาคศาสตร ์
คณะแพทย์กลุ่มหนึง่ของเมืองเอโดะได้ต าราภาษา
ดัตช์ ข้อมูลในต าราเล่มนีม้ีเนื้อหาเกีย่วกับภายใน
ร่างกายมนษุยซ์ึ่งแตกตา่งอย่างมากจากความรู้
ความเขา้ใจที่ญี่ปุ่นสืบทอดมาจากการแพทยจ์ีน
โบราณ 

1 ตุลาคม 
 
 

 

 
 
1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 
 

11 แผนที่ญี่ปุน่ โดย อิโนะ ทะดะตะกะ Nihon 
Enkaiyochizu – นิฮง เอ็งไกโยะชิซุหรือแผนท่ีญี่ปุ่น
โดยอิโน ทะดะตะกะ จดัท าขึ้นโดยอาศยัการส ารวจ
รังวัดในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 แผนท่ีนี้วาดขึ้นแบบ
เดียวกับการวาดภาพ มีลักษณะสวยงามและมคีวาม
แม่นย า มกีารใชเ้ฉดสีเขียวอ่อน ฟ้าอ่อนกับสีอื่น ๆ 
ตลอดจนลักษณะเด่นสะดุดตา และมีความกลมกลืน
ด้วยแนวเส้นสีแดงซึง่บันทึกการส ารวจรงัวดัเอาไว้ 

15 ตุลาคม 
 

 

1.โฆษิต 
2.จิราย ุ

 



231 
 

ข้อมูลรายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )  3   
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
12 ชามเคลือบเคียงปเูทียม โดยมิยะงะวะ โคซัง ที่

หนึ่ง  
ปู 2 ตัวเกาะขอบชามดินเผาเคลอืบสีน้ าตาลที่ท าขึ้น
อย่างหยาบ ๆ รายละเอียดทุกอยา่งของปูคู่นี้เสมือน
จริงอยา่งไร้ท่ีติ แต่ปูทัง้ 2 ตัวเป็นส่วนหนึ่งของชาม
เคลือบใบน้ีซึง่รังสรรค์โดยมิยะงะวะ โคซัง ชา่งศิลป์
เครื่องปั้นดินเผาซึ่งสร้างชื่อในเมอืงเกยีวโตตั้งแตย่ัง
หนุ่ม  

5 พฤศจกิายน 
 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

13 ลิงเฒ่า โดย ทะกะมุระ โคอุง (Roen) 
ลิงแกะสลักจากไม้ชว่งปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ลิง
ตัวนี้น่ังอยู่บนหิน ในท่าเอี้ยวตัวไปทางขวาและก าลัง
จ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้า มือซ้ายขยุ้มขนนกเอาไว้ 
มันสู้กับนกอินทรีซึ่งเพิ่งบินหนีไป รูปแกะสลักนี้ผสาน
พลังที่ไม่ธรรมดากับทักษะอันประณีต แม้กระทัง่ขน
ตามอวัยวะส่วนตา่ง ๆ ของลิงเฒา่ก็แตกตา่งกัน 

19 พฤศจิกายน 
 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

14 จิมบะโอริ เสื อคลุมขนสัตว์สีแดงกับเคียวไขว้
สวมทับเสื อเกราะ 
เส้ือคลุมจิมบะโอริ เป็นเส้ือคลุมทีบ่รรดานักรบญี่ปุ่น
สวมทับเสื้อเกราะ เสื้อคลุมตัวนี้ท าขึ้นชว่งปลาย
ศตวรรษที่ 16 และมีลวดลายเด่นเป็นเคียวไขว้บนผ้า
ขนสัตว์สีแดงล้ าคา่จากยุโรป เส้นใยขนสัตว์จากยุโรป
น ามาย้อมดว้ยสีย้อมราคาแพงซึง่อาจไดม้าจาก
การคา้ขายกับโปรตุเกส การใช้เนือ้ผ้าราคาแพง
เช่นนั้นเป็นเครื่องสะท้อนถงึอ านาจเช่นกัน ค้นพบ
ความรู้สึกแห่งสุนทรียภาพของเหล่าขุนพลในสมรภูมิ
แห่งยุคทีม่ีการรบพุ่งกันอยา่งดุเดอืดนี้ 

3 ธันวาคม  
 

 
 
 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

15 คลื่นมหึมานอกชายฝ่ังคะนะงะวะ โดยคะสึชิกะ 
โฮะคุไซ 
เรื่องราวเบื้องหลังที่มาของผลงานศิลปะส่วนหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติโตเกียววันน้ี เสนอภาพ
พิมพ์แกะไม้ของคะสึชกิะ โฮะกุไซ “คลื่นมหึมานอก
ชายฝัง่คะนะงะวะ” ผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมชื่อก้องโลก
จากศตวรรษที่ 19 นีค้ือสัญลักษณ์ของการบรรจบกัน
ระหว่างศิลปะแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตก รายการน้ี
เคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 

19 มกราคม 2559 
 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
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ข้อมูลรายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )  4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
16 โดะกกูับแวน่กนัแสงขดุพบในเมืองสึงะรุ จัง

หวดัอะโอะโมะริ 
โดะกูหรือรูปปั้นตุ๊กตาดินไม่เคลือบเงาซึ่งตัวนี้ท าขึ้นใน
ยุคก่อนประวตัิศาสตร์หรือราว 3,000 ปีก่อน เรียนรู้
เกี่ยวกับชวีิตของชาวญี่ปุ่นในยคุนั้น และสืบค้นร่องรอย
แห่งการภาวนาและความหวังที่ฝากไว้กับตุ๊กตาดินโดะกู
ตัวนี้ (รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 
2558) 

20  มกราคม 2559 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

17 ม้วนย่อยจากม้วนที่ 19 ของประชุมบทกวนีิพนธ์ 
โคะกิง วะกะชู ฉบับโคยะ 
ฮิระงะนะคือตัวอกัษรญ่ีปุ่นอันเปน็เอกลักษณ์ที่ไดม้า
จากตัวอกัษรจีน และนับว่ามคีวามเหมาะสมที่สุด 
ส าหรับการเขยีนวะกะ ซึ่งเป็นบทกวีในรูปแบบ
เอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นเช่นกนั ม้วนย่อยของส าเนา
ประชุมบทกวีนิพนธ์โคะกิง วะกะชูที่คัดขึ้นในชว่งกลาง
ศตวรรษที่ 11 นั้นได้รับการยกย่องวา่เป็นตวัอยา่งที่ล้ า
เลิศที่สุดชิ้นหนึ่งของการคัดตัวอกัษรฮิระงะนะดว้ยพู่กัน 

21 มกราคม 2559 1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

18 ฮะนิวะ รูปปั้นดนินกัรบสวมเกราะแห่งสุสาน
โบราณ 
ฮะนิวะคอืรูปปั้นดินมีสีแดงเรื่อและข้างในเป็นโพรง ซึง่
ขุดมาจากเนินฝังศพโบราณของบรรดาผู้มีอ านาจบารมี
ในท้องถิ่น สุสานเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแตเ่มื่อช่วงศตวรรษที่ 
3 ถึงศตวรรษที่ 6 เชื่อกันวา่ ฮะนวิะ รูปป้ันดินนักรบสวม
เกราะตัวนี้มอีายใุนชว่งศตวรรษที่ 6 ในบรรดาฮะนิวะ
มากมาย ฮะนิวะตัวนีเ้ป็นเพียงตวัเดยีวที่ได้รับการ
ก าหนดให้เป็นสมบัตแิห่งชาต ิ

4 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
 

19 ฟุเง็งโบะซะสึ (สมนัตภทัรโพธสิัตว)์ 
ภาพของฟุเง็งโบะซะสึ หรือ สมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรง

ช้างเผือกท่ามกลางบุปผาร่วงโรย มีการใช้สีสีนงดงาม

และแผ่นทองค าเปลวที่น ามาตดัเป็นเส้นเล้กบางเพื่อท า

พระราศีหรือผิว พระพักตร์และพระฉวีหรือผิวพรรณอัน

บริสุทธิ์ผุดผ่องของพระโพธิสัตว์ ตลอดจนผ้าจีวรบาง

เบา 

18 กุมภาพันธ ์
 

 
 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.จิรายุ พุกบุญม ี
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ข้อมูลรายการ ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น วันพฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 4) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 น้าจิตวิญญาณแซมบ้าสู่ญ่ีปุน่ 
ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น คือรายการใหม่ของเรดิโอแจแปนที่
จะแนะน าให้คุณผู้ฟังได้รูจ้ักกับชาวตา่งชาติในญี่ปุ่นท่ีมา
ประกอบอาชีพในวงการต่าง ๆ อาทิ กีฬา ธุรกจิ และศิลปะ 
เป็นต้น  ตอนแรกของรายการในวันนี้เสนอเรื่องราวของ
คุณเซเลีย คอร์เฮญา นักเต้นอาชพีซึ่งยดึอาชีพครูสอน
แซมบาหรือการเต้นร าจังหวะแซมบาที่เป็นสัญลักษณ์
ตัวแทนของประเทศบราซิล บ้านเกิดของเธอเอง คุณคอร์
เฮญาบริหารจัดการบรษิัทซึ่งรับจดังานแสดงการเต้นร า
จังหวะแซมบาและสอนการเต้นจงัหวะแซมบา  ธุรกจิของ
เธอก าลังไปได้สวยในวงการธุรกจิการแสดงของญี่ปุ่น 

24 เมษายน 
ออกอากาศเป็นตอน
แรก 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
คุณเอเวร์ตอน โทบาเซ่ ผู้
ประกาศภาคภาโปรตุเกส 

2 เร่ืองราวความส้าเร็จของราชาแห่งเท็มเป 
คุณรุสโตโน ซึ่งท าและขายเทม็เป ถั่วเหลืองหมักของ
อินโดนีเซีย 
คุณรุสโตโนกับคุณสึรุโกะ คุซุโมโตะ ภรรยาชาวญี่ปุ่น ตัง้
โรงงานขึ้นเอง มาติดตามเรื่องราววา่ทั้งสองเพิ่มยอดขาย
อย่างไร 

29 พฤษภาคม 1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 
คุณอาจิ โระฮาดี     
ผู้ประกาศภาษา
อินโดนีเซีย 

3 ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะมังงะ คุณหู  หรง นกัวาดมังงะ
ชาวจนี 
คุณหู หรง นักวาดการ์ตูนมงังะหญิงชาวจีน เธอไม่
เพียงแต่วาดงานของเธอเอง แตย่งัค้นหานกัวาดใหม่ ๆ  
และสร้างสรรค์งานร่วมกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นดว้ย  

25 มิถุนายน 1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 
คุณหลิว เซยีระ ผู้
ประกาศภาษาจีน 

- น าภาพยนตร์อินเดียมาสู่ญี่ปุ่น 
คุณซุเรซ ธาตี นักธุรกิขชาวอินเดยี ผู้จัดเทศกาล
ภาพยนตร์อินเดยีในญี่ปุ่น เขาตอ้งการให้ญี่ปุ่นกับอินเดีย
มีสัมพันธ์ใกล้ชิดยิง่ขึ้นผ่านการแบ่งปันวัฒนธรรมและ
ภาพยนตร ์

23 กรกฎาคม 
 

หมายเหตุ 1.ไม่มีไฟล์
เสียง 
2.เดือนสิงหาคม ไมม่ี
รายการ 

 น้าความสุขมาจากหมู่เกาะทางใต ้
-คุณอัลเบร์โต ชิโระมะ นักร้องชาวเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นอยู่ที่
จังหวดัโอกินาวาซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะ ทางใต้ของ
ญี่ปุ่น เป็นหัวหน้าวงเดียมันเทส  
เขารวมเอาดนตรีแบบลาตินกับดนตรีแบบโอกินาวาเขา้
ด้วยกันเพื่อสร้างบทเพลงแนวผสมผสาน 

 
24 กันยายน 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 
(อัลเบร์โต้ ซะกะอิ ผู้
ประกาศภาคภาษาสเปน 
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ข้อมูลรายการ ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น วันพฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 4) 2 
ล าดับ
ที ่

ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

5 ชายชาวฝร่ังเศสผู้พบเสนห่์ใหม่ในชาญี่ปุน่ 
-คุณสเตฟาน ดันตอน ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ชาวฝรัง่เศส 
คิดค้นพัฒนาชารสใหมจ่ากชาญีปุ่่น และชารสใหมเ่หล่านี้
ก าลังเป็นที่สนใจทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ  

พฤหัสบดี  8  
ตุลาคม 

(สัปดาห์ท่ี 2) 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 
ผู้ประกาศภาคภาษา
ฝรั่งเศส 

6 ล่าฝันในญี่ปุน่ : คุณบุญศิริในวงการบนัเทิงญี่ปุ่น 
 คุณบุญศิริ สหนนท์ชัยกุล จากไทย เป็นนักแสดงและ
ท างานในวงการบันเทิงญี่ปุ่น 13 ปีหลังจากทีคุ่ณบุญศิริมา
ญี่ปุ่นและพยายามอยา่งหนัก  ในท่ีสุดความฝันของ
ชายไทยคนนี้ในการท างานอย่างแข็งขันในวงการบันเทงิ
ญี่ปุ่นก็เป็นจริง  

พฤหัสบดี 22 
ตุลาคม 

ไม่มีไฟล์เสียง 

7 ท้าใหท้ีมรักบี ของญี่ปุน่กลายเป็นทีมระดบัโลก 
คุณลีทซ์ ไมเคิล ชาวญี่ปุ่นที่เกิดทีน่ิวซีแลนด์ เป็นกัปตันของ
ทีมญี่ปุ่นที่เข้าแข่งขันรักบีช้ิงแชมป์โลกส าหรับฤดูใบไม้ร่วง
ปี 2558 ทีมญี่ปุ่นเล่นได้ดีมาก โดยเอาชนะการแข่งขันได้ 3 
ครั้งเป็นครัง้แรกใน 24 ปี  

พฤหัสบดี  26 
พฤศจิกายน 

1.เบญจมินทร์ ศิรติันติ
ธรรม 
2.จิรายุ พุกบุญม ี
(ซารา่ แม็คโดนัลด์ ผู้
ประกาศภาษาองักฤษ) 

8 ช่วยทกุชวีิต: คุณเจิ่น งอ็ก ฟุก ประธานกลุ่มผู้ผลิต
อุปกรณก์ารแพทย ์
คุณเจิ่น ง็อก ฟุก มาจากเวียดนามเมื่อ 40 ปีก่อนในฐานะ
นักศึกษา เขาก่อตั้งบริษัทท าเครือ่งช่วยหายใจขึ้นในญี่ปุ่น
และใชว้ิธีการใหมซ่ึ่งช่วยให้ปอดหายใจได้งา่ยขึ้น  ดงันั้นจึง
สามารถน ามาใช้กับทารกที่คลอดก่อนก าหนดได้ อุปกรณ์น้ี
ได้ช่วยชีวติไว้แล้วนับไม่ถว้น   

28 มกราคม  2559 
 
 
 
พิมพ์เมื่อวันท่ี 22 
มีนาคม 2559 

 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. โฆษิต ทิพยเทียมพงษ ์
(หวู ทู ฮา ผู้ประกาศ
ภาษาเวยีดนาม) 

9 คุณ บี บี โม-แฟรงก์ นักดนตรีผู้ใช้ดนตรีแอฟริกาเปดิ
ใจและความคิด 
คุณ บี บี โม-แฟรงก์ เป็นนักดนตรีท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก เขาเป็นผู้ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศผ่านการแสดงดนตรีแอฟริกาทัว่ญี่ปุ่น เขา
มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่การสอนกลองให้แก่เด็ก ๆ ที่ไม่ไป
โรงเรียน  รายการวันนี้น าเสนองานของนักดนตรีผู้นี้ท่ีท าให้
เด็ก ๆ ยิ้มได้โดยจงัหวะดนตรีแอฟริกา 

24 มีนาคม 2559 
 
ออกอากาศเป็นตอน
สุดท้าย 

1. จิรายุ พุกบุญม ี
2. โฆษิต ทิพยเทียมพงษ ์
(ผู้ประกาศภาษาสวาฮิลี) 

 
........................................ 
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ข้อมูลรายการ Welcome to Amazing Japan! วันศุกร์ (สลับกับเข้าครัวญี่ปุ่น) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 ย่านชนิจุกุ – แหล่งสันทนาการและบันเทิงแสนร่ืนรมย์
ของกรุงโตเกียว 
ชินจุกุคอืย่านการคา้ที่คกึคักมีชวีติชีวาที่สุดแห่งหน่ึงของ
กรุงโตเกยีว คณุกูร์จินเอดร์ ซักกู ผู้ประกาศภาคภาฮินดีของ
เรดิโอ แจแปน ไปเที่ยวทางด้านตะวันออกของสถานชีินจุกุ
เพื่อชมอกีโฉมหน้าหนึ่งที่แปลกออกไปของย่านน้ี 

3 เมษายน 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

2 จังหวดักุมมะที่มีไพค่ะรุตะเป็นมัคคเุทศก์ให้ 
-ระบายสตีุ๊กตาดะรุมะ – บันไดหินและแหล่งน้ าแร่ร้อนอิกะโฮะ – กุม
มาโนะ สึรุโกะ มัคคุเทศก์และประชาสมัพันธ์ท้องถิ่น 

คุณ ชิน อุย-ซู ผู้ประกาศภาคภาษาเกาหลี กับต้นซะกุระที่
ผลิดอกบานสะพร่ัง เยือนจังหวัดกุมมะซึ่งอยู่หา่งจากโตเกยีว
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

17 เมษายน 1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

3 เมืองนาโงยา จังหวัดไอจิ – ความภาคภูมิใจในนกัรบ
ซามูไรในอดตี 
-คุณฮาคีมา บัตฮาวี ผูป้ระกาศภาคภาษาอาหรับ ที่ปราสาทนาโงยา 

-นาโงยา โอะโมะเทะนะชิ-ไต (ผู้ต้อนรับในชุดซามูไรนาโงยา) 
สวมเครื่องแตง่กายของบุคคลในประวัติศาสตร์ใหก้าร
ต้อนรับผู้มาเยือน 

1 พฤษภาคม 
เสียงแตรหอยสังข์
น าเขา้รายการ 

ซามูไรต้อนรับแหง่
เมืองนาโงยา 

1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

4 เมืองโมะริโอะกะ จังหวัดอิวะเตะ – การต้อนรับอย่าง
อบอุน่ในฤดูใบไม้ผลิทางเหนอืของญีปุ่่น 
-คุณโกปาล จันทร์ เทพ ผู้ประกาสภาคภาษาเบงกาลี 
เพลิดเพลินกับชว่งปลายฤดูใบไมผ้ลิที่เมืองโมะริโอะกะใน
จังหวดัอิวะเตะ ซึง่ดอกซะกุระเพิง่จะผลิบาน เขาลองชมิ
วังโกะ-โซบะ ซึ่งชามโซบะจะได้รบัการเตมิเส้นตลอดเวลา
จนกวา่จะปดิฝาชาม 

15 พฤษภาคม 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

5 ท่าอากาศยานฮะเนดะ – บริเวณอ่าวโตเกียวทั งในอดตี
และปัจจุบัน 
-เส้นทางโมโนเรลที่เชื่อมต่อใจกลางกรงุโตเกยีวกับท่าอากาศ
ยานฮาเนดะและมองเห็นทิวทศันเ์มืองของอ่าวโตเกียว คุณ
พอล ลองท าโนะริที่พิพิธภัณฑ์โนะริ 
คุณพอล อัลฟอนซ์ ผู้ประกาศภาคภาษาสวาฮิลี ส ารวจบริเวณรอบทา่
อากาศยานฮาเนดะ ประตูสู่โลกภายนอกของกรุงโตเกียวและเขตโอ
โมะริซึ่งอยู่ติดกัน 

5 มิถุนายน 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

 

 
 



236 
 

ข้อมูลรายการ Welcome to Amazing Japan! วันศุกร์ (สลับกับเข้าครัวญี่ปุ่น) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

6 สุด Cool! ย่านฮะระจุกุ กรุงโตเกียว 
-คุณวรันทร วานิชถาวรในชดุคะวะอีสุดน่ารัก@live inc 
-คุณวรันทร วานิชถาวร ผู้ประกาศภาคภาษาไทยส ารวจฮะ
ระจุกุ ย่านแฟชั่นของกรุงโตเกียว ทั้งถนนโอะโมเตะซันโดที่มี
ร้านแบรนด์เนมเรียงราย  
-ถนนทะเกะชติะ-โดริ ท่ีเนืองแน่นไปด้วยคนหนุ่มสาวและ
สินค้าคะวะอีแสนน่รัก ขณะที่ศาลเจ้าเมจิ จิงงู เป็นพื้นที่สงบ
เงียบผ่อนคลายความอึกทึก 

19 มิถุนายน 
 

1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

7 ผืนป่าและท้องทะเลที่หล่อเลี ยงชีวิต-คาบสมุทร ชิ
เระโทะโกะ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทีฮ่อกไกโด 
-เทือกเขาชิเระโทะโกะสะท้อนภาพบนผิวน้ าทะเลสาบ 
-คุณเจิน ยองบิน กับทะเลชิโระโทะโกะที่อยู่เบื้องหลัง 
-คุณมิสึกิ มะสึตะ มัคคุเทศก์ผู้มากประสบการณ์วยั 22 ปี 
พาท่องธรรมชาต ิ

3 กรกฎาคม 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

8 ใบไม้และน ้าชา – ของขวัญจากธรรมชาติอนัเปน็
สมบัติล ้าคา่ของชุมชนเทือกเขา – เมืองคะมิคะสึ จัง
หวดัโทะคุชิมะ 
ใบไม้และดอกไม้ทีใ่ชต้กแตง่อาหาร อุตสาหกรรมหลักของ
เมืองคะมิคะสึใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตใิน
ท้องถิ่นได้อยา่งดเีลิศ 
-คุณเอ เอ ทุน ลองท าเสียงสะท้อนในภูเขา 

17 กรกฎาคม 
เสียงนกร้อง 

1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

9 
 

ท่องเกาะทั่วญี่ปุ่น ตอนที่ 1: เกาะริชิริและเกาะเระบุน เกาะ
ทางเหนือทีเ่ปี่ยมไปดว้ยเสน่ห์ของภูเขาและทะเล 
นับจากวันน้ีไป 4 วัน NHK WORLD เรดิโอ แจแปนน าเสนอ
รายการท่ีเคยออกอากาศไปแล้วที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เดินทางเยอืนเกาะตา่ง ๆ  
เกาะรชิิริและเกาะเระบุน ทางเหนือของญี่ปุ่นก าลงัเขา้สู่
ฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวชมมากทีสุ่ดเมื่อเขา้สู่ฤดใูบไม้ผลิ 
(รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 21 มถิุนายน 2556) 

18 สิงหาคม จิรายุ พุกบุญมี ประกาศ 
1.ศิริวรรณ อติชาตพงษ์สุข 
2.ฉวีวงศ์ซากุไร 

10 ท่องเกาะทั่วญี่ปุ่น ตอนที่ 2: เกาะอันงดงามแหง่ทะเลใน
เซะโตะ-เกาะโชโดะ จงัหวดัคะงะวะ 
-คุณทู ฮา ผู้ประกาศภาคภาษาเวียดนาม 
(รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2557) 

19 สิงหาคม จิรายุ พุกบุญมี ประกาศ 
1.ฉวีวงศ์ซากุไร 
2.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์
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ข้อมูลรายการ Welcome to Amazing Japan! วันศุกร์ (สลับกับเข้าครัวญี่ปุ่น) 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
11 ท่องเกาะทัว่ญี่ปุน่ ตอนที่ 3: เสียงสะท้อนแห่งตน้ไม้

โบราณ – ยะกุชิมะ, จังหวัดคะโงะชิมะ 
เกาะยะกชุิมะได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติหรือ UNESCO 
(รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 20 มถิุนายน 2557) 

20 สิงหาคม จิรายุ พุกบุญมี ประกาศ 
1.ศิริวรรณ อติชาตพงษ์
สุข 
2.ฉวีวงศ์ซากุไร 

12 ท่องเกาะทัว่ญี่ปุน่ ตอนที่ 4: เยือนแหล่งธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ณ เกาะแดนไกล อะมะมิ โอชิมะ แห่ง
จังหวดัคะโงะชิมะ 
-ต้นเฟิร์นยักษใ์นป่าใกล้เขตร้อนชื้อนบนเกาะอะมะมิ โอชิมะ 
-คุณคะสึยะ ทะระอิ ช่างย้อมผ้า 
-คุณเจิน ยองบิน  ผู้ประกาศภาคภาษาเกาหลี 
(รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2557) 

21 สิงหาคม จิรายุ พุกบุญมี ประกาศ 
1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วีกจิ สัจจะมโนรมย ์

13 เมืองโชฟุ กรุงโตเกียว –การรวมตัวของผู้คนรอบพื นที่
ริมน ้าในเขตเมอืง 
 

4 กันยายน 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

14 ทะเลสาบสีฟ้าทีห่ล่อเลี ยงแมกไม้และท้องถิน่ให้มี
ชีวิตชีวา – ฤดูร้อนที่สายธารโอะอิระเซะและทะเลสาบ
โทะวะดะ 
 

18 กันยายน 1.จิรายุ พุกบุญมี  
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

15 ประวัติศาสตร์เผยอนาคต: เมืองทะกะโอะกะ เมืองโรง
หล่อแห่งจังหวดัโทะยะมะ 
 

2 ตุลาคม  

16 เมืองโอดะเตะ จังหวดัอะคติะ: บ้านเกดิของฮะชิโก 
สุนัขผู้ซื่อสัตย ์
-คุณอาดรียง ลาชงซ์ ผู้ประกาศภาคภาษาฝรั่งเศสของเรดิโอ
แจแปนเดินทางเยือนเมืองโอดะเตะในจงัหวดัอะคติะ 

16 ตุลาคม  

17 เขื่อนระฟ้า – สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงทีหุ่บเขาคุโระเบะ 
(ชายแดนระหว่างจังหวัดนะงะโนะกับโทะยะมะ 
 
 

6 พฤศจกิายน  
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ข้อมูลรายการ Welcome to Amazing Japan! วันศุกร์ (สลับกับเข้าครัวญี่ปุ่น) 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
18 การเดนิทางทีอ่บอุน่ดว้ยทว่งท้านองของชะมิเซ็งใน

ดินแดนหิมะ – เมืองโกะโงะโชะงะวะระ จัง
หวดัอะโอะโมะริ 
 

20 พฤศจิกายน  

19 ฟังเสียงเตน้ของหัวใจโลก 100 ล้านปี – เมือง 
อะมะกุซะ จังหวดัคุมะโมะโตะ 
 

4 ธันวาคม  

20 ชุดพิเศษ: การเยือนพื นที่แหลง่น ้า: เยือนนะงะโทะโระ 
จังหวดัไซตะมะ –ถ่ินรังสรรค์น ้าแข็งธรรมชาต ิ
คุณอัตซีรี คินทานา ผู้ประกาศภาคภาษาเสปนของเรดิโอ
แจแปนซึ่งโปรดปรานของหวานทุกชนิด ไปเที่ยวชมเมืองนะ
งะโทะโระในจังหวัดไซตะมะ 

12 มกราคม 2559 
 
 

1.ฉวีวงศ์  ซากุไร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3. คุณอัตซีรี คินทานา 
(บรรยายเป็น
ภาษาญี่ปุ่น) 

21 ชุดพิเศษ: การเยือนพื นที่แหลง่น ้า: เมืองโชฟุ 
กรุงโตเกียว—การรวมตัวของผู้คนรอบพื นที่ริมน ้าใน
เขตเมอืง  
 

13 มกราคม 2559 
 
 

1.ฉวีวงศ์  ซากุไร 
2.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
3.คุณเอเวร์ธอน 
โทะบะเซะ (บรรยายเป็น
ภาษาโปรตเุกส) 

22 ชุดพิเศษ: การเยือนพื นที่แหลง่น ้า: ทะเลสาบสี ฟ้าที่
หล่อเลี ยงแมกไม้และทอ้งถิ่นให้มีชีวติชวีา – ฤดูร้อนที่
สายธารโอะอิระเซะและทะเลสาบโทะวะดะ Oirase 
Gorge and Lake Towada 
 

14 มกราคม 2559 
 
 

1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2.จิรายุ พุกบุญม ี
3-คุณไม ฮัง (บรรยาย
ภาษาเวยีดนาม) 
4-เคย์โกะ โอะงะซะวะระ 
72 มาอาสาสมคัรเป็นมคั
คุเทศกภาษาญี่ปุ่น 
ส าเนียงแบบนัมบ ุ

 
 
 
 

……………………………….. 
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ข้อมูลรายการ เข้าครัวญี่ปุ่น วันศุกร์ (สลับกับ Welcome to Amazing Japan!) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 เทะมะริ ซูชิ (ซูชกิ้อนพอดีค้า) 
อาหารขา้ว ประกอบดว้ยหนา้ ชีส  ไข่  กุ้ง  และ อะ
โวคาโด เป็นซูชิที่มีลักษณะคลา้ย “เทะมะร”ิ ของ
เล่นเด็กทีเ่ป็นลูกบอลที่ท าขึ้นโดยน าเส้นไหม
เส้นด้ายสีสวย ๆ มาพันขึ้นรูปเป็นทรงกลม 

10 เมษายน 1. วัณณิน เผ่าเหลืองงทอง 
2. สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

2 โฮะเร็งโซ โนะ ชิระ-อะเอะ ผักโขมคลกุเต้าหู้
ญี่ปุ่น  
รายการอาหารวันนี้เป็นเครื่องเคยีงที่ประกอบดว้ย
เต้าหู้สับผสมกับงาและน้ าตาล แล้วน าไปราดลงบน
ผักหรือผลไม้ตามฤดกูาลชนดิตา่ง ๆ ผักที่รายการ
เลือกมาใช้ คอื ผักโขม ชิระ-อะเอะ  

24 เมษายน 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. สันติภาพอัศวโสตถิ ์

3 วะฟ-ูซะระดะ (สลัดแบบญี่ปุ่น) 
น้ าสลัดแบบพิเศษท าให้สลัดผักธรรมดา ๆ มีรสชอติ
แบบญีปุ่่น น้ าสลัดนี้น าไปใช้กับอาหารได้หลาย
ประเภทเพื่อเพิ่มรสชาตใินแบบญีปุ่่น  

8 พฤษภาคม 1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

4 คุรีมุ โคะรกเกะ (คร็อกเก้ครีม) 

วิธีท าคร็อกเกค้รีมคือผสมอาหารทะเลและ
ส่วนประกอบอ่ืนเขา้ด้วยกันลงในซอสขาวหรือไวต์
ซอสแล้วชุบดว้ยเกล็ดขนมปงั จากนั้นน าไปทอด 
รายการวันนี้ใช้กุง้และเห็ดท าคร็อกเก้.. สัมผัสที่
กรอบนอกนุ่มใน 

22 พฤษภาคม 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

5 จิงกิสซคุัง (“เจงกิสข่าน” เนื อแกะย่างแบบ
ญี่ปุ่น) 
จิงกิซุคังคืออาหารประเภทเนื้อแกะย่าง ราดซอสท าจากซีอ๊ิว
แล้วน าไปย่างกับผักหลายชนิด รายการวันนี้จะเล่าถึงที่มา
ของช่ืออาหารชนิดนี้ ซ่ึงมาจากผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกล 
(เคยออกอากาศแล้วเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557) 

29 พฤษภาคม 1. ผู้ประกาศ ญ. 
2. วีกิจ สัจจะมโนรมย ์
 
สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
น าเขา้รายการ 

 
6 

โดะไรกะเร (แกงกะหร่ีแห้งแบบญี่ปุ่น) 
โดะไรกะเร คือแกงกะหรี่แห้ง ซึ่งแต่งรสส่วนประกอบด้วยผง
กะหรี่แล้วน าไปผัดกับข้าวสวย  เป็นอาหารที่ท าได้ง่าย ๆ 
อย่างรวดเร็วเม่ือไม่มีเวลา 

12 มิถุนายน 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
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ข้อมูลรายการ เข้าครัวญี่ปุ่น วันศุกร์ (สลับกับ Welcome to Amazing Japan!) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

7 อะเงะดะช-ิโดฟุ (เต้าหู้ทอดกบัซอสดะชหิรือน ้า
ซุปแบบญี่ปุ่น) 
อะเงะดะชิ-โดฟุเป็นอาหารที่มีรสของส่วนประกอบต่าง ๆ 
อย่างสมดุล ทั้งเต้าหู้ ดะชิ หรือ น้ าซุปแบบญีปุ่่นที่ปรุงรสด้วย
ซีอ๊ิวญี่ปุ่น หัวไชเท้าขูด และขิงขูด เป็นอาหารเคียงที่เหมาะ
เสิร์ฟให้แขกเป็นอย่างยิ่ง 

26 มิถุนายน 1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

8 ซุอิตง (กอ้นแป้งเสิร์ฟในดะชิ หรือน ้าซุปแบบ
ญี่ปุ่น) 
ซุอิตงคือการน าก้อนแปง้ที่ท าจากแป้งและน้ า ไก่และ
ผัก ไปต้มในดะชิหรือน้ าซุปแบบญี่ปุ่น เป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพแคลอรี่ต่ าที่ท ากันมาในญี่ปุ่นหลาย
ศตวรรษ 

10 กรกฎาคม 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
 

9 คะรินโต (ของว่างทอดท้าจากน ้าตาลทรายแดง) 
คะรินโตเป็นของหวานญี่ปุ่นท่ีเหมาะเป็นอย่างยิง่ที่จะ
รับประทานคู่กับน้ าชา คะรินโตใช้ส่วนประกอบเพยีง
ไม่กี่อย่าง เช่น แปง้และน้ าตาลทรายแดง คนฝึกท า
ของหวานก็สามารถท าได้งา่ย ๆ รายการวันนี้ขอ
เตือนวา่คะรินโตอร่อยมากและตอ้งระวงัอย่า
รับประทานมากเกินไป 

24 กรกฎาคม 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

10 ยะไซ โนะ อะซะสุเกะ (ผักรวมมิตรดองง่าย ๆ 
แบบญี่ปุ่น)   
ที่ญี่ปุ่น มีผักดองหลายแบบ รายการเขา้ครวัญี่ปุ่น
วันน้ีแนะน าวิธีท าผักดองแบบทีเ่รียกวา่ “อะซะซุเกะ” 
ซึ่งสามารถท าได้อยา่งรวดเรว็ ส่วนประกอบหลัก
ได้แก่ใบกะหล่ าปลีนิ่ม ๆ ที่มีมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่
ญี่ปุ่น นอกจากนีย้ังมแีตงกวา แคร์รอต หรือผักอื่น ๆ 
มาปรุงเข้าด้วยกันเป็นอาหารในแบบสลัดผัก 
(รายการน้ีเคยออกอากาศเมื่อวันที่18 เมษายน 
2557) 

31 กรกฎาคม 1. ศิริวรรณ อติชาตพงษ์สุข 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
 
จิรายุ พุกบุญม ี
น าเขา้รายการ 

11 คิโนะโกะ-โกะฮัง (ข้าวอบเห็ด) 
คิโนะโกะ-โกะฮัง  เป็นอาหารท่ีใชเ้ห้ดที่อร่อยมาก
ที่สุดในฤดใูบไม้ร่วงเป็นส่วนประกอบอย่างเตม็ที่ อีก
ทั้งยังเป็นอาหารท่ีท าได้งา่ยโดยน าส่วนประกอบตา่ง 
ๆ และข้าวมาปรุงในหม้อใบเดยีวกัน คิโนะโกะ-
โกะฮัง เป็นอาหารที่อวลด้วยกลิ่นหอมของฤดูใบไม้
ร่วงซึง่ใช้เหด็ชิเมะจิและเห็ดชตีะเกะสด ๆ  

11 กันยายน 1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2.จิรายุ พุกบุญม ี
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ข้อมูลรายการ เข้าครัวญี่ปุ่น วันศุกร์ (สลับกับ Welcome to Amazing Japan!) 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
12 อิโมะ-นิ (ซุปเผือกแบบญี่ปุน่) 

อิโมะ-นิ เป็นอาหารท่ีใช้ซะโดะอิโมะหรือเผือกญี่ปุ่น
และให้รสชาตขิองฤดูใบไม้รว่ง อิโมะ-นิ เป็นอาหารท่ี
เตรียมไดง้่าย กระทั่งส าหรับผู้ที่เป็นนักท าอาหาร
มือใหม่ ผู้คนในภูมิภาคโทโฮขุทางตอนเหนือของ
ญี่ปุ่นชอบมารวมตวักันและเตรียมอิโมะ-นิท่ีริมแม่น้ า
หรือพื้นที่นอกบ้านในชว่งฤดใูบไม้ร่วง 

25 กันยายน 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. จิรายุ พุกบุญม ี

13 ฟุริกะเกะ หรือ ผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่น รส
ปลาแซลมอนกับรสผัก 
ฟุริกะเกะคือผงโรยข้าวรสเข้มข้นที่มีลักษณะเป็น
เกล็ดหรือเป็นผงละเอียด การโรยฟุริกะเกะ ไมว่่าจะ
แบบใดกต็าม ลงบนข้าวสามารถเติมความ
หลากหลายให้กับมื้ออาหารได้ รายการวันนี้แนะน าฟุ
ริกะเกะหลากแบบและการใช้ฟุริกะเกะนอกเหนือจาก
การโรยข้าวดว้ย 

9 ตุลาคม 1.วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

14 คะโบะชะ พุริง หรือ สังขยาฟกัทองแบบญี่ปุน่ 
ผักสามารถน ามาท าเป็นของหวานเพื่อสุขภาพได้ ซึ่ง
เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น รายการวันนี้แนะน า
วิธีการท าพุดดิ้ง ซึง่รู้จักกันในชื่อ “พุริง” ในญี่ปุ่น โดย
ใช้ฟักทองเป็นส่วนประกอบ  คะโบะซะ พุริง เป็น
วิธีการท่ียอดเยี่ยมในการอร่อยกบัความหวานและ
เนื้อของฟักทอง นอกจากนี้รายการวันนี้จะน าเสนอ
ของหวานบางชนิดทีใ่ช้ผักชนิดอืน่ท าด้วย 

23 ตุลาคม  

15 ชิกนิ นัมบัง 
ชิกิน นัมบัง เป็นอาหารที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาใน
จังหวดัมิยะซะกิ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น 
และทุกวันน้ีกลายเป็นอาหารยอดนิยมทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น  ไก่ทอดร้อน ๆ จุ่มลงไปในซอสเปร้ียวหวาน 
และรับประทานกับซอสทาร์ทาร์ โดยรับประทาน
กับข้าวหรือแซนดว์ิช  รายการวันนี้จะแนะน าความ
เป็นมาของอาหารชนิดนี้ทีม่ีต้นก าเนิดในจงัหวัดมิยะ
ซะกิดว้ย (รายการน้ีเคยออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 27 
ตุลาคม 2557) 

30 ตุลาคม 
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ข้อมูลรายการ เข้าครัวญี่ปุ่น วันศุกร์ (สลับกับ Welcome to Amazing Japan!) 4 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
16 ปลาแซลมอนกับเหด็อบห่อแผ่นฟอยล์ปิ้งไฟ 

รายการในวันน้ีจะแนะน าการท าปลาแซลมอนกับ
เห็ดอบห่อแผ่นฟอยล์ป้ิงไฟโดยหอ่ปลาแซลมอนกับ
เห็ดพร้อมเนยเล็กน้อยในแผ่นฟอยล์แล้วปิ้งในกระทะ
ให้ไอร้อนอบกรุ่นอยู่ภายใน อาหารชนิดนี้ท างา่ยและ
เหมาะส าหรับน าไปเสิร์ฟให้แขกรบัประทาน ช่วงเวลา
นี้เป็นฤดูปลาแซลมอนในญี่ปุ่น และเพื่อให้ได้รสชาติ
อร่อยที่สุดและความหอมกรุ่นของส่วนประกอบ
อาหารตามฤดูกาล ควรแกะแผ่นฟอยล์ออกก่อน
รับประทาน  

13 พฤศจิกายน 
(รายการน้ีเคย

ออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2557) 

 

17 อันปัง (ขนมปังไส้ถ่ัวแดง) 
อังปังคือขนมปังแบบญี่ปุ่นทีเ่ป็นเอกลักษณ์และสอด
ไส้ถั่วแดงหวานท่ีเรียกว่า "อัง" มีการท าอังปงัครัง้แรก
ในญี่ปุ่นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และเป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้คนทุกวยั รายการวันน้ีน าเสนอวิธีการท าอังปงั
ทอดด้วย ส าหรับคนท่ีไม่มีเตาอบที่บ้าน 

27 พฤศจิกายน 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 

18 ชังโกะ-นะเบะ หรือ อาหารหมอ้ไฟของ          
นักปล ้าซูโม ่
ชังโกะ-นะเบะ มีชื่อเสียงวา่เป็นอาหารที่นักปล้ าซูโม่
ท าและกินกัน วิธีท าคือน าเนื้อสัตว์ ปลา และผักมา
หั่นเป็นชิ้นพอดีค า แล้วใส่ลงไปในหม้อไฟพร้อมกับ
น้ าซุปปรุงรส รายการน้ีน าเสนอวธิีการท าชังโกะ-นะ
เบะท่ีใช้โชยุ หรือ ซีอิ๊วแบบญี่ปุ่น กับไก่และผัก 

11 ธันวาคม 1. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
2. เบญจมินทร์ ศิริตันติ
ธรรม 

19 นะมะซุ (แคร์รอตและหวัไชเทา้ปรุงรสด้วย
น ้าส้มสายชูรสชาติเปรี ยวอมหวาน) และ คิกกะ-
คะบุ (หวัผักกาดแต่งเปน็รูปดอกดบญจมาศ
ก้าลังบานสะพรั่ง ปรุงรสด้วยน ้าส้มสายชูรสชาติ
เปรี ยวอมหวาน) 
นะมะซุเป็นส่ิงที่ขึ้นโต๊ะอาหารญ่ีปุ่นในช่วงปีใหม่นะ
มะซุท าด้วยหัวไชเท้าและแคร์รอตซอยฝอยเป็นเส้น
บาง ๆ เสิร์ฟมาในน้ าส้มสายชูรสชาตเิปร้ียวอมหวาน 
รายการวันนี้ยงัเสนอวธิีท าคกิกะ-คะบุ ซึ่งตดัแตง่หัว
ผักกาดเป็นรูปดอกเบญจมาศบานสะพร่ัง 

8 มกราคม 2559 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
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ข้อมูลรายการ เข้าครัวญี่ปุ่น วันศุกร์ (สลับกับ Welcome to Amazing Japan!) 5 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
20 บุริไดกอง (ปลาบุริต้มกับหวัไชเท้า)  

บุริไดกอง คือ ปลาบุริต้มกับหัวไชเท้าซึง่เป็นอาหารที่
ชาวญี่ปุ่นจ านวนมากนิยมรับประทานกันในฤดูหนาว 
ฤดูนี้เป็นชว่งที่ปลาบุริมีรสชาติอร่อย เช่นเดียวกับหัว
ไชเท้าที่รสชาติดเีป็นพิเศษในฤดนูี้ และจะซึมซับ
รสชาติของเนื้อปลาบุริเข้าไปจนชุม่อร่อย 
 

22 มกราคม 2559 
(รายการน้ีเคย

ออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 
9 มกราคม 2558) 

 

21 อะเงะ-บิตะชิ (ผักทอดแช่ดะช)ิ 
ผักทอดแช่ดะชิจานน้ีเป็นวิธีการในการน าผักมา
ท าอาหารให้หลากหลายยิง่ขึ้น การน าผักไปทอดท า
ให้ผักมีสีสันสดใส ในครัง้นี้ เราจะใช้มะเขือยาว พริก
หยวก เหด็ และมันฝรั่ง 

5 กุมภาพันธ์ 2559 1. วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 
2. จิรายุ พุกบุญม ี

22 คิโนะโกะ-โซซุอิ (ขา้วต้มเหด็) 
ซซุอิเป็นอาหารที่ท าขึ้นโดยน าข้าวและส่วนประกอบ
อื่น เช่น ผัก เห็ด และไข่ ไปต้มในน้ าซุปดะชิ โซซุอิ
เป็นอาหารท่ีเหมาะกับผู้ที่ก าลังควบคุมอาหารเพราะ
ข้าวเล็กน้อยก็ท าให้อิม่ท้องได้ อกีทั้งยงัเป็นอาหารท่ี
ท าได้เร็ว กินง่าย เหมาะที่จะเป็นมื้อเชา้เป็นอยา่งยิ่ง  

4 มีนาคม 2559 
(รายการน้ีเคย

ออกอากาศไปเมื่อวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2558) 

1. วีกิจ สัจจะมโนรมย ์
2. ฉวีวงศ์ ซากุไร 
 
สันติภาพ น าเขา้รายการ 

 
 
 
 

………………………………….. 
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ข้อมูลรายการ พาเหรดเพลงฮิต วันเสาร์ 1 
ล าดับท่ี ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 วงยูซ ุ
เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนอะนิเมะ “ชินจังจอม
แก่น” หรือ Crayon Shin-chan ขับร้องโดยวงยูซ ุ
-ซิงเกิ้ลใหม่จากวงดนตรีหญิงล้วน WC-ute รวมทั้ง
เพลงประกอบละครโทรทัศน์โดยวง Southern All-
Stars 

2 พฤษภาคม 1.กุลประภา เกตุแก้ว 
 

2 คะนะ นิชิโกะ 
GENERATIONS from EXILE TRIBE 
วันน้ีน าเสนอเพลงยอดนยิมมากมายเช่นเคย ท้ังเพลง
ประกอบละครชุดทางโทรทัศน์ ผลงานของวงอะระชิ 
วงบอยแบนด์ 5 คน ซงิเกิ้ลใหม่จากคะนะ นชิิโกะ 
นักร้องนักแตง่เพลงหญิง ซงิเกิ้ลใหม่จาก คะนะ นิชิ
โนะ และเพลงเต้น จาก GENERATIONS from 
EXILE TRIBE 

6 มิถุนายน 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

 

3 AKB48 You, Be Cool!/KING RECORDs  
Mr.Children 
รายการวันนี้น าเสนอเพลงฮิตหลากหลายเช่นเคยทัง้
ซิงเกิลล่สุดของ AKB48 ที่ครองยอดขายซิงเกิล
ในช่วงครึง่ปีแรกของปีน้ี เพลงฮติของเกง็ โฮชิโนะ 
นักร้องนักแตง่เพลงที่มีผู้ฟังทุกวยั และเพลงใหม่
ผลงานของ Mr.Children วงร็อกแนวหน้าของญี่ปุ่นที่
ออกซิงเกิลใหม่ครั้งแรกในเวลาเกอืบ 3 ปี 

4 กรกฎาคม 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 
 

4 วง Dempagumi.inc 
วง Dreams Come True 
เสนอเพลงดงัของวงไอดอลหญงิ Dempagumi.inc 
และวง Gesu no Kiwami Otome. ที่ก าลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ๆ  อีกทั้งน าเสนอเพลงที่ได้รับ
ความนิยมที่สุดจากอัลบัมรวมเพลงฮิตของ Dreams 
Come True  ซึ่งเป็นวงชั้นแนวหน้าวงหน่ึงของญี่ปุ่น
ด้วย 

1 สิงหาคม 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

5 Ayumi Hamazaki อะยุมิ ฮะมะซะกิ 
Ken Hirai เค็ง ฮิระอิ 
เพลงประกอบการ์ตูนอะนิเมะเรื่อง "นารุโตะ" ฉบับ
ภาพยนตร์เรื่องเพลงใหม่ของอะยมุิ ฮะมะซะกิ 
นักร้องหญิงชื่อดังแห่งเอเชยี เพลงฮิตถล่มทลายของ
เค็ง ฮิระอิ  

5 กันยายน 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
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ข้อมูลรายการ พาเหรดเพลงฮิต วันเสาร์ 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

6 วง SMAP   Naotaro Moriyama 
Kiyary Pamu Pamu 
เพลงฮิตใหม่ล่าสุดของวง SMAP ซึ่งเป็นวงชายลว้น
ยอดนิยม เพลงใหม่ของนะโอะตะโร โมะริยะมะ 
นักร้องผู้เปี่ยมความสามารถ และซิลเกิลใหม่ส าหรับ
ฤดูใบไม้รว่งของนักร้องสาวเคียะรี ปามิว ปามิว. 

3 ตุลาคม 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

7 นะมิเอธ อะมุโระ & คริสตัล เคย์ 
ประกอบดรากอ้นบอล   คิโยะชิ ฮิกะวะ 
รายการวันนี้น าเสนอผลงานร่วมกันระหว่างนักร้อง
หญิงผู้โด่งดงั 2 คน ได้แก่ นะมิเอะ อะมุโระกับคริสตัล 
เคย,์ เพลงประกอบการต์ูนอะนิเมะเรื่อง "ดราก้อนบอล 
ซูเปอร์", เพลงใหมข่องคิโยะชิ ฮกิะวะ เจา้ชายแหง่
เพลงเอง็กะ ซึง่ฉลองเปิดตัวเป็นนักร้องครบ 15 ปี และ
เพลงฮิตอื่น ๆ อีกมากมาย 

7 พฤศจกิายน 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

8 X JAPAN   
เก็ง โฮะชโินะ   Perfume 
รายการวันนี้เสนอเพลงจากบรรดาศิลปินท่ีคาดกันว่า
จะมีผลงานออกมามากในปี 2559 ซิงเกิลใหม่ของ X 
JAPAN ซึ่งจะออกอัลบั้มของตัวเองเป็นครัง้แรกใน 20 
ปี เพลงฮิตล่าสุดผลงานของเกง็ โฮะชิโนะ นักร้องนัก
แต่งเพลง อีกทั้งเพลงฮติจาก Perfume ที่เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการเมื่อ 10 ปีก่อน 

2 มกราคม 2559 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

9 Da- ICE  
AKB48    Yuzu 
รายการวันนี้น าเสนอเพลงฮิตจากศิลปินที่เป็นข่าว
ตั้งแตต่้นปี 2559 เพลงฮิตจากวง Da-iCE กลุ่มศิลปิน
นักร้องนักเต้นสุดหล่อ เพลงประกอบละครตอนเช้า
ของเอ็นเอชเค ขับร้องโดย AKB48 และเพลงฮติล่าสุด
จาก ยซูุ ศิลปินชายคู ่

6 กุมภาพันธ์ 2559 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

10 E Girls 
MAN WITH A MISSION 
เพลงฮิตเปล่งประกายสดใสรับการมาถึงของฤดใูบไม้
ผลิ เพลงฮิตล่าสุดของ E-girls วงหญิงล้วนและเพลง
ของ MAN WITH A MISSION วงร็อก 5 คนที่สวมหัว
หมาป่า 

5 มีนาคม 2559 1. กุลประภา เกตุแก้ว 
 

................................................. 
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ข้อมูลรายการ เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อป ญี่ปุ่น วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 ภาพยนตร์ที่สะทอ้นภาพสังคมญ่ีปุ่น 
ภาพยนตร์ใหม่หลายเรื่องเปดิฉายที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม
นี้ คุณโยชิฮิโกะ ยะดะเบะ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ญี่ปุ่นชั้นน า
ให้ความเห็นถึงจุดเด่นของภาพยนตร์สองเรื่องในบรรดา
ภาพยนตร์ใหม่เหล่านี ้
รายการในวันน้ีจะเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีก 3 
เรื่องที่เพิง่ออกฉายเมือ่ไม่นานมานี้และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากผู้ชมทั้งในญี่ปุ่นและตา่งประเทศดว้ย  

9 พฤษภาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

2 แนวหน้าของโลกแห่งเพลงอะนิเมะ 
เพลงประกอบอะนิเมะก าลังได้รบัความนิยมไมเ่พียงแตใ่น
ญี่ปุ่นเท่านั้นแตจ่ากทั่วโลกดว้ย เพลงอะนิเมะเหล่านี้ครอง
ต าแหน่งอันดับต้น ๆ ในการจดัอนัดับเพลง มีโรงเรยีนพิเศษ
สอนเทคนิคการร้องเพลงโดยเฉพาะและมีการวางแผน
หลักสูตรพิเศษด้านน้ีตามวิทยาลัยด้านดนตรีดว้ย คลับเต้นร า
แห่งหนึ่งที่ยา่นอะกฮิะบะระเปดิแต่เพลงอะนเิมะ  

13 มิถุนายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

3 เผยความลับของวนัพีซ 
วันพีซ การต์ูนมงังะยอดนิยมของญี่ปุ่นได้รับการรับรองโดย
กินเนส เวิลด์ เรกคอร์ดสว่าท าสถติิเป็นการ์ตูนท่ีนักวาดคน
เดียววาดซึง่มยีอดพิมพ์รวมทัว่โลกมากที่สุด รายการวันนีเ้ผย
ความลับว่าท าไมมงังะชุดนี้ท่ีมคีวามยาวตอนนี้ถงึ 78 เล่ม ถึง
ได้ตรึงใจผู้อ่านมาได้นานแสนนาน 

11 กรกฎาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ์. 

4 สนุกกับวิดีโอเกมในฐานะผู้ชม 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มชีื่อเสียงเรื่องวิดีโอเกม แต่ผู้คนก าลังเริ่ม
สนุกกับวิดีโอเกมในวิธกีารใหม่แทนที่มีแต่คนเล่นที่สนุกกับ
เกม มคีนมากมายที่สนุกสนานกบัการดูผุ้อื่นเล่นเกม มีกระทัง่
สถานท่ีให้ผู้คนมาสนุกสนานกับการดูการแขง่เล่นเกม 
รายการวันนี้น าเสนอวิธกีารใหม่ในการสนุกกับวิดีโอเกม 

12 กันยายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

5 คะวะอ!ี โชโจะมังงะ หรือ การ์ตูนส้าหรับเด็กผู้หญิงของ
ญี่ปุ่น 
ชโจะ มังงะ หรือ การ์ตูนส าหรับเด็กผู้หญิง เป็นมงังะแนวหลัก
แนวหนึ่ง ในปีนี้ นิตยสารโชโจะมงังะที่เป็นท่ีรูจ้ักดีที่สุดของ
ญี่ปุ่นหลายฉบับก าลังฉลองครบ 60 ปีและแฟนนักอ่านหญิง
ทุกวัยกก็ าลังให้ความสนใจ ค้นหาเสน่ห์ความ”คะวะอี” ของ
วัฒนธรรมโชโจะมังงะที่เป็นเอกลกัษณ์ของญี่ปุ่น  

10 ตุลาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์
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ข้อมูลรายการ เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อป ญี่ปุ่น วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

6 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั งที่ 28 
ปีน้ีมีการจดัเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวอีกครั้ง 
เทศกาลภาพยนตร์น้ีเป็นเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ที่สุดงาน
หน่ึงของเอเชยี รายการวันนี้น าเสนอภาพยนตร์ท่ีชนะการ
ประกวดของเทศกาลและภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
เสนอชื่อเขา้ประกวด ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมสมัยใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นในเอเชียทุกวันน้ี 

14 
พฤศจิกายน 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

7 ความนิยมในละครเพลง 2.5 มิติ 
ละครเพลง 2.5 มิติเป็นละครเพลงประเภทใหม่ ซึ่งผู้แสดง
แสดงละครเพลงจากการ์ตูนมงังะหรืออะนิเมะยอดนิยม มีโรง
ละครเฉพาะทางเปดิท าการในเขตชิบุยะเมื่อปีที่แล้ว รายการ
วันน้ีน าเสนอเสน่ห์ของละครเพลง 2.5 มิติและละครเพลงแบบ
นี้บางเรื่องที่ตอนน้ีก าลังจดัแสดงนอกญี่ปุ่น 

13 กุมภาพันธ ์
2559 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

8 ข่าวขอ้มูลกิจกรรมน่าสนใจ 
พบกับเรื่องราวและขา่วสารกิจกรรมวัฒนธรรมป๊อปท่ีร้อนแรง
และเป็นที่จับตามองที่สุดของญี่ปุน่ในตอนนี้ พร้อมกับรับฟัง
รายละเอียดของงาน Anime Japan 2016 และงานคอสเพลย์ 
COSLIVE 

7 เมษายน 
2559 

 
วันพฤหัสบดีที่ 
1 ของเดือน 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
2.สันติภาพ อัศวโสตถิ ์

9 ข่าวขอ้มูลกิจกรรมน่าสนใจ 
พบกับเรื่องราวและขา่วสารกิจกรรมวัฒนธรรมป๊อปท่ีร้อนแรง
และเป็นที่จับตามองที่สุดของญี่ปุน่ในตอนนี ้
ติดตามรายละเอียดของงานAkiba Idol Festival หรือ
เทศกาลไอดอลอะกิบะ ซึ่งเป็นงานของไอดอลหญิง อีกทั้งงาน
นิทรรศการฉลอง 30 ปีของ “เซนต์ เซยา” ซึง่เป็นการ์ตูนมงังะ
ที่มีชาวตา่งชาตมิากมายตดิตาม (มิ.ย.) 

5 พฤษภาคม 
2559 

1.โฆษิต ทิพย์เทยีมพงษ ์
2.วรันทร วานชิถาวร 

 
………………………………. 
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ข้อมูลรายการ เพลินเพลงกับฤดูกาล วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 เมืองนาราในฤดูใบไม้ผล ิ
-เมืองนาราเป็นเมืองแหง่ประวตัศิาสตร์ของญี่ปุ่นดารดาษไป
ด้วยดอกซะกุระที่บานสะพร่ังในเดือนเมษายน -ในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม จะมเีทศกาลฉลองช่วงเวลาที่เมืองนาราเคย
เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น (เทศกาลเท็งเปียว) 

18 เมษายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

2 กรุงโตเกียวในช่วงตน้ฤดูร้อน 

-งานเทศกาลซันจา Asakusa Shrine 
โคะอิ-โนะโบะริ หรือธงปลาคาร์พก าลังปลิวสะบัดเพื่อภาวนา
ให้เดก็ ๆ เติบโตและมีสุขภาพแขง็แรงในวันท่ี 5 พฤษภาคม 
อะซะกุซะ เนืองแน่นไปดว้ยผู้คนที่เฉลิมฉลองงานเทศกาลซัน
จา อายุ 700 ปี 

16 พฤษภาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

3 อิชิกะวะในเดอืนมิถุนายน 
รถไฟหัวกระสุนชินกงัเซง็สายโฮะกุริกุที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง
คะนะซะวะกับกรงุโตเกียวเปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนมีนาคมและ
ตอนนี้จังหวัดอิชกิะวะก าลังเป็นทีส่นใจ สวนเค็นโระกแุละ
บ้านซามูไร 
-ขบวนแห่เทศกาลเฮยีะกมุังโงะกเุพื่อร าลึกถงึมะเอะดะ โทชิอิ
เอะ ขุนศึกสมยัศตวรรษที่ 16 พาเที่ยวชมปราสาทท่ีสวยงาม
ผ่านบทเพลง 

20 มิถุนายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

4 ฤดูร้อนในโอกินาวา 
ฤดูร้อนมาถึงเร็วในโอกินาวา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทีม่ี
มหาสมุทรสวยงามและท้องฟา้สีคราม ศิลปะแบบดัง้เดิม
หลายประเภทยังได้รับการสืบทอดอยู่ที่โอกินาวาและดนตรี
กับการร่ายร าท้องถิ่นกต็รึงใจนักท่องเที่ยวให้หลงใหล ติดตาม
รายการวันนี้เพื่อท่องโอกินาวาผ่านเสียงเพลง 

 18 กรกฎาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

5 ฮิโรชิมาในเดือนสิงหาคม 
 ที่จังหวัดฮิโรชิมาทางตะวันตกของญี่ปุ่น 70 ปีผ่านพ้นไปหลัง
ส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดมทีถู่กระเบิดปรมาณใูกล้กับจุด
ศูนย์กลางการระเบิดของปรมาณกู าลังท าให้ความปรารถนา
ของผู้คนที่มีต่อสันติภาพกลับมาอีกครั้ง นอกเหนือจากบท
เพลงตา่ง ๆ ที่มีความเกีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีนี้แล้ว รายการวันนี้
น าเสนอภาพบรรยากาศของจังหวัดฮิโรชมิาที่โหยหาสันติภาพ 

22 สิงหาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
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ข้อมูลรายการ เพลินเพลงกับฤดูกาล วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

6 ปลายฤดูร้อนในโอซากา 
ความร้อนในช่วงปลายฤดูร้อนยังคงหลงเหลืออยู่ในโอ
ซากา ซึ่งมีการจัดเทศกาลดันจิริขึน้เฉลิมฉลองกันใน
ย่านคชิิวะดะ โดตงโบะริเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอด
นิยมแห่งหน่ึงของโอซากา ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยอาหาร
และแหล่งบันเทิง ตดิตามรายการวันน้ีเพื่อเดินทางท่อง
โอซากาผ่านเสียงเพลง (เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิร)ิ 
Kishiwada City 

 19 กันยายน 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

7 บนสายลมของ ซะงะ 
บอลลูนลมร้อนสีสันสดใสลอยอยู่บนท้องฟ้าสีฟ้าและ
สายลมฤดใูบไม้ร่วงที่แสนอ่อนโยนของจังหวัดซะงะ
ทางตะวันตกของญี่ปุ่น คะระสึ คนุชิ เทศกาลเฉลิม
ฉลองการเก็บเกีย่วกเ็ป็นงานหลักของซะงะในฤดใูบไม้
ร่วง ในระหว่างที่ใบไมเ้ริ่มเปล่ียนสีในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม ตดิตามรายการวันนี้เพื่อเดินทางท่องซะงะ
ผ่านเสียงเพลง 

 17 ตุลาคม 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

8 จังหวดันะงะโนะในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง 
เมื่อเขา้สู่ปลายฤดูใบไม้รว่ง ความหนาวเย็นกค็ืบคลาน
เข้ามา ผู้คนกเ็ริ่มนึกอยากไปออนเซ็นหรือบ่อน้ าแร่ร้อน 
จังหวดันะงะโนะเป็นที่ตั้งของบ่อน้ าแร่ร้อนที่มีชื่อเสียง
เพราะมีลงิมารว่มแช่น้ าด้วย งานดอกไม้ไฟช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายนแต่งแตม้สีสันสดสวยให้กับท้องฟา้
และเป็นงานใหญ่ท่ีดงึดูดนกัท่องเที่ยวไดง้านหนึง่ 
ติดตามรายการวันนี้เพื่อรว่มเดินทางเยือนนะงะโนะไป
กับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีจงัหวัดนี ้

21 พฤศจิกายน 
 
 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

9 จังหวดัคะนะงะวะในชว่งปีใหม่ 
เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น ผู้คนกวา่ 3 ล้านคนเดินทางยังวัด
แห่งหนึ่งในจังหวัดคะนะงะวะ นอกจากนี้ บางคนก็แห่
กันไปท่ีชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อชมพระอาทิตย์
ขึ้นครั้งแรกของปีใหม่ ติดตามรายการวันน้ีเพื่อท่อง
จังหวดัคะนะงะวะผ่านเสียงเพลงส าหรับช่วงปใีหม่ 

16 มกราคม 2559 
 

(ธันวาคม ไม่ม)ี 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 
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ข้อมูลรายการ เพลินเพลงกับฤดูกาล วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3) 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
10 ฮอกไกโด ดนิแดนแห่งหิมะและน ้าแข็ง 

นักท่องเที่ยวพากันไปท่ีจังหวัดฮอกไกโดในเดือน
กุมภาพันธ์เพื่อไปงานเทศกาลหิมะ ไปเล่นสกี และไป
ตกปลาวะกะซะงิ การใช้ความหนาวเหน็บเพื่อความ
บันเทิงสนุกสนานเป็นวิธีการท่ีผู้คนทางเหนือของญี่ปุ่น
ใช้เวลาในฤดูหนาวอันยาวนาน รับฟังรายการเพื่อรว่ม
ท่องฮอกไกโดในชว่งกลางฤดูหนาวที่น่ันผ่าน
เสียงเพลง 

20 กุมภาพันธ์ 
2559 

1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

11 ฤดูใบไม้ผลิที่จังหวดัฟกุุชิมะ 
จังหวดัฟุกุชมิะมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ในเดือน
มีนาคม มีการจัด "ไอซุ ฮิกงั จิชิ" ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ
ดั้งเดิมเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดใูบไม้ผลิ 
นอกจากนี้ "ฮะนะมิยะมะ" ของเมอืงฟุกุชมิะนั้นก็มี
ทิวทัศน์สวยงามน่าทึง่เพราะเตม็ไปด้วยดอกไม้เบ่ง
บานสวยงามสดใส รับฟังรายการวันนี้เพื่อร่วมการ
เดินทางสู่การฟ้ืนฟูของฟุกชุิมะในฤดูใบไม้ผลิไปกับ
เสียงเพลง 

19 มีนาคม 2559 1.วรินทร เติมอรยิบุตร 

 
 

.......................................... 
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ข้อมูลรายการ ชวนฟังเรื่องอ่าน วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 4 และ 5) 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผูด้ าเนินรายการ 

1 คืนวันเกิด ตอนที่ 1  
วันน้ี มะซะโยะอายคุรบ 30 ปี แตเ่ธอเพิง่นึกขึ้นได้หลังจาก
กลับถึงบ้านแล้ว เธอรู้สึกผิดหวังที่ได้ไปกินข้าวมื้อเย็นกับริ
กะ เพื่อนเกา่ แตว่่าริกะไม่ได้พูดอะไรเลยเรื่องวันเกดิของ
มะซะโยะ ผลงานของ มะฮะ ฮะระดะ 

23 พฤษภาคม 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 

2 คืนวันเกิด ตอนที่ 2 
หน่ึงเดือนผ่านไปหลังจากวันเกิดของมะซะโยะเป็นวันเกดิ
ของริกะ เพื่อนเก่าของเธอ  มะซะโยะมักได้รับค าเชิญให้
ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของริกะ แตค่รั้งนี้เธอกลับไม่ได้ข่าว
อะไรจากริกะเลย 

30 พฤษภาคม 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 

3 โพะเระ โพะเระ 
ปีเตอร์คือนักเรียนท่ียา้ยมาจากประเทศเคนยาและมาเข้า
เรียนในชั้น ป.4 ห้องเดยีวกันกับตัวเอกในเรื่องนี้ เขาใช้ค า
ว่า “โพะเระโพะเระ” ซึ่งเป็นภาษาเคนยา และค านี้กลาย
มาเป็นค าพูดติดปากเป็นที่นิยมกนัในโรงเรียน   
ผลงานของมะริโกะ นชิิมุระ 

27 มิถุนายน 1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 

4 เสียงหวดูรถไฟ 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญ่ีปุ่นคนหน่ึงที่ล่าถอยมา
จากจีนนั้นเขา้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนา
งาซากิ ที่น่ัน เขาได้พบกับเด็ก ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
ระเบิดปรมาณู คุณเกน็โนะซุเกะ นะงะซะกิ นักเขียน
เรื่องเด็กประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ของเขา
เอง  

25 กรกฎาคม 
(รายการน้ีเคย

ออกอากาศไปเมื่อ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 

2557) 

1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 

5 ต้นไมข้องแม่ 
“แม”่ มีลูกชาย 7 คน เมื่อเกิดสงคราม ลูก ๆ ก็ถกูเกณฑ์
ไปเป็นทหารคนแล้วคนเล่า ทุกครั้งที่ลูกแต่ละคนไป แม่ก็
จะปลูกต้นพอโลว์เนยี 1 ต้น ตั้งชือ่ต้นไม้ตามชื่อลูกชาย
และดูแลให้เติบโต บทประพันธ์นี้คือผลงานของ เอ็สเซ 
โอกะวะ นักประพันธว์รรณกรรมเด็ก 

8 สิงหาคม 
รายการพิเศษ  
ส่ือความทรงจ าของ
สงคราม 

1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 

6 เร่ืองราวการเดนิทางของหนังสือ 
ชายตกงานคนหนึง่เจอหนงัสือเปล่า ๆ ที่ไม่มีอะไรพิมพ์ไว้
เลย เขาพลิกหนา้กระดาษแล้วตวัอักษรก็เริ่มปรากฏขึ้นมา 
นี่คือเรื่องราวของหนังสือวเิศษทีส่ะท้อนความคิดในใจของ
ใครก็ตามที่พบมันเขา้ เจา้หนังสือวิเศษนี้มอบความ
เข้มแขง็ให้ผู้อ่านก่อนที่จะไปหาเจ้าของคนใหม่  ผลงาน
ของ อิระ อิชิดะ  

29 สิงหาคม 
รายการน้ีเคย

ออกอากาศไปเมื่อ
วันท่ี 28 มถิุนายน 

2557 

1.ฉวีวงศ์ ซากุไร 
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ข้อมูลรายการ ชวนฟังเรื่องอ่าน วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 4 และ 5) 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

7 อิโมะโยกัง หรือ ขนมมันเทศกวนนึ่ง 
อิโมะโยกังคือขนมงา่ย ๆ ที่ท าจากมันเทศ อิโมะโยกังที่
หญิงชราท าที่ร้านขายขนมญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากและขาย
หมดเสมอ แตเ่มื่อลูกชายของเธอมาเป็นผู้ดูแลร้าน เขา
บอกเธอวา่การขายอิโมะโยกงัไมท่ าก าไรและบอกเธอวา่
เธอควรหยุดท าอิโมะโยกังไดแ้ล้ว “อิโมะโยกัง” เรื่องนี้เป็น
ผลงานประพันธ์ของ ริวอชิิโร อสุึมิ 

26 กันยายน 1. จิรายุ พุกบุญมี 

 
 

........................................... 
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ข้อมูลรายการ ดนตรีพาเที่ยว วันอาทิตย์ 1 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศวันท่ี ชื่อผู้ด าเนินรายการ 

1 สัมภาษณ์คณะถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากประเทศ
ไทย 

3 พฤษภาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณบุญศิริ สหนนท์ชัยกุล และ 
4.คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล 

2 สัมภาษณ์พิเศษเจา้หน้าที่ทางการจังหวดัซะงะ 10 พฤษภาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณเคนจิ คนโนะ  

3 ระกุโงะ  17 พฤษภาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณโฆษิต ทิพยเ์ทียมพงษ์   
ผู้เล่าระกุโงะ 

4 แนะน าผู้ประกาศคนใหม ่ 24 พฤษภาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณเบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม 

5 ดนตรีพาเทีย่วชุดพิเศษ ครบรอบ 80 ปี  
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทา่น 
สัมภาษณ์อดตีผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการภาค
ภาษาไทย  

31 พฤษภาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
รองอธิบดีกรมความรว่มมือ
ระหว่างประเทศ 
4.คุณชัยรตัน์ ถมยา ผู้ประกาศ
และผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์ 

6 ชมความงามดอกเนโมฟิล่า ท่ีจงัหวัดอิบะระก ิ 7 มิถุนายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

7 สร้างห้องสมดุในไทย 14 มิถุนายน  1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

8 เที่ยวไปชมิไปภาคพิเศษ คุณวรันทรพาเที่ยว ฮะระจุ
กุ ศาลเจ้าเมจจิิงง ู

21 มิถุนายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

9 ระกุโงะ 28 มิถุนายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณโฆษิต ทิพยเ์ทียมพงษ์   
ผู้เล่าระกุโงะ 
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ข้อมูลรายการ ดนตรีพาเที่ยว วันอาทิตย์ 2 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
10 คุณศิริวรรณ อตชิาตพงษ์สุข 

พาเที่ยวคะวะโกะเอะ 
5 กรกฎาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 

2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณศิริวรรณ อตชิาติพงษ์สุข 

11 เที่ยวไปชมิไป คุณสันติภาพ พาเที่ยวปราสาท
มะสึโมะโตะ เมืองอะซุมิโนะ 

12 กรกฎาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

12 สัมภาษณ์พิเศษ คุณยุซเุกะ อินะบะ ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์เรื่อง Hand in the Glove 

19 กรกฎาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณยุซเุกะ อินะบะ 

13 แนะน าผู้ประกาศคนใหม่  
คุณพรหมพงษ์ ภควันตว์งศ ์

26 กรกฎาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณพรหมพงษ์ ภควันตว์งศ ์

14 ระกุโงะ  สามฝ่าย หนึ่งเรียว 2 สิงหาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณโฆษิต ทิพยเ์ทียมพงษ์      
ผู้เล่าระกุโงะ 

15 แนะน าผู้ประกาศคนใหม ่
คุณ กุลประภา เกตุแก้ว(คุณสันตภิาพ อัศวโสตถิ์ ไป
รายงานข่าวที่นางาซากิ) 

9  สิงหาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณกุลประภา เกตุแกว้ 
 

16 คุณสันติภาพ รายงานเพิ่มเติมจากพิธีร าลึก
สันติภาพนางาซาก ิ

16 สิงหาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์

17 คุณจิรายุ  สวมชุดยุกะตะ 
ร้านกิโมโน ที่ ชิบุยะ 

23 สิงหาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณจิรายุ พุกบุญม ี

18 คุณจิรายุ ไปชมดอกไม้ไฟท่ี เขตโคโต ในกรุงโตเกียว 30 สิงหาคม 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณจิรายุ พุกบุญม ี

19 ระกุโงะ 
กลอง 2 เรียว 
300 เรียว  

6  กันยายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
3.คุณโฆษิต ทิพยเ์ทียมพงษ ์
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ข้อมูลรายการ ดนตรีพาเที่ยว วันอาทิตย์ 3 
ล าดับที ่ ชื่อตอน/หัวข้อเรื่อง ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินรายการ 
20 การสัมภาษณ์พิเศษกับตัวแทนเยาวชนนกัดนตรี

ไทยที่มาร่วมโครงการ Asian Youth Jazz 
Orchestra กลุ่มนักดนตรีจากญีปุ่่นและอีกหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝึกซ้อมดนตรี
ร่วมกันที่กรงุโตเกยีวก่อนที่จะไปแสดงดนตรใีน
หลายประเทศเรื่องราวจะเป็นอยา่งไร อย่าพลาด
ติดตามรับฟัง นอกจากนี้ช่วงตอบจดหมายและ
อีเมลจากคุณผู้ฟัง รวมทั้งเพลงเพราะ ๆ ก็ยังมีให้รับ
ฟังเหมือนเช่นเคย หารมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง 
ข้อเสนอแนะ ค าตชิม หรือเพลงที่ต้องการฟัง กรุณา
เขียนเขา้มาหาเรา 

13 กันยายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

21 คุณวรันธร วานิชถาวรและคุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ 
อยู่เป็นเพื่อนคณุผู้ฟัง ช่วง ”เที่ยวไป ชิมไป” เวียน
กลับมาอีกครั้ง คุณสันติภาพจะพาคุณผู้ฟังไปเทีย่ว
และชิมของอร่อยที่เมืองไอซุ วะกะมะสึ จังหวดัฟุกชุิ
มะในภูมิภาคโทโฮขุ อย่าพลาดตดิตามรับฟัง 
นอกจากนี้ ช่วงตอบจดหมายและอีเมลจากคุณผู้ฟงั 
รวมทั้งเพลงเพราะ ๆ ก็ยงัมใีห้รับฟังกันเหมือนเช่น
เคย... 

20 กันยายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
  

22 คุณวรันทร วานชิถาวร ละ คุณสันติภาพอัศวโสตถิ์
อยู่เป็นเพื่อนคุรผู้ฟงั ท้ังสองคนไปเที่ยวงาน Thai 
Fair in Shibaura ซึ่งเป็นงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นใน
ย่านชิบะอุระของกรงุโตเกยีว ในงานจะมีอะไร
น่าสนใจ อยา่พลาดติดตามรับฟงั นอกจากนี้ชว่ง
ตอบจดหมายและอเีมลจากคณุผู้ฟังรวมทั้งเพลง
เพราะ ๆ ก็ยงัมใีห้รับฟังเหมือนเชน่เคย  

27 กันยายน 1.คุณวรันทร วานิชถาวร 
2.คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ ์
 

 
 

................................................ 
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ตัวอย่างบทวิทยุ 
ตัวอย่าง บทข่าว 
Thai Section News Script 

ปรับปรุงล่าสุด: 1 สิงหาคม เวลา 21:02 (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 
 รัฐมนตรีด้านการค้าของ TPP กล่าวว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ไม่ไกลเกินเอื้อม 
 รมต. ญี่ปุ่นผู้รับผิดชอบการเจรจา TPP ชี้จะประชุมระดับรัฐมนตรีอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 
 สหรัฐเลี่ยงการยอมรับค ากล่าวอ้างที่วิกิลีกส์ระบุว่าสหรัฐสอดแนมรัฐบาลและบริษัทญี่ปุ่น 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดบริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ถูกจับกุม 
 วัคซีนอีโบลาที่แคนาดาพัฒนามีประสิทธิผลสูง 
 ทารกชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในเหตุวางเพลิง 
 เสียงท่ีบันทึกไว้ของพระจักรพรรดิโชวะได้รับการน าออกเผยแพร่ 

 
ดนตรี Fade in 6 วิ Fade under 

วรันทร: ที่น่ี เรดิโอแจแปน ต่อไปนี้ เรดิโอแจแปนเสนอข่าวภาคค่ า ณ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที 
คามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ประจ าวันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม 2558 กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้ มีดังต่อไปนี้ 
-รัฐมนตรีด้านการค้าของ 12 ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกชี้ว่าการเจรจาTPPจะบรรลุข้อตกลงได้ไม่
ไกลเกินเอื้อม 
สหรัฐเลี่ยงการกล่าวอ้างโดยวิกิลีกส์ที่ว่าสหรัฐสอดแนมรัฐบาลและบริษัทญี่ปุ่น 
ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว 

(ดนตรี Fade up 5 วิ Fade out) 
รัฐมนตรีด้านการค้าของ TPP กล่าวว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ไม่ไกลเกินเอื้อม 

โฆษิต: รัฐมนตรีด้านการค้าของ 12 ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกเสร็จสิ้นการเจรจาที่จัดในฮาวายแล้วเมื่อ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม โดยไม่ได้บรรลุข้อตกลงกว้าง ๆ ว่าด้วยแนวคิดริเร่ิมการค้าเสรีความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ TPP 
 
ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อสิ้นสุดการเจรจา บรรดารัฐมนตรีระบุว่าพวกตนได้สร้างความคืบหน้าไปมาก 
และว่าจะด าเนินงานต่อไปเรื่องการคลี่คลายประเด็นคั่งค้างที่มีอยู่ไม่มาก เพื่อปูทางสู่การสรุปการเจรจา 
TPP 
 
รัฐมนตรีให้ค าม่ันอีกว่าจะติดต่อกันอย่างใกล้ชิดขณะท่ีผู้เจรจาจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อไปเพื่อ
แสวงหาจุดยืนร่วมกัน อีกทั้งยังระบุด้วยว่าพวกตนเชื่อม่ันมากขึ้นกว่าที่ผ่าน ๆ มาว่าข้อตกลงอยู่ในไม่
ไกลเกินเอื้อม และข้อตกลงจะสนับสนุนการจ้างงาน ตลอดจนความเติบโตทางเศรษฐกิจ  

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news01.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news02.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news03.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news04.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news05.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news06.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news07.html
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ทั้งน้ี เหล่ารัฐมนตรีได้พยายามประสานความแตกต่างระหว่างกันให้ลงตัวในช่วง 4 วันของการเจรจา แต่
ก็บรรลุข้อตกลงกว้าง ๆ ไม่ได้อีก 

รมต. ญี่ปุ่นผู้รับผิดชอบการเจรจา TPP ชี้จะประชุมระดับรัฐมนตรีอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 

วรันทร: คาดกันว่ากลุ่มประเทศริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 12 ประเทศจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีขึ้น
อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมน้ี เพื่อให้บรรลุข้อตกลงเชิงกว้างเรื่องแนวคิดริเร่ิมความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ TPP 
                                           (อะ มา หร)ิ 
หลังการหารือที่ฮาวาย นายอะกิระ อะมะริ รัฐมนตรีญี่ปุ่นผู้รับผิดชอบการเจรจา TPP กล่าวต่อเหล่า
ผู้สื่อข่าวว่า เขาเข้าใจว่าบรรดารัฐมนตรีต่างเห็นพ้องกันว่าควรจัดการประชุมขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นเดือน
สิงหาคมนี้ 
 
นายอะมะริกล่าวว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องอัตราภาษีศุลกากรและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในเชิงกว้างได้ 
 
อย่างไรก็ตาม นายอะมะริช้ีว่าบรรดารัฐมนตรีมีความคืบหน้าที่ส าคัญในหลายประเด็นและได้ลดช่องว่าง
ความแตกต่างในประเด็นท่ีหลงเหลืออยู่ 
 
นายอะมะริกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าบรรดารัฐมนตรีจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมอีกหนึ่งครั้ง 

สหรัฐเลี่ยงการยอมรับค ากล่าวอ้างที่วิกิลีกส์ระบุว่าสหรัฐสอดแนมรัฐบาลและบริษัทญี่ปุ่น 

 
โฆษิต: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไม่ได้ยืนยันว่า ส านักงานด้านข่าวกรองของสหรัฐสอดแนม
รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นหรือไม่ตามที่วิกิลีกส์อ้าง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหรัฐเน้นย้ าว่า เรื่องนี้จะไม่
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐกับญี่ปุ่น 
 
เว็บไซต์วิกิลีกส์ซึ่งน าเรื่องนั้นมาท าให้สาธารณชนรู้ ได้เผยแพร่เอกสารซึ่งทางเว็บไซต์ระบุว่าเป็นเครื่อง
พิสูจน์ว่าส านักงานความม่ันคงแห่งชาติของสหรัฐสอดแนมเจ้าหน้าที่และบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2549 
เป็นอย่างน้อย 
 
นายมาร์ก โทเนอร์ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 31 
กรกฎาคมว่า เขาไม่ต้องการจะให้ความเชื่อถือแก่เอกสารทั้งหลายท่ีวิกิลีกส์น าออกเผยแพร่แต่อย่างใด 
 
นายโทเนอร์ระบุว่าถ้าญี่ปุ่นหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา สหรัฐก็จะพูดคุยโดยละเอียด และว่าสหรัฐมี
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากกับญี่ปุ่น และว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐสามารถเอาชนะประเด็นท้าทายส่วนใหญ่ไป
ได้ 

 



258 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดบริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ถูกจับกุม 

วรันทร: ต ารวจกรุงโตเกียวได้จับกุมนายมาร์ก คาร์เพลส ชายชาวฝรั่งเศสวัย 30 ปี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารสูงสุดของเมาท์ ก็อคซ์ บริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ หรือสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นเงินเสมือน
จริงที่ประสบปัญหา 
 
ทางต ารวจสงสัยว่านายคาร์เพลสตบแต่งยอดคงเหลือในบัญชีบิตคอยน์ของตนเอง ด้วยการปรับข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยผิดกฎหมาย 
 
บริษัทเมาท์ ก็อคซ์ ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่กรุงโตเกียวหยุดการซื้อขายท้ังหมดโดยกะทันหันเม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ปีที่แล้วและย่ืนล้มละลาย นายคาร์เพลสแถลงว่าเงินจ านวน 650,000 บิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่า
กว่า 8,000 ล้านเยนในขณะนั้นได้สูญหายไป 
 
นายคาร์เพลสกล่าวว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนล่มลง หลังจากที่เหล่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะข้อมูลขโมยบิต
คอยน์ส่วนใหญ่ของลูกค้าไป แต่ต ารวจช้ีว่าบิตคอยน์ส่วนใหญ่ที่บริษัทถือครองอยู่ถูกส่งเข้าบัญชีอีกบัญชี
หนึ่ง 
 
ต ารวจเชื่อว่านายคาร์เพลสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินบิตคอยน์เหล่านั้น 
ดนตรี Jingle 7 ว ิ

วัคซีนอีโบลาที่แคนาดาพัฒนามีประสิทธิผลสูง 
โฆษิต: ข่าวต่อไปครับองค์การอนามัยโลกเผยว่าวัคซีนโรคไข้เลือดออกอีโบลาที่รัฐบาลแคนาดา
พัฒนาขึ้นมาน้ันดูเหมือนมีประสิทธิผลสูง องค์การอนามัยโลกและองค์การอื่น ๆ ทดสอบในประเทศกินี
ซึ่งอยูในแอฟริกาตะวันตก โดยด าเนินการเกือบ 4 เดือนเพื่อระบุประสิทธิผลของวัคซีนนี้ 
 
ประชาชนกว่า 7,600 คน ที่ติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยอีโบลาเข้าร่วมการทดสอบ การทดสอบ
แบ่งประชาชนเหล่านี้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับวัคซีนทันที ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับวัคซีนเม่ือผ่านไป 3 
สัปดาห์หลังจากเผชิญภาวะเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ 
 
ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนทันที ไม่มีผู้ใดป่วยเป็นอีโบลาหลังจากผ่านไป 10 วัน แต่ 16 คนในอีกกลุ่มหนึ่งป่วย 
องค์การอนามัยโลกและสมาชิกอื่น ๆ ของคณะวิจัยวางแผนจะด าเนินการทดสอบทางคลินิกกับประชากร
อื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งกับเด็ก ๆ ซึ่งมีรายงานว่าวัคซีนนี้ได้ผลน้อยกว่า 

 
ทารกชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในเหตุวางเพลิง 

วรันทร: การเสียชีวิตของเด็กทารกชาวปาเลสไตน์ในการวางเพลิงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเวสต์แบงก์ 
เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม เป็นชนวนให้เกิดการปะทะระหว่างกองก าลังรักษาความม่ันคงของ
ปาเลสไตน์กับอิสราเอล 
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เหตุโจมตีนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านดูมาใกล้เมืองนาบลุส มีการโยนระเบิดเพลิงเข้าไปในบ้านของชาวปาเลสไตน์
หลังหนึ่ง เป็นเหตุให้ทารกอายุ 18 เดือนเสียชีวิต ในขณะท่ีบิดามารดาและพี่ชายวัย 4 ปีได้รับบาดเจ็บ 
 
มีการเขียนข้อความเป็นภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “การแก้แค้น” ใต้สัญลักษณ์ดาราแห่งเดวิดอยู่ด้าน
นอกตัวบ้าน  
 
กองทัพอิสราเอลก าลังค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยซ่ึงคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวที่มีแนวคิดสุดโต่ง 
 
นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวประณามเหตุโจมตีดังกล่าว เขาชี้ว่าการขาดกระบวนการ
ทางการเมือง นโยบายตั้งถิ่นฐานท่ีผิดกฎหมายของอิสราเอล และพฤติกรรมการท าลายท่ีอยู่ของชาว
ปาเลสไตน์ เป็นปัจจัยเบื้องหลังแนวคิดสุดโต่งแบบใช้ความรุนแรงของทั้งฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ 
 

โฆษิต: ต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายส าหรับภาคนี้ครับ 

เสียงท่ีบันทึกไว้ของพระจักรพรรดิโชวะได้รับการน าออกเผยแพร่ 

 
โฆษิต: ส านักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นน าแผ่นเสียงดั้งเดิม และเสียงของพระจักรพรรดิโชวะที่ทรง
บันทึกไว้เรื่องการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ออกเผยแพร่  
                                                                (ผอด สะ ด า) 
พระจักรพรรดิโชวะทรงประกาศว่าญี่ปุ่นยอมรับปฏิญญาพอตสดัม โดยออกอากาศเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
2488 เสียงประกาศดังกล่าวของพระองค์บันทึกในวันก่อนหน้าการออกอากาศ 
 
แผ่นเสียงดั้งเดิมนั้นมี 5 แผ่นเก็บอยู่ในคลังของส านักพระราชวังหลวง และได้รับการน าออกเผยแพร่เป็น
ครั้งแรกเพื่อร าลึก 70 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีน้ี 
 
สองในห้าของแผ่นเสียงซึ่งเชื่อว่าน าไปใช้ออกอากาศทางวิทยุนั้นอยู่ในสภาพดี และผ่านการน ามาแปลง
เป็นระบบดิจิทัลได้ส าเร็จ 
                            (ดิ จิ ตอล) 
ข้อความบันทึกเสียงซึ่งยาว 4 นาทีครึ่งน้ีได้รับการน าออกเผยแพร่ด้วย และเสียงต้นฉบับมีความชัดเจน
กว่าเสียงท่ีแพร่หลายอยู่แล้วมาจนถึงตอนน้ี 
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โฆษิต: จบข่าว  
 วรันทร วานิชถาวร และโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ อ่าน 

ที่น่ี เรดิโอ แจแปน สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่ายเอ็นเอชเค เวิลด์ กระจายเสียง
จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (8:37) 
 
ดนตรี End Jingle Fade in 20 ว ิจนจบ 8:57 

(9 นาท)ี 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด:18 สิงหาคม เวลา 21:11 (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยน าภาพชายต้องสงสัยออกเผยแพร่ 
 เกิดเหตุปาระเบิดในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
 ประมวลเหตุระเบิดที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ศาสตราจารย์ยะซุฮิโตะ อะซะมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยแสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุ

ระเบิดที่ราชประสงค์ 
 โกดังที่เกิดเหตุในเทียนจีนเก็บสารเคมีไว้กว่า 3,000 ตนั 
 ราคาบ้านพักอาศัยในจีนสูงขึ้น แต่แนวโน้มไม่แน่นอน 
 เจาะประเด็นวันนี้ : ผลกระทบการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
 เครื่องบินตกในอินโดนีเซีย: พบซากเครื่องบินและกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 
 นายกรัฐมนตรีรัสเซียอาจเข้าร่วมงานที่เกาะเอะโตะโระฟุ 
 กรณีโรคลมเหตุร้อนเดือนกรกฎาคมปีน้ีมีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

ดนตรี Fade in 4 วิ Fade under   
 
โฆษิต: ที่น่ี เรดิโอแจแปน ต่อไปนี้ เรดิโอแจแปนเสนอข่าวภาคค่ า ณ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที ตาม
เวลาในประเทศญี่ปุ่น ประจ าวันอังคารที่18 สิงหาคม 2558  กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
หัวข้อข่าวที่ส าคัญในภาคนี้ มีดังต่อไปนี้ 
-ต ารวจไทยก าลังค้นหาผู้ต้องสงสัยในเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ 
- เรดิโอ แจแปนสอบถามทัศนะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุครั้งนี้ 
-คนญี่ปุ่นถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลกว่า 24,000คนเพราะโรคลมเหตุร้อนเม่ือเดือนกรกฎาคมซึ่งสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 
ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว 
ดนตรี Fade up 5 วิ Fade out 

เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยน าภาพชายต้องสงสัยออกเผยแพร่ 

โฆษิต: เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยก าลังค้นหาชายต้องสงสัยที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ใกล้กับสถานท่ีเกิดเหตุ
ระเบิด ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตใจกลางกรุงเทพมหานคร 
 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news01.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news02.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news03.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news04.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news04.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news05.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news06.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news07.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news08.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news09.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news10.html
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ยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คนในเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเม่ือเย็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ที่ย่าน
ราชประสงค์ซึ่งเป็นแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านของกรุงเทพมหานคร ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติ
รวมอยู่ด้วย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 125 คน 
ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ท้อง แต่มีรายงานว่าอาการทรงตัวแล้ว 
 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยสืบสวนเหตุระเบิดครั้งน้ีและน าภาพของชายคนดังกล่าว
ที่ถ่ายไว้ได้ประมาณช่วงเวลาที่เกิดเหตุออกเผยแพร่แก่สื่อมวลชน ภาพปรากฏให้เห็นว่าชายคนนี้ถือเป้
อยู่ก่อนจะเกิดการระเบิด และภายหลังการระเบิดเป้ใบนั้นได้หายไป 
 
เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดครั้งน้ี 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันอังคารท่ี 18 ว่า ตนยังไม่
สามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดนี้เป็นกลุ่มประเภทไหน 

เกิดเหตุปาระเบิดในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

โฆษิต: (อ่านต่อเนื่อง) อีกดา้นหนึ่งในวันอังคารท่ี 18 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ต ารวจไทยเผยว่าเกิดเหตุปา
ระเบิดจากสะพานลงแม่น้ าเจ้าพระยา 
 
วัตถุระเบิดน้ันตกลงไปในน้ า และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ 

 
ประมวลเหตุระเบิดที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

พรหมพงษ์: ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นท่ีใจกลางกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งท่ีความ
ตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้น 
 
ประเทศไทยมีการประกาศกฎอัยการศึกไม่นานนักหลังจากการรัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว 
และยกเลิกไปเมื่อเดือนเมษายนปีน้ี และในเดือนกุมภาพันธ์ปีน้ี ได้มีการจุดระเบิดแสวงเครื่องในบริเวณ
ศูนย์การค้าที่ห่างจากที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมประมาณ 500 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
2 ราย 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2553 เหตุระเบิดที่ป้ายรถโดยสารประจ าทางในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านได้ท าให้มี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย เหตุเกิดในวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมท่ีเป็นการชิงชัยกัน
ระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 
 
และเม่ือปีท่ีแล้ว ได้มีเหตุการณ์การขว้างระเบิดมือหลายครั้งอย่างต่อเนื่องในท่ีชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อ
ต่านรัฐบาล ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย 
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ศาสตราจารย์ยะซุฮิโตะ อะซะมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยแสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ราช
ประสงค์ 

โฆษิต: ศาสตราจารย์ยะซุฮิโตะ อะซะมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทย ประจ ามหาวิทยาลัยโฮเซแสดง
ทัศนะต่อเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครครั้งน้ีว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้น
หลายอย่าง และเกิดเหตุระเบิดค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่มีผู้เสียชีวิตเพราะการ
ระเบิดคราวเดียวมากเท่าครั้งนี้ และไม่เคยมีครั้งใดที่เกิดในพื้นที่ที่คนต่างชาติจ านวนมากจะได้รับ
ผลกระทบ 
 
อาจารย์กล่าวว่า ตอนน้ียังไม่มีผู้ใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ เบื้องหลังเหตุครั้งนี้จึงไม่ชัดเจน แต่
อาจารย์ชี้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ท่ีล่อแหลม เนื่องจากมีข้อขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐบาลพยายามจัดท า 
 
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์อะซะมิกล่าวว่า ภายหลังการก่อรัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้วเป็นต้น
มา เมื่อมองเผิน ๆ การประท้วงก็ไม่มี และเหตุก่อความไม่สงบก็น้อยลง รัฐบาลจึงได้รับความชื่นชมใน
ระดับหนึ่ง แต่ในครั้งนี้เม่ือเกิดเหตุแบบน้ีขึ้น จึงมีความเป็นไปได้(สูงว่า)สูงขึ้นว่าอาจจะเกิดความไม่พอใจ
ในหมู่ประชาชน ที่นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยไม่ปรากฏผลอย่างเพียงพอ อาจารย์ยังแสดงทัศนะ
ด้วยว่า สถานการณ์การเมืองของไทยอาจจะไม่ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 
โกดังที่เกิดเหตุในเทียนจีนเก็บสารเคมีไว้กว่า 3,000 ตนั 

 
พรหมพงษ์: สื่อมวลชนของจีนรายงานว่า มีสารเคมีเป็นพิษประมาณ 3,000 ตันอยู่ในท่ีเกิดเหตุโกดัง
ระเบิดในเมืองเทียนจิน เมืองท่าของประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 
สื่อมวลชนของจีนได้อ้างค าพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงรักษาความม่ันคงแห่งชาติของจีนท่ีว่า 
โกดังที่เกิดเหตุเก็บสารเคมีอันตรายไว้กว่า 40 ชนิด รวมปริมาณประมาณ 3,000 ตนั 
 
รายงานหลายฉบับระบุว่า สารเคมีดังกล่าวประกอบด้วยแอมโมเนียมไนเตรท 800 ตัน ซึ่งเป็นสารท่ี
สามารถใช้ประกอบระเบิดได้ โปแตสเซียมไนเตรท 500 ตัน และโซเดียมไซยาไนด์ 700 ตัน ซึ่งเป็นที่
ทราบกันแล้ว 
 
สื่อมวลชนท้องถิ่นในเทียนจินรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ทางการได้ควบคุมตัวบุคคลไว้ 
10 คน หลายคนเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ด าเนินการโกดังที่เกิดเหตุ 
 
สื่อมวลชนของจีนรายงานเพิ่มเติมว่า ในบรรดาผู้ถูกควบคุมตัว มีบุตรชายของอดีตหัวหน้าส านักงาน
ความม่ันคงในท้องถิ่นรวมอยู่ด้วย 
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มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้น าในวงการการเมืองและวงการธุรกิจอาจเป็น
สาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้น 

ราคาบ้านพักอาศัยในจีนสูงขึ้น แต่แนวโน้มไม่แน่นอน 

โฆษิต: จ านวนเมืองของจีนที่ราคาบ้านพักอาศัยสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมมีมากกว่าจ านวนเมืองที่ราคา
นั้นลดลง ซึ่งเป็นคร้ังแรกในช่วง 15 เดือน แต่อนาคตของตลาดที่พักอาศัยยังคงไม่แน่นอนขณะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว 
 
เจ้าหน้าที่ของกรมสถิติแห่งชาติของจีนเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมราคาบ้านพักอาศัยสร้างใหม่เพิ่มขึ้นใน 
31 เมืองใหญ่จาก 70 เมืองใหญ่ ราคาลดลงใน 29 เมือง และไม่เปลี่ยนแปลงใน 10 เมือง 
 
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การเพิ่มขึ้นท่ีว่านี้ ส่วนมากเพิ่มในเมืองใหญ่มากกว่า และระบุว่าราคาในเมืองเฉิ่นเจ้ิน
เพิ่มมากกว่าร้อยละ 6 ราคาเพิ่มเกือบร้อยละ 2 ในนครเซี่ยงไฮ้ และมากกว่าร้อยละ 1 ในกรุงปักกิ่ง 
 
รัฐบาลจีนน ามาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการอื่นมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนลงทุนในที่พักอาศัย 
 
แต่นักวิเคราะห์ระบุว่า แนวโน้มของภาคที่พักอาศัยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และช้ีว่าราคายังคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในเมืองที่เล็กกว่า 
 
ดนตรี: (Jingle) 7 ว ิ

เจาะประเด็นวันนี้ : ผลกระทบการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น 

วรันทร: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางของจีนได้ปรับลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนกับดอลลาร์
สหรัฐติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้เงินสกุลหยวนอ่อนค่าลงมากที่สุดในระยะ 4 ปี เม่ือวันจันทร์ที่ 17 
สิงหาคม ส านักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้หดตัวลงร้อยละ 0.4 ตามมูลค่าที่แท้จริง
ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สามารถแปลตัวเลขน้ีได้ว่า
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะติดลบร้อยละ 1.6 ต่อปี โดยเป็นการหดตัวของเศรษฐกิจครั้งแรก
ในรอบ 3 ไตรมาสเมื่อคิดแบบรายปีส าหรับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ จี
ดีพี 
 
ช่วงเจาะประเด็นวันน้ี ขอเสนอทัศนะของคุณโทรุ นิชิฮะมะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันวิจัย
บริษัทประกันชีวิตไดอิชิ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
R1: เสียงพูดภาษาญี่ปุ่น 5 วิ Fade out  
คุณนิชิฮะมะกล่าวว่า ตนไม่คิดว่าเมื่อไม่กี่เดือนท่ีแล้วจะมีใครคาดคิดว่าญี่ปุ่นจะรายงานว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ สาเหตุหลักของอัตราการเติบโตที่ติดลบในครั้งนี้คือเหตุที่เศรษฐกิจจีนได้
ชะลอตัวลงในระดับเกินกว่าที่ใครจะคาดการณ์ไว้มาก เศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวลงส่งผลให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจก าลังเฟื่องฟูในเอเชียลดต่ าลง การลดลงของตัวเลขจีดีพีล่าสุด
ของญี่ปุ่นก็มีเหตุมาจากการลดลงของการส่งออกไปยังจีนและส่วนอื่น ๆ ของทวีปเอเชีย 
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อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดต่ าลงในจีนก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วย อ านาจซ้ือของผู้บริโภคสินค้าจ าพวกยาน
ยนต์และอุปกรณ์สื่อสารเช่น โทรศัพท์อัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟน ได้ลดลงไปมาก และคุณนิชิฮะมะก็ไม่คิด
ว่าญี่ปุ่นซึ่งส่งออกสินค้าขั้นกลางและสินค้าอื่น ๆ จะสามารถหนีรอดไปจากผลกระทบการชะลอตัวของ
ตลาดภายในประเทศจีนได้ 
 
รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตการค้าของประเทศซึ่งรวมถึงการน าเข้าและการส่งออกไว้ที่ร้อยละ 6 
ส าหรับปีน้ี อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตโดยรวมของจีนส าหรับช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คุณนิชิฮะมะมองว่ามีความเป็นไปได้ต่ าที่จีนจะบรรลุเป้าหมาย
อัตราการเติบโตตามที่ตั้งไว้ และคิดว่าจีนใช้วิธีลดค่าเงินเพื่อท าให้เงินสกุลหยวนอ่อนลงซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การส่งออกของตน 
 
คุณนิชิฮะมะกล่าวว่า ในอนาคตเราจ าเป็นต้องตระหนักไว้ให้ดีถึงผลกระทบในแง่ลบที่เป็นไปได้ของการท่ี
เงินสกุลหยวนอ่อนค่าลง ในขณะเดียวกัน สถานการณ์เช่นนี้ก็อาจเป็น 
ผลดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเพราะการส่งออกสินค้าขั้นกลางจากญี่ปุ่นไปจีนอาจเพิ่มสูงขึ้น หากภาคการ
ส่งออกของจีนกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง คุณนิชิฮะมะมองว่าปัจจัยด้านบวกสามารถชดเชยกับปัจจัยด้าน
ลบได้ 
 
คุณนิชิฮะมะยังมองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีประสิทธิผลในการฉุดดึงเศรษฐกิจจีนข้ึนมา
ได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลงอีกครั้งเม่ือผลของมาตรการเหล่านี้
เริ่มคลายลงในปีหน้า 
 
วรันทร: และท้ังหมดนั้นคือช่วงเจาะประเด็นวันน้ีค่ะ 
พรหมพงษ์: ข่าวต่อไปครับ 

เครื่องบินตกในอินโดนีเซีย: พบซากเครื่องบินและกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 

คณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียได้พบซากเครื่องบินโดยสารท่ีหายไปเม่ือวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม
แล้ว และยังได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 54 คนที่อยู่บนเครื่องบินล าดังกล่าว 
 
เครื่องบินของสายการบินทรีกานา แอร์เซอร์วิส ที่อยู่ระหว่างการให้บริการเที่ยวบินจากเมืองจายาปุระ 
ทางตอนเหนือของจังหวัดปาปัว ไปยังเมืองอ็อกซิบิล ทางตอนกลางของจังหวัดปาปัว ขาดการติดต่อกับ
หอบังคับการบินหลังจากทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าประมาณ 30 นาที 
 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม คณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบซากเครื่องบินในเทือกเขาห่างจากเมืองอ็อกซิลบิล
ประมาณ 10 กิโลเมตร จุดที่พบซากเครื่องบินสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,500 เมตร 
(อ่านเป็นอ่าน ประ มาน) 
ร่างของผู้โดยสาร 49 คน ซึ่งมีเด็ก 5 คนรวมอยู่ด้วย และลูกเรือ 5 คนได้รับการกู้ออกมาแล้ว 
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บริษัทผู้ให้บริการไปรษณีย์ของทางการอินโดนีเซียระบุว่า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 4 คนอยูบ่นเครื่องบินล า
ดังกล่าวพร้อมกับเงินสดประมาณ 470,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือของรัฐบาลแก่ผู้
ยากไร้ในจังหวัดปาปัว 
 
สภาพอากาศในพื้นที่เกิดเหตุแปรแรวนในเวลาเกิดเหตุ 
 
นายกรัฐมนตรีรัสเซียอาจเข้าร่วมงานที่เกาะเอะโตะโระฟุ 

วรันทร: นายกรัฐมนตรีดิมิทรี เมดเวเดฟ แห่งรัสเซียได้กล่าวแสดงความตั้งใจจะเข้าร่วมงานท่ีจัดขึ้นบน
เกาะเอะโตะโระฟุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 เกาะท่ีรัสเซียเข้าถือสิทธิ์ครอบครองแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ 
 
นายเมดเวเดฟได้กล่าวข้างต้นท่ีงานประชุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าด้วยการรักประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นเม่ือ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมท่ีไครเมีย 
 
นายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่า ก าลังมีงานประชุมในลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกาะเอะโตะโระฟุ เขากล่าวว่า
ตนสนใจงานประชุมดังกล่าวมาก และจะเข้าร่วมงานหากสามารถจัดตารางเวลาได้ งานประชุมที่
เกาะเอะโตะโระฟุจะด าเนินไปจนถึงวันท่ึ 24 สิงหาคม 
 
เมื่อเดือนท่ีแล้ว หนังสือพิมพ์รัสเซียฉบับหนึ่งได้อ้างค ากล่าวผู้ช่วยของนายเมดเวเดฟว่า นายกรัฐมนตรี
เมดเวเดฟก าลังพิจารณาว่าจะเดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมบนเกาะเอโตะโระฟุ 
 
หากนายเมดเวเดฟเดินทางเยือนเกาะเอโตะโระฟุ มีแนวโน้มว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเลื่อนก าหนดการเดินทาง
เยือนกรุงมอสโก นครหลวงรัสเซีย โดยนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นออกไป 
 
การเยือนรัสเซียของนายคิชิดะจะเป็นการปูทางส าหรับการเยือนญี่ปุ่นภายในสิ้นปี 2558 ของ
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย 
ต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายส าหรับภาคนี้ครับ 

กรณีโรคลมเหตุร้อนเดือนกรกฎาคมปีน้ีมีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

 
โฆษิต: ประชาชนกว่า 24,000 คนในญี่ปุ่นถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลเพราะโรคลมเหตุร้อนในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนกรกฎาคม 
 
ส านักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นเผยว่า ประชาชน 24,567 คนเข้ารับการรักษาโรคลมเหตุ
ร้อนในเดือนกรกฎาคม นี่เป็นตัวเลขสูงสุดของเดือนน้ีนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลมาเมื่อปี 2551 
 
ในจ านวนนั้น มีการยืนยันแล้วว่า 39 คนเสียชีวิตเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้ว ครึ่งหนึ่งของประชาชนท่ีถูกน า
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ตัวส่งโรงพยาบาลเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  
 
อุณหภูมิสูงสุดในช่วงวันมักสูงเกิน 35 องศาเซลเซียสในหลายพื้นท่ีของญี่ปุ่นเม่ือเดือนกรกฎาคม 
เจ้าหน้าที่ส านักงานก าลังเรียกร้องให้ประชาชนดื่มน้ าบ่อย ๆ และใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลม เพราะ
คาดว่าอุณหภูมิสูงจะด าเนินต่อเนื่องไปอีก 
โฆษิต: จบข่าว พรหมพงษ์ ภควันต์วงศ์ วรันทร วานิชถาวร และ โฆษิต ทิพย์เทียมพงศ์ อ่าน 

ที่น่ี เรดิโอ แจแปน กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 13:37 

ดนตรี Fade up จนจบ 13:56 

14 นาที 

ข่าวภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ www.nhkworld.or.jp/eng/news  

Thai police release images of suspicious man 

Asia 

Aug. 18, 2015 - Updated 15:32 UTC+7 

Police in Thailand are looking for a suspicious man who was caught on a surveillance camera near 
the site of a deadly blast in central Bangkok. 
 
At least 20 people, including foreigners, have been confirmed dead in the explosion that took place on 
Monday evening in a busy area of the city. 125 were injured. 
 
A Japanese man suffered a serious abdominal injury, but his condition is reportedly stabilizing. 
 
Thai police investigated the blast site on Tuesday. 
 
They also disclosed to media footage of the man around the time of the incident. He can be seen 

carrying a backpack before the blast. After the explosion, the backpack is gone. 
 
Investigators have yet to determine who is behind the attack. 
 
Thailand's Interim Prime Minister Prayut Chan-o-cha told reporters on Tuesday that he cannot yet 
comment on what kind of group may be behind the blast 

 

Explosive thrown in Bangkok, no injuries reported 

Asia 

Aug. 18, 2015 - Updated 15:32 UTC+7 

Thai police say an explosive was thrown into Bangkok's Chao Phraya River from a bridge on 
Tuesday. 
 
The device fell into the water, causing no injuries. 
 
The incident happened a day after a deadly blast in the capital killed at least 20 people. 

Tianjin warehouse stored 3,000 tons of chemicals 

Asia 

http://www.nhkworld.or.jp/eng/news
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/asia.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/asia.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/asia.html
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Aug. 18, 2015 - Updated 16:02 UTC+7 

Chinese media say 3,000 tons of toxic chemicals were present at the scene of warehouse blasts in 
the port city of Tianjin last week. 
 
The media quoted a senior official at the public security ministry as saying the warehouse stored more 
than 40 kinds of hazardous chemicals, with total volume of about 3,000 tons. 
 
The reports say the chemicals included 800 tons of ammonium nitrate, which can be used in 
explosives, and 500 tons of potassium nitrate, as well as 700 tons of sodium cyanide, which had been 
already known. 
 
Local media in Tianjin say authorities detained 10 people last Thursday, including executives at a 
company that operates the warehouse. 
 
Chinese media say a son of a former local security bureau chief was among those detained. 
 
Some people have suggested close ties between political and business leaders may have contributed 
to the deadly accident. 
 
Authorities have confirmed 114 deaths as of Tuesday. 
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ตัวอย่างบทวิทยุรายการที่ไม่ใช่ข่าว 

รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ บทที่ 44  หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ 
ออกอากาศวันจันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559                
ผู้ด าเนินรายการ: โฆษิต ทพิย์เทียมพงษ์  และ จิรายุพุกบุญมี 
ดนตรี TM Jingle 7 วินาที 

โฆษิต  สวัสดีครับ รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะ
ครับ ผม โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ 
จิรายุ   และดิฉัน จิรายุ พุกบุญมี ร่วมกันด าเนินรายการค่ะ 0018 

โฆษิต  วันน้ีเราจะเรียนบทที่ 44 กันนะครับ ประโยคส าคัญคือ  
(S1 แก๊ง ๆ )  
(เสียงผู้ชายญี่ปุ่นพูด R1 ) WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU. 
โฆษิต  แปลว่า หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ 0033 

ดนตรี PM 3 วิ Fade out 

จิรายุ   ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะ 
  แอนนาไปทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ปราสาทฮิเมจิ หลังจากไป  
      เที่ยวชมปราสาทน้ีแล้ว แอนนาไปร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่นที่เรือนชงชาใกล้ 

ปราสาทค่ะ 0052 แอนนานั่งคุกเข่าบนเสื่อตะตะมิ และมีคนน าขนม 
ญี่ปุ่นมาวางให้รับประทานค่ะ 0058 

โฆษิต  ไปฟังบทสนทนากันครับ ประโยคส าคัญคือ 0101 
(S2 แก๊ง ๆ )  
(เสียงผู้ชายญี่ปุ่นพูด R2 ) WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU. 0106 
โฆษิต  แปลว่า หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ 0112 
(S3 Jingle บทสนทนา 3 วินาที)   (บทสนทนาจาก TEXT ใน เว็บไซต์รายการ) 
 アンナ  和菓子はとても甘いですね。 

แอนนา   WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.   ขนมญีปุ่่นหวานมากนะคะ 
先生  和菓子を食べてから、抹茶を飲みます。 

抹茶は苦いかもしれません。 

อาจารย ์ WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU. 
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN. 
หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดืม่ชาเขียวมัตชะครับ  
มัตชะอาจจะขมครับ 

アンナ  先生、足がしびれました。いたたたた。 

แอนนา  SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA. อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ  
โอ๊ย โอย๊ 
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(S4 Jingle จบบทสนทนา 3 วินาที) 
โฆษิต  ไปฟังค าอธิบายครับ 

ขนมญี่ปุ่นขนาดเท่าฝ่ามือ น ามาวางตรงหน้านักศึกษา แอนนาชิมขนมญี่ปุ่นแล้ว
บอกอาจารย์ว่ารสชาติเป็นอย่างไร 

(เสียงผู้ชายญี่ปุ่นพูด R3 ) WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE. 0151 
โฆษิต  แปลว่า ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ (R4 WAGASHI) หมายถึง ขนมญี่ปุ่น ถ้ามี (R5 

WA) น าหน้าแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น 

จิรายุ   อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นอาหารญี่ปุ่นคือ WASHOGU 
โฆษิต  ค้าบ..ใช่แล้วครับ ส่วน (R6 WA) อีกค า คือค าช่วยบ่งช้ีหัวข้อสนทนา 
  (R7 TOTEMO) คือค ากริยาวิเศษณ์ แปลว่า มาก 
  (R8 AMAI) หมายถึง หวาน  

(R9 DESU) คือค าสุภาพที่ลงท้ายประโยค 
  (R10 NE) คือค าช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคเม่ือต้องการให้ผู้ฟังคล้อยตาม 

ผู้พูด 

จิรายุ  ขนมหวานญี่ปุ่นหลายชนิดท าขึ้นตามฤดูกาลนะคะ เช่นในช่วงฤดูใบไม้ 

ผลิ จะมีขนมสที่สื่อถึงซากุระ แต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีขนมที่สื่อถึง 
ใบไม้แดงค่ะ 0247 

โฆษิต ค้าบ ศาสตราจารย์ซุซูกิ ก าลังอธิบายมารยาทในพิธีชงชาแก่บรรดานักศึกษา 
(S5 แก๊ง ๆ ) (R11 WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU. 
โฆษิต  แปลว่า หลังจากที่กินขนมญี่ปุ่นแล้ว ดื่มชาเขียวมัตชะครับ 
  นี่คือประโยคส าคัญในวันน้ี   

(R12 WAGASHI) หมายถึงขนมญี่ปุ่น 
(R13  O) คือค าช่วยบ่งช้ีกรรม 
(R14 TABETTE) คือรูป TE ของค ากริยา  
(R15 TABEMASU) แปลว่า กิน 
(R16 KARA) คือค าช่วย แปลว่าหลังจาก ค าน้ีแสดงล าดับการกระท า การกระท า
หน้า KARA  เกิดก่อน และการกระท าหลัง KARA เกิดตามมา 0331 (ออกเสียงว่า  
คะ-หระ) 

จิรายุ  ค่ะ ในบทเรียนก่อนหน้านี้ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่า KARA คือค าที่แสดงถึงเหตุผล  
ในกรณีน้ี KARA ใช้แสดงล าดับการกระท าใช่ไหมคะ 

โฆษิต  ใช่แล้วครับ ในกรณีที่ KARA แสดงล าดับการกระท านะครับใช้ค ากริยา 
รูป TE น าหน้า KARA (R17 TABETTE KARA) แปลว่า หลังจากกิน 
(R18 MACCHA)  คือ  ชาเขียวมัจฉะ(อ่านว่า หมัจ จะ) ส่วน O คือค า 
ช่วยบ่งชี้กรรม 
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(R19 NOMIMASU) แปลว่า ดื่ม 0404 
จิรายุ   เมื่อใช้ หมัดชะ ในพิธีชงชาญี่ปุ่น ไม่ใส่น้ าตาลนะคะ  0408 
โฆษิต  คร้าบ  ไม่ใส่ 
  (R19 MACCHA) คือชาที่บดละเอียด เติมน้ าร้อนลงไปและใช้ที่ชงชา 

ซึ่งท าจากไม้ไผ่ คน หลังจากนั้นจึงดื่มชา เอาละครับ ลองฝึกออกเสียง 
ประโยคส าคัญในวันน้ี 

(S6 แก๊ง ๆ ) (R20 WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.) 
โฆษิต  ศาสตราจารย์ซุซูกิ พูดต่อว่า (R21 MACCHA WA NIGAI  

KAMOSHIREMASEN.)  แปลว่า หมัจชะ อาจจะขมครับ 0444 
  (R22 MACCHA)  คือ  ชาเขียวหมัจชะ,   WA คือค าช่วยบ่งช้ีหัวข้อ 

สนทนา 
  (R23 NIGAI) อ่านว่า อหนิ ไง่ คือ ค าคุณศัพท์แปลว่าขม 
  (R24 KAMOSHIREMASEN) แปลว่า อาจจะ 
จิรายุ  ชาเขียว หมัจจ๊ะ หนิไง่ ขม แต่ขนมญี่ปุ่น  อะไม่ หวาน ดังนั้นรสชาติ 

โดยรวมจึงกลมกลืนกันดีนะคะ 
โฆษิต  คร้าบ...กลับไปที่บทสนทนาครับ  
  แอนนา ดูเหมือนมีปัญหาบางอย่าง 
  (R25 เสียงผู้ชายญี่ปุ่น SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA.) แปลว่า 

อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ 
จิรายุ   เพราะแอนนานั่งคุกเข่าบนเสื่อ ท าให้เท้าของเธอเป็นเหน็บชานะคะ 
  (R26 SENSEI)  
โฆษิต  แปลว่า อาจารย์  (R27 ASHI)  คือ  ขา 
  (R28 GA) คือค าช่วยบ่งช้ีประธาน 
  (R29 SHIBIREMASHITA) คือ รูปอดีตของค ากริยา  

(R30 SHIBIREMASU) แปลว่า เป็นเหน็บชา แอนนา ท าเสียงสูง 0549 
(R31 ITATATATA.) แปลวา่ โอ๊ย โอ๊ย หรือ เจ็บ เจ็บ 
เจ็บ คือ (R32 ITAI) แอนนารู้สึกเจ็บและชาแปลบ ๆ จึงร้องออกมาว่า 
(R33 ITATATATA) 0602 

จิรายุ  (กลั้วยิ้ม) ใช่ค่ะ มักได้ยินคนร้อง อิ ต๊า ตาตาต๊ะ เม่ือรู้สึกเจ็บนะคะ 
โฆษิต  ครับ  ไปฟังบทสนทนาอีกครั้งนะครับ 
(S7 Jingle บทสนทนา 3 วินาที) 0613 ต่อด้วยบทสนทนาจนจบ 
แอนนา  WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.  ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ 
อาจารย์ WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU. 
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN. 
แอนนา  SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA. 0631 
(S8 Jingle จบบทสนทนา 3 วินาที) 0634 
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โฆษิต   ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ อะกะเนะ โทกุนางะ ที่ 
ปรึกษารายการ จะมาสอนเร่ืองที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ 0643 

จิรายุ  ค่ะ วันน้ีได้เรียนวิธีแสดงล าดับการกระท าในแง่ของเวลา โดยเติม คะหระ กับ
ค ากริยารูป เทะ อาจารย์กรุณาอธิบายด้วยนะคะ 

โฆษิต  เราไปถามอาจารย์กันครับ 0654 

(S9 Jingle น าช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่น 2 วิ เสียงผู้หญิงญี่ปุ่น พูด Watashi no shiamasho) 0658   

(จาก Text ใน เว็บไซต์ ใต้หวัข้อ ครูสอนภาษาญี่ปุ่น) 

โฆษิต  อาจารย์อธิบายว่า ในบทเรียนท่ี 16 เราได้เรียนวิธีแสดงการกระท า 
มากกว่า หนึ่งเหตุการณ์ในประโยคเดียว ด้วยการเชื่อมกริยารูป TE 
ถ้าเติมค าช่วย  (R34 เสียงผู้ชายญี่ปุ่น KARA) แปลว่า  หลังจาก 
ตามหลังค ากริยารูป เทะ ก็จะท าให้ดูชัดเจนว่าการกระท าหน้า KARA 
เกิดก่อน และการกระท าหลัง KARA เกิดตามมา การแต่งประโยคลักษณะน้ี เป็น
การเน้นล าดับการกระท าก่อนหลังครับ 
ในบทสนทนา สิ่งที่ส าคัญคือ (R35 WAGASHI O TABEMASU) กินขนมญี่ปุ่น และ
หลังจากนั้น (R36 MACCHA O NOMIMASU) ดื่มชาเขียวมัตชะ ดังนั้น เปลี่ยน
ค ากริยาค าแรกเป็นรูป TE และเติม KARA เข้าไป และพูดว่า (R37 WAGASHI O 
TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU) แปลว่า “หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้ว
ดื่มชาเขียวมัตชะครับ” สามารถใช้ KARA เมื่อตอบค าถามได้เช่นกันครับ 
สมมุติว่ามีคนถามว่า “จะรับประทานอาหารกลางวันเม่ือไรครับ” และจะตอบว่า “หลัง 
เรียนเสร็จ” ค าว่า “การเรียน” คือ (R38 BENKYÔ) ค าว่า “เสร็จ” คือ (R39 
OWARIMASU) รูป TE คือ (R40 OWATTE) และ “กิน” คือ (R41 TABEMASU) 
ดังนั้น พูดว่า (R42 BENKYÔ GA OWATTE KARA TABEMASU) 0831 
(S10 Jingle ปิดช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่น 2 วินาที) 0833 

จิรายุ   นั่นคือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ 0836 
(S11 Jingle เปิดช่วงค าเลียนเสียงและท่าทาง 3 วินาที) 0839 

โฆษิต  ต่อไปเป็นช่วง ค าเลียนเสียงและท่าทาง  
  (R43 CHINCHIN) 
จิรายุ   จญิ้นจ่ิน ค านี้เกี่ยวกับบทสนทนาที่เรียนกันในวันนี้รึเปล่าคะ 
  ค าน้ี เนี่ย อธิบายอาการเป็นเหน็บชาเหรอคะ 
โฆษิต  ช่ายครับ พูดค านี้เม่ือมือ หรือขาหรือที่ไหนก็ตามเป็นเหน็บชาหรือเจ็บ 

แปลบครับ (R44 BIRIBIRI, BIRIBIRI) 0902 (อ่านว่า บิ๊ริ บิหริ) 
ค าน้ีอธิบายอาการเป็นเหน็บชาเหมือนกันแต่ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึก 
เหมือนถูกไฟดูด 
(S12 Jingle ปิดช่วงค าเลียนเสียงและท่าทาง 3 วินาที) 0913 
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โฆษิต  นั่นเป็นช่วง ค าเลียนเสียงและท่าทาง 0916 
  (S13 Jingle เปิดช่วง บันทึกของแอนนา 5 วิ Fade under …) 
โฆษิต  ไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ 

(S14 Fade up เสียงแอนนาพูด E_to Kyo Wa… 10 วินาที) 0926 
จิรายุ  นัง่คุกเข่าแบบญี่ปุ่นน่ียากค่ะ ได้ยินมาว่า ถ้าจะไม่ให้ขาเป็นเหน็บชา 
  ควรน่ังให้หัวแม่เท้าทั้งสองข้างทับกัน คราวหน้าจะลองท าดูค่ะ 
โฆษิต  คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่ 44 ม้ัยคร้าบ 
จิรายุ  คราวหน้ามีบรรยากาศงานวันเกิดแอนนามาเล่าให้ฟังนะคะ 
  ส าหรับวันน้ี 
(พร้อมกัน) สวัสดีครับ 0948 
ดนตรี TM Fade in 10 ว ิจบพอดี 0959 

โฆษิต  เป็นยังไงบ้างครับ จบบทที่ 44  กันแล้วนะครับ คงจะพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องขึ้นเยอะ
เลยใช่ไหมครับ หมั่นฟังสื่อออนไลน์ของเรากันบ่อย ๆ นะครับ เข้าไปได้ที ่
nhk.jp/thai และคลิกต่อไปที่ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ เช่นเคยนะครับ วันน้ีก่อน
อื่นฟังบทสนทนาทบทวนกันอีกสักรอบ เชิญครับ 1021 

(S15Jingle บทสนทนา 3 ว)ิ 1024 ต่อด้วยบทสนทนาจนจบ …ITATATATA…1041 
(S16 Jingle จบบทสนทนา 3 วิ) 1044 
โฆษิต จาเห็นได้ว่าในบทน้ีเราได้เรียนวิธีการบอกว่า “หลังจากท า อะไร ๆ  แล้วก้อ  ท า

อะไร ๆ” หรอื “ท าอะไร ๆ  แล้วคอ่ยท าอะไร ๆ” นะครับ ภาษาญี่ปุ่นคือค ากริยารูป 
TE + KARA นะครับ     

ค าว่า KARA แปลว่า หลังจาก กริยาหน้า KARA  เกิดก่อนกริยาหลัง 
KARA นะครับ เช่น จะบอกว่า หลังจากดูหนังแล้วซื้อของ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า
ยังไง คร้าบ   

ส่วนหน้าคือ ดูหนัง  ค าว่า หนัง คือ EGA (เอ-้หงะ) และกริยาค าว่าดูคือ  
MIMASU ดังนั้น ดูหนังก็จะได้ว่า EGA O MIMASU (เอ้หงะ โอะ มิมัส) จากนั้น ผัน
กริยาให้เป็นรูป TE ก็จะได้ว่า EGA O MITE ต่อด้วย KARA ได้ว่า EGA O MITE 
KARA  

ส่วนหลังคือ ซื้อของ ยังจ าได้ใช่มั้ยครับ พูดว่า KAIMONO O SHIMASU 
(ขัยโมโนะ โอะ ชิมัส) เม่ือรวมท้ังประโยคก็จะได้ว่า “EGA O MITE KARA 
KAIMONO O SHIMASU” นั่นเองนะครับ 1154  

นอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนรู้การใช้ค าว่า “อาจจะ อะไร ๆ” ไปด้วย   
ภาษาญี่ปุ่นพูดว่า “อะไร ๆ KAMOSHIDEMASEN” (ค้า โหม้ ชิ เด มา เซ็ง) 
วิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยครับ แค่น าไปต่อท้ายประโยคที่อยู่ในรูปธรรมดา ก็จะได้
ความหมายเช่นนั้นแล้ว เช่น  “ฮอกไกโด อาจจะหนาวครับ” 
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ก่อนอื่น เราก็พูดประโยคว่า “ฮอกไกโดหนาว” เสียก่อนนะครับ ก็จะได้ว่า 
“HOKKAIDO WA SAMUI” SAMUI  แปลว่า หนาว ครบั  แล้วน า มาต่อ ก็จะได้ว่า 
“HOKKAIDO WA SAMUI KAMOSHIDEMASEN” ฮอกไกโดอาจจะหนาวครับ 
1236 แบบนี้น่ันเองนะครับ 1237 

เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงครับ  เพลงญี่ปุ่นเพลงนี้มีชื่อว่า 
ฮุ้ย ชิ่ม บู่ โนะ คะ เร้น ด่า HUISHIMBU NO KARENDA ซึ่งแปลว่า ปฏิทินการกิน
อร่อย ผลงานของ ซุนึโกะ ยามางะตะ นี่เป็นเพลงซึ่งแนะน าขนมประจ าฤดูกาลนะ
ครับ เช่น เดือนมกราคม ทาน ซึบากิ โมะจิ TSUBAKI คือ ดอกคาเมเลีย ครับ โมจิ
คือ แป้งปั้นของญี่ปุ่นนะครับ TSUBAKI MOJI คือขนมโมจิที่ใช้ใบคาเมเลีย ห่อครับ  
และพอถึงฤดูชมดอกซากุระ ขนมประจ าหน้านี้ก็คือ SAKURA MOJI ในท านอง
เดียวกัน นี่คือขนมโมจิที่ใช้ใบซากุระห่อ ครับ 

  หลังจากเพลงนี้แล้วผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้า  

สวัสดีครับ (13:21) 

ดนตรี Fade in (13:24) เพลง Huishimbu no Karenda จนถึง 14:47 

โฆษิต  ที่น่ี เรดิโอ แจแปน กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 14:57 

--------------------------- 
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รายการ เทคโนโลยีกับธุรกิจ     และ   RJ MANUAL รายการพิเศษ 80 ปี 
ชื่อเรื่อง/ตอน บริการดูแลเพื่อปกป้องผู้สูงอายุท่ีอยู่ตัวคนเดียว    
ออกอากาศ วันอังคารท่ี  16  มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ผู้ด าเนินรายการ : วีกิจ สัจจะมโนรมย์ และ สันติภาพ อัศวโสตถิ์ 

ดนตร:ี  Fade in ประจ ารายการ 10 วินาที แล้ว แล้ว Fade under 00:05 

วีกิจ: สวัสดีครับ คุณผู้ฟังก าลังรับฟัง Radio Japan ครับ ต่อจากนี้เชิญพบกับรายการ
เทคโนโลยีกับธุรกิจ โดยมีผม วีกิจ สัจจะมโนรมย์ และคุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์  ร่วมกัน
น าเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุด ในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจของญี่ปุ่นครับ 00:32 

สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ  ประชากรญี่ปุ่นทุกวันนี้มีผู้สูงอายุมากขึ้นทุกทีนะครับ ประชากร 1 ใน 4 
คนมีอายุ 65 ปี หรือมากกว่านั้น ขณะที่จ านวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่
ตัวคนเดียวก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ค าถามที่ว่าจะดูแลการใช้ชีวิตและความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุอย่างไร กลายมาเป็นเร่งด่วนมากขึ้นทุกทีนะครับ 00:55 

วีกิจ: คุณผู้ฟังครับ รายการเทคโนโลยีกับธุรกิจวันนี้ น าเสนอบริการหลากหลายที่ตอนนี้เกิด
ขึ้นมาในญี่ปุ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตัวคนเดียวครับ ติดตามไปด้วยกันนะครับ 

ดนตร ี Fade up ประจ ารายการ 5 วินาที แล้ว Fade out 

วีกิจ: คุณสันติภาพครับ ตอนนี้ในญี่ปุ่นมีครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่ตัวคนเดียวมากแค่ไหนเหรอ
ครับ 

สันติภาพ: อ้างอิงส านักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมี 20,390,000 ครัวเรือนในญี่ปุ่นที่ตอนนี้มีผู้สูงอายุวัย 
65 ปีหรือมากกว่า อาศัยอยู่อย่างน้อย 1 คนนะครับ และในจ านวนนั้นราวร้อยละ 23 
หรือ 4,870,000 ครัวเรือน คือครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตัวคนเดียวครับ 

วีกิจ: ดังนั้น เกือบ 1 ใน 4 ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุนั้น ที่จริงแล้วคือครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอครับ 

สันติภาพ: ใช่แล้วครับคุณวีกิจ ในสภาพการณ์เช่นนี้เองที่ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยเลยที่เสียชีวิตไป
โดยท่ีไม่มีใครรู้หรือสังเกต และกว่าจะพบก็หลังจากนั้นนานเลยนะครับ เรื่องนี้กลายเป็น
ประเด็นใหญ่ในสาธารณชนญี่ปุ่นเลยนะครับ 

วีกิจ: ผมว่าการจัดการวิธีป้องกันทางสังคมเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ และป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นก็เป็นเร่ืองส าคัญทีเดียวนะครับ 

สันติภาพ: ถูกต้องนะครับ จวบจนปัจจุบันเรื่องนี้หลักๆ เป็นหน้าที่ส านักงานสวัสดิการของรัฐและ
หน่วยงานของทางการท้องถิ่นครับ แต่ในปีหลังๆมานี้  ธุรกิจเอกชนก็เริ่มเข้ามา
ให้บริการหลากหลายในเร่ืองนี้ด้วยนะครับ 
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วีกิจ: คุณสันติภาพพูดแบบนี้ แปลว่าการที่จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่ที่ตัวคนเดียวมีมากขึ้น ก็เลย
เพิ่มโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยเหรอครับ 

สันติภาพ: ใช่แล้วละครับ หลายบริษัทได้เริ่มใช้สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุนะครับ  

วีกิจ: คุณสันติภาพช่วยยกตัวอย่างบริการแบบที่ว่าหน่อยสิครับ  

สันติภาพ: ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นด้วยตัวอย่างแรกในบริษัทแก๊สครับ บริษัทโตเกียวแก๊สจัดส่ง
แก๊สในโตเกียวและพื้นที่รอบๆ ตอนนี้ทางบริษัทสามารถส่งอีเมลรายวันหาญาติของ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตัวคนเดียวเพื่อรายงานว่าผู้สูงอายุใช้แก๊สไปเท่าไหร่ครับ 

วีกิจ: การตรวจสอบการใช้แก๊สในแต่ละวันก็ท าให้ครอบครัวรู้ได้ว่าผู้สูงอายุนั้นยังอยู่ดีหรือ
เปล่าสินะครับ 

สันติภาพ: ใช่แล้วละครับ แนวคิดก็คือแบบนั้นเลยครับ โตเกียวแก๊สคิดค่าบริการเดือนละ 1,015 
เยน หรือราว 275 บาท ในการส่งอีเมลวันละ 2 ครั้ง ซึ่งแจกแจงการใช้แก๊สรายชั่วโมง
ครับ ผู้สมัครใช้บริการนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์พิเศษของทางบริษัทได้ เพื่อตรวจสอบกราฟ
การใช้แก๊สของสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 30 นาทีครับ การให้ข้อมูล
ละเอียดมากแบบนี้ท าให้ช่วยตรวจดูกิจวัตรการท ากับข้าวและอาบน้ าของผู้สูงอายุได้นะ
ครับ 

วีกิจ: เข้าใจแล้วครับ ผมคิดว่าการมีบริการแบบนี้ก็ช่วยให้คนที่เป็นกังวลกับผู้สูงอายุที่อยู่ตัว
คนเดียวนั้นเบาใจได้นะครับ 

สันติภาพ: ครับผม ในตอนนี้มีครัวเรือน 450 ครัวเรือน ที่ก าลังใช้บริการนี้อยู่ เราสอบถามคุณเค    
อิชิอิ ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ท่ีโตเกียวแก๊ส ว่าลูกค้ามีผลตอบรับยังไงบ้างครับ  

SFX: Fade in เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณเคอิชิอิ  5 วินาที แล้ว Fade out 

สันติภาพ: คุณอิชิอิ บอกว่าผู้สูงอายุก็ไม่รู้สึกกดดัน ว่ามีใครจ้องจับตาดูตลอดเวลาครับ และส่ง
สัญญาณบอกให้ครอบครัวรู้ว่ายังอยู่ดี โดยการใช้ชีวิตไปในแบบปกตินะครับ ลูกค้าชอบ
จุดนี้มากเลยครับ คุณอิชิอิบอกว่านอกจากนี้ บริการนี้ยังดูเหมือนช่วยส่งเสริมการ
สื่อสารในครอบครัวด้วยนะครับ สมาชิกในครอบครัวก็สอบถามว่าผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้าง 
จะออกไปข้างนอกหรือเปล่า ข้อมูลการใช้แก๊สท าให้เกิดการโทรศัพท์กันในครอบครัว 
ลูกค้าบอกว่าดีใจครับท่ีมีโอกาสพูดคุยกันมาขึ้นนะครับ  

วีกิจ: ดีจังเลยนะครับ แล้วมีบริการอื่น ๆ อะไรบ้างที่ช่วยแลผู้สูงอายุครับ 



276 
 

สันติภาพ: เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายก็ได้รับการพัฒนาความสามารถเพิ่มให้สามารถช่วยดูแล
ผู้ใช้งานได้ด้วยครับ เช่นบริษัทโซจิรุชิ ผู้ผลิตกระติกน้ าเก็บความร้อนความเย็นได้ ก็
พัฒนากาต้มน้ าไฟฟ้าชื่อ iPot ครับ  

วีกิจ: แล้วเจ้ากาต้มน้ านี่ท าอะไรละครับ 

สันติภาพ: ดูแล้วก็เหมือนกาต้มน้ าไฟฟ้าธรรมดานะครับ แต่มีติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายด้วย
ครับ กาต้มน้ านี้จะส่งสัญญาณทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดกาเพื่อต้มน้ าร้อน หรือเม่ือเทน้ าร้อนนะ
ครับ ข้อมูลการใช้งานก็จะส่งต่อไปยังญาติของผู้ใช้ทางอีเมลครับ  iPot นี้ก็ให้เช่าใช้งาน
รายเดือน เดือนละ 3,000 เยน หรือราว 800 บาทนะครับ  

วีกิจ: ผู้สูงอายุโดยทั่วไป ใช้กาต้มน้ าบ่อยนะครับ ดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีมากเลย
ทีเดียวในการติดตามดูแลผู้สูงอายุนะครับ 

สันติภาพ: ถูกต้องนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการ
พัฒนา ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท NEC ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ เจ้าหุ่นยนต์สูง 
24 เซนติเมตร หนัก 1.3 กิโลกรัม มีชื่อว่า ปาเปโระ เปติท (PaPeRo Petit) มันมีดวงตา
ใหญ่น่ารัก แล้วก็ดูเหมือนเด็กทารกเลยละครับ 

วีกิจ: แล้วเจ้าหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุยังไงละครับคุณสันติภาพ 

สันติภาพ: ญาติก็จะส่งข้อความไปยังหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะก็ได้ 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ หุ่นยนต์มีตัวตรวจจับเพื่อตรวจดูว่ามีคนอยู่ตรงไหน 
แล้วจะอ่านข้อความออกมาเม่ือผู้สูงอายุอยู่ใกล้ ๆ ครับ เม่ือผู้สูงอายุตอบเจ้าหุ่นยนต์ 
มันก็จะเปลี่ยนข้อความเสียงให้เป็นข้อความตัวอักษร แล้วก็ส่งไปยังครอบครัวผ่านทาง
สมาร์ทโฟนก็ได้ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับ  

วีกิจ: ฮืม...เข้าใจแล้วครับ จากนี้ญาติที่อยู่ในที่ห่างไกลก็พูดคุยกับผู้สูงอายุได้ผ่านเจ้าหุ่นยนต์
ตัวนี้สินะครับ 

สันติภาพ: ใช่แล้วครับ ปาเปโระ เปติท ตัวต้นแบบนั้นได้รับการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบแล้ว และ
ทางบริษัทก าลังเตรียมสินค้าส าเร็จขั้นสุดท้าย และก าลังพิจารณาว่าจะขายสินค้านี้ไป
ต่างประเทศด้วยนะครับ  

วีกิจ: มีบริการอื่นท่ีผู้เฝ้าดูผู้สูงอายุเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรหรือเปล่าครับ 
สันติภาพ: มีครับ บริษัทรักษาความปลอดภัยหลายแห่งก็เริ่มมีบริการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับ 

บริการหนึ่งก็คือบริการเฝ้าตรวจสอบตามสัญญาณฉุกเฉินครับ ถ้าผู้สูงอายุที่ป่วยหรือ
บาดเจ็บกดสัญญาณฉุกเฉินพนักงานรักษาความปลอดภัยก็จะรุดไปหาครับ นอกจากนี้
ยังมีการติดตั้งตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวในบ้านด้วย ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเป็น
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เวลานาน เช่น ไม่มีการเปิดประตูห้องน้ าเลย พนักงานรักษาความปลอดภัยก็จะรุดไป
ตรวจสอบครับ 

วีกิจ: เป็นบริการท่ีเอาใจใส่ดีจังเลยนะครับ  
สันติภาพ: ครับ นอกจากนี้ก็มีหลายบริษัทให้ค าบริการค าปรึกษาด้านสุขภาพ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ 

และส่งพนักงานไปรอบๆ เพื่ อตรวจสอบอาการล่าสุด แต่ละบริษัทก็ให้บริการ
หลากหลายแบบน้ีเพื่อให้ได้ลูกค้ามากขึ้นนะครับ 

วีกิจ: ดังนั้นแม้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก ๆ ที่พบกับภาวะประชากรผู้สูงอายุมีจ านวน 
มากขึ้นทุกที แต่บริการต่าง ๆ ที่ตอนน้ีก าลังพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือสถานการณ์น้ี  
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั่วโลกในท่ีสุดนะครับ 

สันติภาพ: ครับ ผมก็หวังว่าจะเป็นเช่นน้ันนะครับคุณวีกิจ 
วีกิจ: คุณผู้ฟังครับ ทั้งหมดนั้นก็คือรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจวันนี้ กับเรื่องราวของบริการ

ต่าง ๆ ในการช่วยดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ตัวคนเดียวนะครับ 07:55 

ดนตร ี Fade in เพลงประจ ารายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ  5  วินาที แล้ว Fade out 08:03 

จบรายการเทคโนโลยีกับธุรกิจ ---- ต่อด้วย RJ MANUAL 
ดนตร:ี  Fade in ประจ ารายการ  RJ MANUAL 10 วินาที  แล้ว Fade out 08:04-08:13 

วีกิจ: คุณผู้ฟังครับ ได้เวลาของรายการ RJ Manual นะครับ คุณผู้ฟังหลายๆ ท่านอาจจะได้
เห็นในเว็บไซต์ของ Radio Japan แล้ว ว่าเราเปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อร าลึกโอกาสครบ 80 
ปี การออกอากาศภาคต่างประเทศของญี่ปุ่น รายการ RJ Manual วันนี้จะแนะน า
เว็บไซต์ที่ว่านี้นะครับ 

สันติภาพ: ถ้าคุณผู้ฟังกดที่แถบ NHK World ที่มีสัญลักษณ์ 80 ปี เขียนว่า NHK World 80th 
Radio Japan อยู่ที่มุมขวาบนหน้าแรกของเว็บไซต์ Radio Japan ภาคภาษาไทย คุณ
ผู้ฟังก็จะเข้าถึงหน้าเว็บไซต์พิเศษที่มีภาพพื้นหลังเป็นรูปแผนที่โลกนะครับ ถ้าเลื่อนลง
มาเล็กน้อยก็จะเห็นส่วนที่แจกแจงรายการพิเศษต่าง ๆ เพื่อร าลึกโอกาสครบ 80 ปีนะ
ครับ  

วีกิจ: ปีนี้ Radio Japan ออกอากาศรายการพิเศษในโอกาสครบ 80 ปีนี้หลากหลายมากครับ 
และส่วนนี้ของเว็บไซต์ก็แนะน ารายการเหล่านี้ทั้งด้วยข้อความและรูปภาพ  Radio 
Japan มีแผนแนะน ารายการพิเศษใหม่เรื่อยๆ คุณผู้ฟังก็คอยติดตามเว็บไซต์นี้กันให้ดี
นะครับ 

สันติภาพ: ถ้าคุณผู้ฟังเลื่อนลงมาอีกก็จะพบกับส่วนที่แสดงข้อความจากบรรดาคุณผู้ฟังครับ พวก
เราอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนนี้ครับ ซึ่งมีภาพถ่ายและ
ข้อความจากคุณผู้ฟัง Radio Japan ทั้ง 17 ภาษากันเลยนะครับ  

วีกิจ: การได้เห็นภาพหน้าตาของผู้ฟังจากหลาย ๆ ประเทศก็ดีนะครับ มีข้อความของคุณผู้ฟัง
คนหนึ่งที่บอกว่า เขาแบ่งปันสูตรอาหารจากรายการเข้าครัวญี่ปุ่นให้แก่คนรบตัว คุณ
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ผู้ฟังคนอื่นก็บอกว่า เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการฟังรายการต่างๆ ของ 
Radio Japan พวกเรายินดีมากที่คุณผู้ฟังเพลิดเพลินกับการฟัง  Radio Japan ครับ 

สันติภาพ: คุณผู้ฟังบางท่านก็ส่งข้อความมายังเว็บไซต์ใหม่มาร าลึกโอกาส 80 ปีนี้ด้วยนะครับ 
เนื่องจากมีคุณผู้ฟังมากมายที่ส่งข้อความมาหา Radio Japan ดังนั้นทาง Radio Japan 
จะเลื่อนก าหนดเส้นตายในการส่งข้อความต่างๆ มาหาเราไปเป็นวันที่ 24 ธันวาคม ปีนี้
นะครับ คุณผู้ฟังสามารถส่งภาพถ่าย วีดิทัศน์ หรือข้อความเสียงมาหา Radio Japan 
เพื่อบอกว่า Radio Japan มีความหมายอย่างไรต่อคุณผู้ฟังนะครับ 

วีกิจ: แถบของเว็บไซต์พิเศษ Radio Japan เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าอย่างไร ก็มีอยู่ใน
เว็บไซต์พิเศษร าลัก 80 ปีนี้ด้วยนะครับ และที่หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาไทย คุณผู้ฟัง
กดที่แถบน้ีเพื่อเข้าไปส่งข้อความได้เลยนะครับ  

สันติภาพ: ขณะนี้ทีมงานก าลังจัดท าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของเว็บไซต์ใหม่ร าลึก 80 ปี 
ซึ่งจะอธิบายประวัติของการออกอากาศภาคต่างประเทศใน 80 ปีนะครับ เว็บไซต์นี้จะ
เสร็จสมบูรณ์ในเร็ว ๆ นี้ครับ ขอให้ทุกท่านติดตามรอชมกันนะครับ ส าหรับข้อมูลส่วนนี้
เป็นภาษาญี่ปุ่นน้ันตอนน้ีมีอยู่บนเว็บไซต์ภาคภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ครับ 

วีกิจ: สุดท้ายนี้ เราขอทบทวนกับคุณผู้ฟังอีกครั้ง ถึงวิธีการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ร าลึกครบ 80 
ปีนะครับ  ให้คุณผู้ฟังเข้าที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Radio Japan ภาคภาษาไทย  หรือ
หน้าแรกของเว็บไซต์ NHK World จะพบกับแถบสัญลักษณ์ เขียนว่า  NHK World 80th 
Radio Japan อยู่ท่ีด้านบนหน้าเว็บไซต์ กดแล้วก็จะไปที่หน้าเว็บไซต์พิเศษได้เลยครับ 

สันติภาพ: อีกครั้งนะครับ กดเข้าไปที่แถบเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า 80th หรือ 80th ตัว
ใหญ่อยู่ได้เลยครับ URL ก็คือ www.nhk.or.jp/intl80th/th อีกครั้งนะครับ  
www.nhk.or.jp/intl80th/th  ครับ  ทั้งหมดนั้นก็คือรายการ RJ Manual ในวันนี้ กับการ
แนะน าบริการเว็บไซต์พิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อร าลึกโอกาสครบ 80 ปี การออกอากาศภาค
ต่างประเทศนะครับ  

ดนตร:ี Fade in ประจ ารายการ  5 วินาที  แล้ว Fade under 
วีกิจ: เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับ คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ์ และผมวีกิจ สัจจะ

มโนรมย์ ขอลาไปก่อนด้วยเพลง ซัน ผลงานของ เกน โฮชิโนะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาส
ต่อไป  

สันติภาพ/วีกิจ: สวัสดีครับ 
ดนตร:ี Fade up ประจ ารายการ  5 วินาที  แล้ว Fade out 
ดนตร:ี Fade in เพลง Sun – Gen Hoshino จบจบเพลง แล้ว Fade out  (14:35) 
วีกิจ: 14:39  ที่นี่ Radio Japan สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK 

World กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Radio Japan ขอยุติการกระจาย
เสียงส าหรับภาคนี้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ ที่นี่ Radio 
Japan (15:00) 

http://www.nhk.or.jp/intl80th/th
http://www.nhk.or.jp/intl80th/th%20%20ครับ
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รายการ : รู้โลก มองญี่ปุ่น 
ชื่อเรื่อง/ตอน : เผยความต้องการแฝงของผู้บริโภค 
ออกอากาศ : วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ผู้ด าเนินรายการ:  จิรายุ พุกบุญมี และ  สันติภาพ อัศวโสตถิ์ 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ  Fade in 10 วิ แล้ว Fade under 
สันติภาพ: สวัสดีครับ คุณผู้ฟังก าลังรับฟัง Radio Japan นะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการ “ รู้โลก

มองญี่ปุ่น ”  โดยมีคุณจิรายุ  พุกบุญมี และผมสันติภาพ  อัศวโสตถิ์ ร่วมกันด าเนิน
รายการครับ 

จิราย:ุ คุณผู้ฟังคะ ในญี่ปุ่นน้ันข้อมูลที่ว่า ผู้บริโภคซื้อสินค้าอะไรบ้างในร้านค้า กินหรือดื่มอะไร
ตามร้านอาหารและบาร์ มักจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เวลาตัดสินใจว่าจะขายสินค้า
อะไรนะคะ 

สันติภาพ: รายการรู้โลกมองญี่ปุ่นวันนี้ น าเสนอเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดในภาคการค้าปลีกของ
ญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้ก าลังดิ้นรนกัน เพื่อท าความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคแม้กระทั่ง
ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ  Fade up 10 วิ แล้ว Fade out 
R1 : เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 5 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ พนักงานหญิงที่เครื่องคิดเงินก าลังสอบถามลูกค้านะคะ ว่ามีบัตรสะสมคะแนนหรือเปล่า   

หากลูกค้าแสดงบัตรสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินค้า ก็จะได้รับคะแนนตามยอดการใช้จ่ายค่ะ 
สันติภาพ: จากนั้นคะแนนเหล่านี้ สามารถน าไปใช้เพื่อรับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าในอนาคตครับ 
 นอกจากนี้ บัตรสะสมคะแนนพวกนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการ ส าหรับทางบริษัท นะ

ครับ 
จิราย:ุ นั่นก็คือเป็นบัตรที่บันทึกข้อมูลสินค้าทุกอย่าง ที่ลูกค้าลูกค้าแต่ละคนซื้อและทางบริษัท

ใช้ข้อมูลที่สะสมรวบรวมไว้ เพื่อวางแผนนะคะ ว่าจะจัดสินค้าอะไรขึ้นชั้นดี ที่เครือข่าย
ร้านสะดวกซื้อนี้ มีข้อมูลที่เก็บรวมรวมสะสมไว้ช่วยเพิ่มยอดขายของขนมปังแบบมี
น้ าตาลต่ าด้วยค่ะ 

สันติภาพ: ขนมปังแบบน้ี คือขนมปังแคลอรี่ต่ า ซึ่งมีน้ าตาลน้อยและเป็นสินค้ายอดนิยมในหมู่ลูกค้า
ที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพนะครับ อันท่ีจริงแล้วขนมปังแบบน้ีมีน้ าตาลต่ านั้นขายไม่ดี 

                       นัก ตอนที่วางขายแรก ๆ ครับ และมีการหารือกันซ้ าหลายครั้งในบริษัท ว่าจะเลิก
ขายท้ังหมด แต่แล้วข้อมูลจากบัตรสะสมคะแนน เป็นสิ่งที่ช่วยให้สินค้าพวกนี้ขายต่อไป
ได้ครับ 

จิราย:ุ การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นนะคะ ว่ากลุ่มคนที่ซื้อขนมปังแบบน้ าตาลต่ าซ้ า ๆ กัน
นั้นน่ะ คือคนกลุ่มเดียวกันค่ะ คุณโทะชิโร โคบายาชิ ผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูล            
ที่เครือข่ายร้านสะดวกซื้อนี้บอกเราว่า พวกเขาตีความข้อมูลลูกค้า เพื่อขายขนมปังแบบ
น้ าตาลต่ ายังไงค่ะ 

R2: เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
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สันติภาพ: คุณโคบายาชิ บอกว่าข้อมูลที่ว่าลูกค้าที่ชอบขนมปังน้ าตาลต่ า กลายเป็นผู้ซื้อขนมปัง
แบบนี้ซ้ า ๆ นั้น บอกกับพวกเขาว่าลูกค้ากลุ่มนี้ กลับมาที่ร้ านเพื่อซื้อสินค้าแบบนี้
โดยเฉพาะครับ กล่าวคือ หากถอนสินค้าพวกนี้ออกไปจากร้าน ก็อาจจะสูญเสีย               
กลุ่มลูกค้าที่มีค่าเหล่านี้ไปนะครับ ประเด็นก็คือ ลูกค้าเหล่านี้ก็ซื้อของอย่างอื่นด้วยเวลา
มาที่ร้านนอกจากขนมปังน้ าตาลต่ าครับ ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจแล้ว ว่าขนมปังน้ าตาล
ต่ า เป็นประเภทสินค้าที่จะเก็บออกไปจากร้านหรือเลิกขายไม่ได้นั่นเองครับ 

จิราย:ุ เครือข่ายร้านสะดวกซื้อขานรับทันทีเลยนะคะ เม่ือผลการวิเคราะห์ออกมา โดยการ
ทบทวนกลยุทธ์การขายของตัวเอง นอกจากขายขนมปังน้ าตาลต่ าแล้ว ทางร้านก็ตอนนี้
นะคะ ขายพิซซ่าน้ าตาลต่ า และก็เค้กน้ าตาลน้อยด้วยค่ะ ว่ากันว่าเครือข่ายร้านสะดวก
ซื้อนี้ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า มักจะเปลี่ยนสินค้าท่ีขายไม่ดีบ่อย ๆ ค่ะ 

สันติภาพ: และมีเพียงสินค้าในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่ยังคงวางขายบนชั้นได้ หลังจากวางขาย              
ไปแล้ว 1ปีครับ แต่สินค้าขนมปังน้ าตาลต่ าพวกนี้ กลายเป็นสินค้าประจ าของเครือข่าย
ร้านสะดวกซื้อนี้ไปแล้วในตอนน้ีนะครับ 

จิราย:ุ คุณผู้ฟังคะ ต่อไปเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในอีกภาคธุรกิจนึงนะคะ ร้านอาหารที่
ให้บริการซูชิบนสายพานเวียน เรียกว่า ไคเต็น ซูชิ ในญี่ปุ่นค่ะ ลูกค้าก็เลือกอาหาร จาน
ที่ต้องการ จากจานท่ีเลื่อนมาตามสายพานค่ะ 

สันติภาพ: ร้านอาหารแบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสถานที่อิ่มอร่อยกับซูชิได้                    
ในราคาถูกในต่างประเทศนะครับ เครือข่ายร้าน ไคเต็น ซูชิ ญี่ปุ่นรายนึง ได้ติดตั้งระบบ
เพื่อบันทึกอย่างแม่นย า ว่าลูกค้ากินซูชิอะไรไปเม่ือไหร่ครับ มีการติดตั้งไมโครชิพที่ 
ด้านล่างของจานทุกใบเลยครับ 

จิราย:ุ  เมื่อจานเคลื่อนผ่านอุปกรณ์อ่านข้อมูลพิเศษนะคะ ไมโครชิพก็จะเผยข้อมูลเลย 
ล่ะค่ะว่าซูชิจานนี้เป็นซูชิแบบไหน ลูกค้าหยิบกินไปเม่ือไหร่ ไมโครชิพเหล่านี้เก็บ
รวบรวมข้อมูล กว่าพันล้านรายการในหนึ่งปีนะคะ และจากนั้นข้อมูลเหล่านั้น ก็ได้รับ
การวิเคราะห์ค่ะ 

สันติภาพ: ผลการวิเคราะห์ข้อนึงพบว่า ลูกค้าโดยทั่วไปมักเริ่มหยิบซูชิปลาทูน่า หรือมากุโระ                
ไม่ก็ปลาฮามาจิ ก่อนเลยนะครับ นอกจากนี้ลูกค้าโดยทั่วไป เวลากินซูชิแต่ละครั้ง จะ
กินซูชิปริมาณครึ่งนึงของทั้งหมดที่กิน ตั้งแต่ในช่วง 10 นาทีแรกครับ 

จิราย:ุ ตอนนี้เครือข่ายร้าน ไคเต็น ซูชิ รายนี้ก็เลยใช้ข้อมูลนี้นะคะ เพื่อวางซูชิหน้าที่คิดว่า
ลูกค้าจะต้องการมากที่สุดลงบนสายพาน ทันทีที่ลูกค้านั่งลงประจ าที่เลยนะคะ เรา
สอบถามลูกค้าคนนึงว่า เขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ 

R3 : เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
สันติภาพ: ลูกค้าคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างน่าประหลาดใจ เม่ือได้เห็นที่ซูชิแบบที่ก าลังจะสั่ง

เลย วางรออยู่บนสายพานพร้อมอยู่แล้วครับ รู้สึกเหมือนกับว่าร้านซูชิก าลังอ่านใจลูกค้า
อยู่อะไรอย่างนั้นเลยนะครับ 

จิราย:ุ ความสดใหม่เป็นหัวใจส าคัญ ของซูชิแสนอร่อยนะคะ ซูชิจานไหนที่เวียนอยู่บน
สายพานรอบแล้วรอบเล่า แล้วไม่มีใครหยิบไปกินนั้น ต้องเอาออกไปทิ้งนะคะ                 
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การคาดการอย่างถูกต้อง ว่าลูกค้าต้องการอะไร ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมาก     
เลยล่ะค่ะ 

สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ ถัดไปเรามาฟังกันครับว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง ก าลังแข่งขันอย่างไร 
เพื่ อต่อกรกลยุทธ์การวิ เคราะห์ข้อ มูลที่บริษัทใหญ่ท ากันนะครับ สินค้าของ
ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้มีราคาสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็โดดเด่นด้วยมี
สินค้าคุณภาพสูง และไม่ซ้ าใครครับ 

จิราย:ุ ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ซื้อสินค้าโดยตรง จากผู้จ าหน่ายกว่าพันรายทั่วญี่ปุ่นนะคะ ประธาน
บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ เป็นผู้หาผู้จ าหน่ายหลายรายพบด้วยตัวเอง ขณะที่เดินทางไป
ทั่วประเทศ เขาได้รับความช่วยเหลือในงานส่วนนี้ทั้งหมด จากทีมแม่บ้านที่ทาง
ซูเปอร์มาร์เก็ตจ้างไว้ค่ะ 

สันติภาพ: ทีมแม่บ้านที่พึ่งพาได้นี้ ประกอบด้วยสมาชิก 10 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 30 กว่าไปจนถึง   
60 กว่าปี และทุกคนล้วนเร่ิมต้นในฐานะลูกค้าประจ าของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับ 

จิราย:ุ ทีมแม่บ้านได้รับค่าจ้างให้ลองชิมสินค้า ก่อนท่ีจะออกวางขายนะคะ และก็ให้วิจารณ์ตรง 
ๆ ในฐานะแม่บ้าน ว่าสินค้าน้ันเป็นยังไง พวกเธอมีอิสระท่ีจะพูดอะไรก็ได้ตามที่ 

                     ต้องการ เกี่ยวกับสินค้าแต่ละอย่างค่ะ 
สันติภาพ: งานของทีมแม่บ้านนี้ ก็คือการพูดแสดงทัศนะอย่างเปิดเผย โดยไม่ต้องคิดถึงก าไรของ

บริษัทเลยครับ คุณฮิโระโกะ ฮิมูจิ สมาชิกคนนึงในทีมแม่บ้านบอกกับเราครับ ว่าเธอ
ประเมินมูลค่าสินค้ายังไงครับ 

R4: เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 10 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ คุณฮิมูจิ บอกว่าค าถามหลักส าหรับเธอก็คือ เธอจะซื้อสินค้านี้เองหรือเปล่าค่ะ สินค้านี้

รสชาติดีไหม ราคาสินค้าไม่แพงเกินไปหรือเปล่า เธอมีเกณฑ์พื้นฐานในการตัดสินเสมอ
เลยค่ะ 

สันติภาพ: แม่บ้านในทีมมีห้องของตัวเองแยกออกไปจากพนักงานคนอื่นครับ คุณโทรุ ฟุกุชิมะ 
ประธานบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตนี้อธิบายว่า แม่บ้านกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติพิเศษ เพราะ
เขาไม่ต้องการให้พวกเธอ ลืมการมองและพิจารณาจากมุมมองของลูกค้าครับ  

R5: เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 7 วิ แล้ว Fade out 
สันติภาพ: คุณฟุกุชิมะ กล่าวว่าหากแม่บ้านกลุ่มนี้มองในมุมธุรกิจแล้ว ก็จะให้ความส าคัญกับก าไร

และต้นทุนมากกว่าอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับ เขาต้องการให้ทีมแม่บ้านบอกความคิดเห็น
ของตัวเอง จากมุมมองของลูกค้าจริง ๆ ครับ เช่น หากทีมแม่บ้านเร่ิมพยายามเอาใจเขา 
ซึ่งเป็นประธานบริษัทผ่านการท างานนี้ วัตถุประสงค์ของการตั้งทีมแม่บ้านนี้ก็จะเสีย
เปล่า นั่นก็คือเรื่องที่เขากังวลครับ 

จิราย:ุ คุณฟุกุชิมะ ประธานบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ เรียกประชุมทีมแม่บ้าน เม่ือเดือน มีนาคม
นะคะ เพื่อเตรียมการส าหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ แนวคิดคือการคิดค้นสินค้าใหม่ท า
จากแป้งข้าวเจ้า มีการน าแป้งข้าวเจ้ามาท าเป็นส่วนผสมเหนียว ๆ โดยการเติมน้ าลงไป
ในแป้งข้าวเจ้าค่ะ 



282 
 

สันติภาพ: เพื่อให้ทีมแม่บ้านทดลองชิมสินค้า และแสดงความคิดเห็น คุณฟุกุชิมะ เริ่มต้นด้วย
แนวคิดของเขาเองก่อน ทีมแม่บ้านไม่ได้รู้สึกว่าถูกข้อเสนอของ คุณฟุกุชิมะ จ ากัด          
บีบคั้น แล้วก็เลยเร่ิมแสดงความคิดของตัวเองออกมาทีละคนอย่างรวดเร็วเลยครับ 

จิราย:ุ อย่างแม่บ้านคนแรกนะคะ บอกว่าถ้าลองแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆเหมือนแป้งพิซซ่าแล้ว
เอาไปทอดในน้ ามันล่ะ อีกคนก็บอกว่า เอามาใช้เป็นส่วนประกอบในซุปได้ ถ้าปั้นเป็น
รูปกลม ๆ เล็ก ๆ อีกคนแนะนะคะว่า เอาไปละลายน้ า แล้วใช้ท าครีมส าหรับคนที่ดื่มนม 
ไม่ได้ ส่วนคนต่อมาก็เสนอว่า สินค้าน้ีใช้ท าท็อปป้ิงของเค้กได้เลยค่ะ 

สันติภาพ: การประชุมใช้เวลา 1 ชั่วโมงครับ เม่ือสิ้นสุดการประชุมผู้ร่วมประชุมก็เลือกตัวบุคคลที่
จะพัฒนาสินค้าข้ึนมาครับ 

จิราย:ุ คุณฟุกุชิมะ ประธานซูเปอร์มาร์เก็ตบอกกับเรานะคะว่า การมองในมุมมองของลูกค้านั้น 
มีความส าคัญยังไงค่ะ 

R6: เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 10 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
สันติภาพ: คุณฟุกุชิมะ บอกว่าร้านค้าปลีกควรสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนครับ ทั้งลูกค้า ผู้จ าหน่าย 

พนักงาน และผู้บริหาร เขานับว่าตัวเองเป็นแค่คนเดียวในส่วนประกอบทั้งหมดนี้ครับ 
เขาอยากให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในงานนี้ครับ 

จิราย:ุ สังคมญี่ปุ่น มีสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เลยนะคะทุกวันนี้ แต่ว่าในสภาพการณ์นี้ 
ลูกค้าในปัจจุบันที่จริงแล้วต้องการอะไร บริษัทต่าง ๆ ยังคงท าสงครามการตลาดห้ าหั่น
กันต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความต้องการแฝง แม้ว่าจะเป็นความต้องการเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ค่ะ คุณผู้ฟังคะ ทั้งหมดนั้นก็คือรายการรู้โลกมองญี่ปุ่นในวันน้ีค่ะ 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ  Fade in 15 วิ แล้ว Fade under 
จิราย:ุ คุณผู้ฟังคะ รับฟังรายการต่างๆของแผนกภาษาไทยแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร               

เขียนมาคุยกันได้เสมอเลยนะคะ 
สันติภาพ: หากเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตร จ่าหน้าส่งมาที่ ตู้ ปณ.134 ที่ท าการไปรษณีย์

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือ ส่งตรงมาที่ Thai Section, NHK World Radio 
Japan, Shibuya Tokyo, Japan 150-8001 ครับ 

จิราย:ุ ทางอีเมลก็เข้าไปที่ เว็บไซต์ของเรานะคะ ที่ nhk.jp/thai และกดคลิกเข้าไปที่ ติดต่อ
ส อ บ ถ า ม  เ ร า ร อ รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ จ า ก คุ ณ ผู้ ฟั ง ทุ ก ท่ า น เ ส ม อ น ะ ค ะ                       
ขอบพระคุณมากค่ะ 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ  Fade up 10 วิ แล้ว Fade out 
สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ เวลาของรายการเราในตอนนี้หมดลงแล้วนะครับ คุณจิรายุ  พุกบุญมี และ

ผมสันติภาพ  อัศวโสตถิ์  ขอลาไปก่อน ด้วยเพลง Oh! Ribadu ผลงานของ                
Porno Graffitti แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ 

จิราย:ุ สวัสดีค่ะ 
ดนตร:ี  เพลง Oh! Ribadu ของ Porno Graffitti - Fade in 20 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ ที่น่ี Radio Japan 

......................................... 
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รายการ : รู้โลก มองญี่ปุ่น 
ชื่อเรื่อง/ตอน : จดหมายรักถึงญี่ปุ่น – ข้อความจากบรรดาผู้ฟังได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ 
ออกอากาศ :  วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
ผู้ด าเนินรายการ : จิรายุ พุกบุญมี และ  เบญจมินทร์  ศิริตันติธรรม 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade in 10 วิ แล้ว Fade under 
จิราย:ุ สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังก าลังรับฟังRadio Japan นะคะ ยินดีต้อนรับสู่รายการ                   

รู้โลกมองญี่ปุ่น คุณเบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม และดิฉัน จิรายุ  พุกบุญมี ด าเนินรายการ
ค่ะ 

เบญจมินทร:์ คุณผู้ฟังครับ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น เม่ือปี 2554 
ปรากฏว่าคุณผู้ฟังจากทั่วโลก ส่งข้อความให้ก าลังใจมากมาย  มายัง Radio Japan นะ
ครับ 

จิราย:ุ  ในปีน้ีข้อความส่วนนึงจากทั้งหมดท่ีส่งมา ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อว่า                           
Love Letter to Japan หรือจดหมายรักถึงญี่ปุ่นนะคะ ข้อความเหล่านี้ท าให้คนญี่ปุ่น
จ านวนมาก รู้สึกทึ่งระคนประทับใจ รายการของเราจะถ่ายทอดให้ฟังนะคะ ว่าคนญี่ปุ่น
คิดยังไงกับข้อความเหล่านั้นค่ะ 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade up 5 วิ แล้ว Fade out 

เบญจมินทร:์ หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ข้อความให้ก าลังใจจากคุณผู้ฟัง เริ่มทยอยส่งเข้ามาโดยตรง 
ขณะท่ีรายช่ือผู้เสียชีวิต และสูญหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และแผ่นดินไหวระลอกหลังที่เกิดขึ้น
หลายระลอก ยังคงรู้สึกได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของญี่ปุ่น คุณผู้ฟังส่วนหนึ่งเขียนมาว่า ก าลัง
ภาวนาให้ญี่ปุ่น และบางส่วนบอกว่า ต้องการมาญี่ปุ่นในทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ครับ 

จิราย:ุ  ความเป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งของคุณผู้ฟังเหล่านี้ให้ก าลังใจอย่างมาก 
แก่ทีมงานของ Radio Japan ด้วยค่ะ ข้อความกว่า 5,000 ข้อความ ส่งมาจาก 
50 ประเทศทั่วโลกนะคะ ตอนนี้ข้อความประมาณ 100 ข้อความจากทั้งหมด ได้รับการ
รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ Love Letter To Japan หรือจดหมายรักถึงญี่ปุ่น เราจะน า
บางส่วนมาถ่ายทอดให้ฟังกันนะคะ 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade in 5 วิ แล้ว Fade under 

เบญจมินทร:์ ข้อความต่อไปนี้มาจากอาร์เจนตินา ประเทศที่เคยเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลาย
ต่อหลายครั้งเช่นเดียวกับญี่ปุ่นครับ คุณผู้ฟังเขียนมาว่า ทุกครั้งที่เราเผชิญแผ่นดินไหว
หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ให้ความช่วยเหลือเสมอ เราจะไม่ลืมญี่ปุ่น
แน่นอนครับ 

จิราย:ุ ข้อความต่อไปมาจากประเทศไทยค่ะ คุณผู้ฟังเขียนมาว่า ถึงผมจะช่วยอะไรได้ไม่มาก
แต่ก็ขอมีส่วนร่วมในการบริจาคเล็กน้อย เพื่อเป็นก าลังใจให้ชาวญี่ปุ่นครับ 
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เบญจมินทร:์ อีกข้อความจากอิหร่านระบุว่า เราพร้อมที่จะรับดูแลครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ 4 ถึง 5 
ครอบครัว กรุณาส่งข้อความของเราไปถึงพวกเขาด้วยครับ  

จิราย:ุ และมีอีกข้อความให้ก าลังใจ ส่งมาจากบังกลาเทศนะคะ เขียนว่ารักญี่ปุ่น อย่าสิ้นหวัง 
ทุกคนจะย้ิมได้อีกครั้งสักวัน 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade up 5 วิ แล้ว Fade out 
เบญจมินทร:์ Radio Japan ได้ส่งข้อความเหล่านี้ไปยังผู้คนในพื้นที่ภัยพิบัติครับ สถานีวิทยุ         

FM Iwaki ซึ่งเป็นสถานีวิทยุชมชุนในเมืองอิวะกิ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็นหนึ่งในบรรดา
องค์กรท่ีช่วยเป็นสื่อกลางประสานงานในเร่ืองนี้ครับ 

R1: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 15 วิ – Fade under 15 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ นั่นเป็นเสียงออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM Iwaki นะคะเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม         

ปี 2554  2 เดือนหลังเกิดภัยพิบัติ สถานีวิทยุแห่งนี้เริ่มออกอากาศข้อความจากผู้ฟัง
ของ Radio Japan เป็นประจ าค่ะ 

เบญจมินทร:์ คลื่นยักษ์สึนามิคร่าชีวิต ผู้คนกว่า 300คน ในเมืองอิวะกิ เมืองนี้รับผู้คนกว่า20,000 คน 
ที่อพยพออกมาจากพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ ข้อความส่วนหนึ่ง
กล่าวถึงความเจ็บปวดของผู้ประสบภัยได้อย่างลึกซึ้งกินใจ เสียจนผู้ประกาศอ่าน
ข้อความด้วยน้ าเสียงสะอื้น และนี่คือ คุณเบ็ตตี้ ซึ่งน าเสนอการออกอากาศขณะน้ันครับ 

R2: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 7 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ คุณเบ็ตตี้ บอกว่าเธอรู้สึกตื้นตันใจและดีใจ ที่ผู้คนจ านวนมากคิดเป็นห่วงพวกเธอนะคะ 

ข้อความเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรและจับใจมาก เธอจ าได้จนบัดนี้เลยค่ะว่า
ตัวเองหลั่งน้ าตาอย่างสุดที่จะกลั้น 

เบญจมินทร:์ คุณเบ็ตตี้ รายงานเหตุภัยพิบัติ และความคืบหน้าในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เธอบอกว่ามีข้อความหนึ่งที่ส่งมาจากเอลซัลวาดอร์ ซึ่งให้ก าลังใจ
เธอเป็นพิเศษครับ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade in 7 วิ แล้ว Fade under 

เบญจมินทร:์ สิ่งที่คุณก าลังท าอยู่ตอนนี้ อาจไม่ส่งผลทันทีทันใด แต่ค าพูดและการกระท าของคุณจะ
ช่วยคนได้ในวันหน่ึงข้างหน้า 

R3: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 7 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 

จิราย:ุ คุณเบ็ตตี้ บอกว่าข้อความนี้ท าให้เธอคิดขึ้นมาว่า จริงๆแล้วเธอเคยส่งข้อความให้
ก าลังใจลักษณะนั้นไปให้ใครหรือเปล่า บางทีถ้อยค าของเธออาจช่วยชีวิตใครบางคนได้
สักวันนึง คุณเบ็ตตี้ บอกว่าเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามให้มากขึ้นอีกค่ะ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade up 5 วิ แล้ว Fade out 
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เบญจมินทร:์ คุณยูกิ คาชิวะ ได้รับแรงบันดาลใจให้ท าอะไรบ้างจากข้อความให้ก าลังใจหนึ่งในจ านวน
ทั้งหมดที่ส่งมา ตอนนี้เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่2 ที่โรงเรียนใน           เมืองเคะ
เซ็นนุมะ ในจังหวัดมิยางิ Radio Japan ส่งข้อความจ านวนมากไปยังเด็กๆในเมืองเคะ
เซ็นนุมะ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติ ข้อความที่โยกิชอบมากที่สุดมา
จาก แคเมอรูนครับ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade in 7 วิ แล้ว Fade under 

จิราย:ุ รอยยิ้มน าสิ่งดี ๆ มาให้  ถ้าคุณพบใครสักคนที่ยิ้มไม่ออก กรุณายิ้มให้คนๆนั้นด้วย
หัวใจที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเขาค่ะ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade up 5 วิ แล้ว Fade out 
R4: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 7 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 

จิราย:ุ คุณยูกิ บอกว่าการยิ้มออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นส่วนนึงของการฟื้นฟูจาก        
ภัยพิบัตินะคะ เพราะฉะน้ันข้อความจากแคเมอรูนมีความหมายต่อเธอมาก นั่นท าให้เธอ
มีความสุขนะคะ เพราะเธอนั้นทุกข์ใจมานานแล้ว และอยากจะบอกว่าขอบคุณ โดยคิด
อยู่ว่าจะส่งค าขอบคุณของเธอไปได้ยังไง 

เบญจมินทร:์ ข้อความนั้นส่งมาจาก คุณอือมาโร ฮามะจานกี ซึ่งอาศัยอยู่ที่แคมเมอรูน เขาอายุ 19 ปี 
รุ่นราวคราวเดียวกับคุณยูกิ เราถามเขาว่าท าไมถึงส่งข้อความนั้นครับ 

R5: เสียงพูดฝรั่งเศษ Fade in 5 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 

เบญจมินทร:์ คุณฮามะจานกี บอกว่าเม่ือนึกถึงคนญี่ปุ่น เขาคิดถึงรอยยิ้มสวยน่ารัก และนั่นคือที่มา
ของการที่เขาเลือกค าว่ายิ้มใส่ไว้ในข้อความนั้น เขาคิดว่านั่นจะช่วยให้คนอ่านเกิด
ความรู้สึกดี ๆ เขาอยากให้คุณยูกิมองไปข้างหน้าต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของ
เธอก็ตามครับ 

จิราย:ุ เม่ือกลางปีที่แล้วนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากภูมิภาคโทโฮะกุ เข้าร่วมกิจกรรมใน
ฝรั่งเศสนะคะ และได้บอกเล่าให้ผู้คนได้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ภัย
พิบัติ คุณยูกิก็ได้ไปเล่าถึงการฟื้นฟูในเมืองเคะเซ็นนุมะ การเดินทางครั้งนั้นเป็นการไป
ต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของเธอค่ะ คุณยูกิเป็นคนขี้อายนะคะ แต่ตัดสินในท าสิ่งนี้ 
เพราะว่าเธอต้องการอย่างยิ่งที่จะขอบคุณผู้คนทั่วโลกที่ให้ก าลังใจค่ะ 

เบญจมินทร:์ คุณมิกิ โฮชิโนะ บรรณาธิการบริหารของบริษัทส านักพิมพ์อุซะ ได้ทราบข่าวว่าข้อความ
จากผู้ฟังจากทั่วโลก ที่ส่งมายัง Radio Japan ให้ก าลังใจผู้คนจ านวนมาก เธอต้องการ
พิมพ์เผยแพร่ข้อความเหล่านั้น ให้คนได้อ่านกันมากขึ้นด้วย คุณโฮชิโนะ บอกเราว่าเธอ
รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ กับข้อความที่ชายคนนึงส่งมาจากฝรั่งเศสครับ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade in 5 วิ แล้ว Fade under 
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เบญจมินทร:์ ข้อความนั้นเขียนว่า ผมรักญี่ปุ่น ผมอายุ 72 ปีแล้ว แต่หิ้วของหนัก 50 กิโลกรัมได้ ผม
พร้อมที่จะช่วยทุกเม่ือ โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน และยินดีท างานตลอด 24 ชั่วโมง
ครับ 

ดนตร:ี บรรเลงเปียโน Fade up 5 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ ถ้อยค าในจดหมายน้ีสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

ที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะ คุณโฮชิโนะ บอกว่าข้อความนี้ท าให้เธอถามตัวเองว่า เธอ
จะท าอะไรได้บ้างในฐานะบรรณาธิการ แหละแล้วหนังสือชื่อจดหมายรักจากญี่ปุ่น ก็
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองค่ะ 

เบญจมินทร:์ คุณโฮชิโนะ คัดเลือกข้อความที่จะสมานรอยแผลในใจของผู้คนในเขตภัยพิบัติ ที่ต้อง
สูญเสียสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ และช่วยให้คนเหล่านั้นใช้ชีวิตต่อไปได้ครับ 
หนังสือที่ตีพิมพ์ขึ้นมานี้ให้สีสันสดใส เพื่อให้เกิดผลในทางที่ดี คุณโฮชิโนะ รู้สึกทึ่งที่ร้าน
หนังสือหลายแห่ง และคนอ่านตอบรับหนังสือเล่มนี้ครับ 

R6: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 7วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ คุณโฮชิโนะ บอกว่าวันแรกที่หนังออกวางแผงนะคะ พนักงานที่ร้านหนังสือโทรศัพท์มา

หาเธอ บอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากเลย แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับวิธีจัดจ าหน่าย คนอ่าน
ส่วนนึงซึ้อหนังไปหลายเล่มเพื่อไปแจกคนอื่นนะคะ ผู้อ่านคนน่ึงยังได้ส่งหนังสือเล่มนี้ไป
ให้ส านักพิมพ์ต่างประเทศแห่งนึงด้วย คุณโฮชิโนะ คิดว่าเป็นเพราะเนื้อหาในหนังสือที่
ท าให้บรรดาผู้อ่านพากันบอกต่อไปยังเพื่อน ๆของตัวเองค่ะ 

เบญจมินทร:์ ร้านหนังสือหลายแห่งยังได้เสนอขอน าข้อความในจดหมายต้นฉบับ ไปจัดแสดงภายใน
ร้านด้วย ตอนนี้ร้านหนังสือหลายแห่งทั้งในภูมิภาคโทโฮะกุ ซึ่งประสบภัยพิบัติ 
กรุงโตเกียว เกาะฮอกไกโด เกาะคิวชู และที่อื่นๆทั่วญี่ปุ่น ล้วนจัดแสดงข้อความ
เหล่านั้นในร้าน สิ่งที่น าไปตั้งแสดงนั้นมีข้อความพร้อมภาพประกอบ ซึ่งส่งมาจากเด็ก
นักเรียนชั้นประถมในอิรัก มีข้อความเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นก ากับไว้ข้าง ๆ ภาพดอกไม้
และสัตว์ ว่าท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งและทุกสิ่งจะงดงามยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ 

จิราย:ุ แม้ว่าอิรักเองยังตกอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยการสู้รบทั่วประเทศ เด็กๆชาวอิรักยังคงส่ง
ข้อความให้ก าลังใจคนญี่ปุ่นเกือบทุกปีนะคะ ท าไมพวกเขาถึงท าแบบนี้ เราไปถาม
คุณครูของเด็ก ๆ เหล่านั้น คือคุณครูซาลี อัลซาไรซ์ ซึ่งได้ร่วมเขียนข้อความให้ก าลังใจ
มายังญี่ปุ่นด้วยค่ะ 

R7: เสียงพูดอาหรับ Fade in 7 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
เบญจมินทร:์ คุณซาลี อัลซาไรซ์ บอกว่าเขาต้องการที่จะปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นใน

ฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และความปรารถนาในสันติภาพของโลก ในหัวใจของลูกศิษย์
ตัวน้อย เด็กๆเหล่านี้ต่างรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยต่อญี่ปุ่น แม้ปัญหาต่างๆยังรุมเร้าอิรัก
ต่อไป แต่คนอิรักจะพยายามท าให้ดีที่สุด และเขาต้อ งการให้ทุกคนในญี่ปุ่นท า
เช่นเดียวกันด้วย ขอให้มาร่วมมือกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับ 
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จิราย:ุ แหละน่ีคือลูกค้าคนนึงที่ได้เห็นการจัดแสดงที่ร้านหนังสือค่ะ 

R8: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 7 วิ – Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 

จิราย:ุ ลูกค้าหญิงรายนี้บอกว่า การได้เห็นข้อความและรูปภาพที่คนส่งเข้ามานั้นท าให้เธอ
ตระหนักนะคะ ว่าการพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตประจ าวันของตัวเองไปให้ได้ทุก
วันนั้นเป็นเรื่องส าคัญค่ะ เธอหวังด้วยว่าผู้คนทั่วโลกจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
ค่ะ  

เบญจมินทร:์ ข้อความเหล่านี้ที่มาจากใจของบรรดาผู้ฟัง Radio Japan เข้าถึงจิตใจของผู้คนจ านวน
มากในญี่ปุ่น เราขอขอบคุณอย่างจริงใจไปยังทุกท่านท่ีส่งข้อความเข้ามานะครับ 

จิราย:ุ แหละขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังเพลงชื่อว่า Heroes 2011 Japan ซึ่งคุณมะลิโกะ ฮาตะ แต่ง
เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณน้ าใจของผู้คนทั่วโลกที่หยิบยื่นให้แก่ญี่ปุ่นนะคะ คุณผู้ฟังค่ะ
เวลาของรายการ รู้โลกมองญี่ปุ่น หมดลงแล้วนะคะ                             คุณเบญจมิ
นทร์  ศิริตันติธรรม และดิฉัน จิรายุ พุกบุญมี ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป 
สวัสดีค่ะ 

เบญจมินทร:์ สวัสดีครับ 
ดนตร:ี เพลง Heroes 2011 Japan ของ Mariko Hata - Fade in 1:24 วิ แล้ว Fade out 
จิราย:ุ ที่น่ี Radio Japan สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK WORLD 

กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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รายการ  มนต์เสน่ห์ศิลปะช้ินเอกแห่งญี่ปุ่น 
ชื่อเรื่อง/ตอน    ชุดภาพม้วนต านานสงครามกลางเมืองเฮจิ ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระ 
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558   
ผู้ด าเนินรายการ: จิรายุ พุกบุญมี  และ โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ 

 
ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade in 12 วินาทีแล้ว Fade under 

โฆษิต:  สวัสดีครับคุณผู้ฟังคะ เคยรู้สึกบ้างไหมครับ เหมือนตัวเราต้องมนต์สะกด ตรึงให้ดื่มด่ า
อยู่กับผลงานศิลปะบางชิ้น ขณะเดินชมห้องจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ ใน
ประเทศญี่ปุ่น มีงานศิลปะมากมายท่ีมีมนต์ขลังเช่นน้ีครับ 

จิราย:ุ รายการ มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่นจะแนะน าผลงานชิ้นเด่นๆนั้นซึ่งอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ และพาไปร่วมพินิจพิจารณา
ความลับของเสน่ห์เหล่านั้นค่ะ คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ และดิฉันจิรายุ พุบุญมี 
ร่วมกันด าเนินรายการค่ะ 

โฆษิต: ผลงานที่เราจะน าเสนอในวันนี้คือ ภาพม้วนที่ท าขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งอยู่ในชุดภาพ
ม้วนขนาดยาวชุดหน่ึงครับ  

ดนตร:ี Fade up 9 วินาทีแล้ว Fade out 

จิราย:ุ คุณผู้ฟังเคยได้ยินค าญี่ปุ่นว่า เอะมากิ ม้ัยคะ เอะมากิ แปลว่า ภาพม้วนซึ่งหมายถึงภาพ หรือ
ข้อความที่เขียนบนวัสดุแผ่น โดยต่อกันตามแนวนอนยาวออกไป และท าให้เป็นม้วนค่ะ 

โฆษิต กล่าวกันว่า เอะมากิของญี่ปุ่นสืบทอดมาจากจีนเม่ือศตวรรษที่ 8 โดยมาในรูปแบบคัมภีร์พุทธ
ศาสนา ที่มีภาพวาดประกอบสอดแทรกอยู่ด้วย เป็นต้นครับ 

จิราย:ุ ในญี่ปุ่นมีภาพม้วนมากมายที่วาดขึ้น โดยน าเรื่องราวจากชีวประวัติของพระสงฆ์ชั้นสูง ประวัติ
ของวัดวาอารามเลื่องชื่อ นวนิยายหรือสิ่งอื่นๆมาเป็นเนื้อหาของภาพนะคะ ในวันนี้เราจะแนะน า
ภาพม้วนที่วาดขึ้นจากการสู้รบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 12 ภาพที่ว่านี้คือ ชุดภาพม้วน
ต านานสงครามกลางเมืองเฮจิ ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระค่ะ  

ดนตร:ี เพลงบรรเลง Fade in 6 วินาที แล้ว Fade under 

โฆษิต:  กลางศตวรรษที่ 12 เม่ือปีคริสตศักราช 1159 ขณะที่เกียวโตเป็นนครหลวงของญี่ปุ่นในช่วงนั้น 
พระราชวังของอดีตพระจักรพรรดิโกชิรากาวะซึ่งทรงเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดนั้น ถูกเหล่าซามูไร
นักรบเป็นร้อยๆคนเผาท าลายวอดวาย 
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จิราย:ุ เหตุการณ์ที่เริ่มปะทุขึ้นคือ ขุนนางในสมัยอดีตพระจักรพรรดิโกชิรากาวะแย่งอ านาจกันค่ะ ขุน
นางกลุ่มหนึ่งอาศัยก าลังของนักรบที่แผ่อิทธิพลเข้มแข็งมากขึ้นๆในช่วงนั้น เพื่อก าราบอีกฝ่ายที่
เป็นปฏิปักษ์ และลักพาตัว ตลอดจนกักขังอดีตพระจักรพรรดิโกชิรากาวะและพระจักรพรรดินิโจ
ผู้เป็นพระโอรส ซึ่งน าไปสู่การสู้รบครั้งใหญ่ การสู้รบนี้ลงเอยที่ความพ่ายแพ้ของพวกที่กักขัง
อดีตพระจักรพรรดิและพระโอรสซึ่งเป็นพระจักรพรรดิ แต่ผู้ที่ปราบปราบเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ยุติ
ลงก็คือเหล่าซามูไรนักรบท่ีเข้มแข็งมากขึ้นเช่นกันค่ะ  

โฆษิต:  สงครามกลางเมืองเฮจิ ถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นขณะที่ฐานอ านาจก าลัง
เปลี่ยนจากขั้วหนึ่งไปสู่อีกขั้วหนึ่ง กล่าวคืออ านาจซึ่งชนชั้นขุนนางครองอยู่ โดยมีพระจักรพรรดิ
เป็นจุดสูงสุดนั้น ก าลังเปลี่ยนไปอยู่ในมือของเหล่านักรบ ซึ่งเป็นชนชั้นที่รับใช้ขุนนางมาจนถึง
ตอนน้ัน 0335 

ดนตร:ี  Fade up 6 วินาทีแล้ว Fade out (0341) 

โฆษิต:  ม้วนภาพต านานสงครามเฮจิที่ถ่ายทอดรายละเอียดการสู้รบครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นผลงาน
ประเภทที่เรียกว่า กักเซ็งเอะมากิ หรือ ม้วนภาพการยุทธ ซึ่งน าเรื่องการรบที่เกิดขึ้นจริงตาม
ประวัติศาสตร์มาวาดเป็นภาพ ในบรรดาม้วนภาพการยุทธที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ นี่คือ
ม้วนท่ีถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดม้วนหน่ึงครับ 

จิราย:ุ กล่าวกันว่าแรกสุดมีทั้งหมด 15 ม้วนนะคะ แต่ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 3 ม้วน และ 1 ใน 3 ม้วน
ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว ม้วนที่ว่านี้คือ ม้วนภาพตอนพระ
จักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระค่ะ  

โฆษิต:  ภาพม้วนนี้คือม้วนที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาม้วนภาพการยุทธทั้งหมด เท่าที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
นี่เป็นผลงานชิ้นส าคัญ วาดด้วยสีสันสดใส ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนหน้ากระดาษที่มีความยาว
แนวตั้งประมาณ 40 เซนติเมตร และมีความยาวรวมของม้วนตามแนวนอนถึงประมาณ 9 เมตร 

ครับ  

จิราย:ุ ภาพที่ปรากฏในม้วนนี้คือสถานการณ์ที่เหล่านักรบ ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นผู้ชนะการต่อสู้ ก าลัง
ลอบพาพระจักรพรรดินิโจที่ถูกกักขังอยู่ออกมานะคะ ไปจนถึงการเชิญเสด็จให้พระองค์ประทับ
ยังคฤหาสน์ของพวกตน ค าว่าโระกุฮะระที่ปรากฎอยู่ในชื่อม้วนภาพ คือสถานที่อันเป็นที่ตั้ง
คฤหาสน์ปลายทางของการหลบหนีค่ะ  

โฆษิต:  ส าหรับเสน่ห์ภาพม้วนต านานสงครามกลางเมืองเฮจิ คุณคุณไออิเซยะ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ประจ า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว กล่าวว่าดังนี้ครับ 

R1: เสียงพูดญี่ปุ่น คุณไออิเซยะ 8 วินาที แล้ว Fade out 

จิราย:ุ เม่ือประมาณในเชิงประวัติศาสตร์นะคะ ม้วนภาพนี้มีค่าสูงยิ่งในฐานะม้วนภาพการยุทธเก่าแก่
ที่สุดเท่าที่ยังมีอยู่ในญี่ปุ่นค่ะ และถ้าประเมินในฐานะศิลปะวัตถุ จะพบว่าภาพนี้ใช้ทักษะที่ยาก
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อย่างยิ่งในการวาดนะคะ คือวาดเส้นเล็ก ๆ เล็ก ๆ เป็นเส้นละเอียดยิบที่แสดงบรรยากาศตื่นตัว
เขม็งเกลียวค่ะ และภาพโดยรวมก็วาดโดยใช้ทักษะชั้นสูงแบบนั้นตลอดม้วน นอกจากนี้การวาด
ลงรายละเอียดสีหน้าของคนก็ท าออกมาได้ดีเลิศด้วยนะคะ มีชีวิตชีวาสมจริงค่ะ  

โฆษิต:  ลักษณะเด่นประการหนึ่งของภาพม้วนคือ วิธีการชมซึ่งมีลักษณะเฉพาะครับ การชมภาพม้วน
จะชมโดยดูไล่จากทางขวาไปซ้าย อันดับแรกเม่ือคลี่ม้วนออกให้กว้างประมาณช่วงไหล่ของผู้ชม 
จะเห็นข้อความอธิบายเรื่องราว และฉากแรกเริ่มจะปรากฏออกมา จากนั้นใช้มือขวาหมุนม้วน
ภาพส่วนท่ีเปิดกางออกนั้นให้ปิดลง ต่อมาก็ใช้มือซ้ายคลี่ฉากต่อไปให้ปรากฏ   กระบวนการชม
จะเป็นเช่นน้ี คลี่แล้วม้วนซ้ า ๆ ต่อเนื่องขณะที่อ่านเร่ืองราวไปเรื่อย ๆ ครับ 

จิราย:ุ ส าหรับช่วงนี้เราจะแนะน าฉากหนึ่งที่เลือกมาจากม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระให้
รู้จักกันค่ะ  

SFX: เสียงดนตรี หวีดหวิว วังเวง คล้ายลมพัด Fade in 9 วินาทีแล้ว Fade under 

โฆษิต:  กลางดึก ณ พระราชวังที่ไร้วี่แววของผู้คน ภาพที่ปรากฎในภาพนี้คือ ทหารองครักษ์ก าลัง
หลับไหลอยู่ข้างประตูแห่งหนึ่งที่หัวมุมของวัง  

จิราย:ุ ฉากต่อไปของม้วนภาพนี้คือ ภาพนักรบมากมายล้อมวงปกป้องพาหนะหรูวิจิตรที่เทียมด้วยวัว
นะคะ ที่ญี่ปุ่นในตอนนั้น คนสูงศักดิ์จะเดินทางด้วยรถเทียมวัวค่ะ และจากบังตาของรถเทียมวัว
จะมองเห็นชุดกิโมโนงดงามแวบหนึ่ง และผมสีด าปอยหนึ่ง ดูเหมือนหญิงสูงศักดิ์นั่งรถเทียมวัว
อยู่ อันที่จริงคนผู้นี้คือจักรพรรดินิโจ ผู้ทรงพระเยาว์ด้วยพระชันษา 17 พรรรษา และถูกกัก
บริเวณอยู่ในพระราชฐานอันเป็นที่พ านักของพระองค์นั่นเองนะคะ ฉากนี้คือ ตอนนี้กลุ่มนักรบผู้
แข็งแกร่ง ให้พระจักรพรรดิฉลองพระองค์ด้วยชุดสตรี และพยายามจะพาพระองค์หนีออกจาก
พระราชวังช่วงกลางดึกค่ะ  

โฆษิต:  บรรดานักรบ องครักษ์ที่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีพิรุธ พยายามจะตรวจสอบคนที่นั่งรถเทียมวัว
อยู่ โดยอาศัยแสงจากคบไฟ และก าลังจะชะโงกเข้าไปดูในรถ ทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดแสดง
อารมณ์ออกมาอย่างรุ่มรวยอยู่ในภาพครับ 

SFX: เสียงดนตร ีท านองใหม่ Fade up 4 วินาที แล้ว Fade out 

จิราย:ุ ผู้ที่ชมภาพม้วนจะม้วนภาพไปด้วย พลางดูภาพหลายต่อหลายช่วงไปด้วย ตั้งแต่ฉ ากโถง
ทางเดินพระราชวังที่ไร้วี่แววผู้คน ไปสู่ฉากตื่นเต้น ขณะพระจักรพรรดิทรงพยายามหลบหนี คุณ
เซยะ กล่าวถึงความเพลิดเพลินท่ีได้จากการชม อันมีลักษณะเฉพาะของภาพม้วนว่าดังนี้ครับ  

R2: เสียงพูด(ผู้หญิง) ญี่ปุ่น ของคุณเซยะ 7 วินาที แล้ว Fade out 

จิราย:ุ ในกรณีของภาพม้วนนั้นนะคะ จะเป็นการเคลื่อนจอภาพด้วยตัวเองและดูไปด้วย เพราะฉะนั้น
อย่างภาพรถเทียมวัวก็จะเห็นเหมือนกับว่าก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะ การเปิดภาพ
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ออกท าให้เห็นว่านักรบก าลังไปรับพระจักรพรรดิ แล้วจ านวนคนก็เพิ่มมากขึ้น ๆ ดูแล้วอาจให้
ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์การ์ตูนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ แต่อันที่จริงถ้าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนล่ะ
ก็ ทางผู้ชมจะดูในฐานะผู้รับสิ่งที่สร้างเสร็จมาแล้วนะคะ โดยรับแบบทางเดียว ไม่มีส่วนร่วม แต่
ในกรณีของม้วนภาพ ถ้าจินตนาการของผู้ชม และกลวิธีของจิตรกรสอดประสานเข้ากันดีกับการ
ขยับภาพที่มีรปูแบบเป็นม้วน ๆ นั้น ก็อาจจะเร้าอารมณ์ได้ดียิ่งกว่าภาพยนตร์เสียอีกค่ะ  

SFX: เสียงการสู้รบ Fade in 6 วินาทีแล้ว Fade under 

โฆษิต:  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 14 ภาพม้วนการยุทธได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมากมายใน
ญี่ปุ่นครับ ในสมัยนั้นเหล่านักรบซ่ึงแต่เดิมเป็นราชบริพารของพระจักรพรรดิมีอ านาจที่แข็งแกร่ง
ขึ้น ถึงขั้นคุมอ านาจที่แท้จริงทางการเมืองไว้ได้ ในภาพม้วนน้ีก็เช่นกัน ลักษณะห้าวหาญเช่นนั้น 
วาดออกมาอย่างมีชีวิตชีวาครับ (Fade out) 

จิราย:ุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณซึโตมุ คุซากะ ประจ ามหาวิทยาลัยวาเซดะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ ยวชาญด้าน
วรรณกรรมสงครามยุคกลางของญี่ปุ่นกล่าวว่า ในภาพของม้วนภาพนี้นะคะ จิตวิญญาณความ
เป็นนักรบปรากฎออกมาให้เห็นค่ะ ไปฟังกันค่ะ 

R3: เสียงพูด(ผู้ชาย)ญี่ปุ่น คุณซึโตมุ 9 วินาที แล้ว Fade out 

โฆษิต:  สิ่งที่วาดอยู่ในตอนนี้คือภาพวิถีปฏิบัติของชีวิตนักรบครับ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ภาพ
ของนักรบที่ด าเนินชีวิตอย่างเด็ดเดี่ยวครับ และเพื่อที่จะแสดงลักษณะเช่นนั้นออกมา จิตรกรก็
ลงพู่กันอย่างเด็ดเดี่ยว เพราะน่ีคือภาพม้วนการยุทธแบบนั้นนั่นเอง แล้วก็วาดภาพนักรบออกมา
ครับ ที่เป็นเช่นนี้ผมคิดว่าเพราะจิตรกรเองก็เข้าใจถึงได้วาดออกมาครับ คือไม่ว่าจะเต็มใจ
หรือไม่ก็แล้วแต่ ท่ามกลางยุคสมัยที่เรื่องความตายเป็นของใกล้ตัว เม่ือได้รับแรงกระตุ้นจาก
สภาพความเป็นจริงตามนั้น จิตรกรก็รู้น้ าหนักของความจริงของการต่อสู้ ที่ผ่านการบอกเล่า
ออกมาเป็นเร่ืองราวครับ 

ดนตร:ี เพลงบรรเลงท านองญี่ปุ่น Fade in 7 วินาที Fade under 1111 

โฆษิต:  ฉากระทึกใจของเรื่องราวยังคงด าเนินต่อไปครับ  

จิราย:ุ พระจักรพรรดิทรงสามารถหลบหนีออกจากพระราชวังได้โดยปลอดภัยนะคะ สถานการณ์ที่เผย
ออกมาเม่ือคลี่ม้วนต่ออีกคือ นักรบบนหลังม้าและเหล่านักรบผู้เป็นเหล่าพระราชบริพารปรากฎ
ตัว แต่ละครั้งที่คลี่ม้วนภาพไปเรื่อย ๆ จ านวนนักรบเหล่านั้นก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แล้วนักรบ
มากมายก็ล้อมพาหนะที่พระจักรพรรดิทรงพระหลบหนี มีภาพเหล่านักรบที่ปกป้องพระ
จักรพรรดิพลางเคลื่อนที่ไปด้วย นักรบจ านวนมากที่เคลื่อนตัวไปกับรถเทียมวัวนั้นก าลังขี่ม้า 
ท่วงท่าท่ีภาพวาดไว้แลดูฮึกเหิมยิ่งนัก ที่ด้านซ้ายของจอภาพ คือภาพของกลุ่มนักรบที่พากันไป
รับเสด็จพระจักรพรรดิย่อตัวลง มีสีหน้าท่าทางนอบน้อม และก าลังรออยู่ค่ะ การเปรียบต่าง
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ระหว่างความเคลื่อนไหวกับความสงบนิ่งของกลุ่มพระจักรพรรดิที่เดินทางเสี่ยงชีวิตหนีมา กับ
กลุ่มนักรบที่ก าลังรอรับเสด็จอย่างเคารพนบนอบน้ัน แสดงผ่านภาพออกมาให้เห็นค่ะ 

ดนตร:ี Fade up 12 วินาทีแล้ว Fade out 1225-1229 

ดนตร:ี Jingle เสียง Koto  5 วินาที 1231-1236 

โฆษิต:  ม้วนภาพนี้จบลงที่ฉากขุนนางฝ่ายกักขังพระจักรพรรดิตกตะลึง เม่ือได้ทราบข่าวการหลบหนี
ของพระองค์ ท่าทีตื่นตระหนกของขุนนางเหล่านั้นวาดถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีเฉพาะส าหรับ
ภาพม้วน คุณเซยะ กล่าวถึงความน่าสนใจของสถานการณ์น้ีว่าดังนี้ครับ 

R4: เสียงพูด(ผู้หญิง) ญี่ปุ่นของคุณเซยะ 8 วินาที แล้ว Fade out 

จิราย:ุ พระจักรพรรดิที่พวกขุนนางคิดว่าประทับอยู่ในนั้น จู่ ๆ ก็หายไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ พวกขุนนาง
จึงสับสนวุ่นวายกันยกใหญ่ สอดส่องดูในห้องบ้าง ออกไปที่โถงทางเดินบ้าง กระทืบเท้าบ้าง ใน
ฉากเดียวกันนี้ การวาดภาพคนคนเดียวกันในท่าทางต่างๆกันหลายๆภาพ เป็นการแสดงถึง
กระแสของเวลาที่ไหลไปค่ะ เนื่องจากจอภาพไม่มีความเคลื่อนไหว ฉะนั้นคนชมภาพจะรับรู้
กระแสการไหลของเวลาได้ตามล าดับอย่างต่อเนื่องจริง ๆ หรือไม่นั้น นั่นคือการทดสอบจากจิตร
กรค่ะ ดิฉันอยากให้คนดู ดูอย่างกระตือรือร้น ใช้จินตนาการของตัวเองชมผลงานที่ได้ค่ะ1345  

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade in 5 วินาที 1346-1351 แล้ว Fade under  

โฆษิต:  ภาพม้วนกรอเรื่องราวอันรุ่งโรยออกมา โดยกระตุ้นพลังจินตนาการของมนุษย์ที่เกิดควบคู่ไป
กับกิริยาคลี่ออกและม้วนกลับ นี่คือผลงานที่สื่อภาพเหล่านักรบ เสี่ยงชีวิตเอาตัวรอดในยุคสมัยที่
สับสนอลหม่าน โดยดึงพลังแห่งจินตนาการนั้นออกมามากที่สุด นี่คือ ชุดภาพม้วนต านาน
สงครามกลางเมืองเฮจิ ม้วนภาพตอนพระจักรพรรดิเสด็จโระกุฮะระครับ 14:19 
ส าหรับวันนี ้

โฆษิต, จิราย:ุ  สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 14:20 

ดนตร:ี เพลงประจ ารายการ Fade up 39 วินาที แล้ว Fade out 14ซ22-14:47 
 
โฆษิต:   ที่น่ี เรดิโอแจแปน สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศในเครือข่าย เอ็นเอชเค 

เวิลด์ กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 14:58 
 

 
.......................................... 
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รายการ        ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น 
ตอน         ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะมังงะ คุณ หู  หรง นักวาดมังงะชาวจีน 
ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2558    
ผู้ด าเนินรายการ:    จิราย ุพุกบุญมี  เบญจมินทร ์ศิริตันติธรรม  

               และ หลิว เซียระ ผู้ประกาศภาษาจีน  
ชื่อผู้ร่วมรายการ:    คุณหู  หรง  และ คุณ โยะชิมิ คุระตะ  

ดนตร ี เพลงประจ ารายการ Fade in 15 วินาทีแล้ว Fade under 

จิรายุ:  สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังก าลังรับฟังเรดิโอเจแปนนะคะ ทุกวันพฤหัสบดี ที ่4 ของแต่ละเดือน 
รายการลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น จะน าเสนอเรื่องราวของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ใน
ญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในหลากหลายสาขาอาชีพนะคะ 

เบญจมินทร:์  วันน้ีเราจะแนะน าคุณหู หรง ศิลปินนักวาดมังงะ ชาวจีน คุณหลิว เซียระ ผู้ประกาศ
ภาคภาษาจีนของ เรดิโอเจแปน รับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว ของคุณ หู หรง ครับ 

R1: Fade in   เสียงคุณหลวิ เซระ 11 วินาที แล้ว Fade out [0045-0055] 

จิราย:ุ สวัสดีค่ะ ดิฉัน หลิว เซียระ ค่ะตอนน้ี ดิฉันมาอยู่ท่ีย่านพักอาศัยเงียบสงบใน
กรุงโตเกียวแล้วคะ คนที่ดิฉันจะไปเยี่ยมคือนักวาดการ์ตูนชาวจีนที่มีบทบาทในญี่ปุ่น
นะคะ ตัวดิฉันเองชอบหนังสือการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กค่ะ วันน้ีตั้งใจจริงๆ เลยนะคะท่ีจะ
เสนอเรื่องราวของศิลปินนักวาดมังงะ ไปเคาะประตูบ้านเธอกันเลยค่ะ 

SFX:  Actuality เสียงนกร้อง ที่บ้านคุณ หู หรง  5 วินาที 

ดนตร ี  Fade in 12 วินาทีแล้ว Fade under[0119-0130] 

เบญจมินทร:์ บ้านของคุณหู หรง มีสวนเขียวขจี มีเสียงนกร้อง คุณหลิว เซียระชื่นชอบกระเบื้องลาย

ตารางที่มีพื้นท่ีมีสีเขียวลายสลับแดง ขณะท่ีเธอก้าวเท้าไปยังประตูหน้าบ้าน รู้สึกราว

กับว่าตัวเองก าลังจะก้าวผ่านไปประตูไปสู่โลกแห่งเทพนิยายครับ 

SFX: เปิดประตู เสียงพูดคุยภาษาจีน คุณหลิว เซระกับคุณ หูหรง  9 วินาที [0148-0157] 
เบญจมินทร:์  สตรีร่างเล็กในชุดลูกไม้สีขาวออกมาเปิดประตู เธอมีดวงตากลมโต เธอสูง 

ประมาณ 150 เซนติเมตร แต่เสียงของเธอทั้งใหญ่และดัง ฟังแล้วรู้สึกเหมือนปลดปล่อย
พลังสร้างสรรค์ออกมาครับ เธอเดินน าหน้าคุณเซระไปยังห้องท างาน คุณเซระ
สังเกตเห็นผลงานของคุณหู หรง วางเรียงซ้อนกันเป็นแถวบนชั้น คุณเซระเคยผ่าน
ผลงานมาแล้วชิ้นหนึ่งด้วยครับ 

R2:  Fade in เสียงคุณหลิว เซระ  5 วินาที แล้ว Fade out[0224-0228] 
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จิราย:ุ   อ้า ดิฉันเคยอ่าหนังสือเรื่องนี้สมัยยังเป็นเด็กค่ะตอนน้ันดิฉันยังเรียนอยู่ชั้นประถม 
หรือมัธยมต้นเน่ียแหละค่ะ  

เบญจมินทร:์ คุณหลิว เซระหยิบหนังสือเรื่องหนึ่งมาจากชั้นครับ หนังสื่อเรื่องนี้ชื่อ โกสเมเด้น  
ตีพิมพ์ที่จีนเม่ือปี 2539 เป็นเรื่องรักที่น าเค้าโครงเร่ืองมาจากวรรณกรรมของจีน  
นี่เป็นผลงานตีพิมพ์ครั้งประวัติศาสตร์ครับ ในบรรดาผลงานทั้งหมดที่นักวาด 
การ์ตูนชาวจีนสร้างสรรค์มานั้น นี่เป็นคร้ังแรกที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็งในจีน  
และเม่ือพิมพ์เผยแพร่ในสิงคโปร์ ก็ได้รับสนใจอย่างล้นหลามครับ  

จิราย:ุ คุณหลิว เซระ ขอให้คุณหู หรง สาธิตให้ดูนะคะว่าเธอท างานยังไงในห้องท างานคะ  

R3: เสียงพูดคุณหู หรง 10 วินาที แล้ว Fade under[0313-0322] 
เบญจมินทร:์   คุณหู หรงถือพูกันหลายด้ามไว้ในมือ น้ าหนักความเข้มของพูกัน 

แต่ละด้ามก็ต่างกันไป และใช้พูกันวาดการ์ตูนอย่างช านาญโดยผสมผสานเทคนิค 
บางอย่างของการวาดภาพแบบจีนโบราณเข้าไปด้วยครับ 
คุณหูหรงวาดรูปผมเด็กผู้หญิง ด้วยลายเส้นละเอียดคม ต่อจากนั้นก็วาดรูปภูเขากับ
ทะเล ทีละภาพ เธอทุ่มเททั้งจิตวิญญาณกับการวาดการ์ตูนและเล่าให้ฟังว่า มังงะมี
ความส าคัญกับเธอยังไงครับ  

R4:  เสียงพูดคณุห ูหรง  7 วินาที แล้ว Fade out[0356-0403] 
จิราย:ุ     มังงะคือชีวิตของดิฉันคะ ดิฉันมีชีวิตอยู่เพื่อมังงะ และมังงะก็เป็นการแสดงออกถึง 

ความเป็นตัวตนของดิฉันเองคะ  
เบญจมินทร:์   คุณหู หรงเกิดเมื่อปี 2514 ในเมืองเล็กๆของมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ทาง
เหนือของนครเซียงไฮ้ริมฝั่งทะเลจีนตะวันออก เธฮเกิดมาในสภาพที่เดินไม่ได้ต้องอยู่แต่
ในบ้านตั้งแต่ยังเด็ก โดยไม่ได้ไปเรียนหนังสือชั้นประถมและมัธยมต้น ความสุขอย่าง
เดียวที่มีคือการอ่านเรื่องกับภาพวาดประกอบลายเส้นหมึกด ากับพูกัน ต่อมาคุณหู หรง
ก็เดินได้หลังจากเข้ารับการฝั่งเข็ม ต่อจากนั้นเธอตั้งใว่าจะเป็นนักวาดภาพประกอบมือ
อาชีพให้ได้ จึงเดินทางไปกรุงปักกิ่งตามล าพัง ตอนนั้นเธออายุ 17 ปีครับ คุณหู หรง
ย้อนทบทวนอดีตแล้วถ่ายทอดให้เราฟังครับ 

R5: เสียงคุณหู หรง 8 วินาที แล้ว Fade out [0458-0505] 
จิราย ุ : ดิฉันประหยัดเงินด้วยการอาศัยอยู่ในห้องที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินสามชั้นคะ ทุกเช้าไป 
 ซื้อหม่านโถว หรือซาลาเปาไม่มีไส้ลูกละ 500 กรัม กับผักดอง 2 ถุงดื่มแต่น้ าร้อน 
 อย่างเดียวเท่านั้นคะก็ประทังชีวิตไปได้ทั้งวันแล้วคิดว่าความประหยัดเร่ืองอาหาร 
 ในตอนน้ันคือสาเหตุที่ท าให้ดิฉันตัวเล็กคะ 
เบญจมินทร:์ คุณหู หรง มีพรสวรรค์ในการวาดภาพนะครับ นิตยสารบางฉบับเริ่มลงภาพวาดของเธอ 

หลังจากที่เธอย้ายไปอยู่ปักกิ่งได้ไม่นาน พอเธออายุ 19 ปี เธอก็ลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งหนึ่งเพราะคุณแม่ที่ท างานล าบากตรากตร ามาตลอดเพื่อส่งเสีย
เธอประสบอุบัติเหตุจราจรเสียชีวิต  
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R6:  เสียงคุณหู หรง 10 วินาที แล้ว Fade out[0552-0601] 
จิราย:ุ  การตายของคุณแม่ท าให้ดิฉันเสียขวัญมากคะ เหตุการณ์นี้อาจท าให้คนส่วนใหญ่ซวนเซ 

แต่ส าหรับดิฉันแล้วกลับตรงกันข้ามเลยนะคะ คุณแม่เป็นคนเข้มแข็งมาก ดิฉันรู้สึกว่าถ้า
ตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญ ดวงวิญญาณของคุณแม่ท่ีอยู่บนสวรรค์ต้องดีใจแน่ ๆ 
เลย ดิฉันเลยสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็ง และสะท้อนการตายของคุณแม่ผ่านผลงา
ของตัวเอง ตอนน้ันดิฉันได้รู้จักมังงะหรือการ์ตูรญี่ปุ่นเข้าพอดีคะ รู้สึกว่าผลงานของ โอ
ซามะ เชะสุกะ น่าสนใจมากเลยนะคะ นั้นเป็นมังงะชุดแรกที่ดิฉันได้อ่าน และประทับใจ
เรื่องราวที่โดดเด่น ดิฉันเลยอยากจะวาดการ์ตูนมังงะเองค่ะ 

เบญจมินทร:์ เมื่อค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้ว คุณหู หรงจึงเริ่มบุกเบิกโลกมังงะตามแบบ
ของเธอเอง ประเดิมด้วยการตีพิมพ์เรื่องโกสเมเด้น Ghost Maiden ซึ่งเป็นมังงะยอด
นิยมเมื่อปี 2539 แต่เธอตั้งการศึกษาการ์ตุนญี่ปุ่นโดยตรงมากๆ จึงได้เดินทางมาญี่ปุ่น 
เเหล่งที่เป็นศูนย์รวมมังงะ เมื่อปี2541 อีก 3 ปีถัดมา คุณห ู หรงเปิดตัวครั้งที่สองใน
ฐานะ ศิลปินนักวาดมังงะคราวนี้เปิดตัวที่ญี่ปุ่นครับ 

จิราย:ุ   รูปแบบการวาดท่ีเหมือนจริงของเธอเป็นเร่ืองแปลกที่ญี่ปุ่นนะคะ และผู้คนที่น่ีก็ชอบกัน 
มีบรรดาส านักพิมพ์เข้ามาติดตามทาบทามมากมาย คุณ หู หรง สร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องรักหวานซ้ึง ส าหรับนิตยสารมังงะของสาวรุ่นไปจนถึงมัง
งะแนววิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเรื่องราวสงครามในอนาคตอันใกล้คะ 

เบญจมินทร:์  คุณหู หรงใช้พลังทั้งหมดที่มีไปในการฟันผ่าไปในโลกมังงะ แต่ขณะเดียวกันเธอก็สวม
อีกบทบาทหนึ่งด้วย นั่นคือบทบาทความเป็นแม่ของลูกสองคนครับ 

ดนตร ี  Fade in 11 วินาทีแล้ว Fade under[0759-0809] 
เบญจมินทร:์ ลูกชายคนเล็ก อายุ 7 ขวบของคุณหู หรง ก าลังเล่นเปียโนในห้องนั่งเล่นแน่นอนครับว่า

ชีวิตประจ าวันของคุณหู หรงแน่นเอี้ยด ทั้งงานบ้าน และงานนอกบ้าน แต่เธอบอกว่า
รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองสมบูรณ์มากเลยครับ 

R7:  เสียงคุณหู หรง 7 วินาที แล้ว Fade out[0827-0833] 
จิราย:ุ  ดิฉันรู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ลูก ๆ ทั้งสองคนเกิดมา การวาดมังงะต้องอาศัยท้ังความอยาก

รู้อยากเห็น แล้วความคลั่งไคล้หลงใหล การคลอดลูกเหมือมีชีวิตสองหนนะคะ ตัวดิฉันก็
เติบโตไปพร้อม ๆ กับลูก ๆ นั้นแหละคะ 

เบญจมินทร:์   การเลี้ยงลูกท าให้คุณหู หรง ตระหนักดีถึงความส าคัญของการดูแลคนรุ่นต่อไป 
นับตั้งแต่คุณหู หรง เริ่มเป็นนักวาดมังงะในจีน จนถึงตอนน้ีเวลาผ่านมา 20 ปีแล้วนะ
ครับ แต่จีนยังหวังที่สร้างศิลปินที่จะวาดมังงะที่ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก 
เฉกเช่น โอมุ โอสึกะ คุณหู หรง ตั้งใจจะปั้นนักวาดมังงะรุ่นน้องชาวจีน เมื่อไม่นานมานี้
เองเธอได้เริ่มท าอะไรใหม่ๆบางอย่างขึ้นมาครับ 

R8:  เสียงคุณหู หรง 8 วินาที แล้ว Fade out [0923-0931] 
เบญจมินทร์:  คุณหูหรงก าลังเขียนรายละเอียดเร่ืองการตั้งบริษัทใหม่ของเธอด้วยความ 
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ช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญครับ เธอก าลังตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อขายลิขสิทธิ์มังงะญี่ปุ่น
ให้แก่จีน และตีพิมพ์ผลงานนักวาดการ์ตูนชาวจีน เราถามเธอว่าท าไมถึงเลือกที่จะตั้ง
บริษัทครับ  

R9:  เสียงคุณหู หรง 8 วินาที แล้ว Fade out [0951-0958] 
จิราย:ุ    บรรดานักวาดการ์ตูนชาวจีนท่ีมีความใฝ่ฝันมาขอให้ดิฉันช่วยนะคะ เม่ือดิฉันกลับไปกรุง

ปักกิ่ง ดิฉันก็เลยอยากจะช่วยคนเหล่านั้นให้มีความม่ันคงในชีวิตในระดับหนึ่ง เพื่อที่ว่า
พวกเขาจะได้ทุ่มเทความสนใจไปกับงานเชิงสร้างสรรค์ การจะท าเช่นนั้นได้ อันดับแรก
ตัวดิฉันเองก็ต้องสะสมทุนรอนตัวดิฉันเองให้ได้มากที่สุดซะก่อนนะคะถึงจะสนับสนุน
พวกเขาได้ นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ท าให้ดิฉันเข้าสู่วงการท าธุรกิจคะ 

เบญจมินทร:์ นักวาดมังงะชาวญี่ปุ่นก็ได้ช่วยคุณหู หรง อบรม สั่งสอนกลุ่มนักวามังงะอายุน้อยๆ
เหล่านั้นด้วยครับ  

R10:  เสียงคุณหู หรง 10 วินาที แล้ว Fade out [1038-1047] 
จิราย:ุ  วันน้ีนักวาดมังงะท่ีคร่ าหวอดในวงการคนหน่ึงไปเยี่ยมคุณหู หรงนะคะ เขาคือ       คุณ 

โยชิมิ คุราตะ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักจากผลงานโลกของเชฟ นอกเหนือจากงานท่ีเป็นความคิด
สร้างสรรค์ซ่ึงเป็นงานหลักของเขาแล้ว คุณคุราตะยังเป็นกรรมการการประกวดการ์ตูน
ภาษาจีนในต่างประเทศด้วยคะ เขาเล่าให้ฟังคะว่าตัวเขาเองต้องการที่จะร่วมงานกับคุณ
หู หรง เพื่อข่วยนักวาดการ์ตุนชาวจีนรุ่นน้องคะ 

R11:  เสียงพูดคุณคุราตะ 10 วินาที แล้ว Fade out [1115-1124] 
เบญจมินทร:์  ผมคิดว่ามังงะท าให้ทุกคนมีความฝัน และมีความกล้าหาญเเบบที่การ์ตุนญี่ปุ่นเป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลก ผมอยากให้การ์ตูรอื่นๆในเอเชียท าได้เหมือนการ์ตูรญี่ปุ่นครับ ทุกคนพากัน
ยิ้มเม่ือพูดถึงมังงะ ผมคิดว่ามังงะอาจจะสร้างสันติภาพขึ้นมาบนโลกได้ ผมต้องการ
ให้มังงะแพร่หลายมากขึ้นไปอีก คุณผู้ฟังครับ คุณหู หรงบอกว่าเธอต้องการเป็นสะพาน
เชื่อมญี่ปุ่นกับจีนผ่านมังงะครับ 

R12:  เสียงคุณหู หรง 7 วินาที แล้ว Fade out [1157-1203] 
จิราย:ุ คุณคุราตะกับดิฉันร่วมมือกันส่งเสริมให้ทุกคนในจีนได้ลงมือสร้างมังงะต้นฉบับของ

ตัวเองนะคะ โดยเริ่มสอนกันตั้งแต่ต้นเลยคะ มังงะอาจะช่วยให้เราก้ามข้ามพรหมแดน 
และน าพาผู้คนมาเป็นมิตรกันได้คะ  

เบญจมินทร:์  ปีหน้าคุณหู หรง และคุณคุราตะมีแผนที่จะตีพิมพ์มังงะส่วนหน่ึง ซึ่งเป็นผลงานของนัก
วาดการ์ตุณชาวจีนรุ่นน้อง ที่ทั้งสองคนช่วยกันดูแลสนับสนุนมาด้วยกัน โดยคิดว่านี่จะ
เป็นแรงหนุนส าคัญส าหรับธุรกิจใหม่ของคุณหูหรงครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายงานช้ิน
นี้แล้วนะครับ คุณหลิว เซระ ผู้ประกาศภาคภาษาจีนของเรดิโอเจแปน เล่าความรู้สึกให้
ฟังว่าเธอได้อะไรจากรายงานชิ้นนี้ครับ 

R13:  เสียงคุณหลิว เซระ 8 วินาที แล้ว Fade out [1249-1256] 

จิราย:ุ  สิ่งที่ท าให้ดิฉันประหลาดใจในการรายงานเรื่องราวของคุณหู หรง ก็คือวิธีการพูดจาของ
เธอที่มีพลังอย่างน่าทึ่งนะคะ เธอใช้ชีวิตมุ่งม่ันอย่างเด็กเดี่ยว ตอนแรกเธอเดินไม่ได้แล้ว
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ก็เดินทางมาญี่ปุ่นตามล าพังทั้งที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลย แล้วก็มาสร้างโลกของเธอขึ้นที่น่ี 
เธอถ่ายทอดพลังให้ดิฉันด้วยคะ ดิฉันเองจะรอติดตามนะคะว่าเธอจะท าอะไรต่อไปคะ 

เบญจมินทร์:   คุณผู้ฟังครับ ทั้งหมดนั้นก็คือรายการ ลัดฟ้า ล่าฝัน ณ ญี่ปุ่น ซึ่งในวันนี้เเสนอเรื่องราว
ของคุณหู หรง นักวาดมังงะชาวจีน  

ดนตรี:  Fade in 18 วินาที แล้ว Fade under [1330-1347]  
จิราย:ุ  คุณผู้ฟังคะรับฟังรายการของวันน้ีหมดลงแล้วนะคะ คุณเบญจมินทร ์ ศิริตันติธรรม และ

ดิฉันจิรายุ พุกบุญมี ขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป 
เบญจมินทร์,จิรายุ:     สวัสดีครับ / ค่ะ 
ดนตรี:  Fade up 1 วินาที แล้ว Fade out [1403] 

   ............................................. 
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รายการ : เข้าครัวญี่ปุ่น 
ชื่อเรื่อง/ตอน : คิโนะโกะ-โกะฮัง  (ข้าวอบเห็ด)  
ออกอากาศ : วันศุกร์ที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2558  
ผู้ด าเนินรายการ: วัณณิน  เผ่าเหลืองทอง  จิรายุ พุกบุญมี 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ1  Fade in 10 วิ แล้ว Fade under 13:57-14:07 
วัณณิน: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะ พบกับรายการเข้าครัวญี่ปุ่นเช่นเคยนะคะ วันน้ีเราจะท า    

ข้าวอบเห็ดแบบญี่ปุ่นกันค่ะ ในญี่ปุ่นนั้น เห็ดเป็นอาหารประจ าฤดูใบไม้ร่วง และตอนน้ีก็
ก าลังอยู่ในฤดูพอดีเลยล่ะค่ะ ช่วงนี้ดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง 

จิรายุ: และดิฉัน  จิรายุ พุกบุญมี เป็นผู้ด าเนินรายการค่ะ  

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ1  Fade up 10 วิ แล้ว Fade out 14:29-14:41จบท่อน 
จิรายุ:  และผู้สอนท าอาหารในวันน้ีก็คือคุณ อะกิโกะ วะตะนะเบะ ผู้เชี่ยวชาญอาหารญี่ปุ่นเช่น

เคยค่ะ 14:48 

R1: เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 10 วิ แลว้ Fade out 14:55 
วัณณิน: สวัสดีค่ะ ดิฉันอะกิโกะ วาตานาเบะ ค่ะ วันน้ีเราจะท าคิโนะโกะ โกะฮัง หรือข้าวอบเห็ด

แบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอาหารจานนึงที่เก็บกักกลิ่นหอมอร่อยของเห็ดเอาไว้ได้เป็นอย่างดี  
เป็นอาหารง่าย ๆ ค่ะ เพียงแค่ใส่เห็ดและก็ส่วนประกอบอื่น ๆ ลงไปหุงในหม้อ พร้อม ๆ 
กับข้าวสาร ความหอมอร่อยของเห็ดนั้นแทรกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว ท าให้อาหารจานน้ี
เป็นอาหารอร่อยมากจานนึงค่ะ 

จิรายุ: ส่วนประกอบส าหรับสี่ที่ค่ะ  ข้าวสาร 300 กรัม วันนี้เราจะใช้ข้าวสารพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเป็น
พันธุ์เมล็ดสั้นและมียางเมื่อหุงเสร็จนะคะ  
นอกจากนี้เราต้องการ เห็ดชิเมะจิ 100 กรัม  เห็ดหอมสด 2 ดอก มันเทศ 80 กรัม แคร์
รอต 50 กรัม โชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น 2 ช้อนโต๊ะ นะคะ 15:44 

วัณณิน: ก่อนอื่นเราจะซาวข้าวกันค่ะ 15:47 
ใส่ข้าวสาร 300 กรัม ลงในกระชอน จากนั้นจุ่มกระชอนลงในอ่างที่มีน้ าเต็ม ล้างเมล็ด
ข้าวสารอย่างเร็วมือ โดยใช้มือวน ๆ อย่างเบามือไปรอบ ๆ กระชอนนะคะ 
ท าอย่างนี้หลาย ๆ ครั้ง 16:01-16:08 

SFX 1: เสียงซาวข้าวในกระชอน  Fade in 7 วิ แล้ว Fade out 
จิรายุ:   เมื่อล้างข้าวสารเสร็จนะคะ ก็ยกกระชอนออกจากอ่างทันที  

จากนั้นก็ซาวข้าว โดยขัดถูเมล็ดข้าวภายในมือด้วยอาการขย าเบา ๆ  ท าในกระชอนนะ
คะ ท าอย่างนี้ประมาณ 10 ครั้งค่ะ 16:22 

SFX 2: เสียงซาวข้าว  7 วิ 16:23-16:30 
วัณณิน:  จากนั้นเปลี่ยนน้ าในอ่างใหม่นะคะ  และก็แช่กระชอนลงไป พอเห็นว่าน้ าในอ่าง 

เป็นสีขาวขุ่น ก็เปลี่ยนน้ าแล้วล้างอีกครั้งนึงค่ะ  
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SFX3: เสียงซาวข้าว  7 วิ 16:39-16:46 
จิรายุ: จากนั้นยกกระชอนที่ใส่ข้าวซาวแล้วออกจากอ่างนะคะ แล้วทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ าค่ะ 

R2: เสียงพูดญี่ปุ่น 7 วิ แล้ว Fade out 16:53-16:59 
วัณณิน:  ในขั้นตอนนี้ข้าวสารจะชุ่มน้ ามากนะคะ ดังนั้นจึงต้องทิ้งให้สะเด็ดน้ าประมาณ 10 นาที

ค่ะ 17:04 
จิรายุ: เมื่อข้าวสารสะเด็ดน้ าก็เทข้าวสารใส่หม้อที่มีฝาปิดนะคะ เลือกหม้อที่มีก้นลึกหน่อยนึงค่ะ เติมน้ า 

400 มิลลิลิตรลงไป นะคะ  

SFX4: เสียงเทข้าว เติมน้ า   7 วิ 17:14-17:24 
R3: เสียงพูดญี่ปุ่น 7 วิ แล้ว Fade out 17:25-17:30 
วัณณิน:  พอเติมน้ าลงไปก็ทิ้งไว้ยังงั้น 30 นาที 17:33 เพื่อให้ข้าวดูดซึมน้ า ใช้เวลาประมาณ ครึ่ง

ชั่วโมงค่ะกว่าน้ าจะซึมเข้าไปถึงแก่นของเมล็ดข้าว 17:40 
 ถ้าไม่ท าขั้นตอนน้ีข้าวจะสุกแต่เพียงภายนอก สุกไม่ถึงแก่นแล้วก็มีไตแข็ง ๆ เหลืออยู่

ในเมล็ดค่ะ 
จิรายุ: ระหว่างที่ปล่อยให้ข้าวสารดูดซึมน้ าน่ะนะคะ เราไปเตรียมส่วนประกอบอื่นกันค่ะ 17:52 

แรกสุด เตรียมเห็ดชิเมจิ ใช้มีดหั่นส่วนที่แข็ง ๆ ตรงโคนท้ิง เพราะว่าตรงนี้ ไม่อร่อยค่ะ 
 จากนั้นก็ กระจายให้แยกตัวออก ออกเป็นดอก ๆ นะคะ 
SFX5: เสียงหั่นเห็ด กระจายดอก 9 วิ 18:03-18:12 
จิรายุ:  ต่อไปเราจะเตรียมเห็ดหอมสดกันค่ะ ตัดส่วนท่ีเป็นก้านทิ้ง หั่นส่วนที่เป็นดอกเป็นช้ิน

บาง ๆ ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ค่ะ  
SFX6: เสียงหั่นเห็ดหอมสด 9 วิ 18:21-18:29 
วัณณิน:  ใส่เห็ดทั้งสองชนิดลงไปในกระชอนแล้วก็ล้างน้ าอย่างเร็วมือนะคะ จากนั้นสะบัด

กระชอนเพื่อสะเด็ดน้ าทิ้ง 
SFX7: เสียงล้าง สะเด็ดน้ า 8 ครั้ง  9 วิ 18:36-18:44 
จิรายุ:  ต่อไปเป็นการเตรียมมันเทศค่ะ  ล้างผิวมันเทศอย่างถี่ถ้วนและทั่วถึงนะคะเพราะ 

เราจะใช้ทั้งเปลือกค่ะ  หั่นมันเทศเป็นแว่น ๆ ความหนาประมาณ  1 เซนติเมตร 
จากนั้นหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาด 1 คูณ 1 เซนติเมตรค่ะ   

SFX8: เสียงหั่นมันเทศ  9 วิ 19:00-18:09 
วัณณิน:  หลังจากหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว รีบน าไปแช่น้ าทันทีนะคะเพราะว่ามันเทศนั้น 
  จะกลายเป็นสีด า ๆ คล้ า ๆ เม่ือโดนอากาศค่ะ 
จิรายุ:  ต่อไปปอกแคร์รอตแล้วหั่นเป็นท่อนขนาด 4 เซนติเมตร นะคะ จากนั้นหั่นตาม 

แนวยาวเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วซ้อนแผ่นบาง ๆ ที่หั่นได้นี้ แล้วก็ซอยเป็นเส้นยาว ๆ  
บาง ๆ โดยเริ่มซอย จากด้านริมสุดค่ะ 19:32 

SFX9: เสียงปอก หั่น-ซอย แคร์รอต   9 วิ 19:32-19:40 
R4: เสียงพูดญี่ปุ่น 5 วิ แล้ว Fade out 19:40-19:44  
วัณณิน:  การใส่แคร์รอตลงไปในข้าวอบเห็ดนี้ ช่วยให้มีรสชาติอร่อยขึ้นแล้วก็มีสีสัน 
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น่ารับประทานขึ้นค่ะ 19:51 
จิรายุ:  เอาละค่ะ เราเตรียมส่วนประกอบทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 
                     เมื่อแช่ข้าวครบ 30 นาทีแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบอื่น ๆ ลงไป แล้วก็หุงไป 
  พร้อมกันค่ะ20:02 
วัณณิน:  ก่อนอื่นนะคะใส่โชยุ หรือซีอิ๊วญี่ปุ่น 2 ช้อนโต๊ะลงไป แล้วคนให้เข้ากัน  

SFX10: เสียงเทซีอิ๊ว คน   9 วิ 20:07-20:16 
จิรายุ:  จากนั้นใส่ส่วนประกอบอื่นลงไป วางเห็ดชิเมจิ เห็ดหอมสด แคร์รอต และมันเทศ 

ลงบนข้าวสารนะคะ 

SFX11: เสียงวางเห็ด 5 วิ แล้ว Fade out 20:26-20:31 
SFX: เสียงพูดญี่ปุ่น 5 วิ แลว้ Fade out 20:32-20:35 
วัณณิน: อย่าคนส่วนประกอบให้เข้ากันนะคะ น าหม้อไปตั้งไฟเลย ถ้าคน ข้าวสารจะขึ้นมา

ด้านบนส่วนประกอบอื่น ไม่จมอยู่ในน้ าขณะหุง ท าให้ออกมาไม่อร่อยค่ะ 
จิรายุ:  เมื่อใส่ส่วนประกอบอื่นบนข้าวแล้วน่ะนะคะ ก็ปิดฝา แล้วตั้งไฟกลางค่ะ 

SFX12: เสียงปิดฝาหม้อ เปิดเตาแก๊ส  5 วิ แลว้ Fade out 20:52-20:57 
จิรายุ:   ตั้งไฟกลาง ใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 5 นาที จึงจะเดือดค่ะ 
R5: เสียงพูดญี่ปุ่น 5 วิ แล้ว Fade out 21:01-21:05 
วัณณิน: เวลาหุงข้าวด้วยหม้อธรรมดา  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือจะต้องตั้งไฟจนเดือดนะคะ 
  ไม่งั้นข้าวจะไม่สุกอย่างทั่วถึงค่ะ 
SFX13: เสียงข้าวบนเตาเริ่มเดือด 5 วิ แล้ว Fade out 21:13-21:18 
R6: เสียงพูดญี่ปุ่น 5 วิ แล้ว Fade out 21:19-21:23 
วัณณิน: พอเดือดก็จะมีไอน้ าพุ่งออกมาตามขอบของฝาหม้อ ห้ามเปิดฝาหม้อเด็ดขาดค่ะ ปล่อย

ให้หม้อข้าวเดือดอยู่อย่างนั้นประมาณ 30 วินาที ระหว่างนั้นเมล็ดข้าวจะเต้นอยู่ในน้ าที่
เดือดพล่าน หุงออกมาแล้วอร่อยค่ะ  

SFX14: เสียงข้าวเดือด 3 ว ิ 
จิรายุ: ปล่อยให้ข้าวเดือดอยู่อย่างนั้นประมาณ 30 วินาทีนะคะ จากนั้นก็ลดเหลือ 

ไฟอ่อนแล้วปล่อยไว้อย่างนั้น 12 นาที ค่ะ 

SFX15: เสียงข้าวเดือด กริ๊กลดไฟ 5 วิ แลว้ Fade out 21:48-21:53 
ดนตรี: Jingle 3 วิ 
วัณณิน: พอครบ 12 นาที ก็ปิดไฟ และปิดฝาหม้อไว้อย่างนั้นนะคะ ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อ 

ให้ข้าวระอุไปถึงแก่นเมล็ด  
จิรายุ:   ค่ะ พอครบ 10 นาที ก็เปิดฝาหม้อนะคะ แล้วชุบทัพพีที่ท าด้วยไม้ ในน้ า แล้วใช้ 

ทัพพีคลุกเคล้าให้ส่วนประกอบทุกชนิดเข้ากัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่คลุกเคล้า  
ข้าวจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่ ๆ ค่ะ 22:19 
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วัณณิน: ค่ะ ใช้ทัพพีไม้ตะล่อมข้าวจากริมหม้อและก็ขุดข้าวจากก้นหม้อขึ้นมา  คลุกส่วนประกอบ
ทั้งหมดให้เข้ากันอย่างทั่วถึง ท าอย่างนี้สัก 3 ครั้งนะคะ  
ก็เป็นอันว่า ข้าวอบเห็ดของเรา พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ 

จิรายุ: ตักข้าวอบเห็ดใส่ชามนะคะ จากนั้นใช้ตะเกียบคีบผักและเห็ดขึ้นมาประดับหน้า 
 เพื่อให้มีสีสันน่ารับประทาน ข้าวอบเห็ดนี้อร่อยนะคะแม้ในขณะที่เย็นตัวแล้ว ดังนั้นจึง

เหมาะใส่กล่องน าไปรับประทานเป็นเบนโตหรือว่าปั้นเป็นก้อนโอนิงิริค่ะ22:51 

R7: เสียงพูดญี่ปุ่น 5 วิ แล้ว Fade out 22:52-22:57 
วัณณิน: วันน้ีเราท า คิโนะโกะ โกะฮัง (ขิโน โก๊ะ โก๊ะฮัง) หรือข้าวอบเห็ดแบบญี่ปุ่นเสร็จ

เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อน าข้าวอบเห็ดตั้งบนโต๊ะอาหาร กลิ่นหอมของเห็ดช่วยท าให้เรา
ได้สัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นค่ะ คุณผู้ฟังลองท าดูนะคะ 

ดนตรี: เพลงเชื่อม (ท่อนจบ) 9 วิ  23:13-2321 
วัณณิน: เรามาทบทวนส่วนประกอบและวิธีท ากันอีกครั้งนึงนะคะ  

ส่วนประกอบส าหรับสี่ที่ค่ะ ข้าวสาร 300 กรัม ใช้ข้าวสารพันธุ์ญี่ปุ่นซ่ึงเป็นพันธุ์เมล็ดสั้น
และมียางเมื่อหุงเสร็จนะคะ  
นอกจากนี้เราต้องการ เห็ดชิเมะจิ 100 กรัม  เห็ดหอมสด 2 ดอก  
มันเทศ 80 กรัม แคร์รอต 50 กรัม โชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น 2 ช้อนโต๊ะค่ะ 

จิรายุ: คะ่ ก่อนอื่นล้างข้าวสาร ใส่ข้าวสาร 300 กรัมลงในกระชอนแล้ว จากนั้นจุ่มกระชอนลง
ในอ่างที่ใส่น้ าเตรียมไว้ ใช้มือกวน ๆ คน ๆ ข้าวสารอย่างเบามือ โดยวนมือเรื่อย ๆ ไป
รอบ ๆ กระชอน ยกกระชอนข้ึนจากอ่างน้ าทันที จากนั้นก็ซาวข้าว โดยขัดถูเมล็ด
ข้าวสารภายในมือด้วยอาการขย าเบา ๆ  ท าในกระชอนนะคะ ท าอย่างนี้ประมาณ 10 
ครั้ง 

  เปลี่ยนน้ าในอ่างแล้วจุ่มกระชอนลงในอ่างอีกครั้งนึงเพื่อล้างเมล็ดข้าวสาร  
เปลี่ยนน้ าในอ่างนะคะ เม่ือเห็นว่าน้ าขุ่นขาว ล้างอีกครั้งนึง  
ยกกระชอนออกจากอ่าง แล้วปล่อยให้ข้าวสะเด็ดน้ า ประมาณ 10 นาทีค่ะ 24:25 

วัณณิน:  เทข้าวที่ซาวแล้วลงในหม้อ  เติมน้ า 400 มิลลิลิตร ทิ้งไว้อย่างนั้น 30 นาทีค่ะ เพื่อให้
เมล็ดข้าวสารดูดซึมน้ าเข้าไปถึงแก่นของเมล็ด  

จิรายุ: หั่นส่วนท่ีแข็ง ๆ ตรงโคนเห็ดชิเมจิทิ้งไปนะคะ กระจายเห็ดชิเมจิออกเป็นดอก ๆ เด็ด
ส่วนท่ีเป็นก้านของเห็ดหอมสดทิ้ง หั่นส่วนที่เป็นดอกเป็นช้ินบาง ๆ ความหนา 5 
มิลลิเมตร ใส่เห็ดทั้ง 2 ชนิดในกระชอนแล้วล้างเร็ว ๆ สะเด็ดกระชอนเพื่อไล่น้ าส่วนเกิน
ออกค่ะ  

วัณณิน: จากนั้นล้างผิวมันเทศอย่างทั่วถึงและก็ถี่ถ้วนนะคะ  หั่นเป็นแว่น ๆ หนา 1 เซนติเมตร 
แล้วก็หั่นอีกทีนึงให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 1 x 1 เซนติเมตรค่ะ  
แช่ก้อนมันเทศในน้ า เพื่อกันไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีด า ๆ คล้ า ๆ  ปอกแคร์รอต หั่นเป็นท่อน
ยาว 4 เซนติเมตร จากนั้นหั่นตามยาวเป็นช้ินบาง ๆ ซ้อนแผ่นบาง ๆ นี้นะคะ แล้วก็
ซอยตามยาว โดยเริ่มซอยจากด้านริมสุด เราก็จะได้แคร์รอตชิ้นบาง ๆ แถวยาวค่ะ  

จิรายุ:  ใส่โชยุ 2 ช้อนโต๊ะ ในหม้อที่ใส่ข้าว วางผักและเห็ดบนข้าว อย่าคนนะคะ 
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 ปิดฝาหม้อแล้วตั้งให้เดือดดว้ยไฟกลาง พอเดือดแล้วมีไอน้ าพุ่งออกมาจากขอบ ๆ ฝา
หม้อ ก็ปล่อยให้เดือดอย่างนั้นประมาณ 30 วินาที  
จากนั้นลดเหลือไฟอ่อนแล้วตั้งไฟต่อไป  12 นาที อย่าเปิดฝาหม้อเด็ดขาดนะคะ 

วัณณิน: ค่ะแล้วพอครบ 12 นาทีก็ปิดไฟ แต่ว่ายังคงปิดฝาหม้อเอาไว้อย่างนั้น ปล่อยให้ 
ระอุประมาณ 10 นาทีค่ะ จากนั้นเปิดฝาหม้อแล้วใช้ทัพพีไม้ที่ชุบน้ ากันติด คดข้าวทั้ง
หม้อประมาณ 3 ครั้ง โดยคดจากก้นหม้อขึ้นมา คลุกเคล้าส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้า
กันอย่างทั่วถึง ก็เป็นอันว่า ข้าวอบเห็ดของเรา พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ 26:08 

ดนตรี: Jingle   Fade in 7 วิ แล้ว Fade out 26:09-26:15   
วัณณิน: ต่อไปเป็นช่วงเกร็ดความรู้ค่ะ  

วันน้ีเราจะมาคุยกันเร่ืองการปรุงอาหารด้วยเห็ดตามครัวเรือนญี่ปุ่น ค่ะ 
 คุณผู้ฟังคะ ใน “ไฮกุ” ซึ่งเป็นรอ้ยกรองประเภทสั้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น “คิโนะโกะ” หรือ 

เห็ด เป็นค าหนึ่งท่ีใช้บ่งบอกฤดูใบไม้ร่วง  ขณะน้ีญี่ปุ่นอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงและตามภูเขา
ในญี่ปุ่นนั้น ก็มีเห็ดชนิดต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เชื่อกันว่า ในญี่ปุ่นมีเห็ดชนิดท่ีรับประทาน
ได้อยู่ถึงประมาณ 200 ชนิดค่ะ 

จิรายุ: แล้วก็มีเห็ดชนิดต่าง ๆ วางขายอยู่ตามร้านนะคะ ตามครัวเรือนญี่ปุ่นน้ัน มีการน าเห็ด
มาปรุงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ กันค่ะ บางบ้านก็น ามาอบในกระดาษฟอยล์ บ้างก็น ามา
ผัด บ้างก็ใส่ในซุปเต้าเจี้ยวหรือซุปมิโซะญี่ปุ่น หรือว่าใส่ในซุปแบบใส ใส่ในอาหารเส้น
จ าพวกพาสต้าก็มีค่ะ บางบ้านวางบนหน้าขนมปังแล้วปิ้งรับประทาน 

  กลิ่นหอมของเห็ดเนี่ย ท าให้ชาวญี่ปุ่นสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและกลิ่นอายของ
ฤดูใบไม้ร่วงนะคะ การดื่มด่ าไปกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ของอาหารตามครัวเรือนญี่ปุ่นค่ะ 27:33 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ  Fade in 10 วิ แลว้ Fade under 27:24 - 27:33 
วัณณิน: รายการเข้าครัวญี่ปุ่นวันนี้เราได้แนะน าวิธีท าข้าวอบเห็ดแบบญี่ปุ่นจบลงไปแล้วนะคะ 

และอย่าลืมรับฟังครั้งต่อไป 
จิรายุ: ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูต าราอาหารได้ที่เว็บไซต์ของ Radio Japan ภาคภาษาไทย

ที่ nhk.jp/thai กดคลิกแถบรายการเข้าครัวญี่ปุ่นได้เลยค่ะ  
ลองท าดูนะคะ ออกมาเป็นยังไงนั้น (ยิ้ม) อย่าลืมเล่าสู่กันฟังค่ะ ส าหรับวันนี้                            
คุณ วัณณิน  เผ่าเหลืองทอง และดิฉัน จิรายุ พุกบุญมี  เป็นผู้ด าเนินรายการค่ะ 

วัณณิน/จิรายุ: (พร้อมกัน) สวัสดีค่ะ 
ดนตรี: เพลงประจ ารายการ Fade in 20 วิ แล้ว Fade out 28:07-28:27 
วัณณิน: ที่น่ี Radio Japan สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK 

WORLD กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Radio Japan ขอยุติการกระจาย
เสียง ส าหรับภาคนี้ ลงแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีค่ะ   

ที่น่ี Radio Japan 28:51 
………………………………….. 
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รายการ : Welcome to Amazing Japan 
ชื่อเรื่อง/ตอน : ท่าอากาศยานฮาเนดะ - บริเวณอ่าวโตเกียวทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
ออกอากาศ :  วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ความยาว 15 นาที 
ผู้ด าเนินรายการ:  ฉวีวงศ ์ ซากุไร  วัณณิน  เผ่าเหลืองทอง 
ดนตรี: เพลงประจ ารายการ1  Fade in 10 วิ แล้ว Fade under 
ฉวีวงศ:์ สวัสดีค่ะ Welcome to Amazing Japan กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะ  

วันน้ี คุณพอล อัลฟอนซ์ ผู้ประกาศภาคภาษาสวาฮิลีของ Radio Japan จะเป็นคนพา
เราไปเที่ยวชมรอบ ๆ ท่าอากาศยานฮาเนดะ ซึ่งเป็นประตูเปิดเข้าสู่กรุงโตเกียวกันค่ะ 

วัณณิน: ส าหรับวันน้ี คุณฉวีวงศ์ ซากุไร และดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง เป็นผู้ด าเนินรายการ
ค่ะ 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ1  Fade up 10 วิ แล้ว Fade out 
R1 : เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณผู้ฟังคะ คุณพอล อลัฟอนซ์ บอกเราว่าตอนน้ีเขาก าลังอยู่บนดาดฟ้าชมวิว                   

ของสนามบินฮาเนดะ แล้วก็พร้อมที่จะพาเราเที่ยวชมบริเวณรอบ ๆ สนามบินแห่งนี้ 
ภายในเวลาสั้น ๆ และแนะน าจุดที่น่าสนใจ เพื่อที่ทุกคนจะได้สนุกกันจนถึงวินาที
สุดท้าย ก่อนข้ึนเครื่องกลับไปจากญี่ปุ่นค่ะ 

SFX : เสียงบรรยากาศในท่าอากาศยานฮะเนะดะ Fade in 7 วิ - Fade under 10 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ ที่น่ีคือห้องโถงบริการผู้โดยสารขาออกของสนามบินฮาเนดะค่ะ สนามบินแห่งนี้เป็น

เสมือนประตูเข้าออกกรุงโตเกียว ที่มีสายการบินระหว่างประเทศเข้าออกเป็นจ านวน
มาก เช่นเดียวกับสนามบินนะริตะค่ะ อาคารท่าอากาศยานนานาชาติของสนามบินฮาเน
ดะ ที่เปิดท าการเม่ือปี 2553 จัดให้ผู้มาใช้บริการหาความสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มที่
ระหว่างอยู่ภายในสนามบินค่ะ คุณพอลไม่รีรอที่จะเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนก
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ช่วยน าไปเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจค่ะ 

R2: เสียงพูดคุย  Fade in 5 วิ - Fade under 10 วิ แลว้ Fade out 
 
วัณณิน: แผนกประชาสัมพันธ์ของสนามบินให้บริการตลอดเวลาเป็นภาษาต่างๆ 4ภาษา ได้แก่ 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และก็ภาษาเกาหลี คุณพอลขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยพา
ไปยังบริเวณที่มีร้านขายจ าพวกตุ๊กตาในภาพยนตร์อนิเมะยอดนิยม และตุ๊กตาอื่นๆ
วางขาย รวมทั้งบริเวณที่จัดให้มีบรรยากาศของถนนในเมืองญี่ปุ่นสมัยเก่า ที่มี
ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงราย ที่นั่นคุณพอลพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากค่ะ 

R3 : เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ คุณพอลเห็นสะพานค่ะ ท่าทางเขาแปลกใจมากทีเดียวที่เห็นสะพานภายในสนามบิน 

ตรงหน้าของคุณพอลคือสะพานท าด้วยไม้ชื่อฮาเนดะนิฮงบาชิ ที่ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของ
อาคารสนามบินท่ีสร้างเป็นแบบเพดานโล่งสูง จากตัวสะพานมองลงไปเห็นห้องโถง
บริการผู้โดยสารขาออกที่อยู่บนชั้น 3ค่ะ 
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R4 : เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณพอลบอกว่า นิฮงบาชิคือสะพานที่อยู่ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นจุดเริ่มต้นของถนน

สายหลักต่างๆที่เชื่อมกรุงโตเกียวกับเขตต่าง ๆ ของญี่ปุ่นค่ะ สะพานท่ีสนามบินฮาเนดะ
นี้เป็นการจ าลองสะพานนิฮงบาชิในอดีตที่ผ่านมา เหมาะสมมากค่ะกับสนามบิน ฮาเน
ดะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง 

SFX : เสียงก้าวเดิน Fade in 5 ว ิ- Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ สะพานฮาเนดะนิฮงบาชิ กว้าง 4 เมตร ยาว 25.5 เมตร ซึ่งจ าลองสะพานนิฮงบาชิตัว

จริงที่มีอยู่ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19 โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่  
โดยย่อส่วนให้มีขนาดครึ่งนึงของสะพานเดิมค่ะ 

วัณณิน: คุณพอลชมสะพานนิฮงบาชิในอาคารท่าอากาศยานจนอิ่มใจ จึงพาเราเดินต่อไปยัง
สถานีรถไฟโมโนเรล หรือรถไฟรางเดียวนะคะ รถไฟโมโนเรลให้บริการระหว่าง
สนามบินฮาเนดะกับใจกลางกรุงโตเกียว เป็นระยะทาง 17.8 กิโลเมตร แล่นด้วย
ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ แล่นเที่ยวนึงใช้เวลาประมาณ 25 นาที 

SFX : เสียงในรถไฟโมโนเรล Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ รถโมโนเรลแตกต่างจากรถไฟที่แล่นบนรางคู่ คือส่วนล่างของตัวรถจะหนีบแน่นกับราง

คอนกรีตขณะวิ่งไปข้างหน้าค่ะ พัฒนาขึ้นใช้งานในโอกาสที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเม่ือปี 2507 ค่ะ 

R5: เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ คุณพอลเล่าว่า รางของรถโมโนเรลลอยอยู่เหนือพื้นดินตัดผ่านระหว่างตึกสูง ๆ แล่น

เหนือล าคลองตัดกับทางด่วน ทัศนียภาพตลอดเส้นทางเปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้การ
เดินทางด้วยโมโนเรลสนุกจริง ๆ ค่ะ 

วัณณิน: คุณพอลลงรถไฟโมโนเรลที่สถานีท่ี 4 ค่ะบริเวณนี้เรียกว่าโอโมะริ เราเดินจากสถานีไป
สักครู่นึงก็เห็นร้านขายโนะริหรือสาหร่ายทะเลตั้งเรียงรายกันเต็มไปหมดค่ะ 

R6:  เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณผู้ฟังหลายท่านคงรู้จักโนะริกันดีนะคะ โดยเฉพาะคนที่ชอบข้าวปั้นซูชิคงต้องเคย

ทานมาแล้วแน่ ๆ เลย มีลักษณะเหมือนแผ่นกระดาษสีด า คุณพอลบอกว่าตอนท่ีเขามา
ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นโนะริเป็นครั้งแรกน้ัน เขาแปลกใจค่ะที่เห็นว่าของแบบน้ีก็กินได้ด้วย 
เราตามคุณพอลเข้าไปในร้านขายโนะริกันดีกว่าค่ะ 

R7:  เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 12 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ คนในร้านชวนเชิญให้ชิมโนะริรสอร่อยของเขาค่ะ 
R8 :  เสียงเคี้ยวโนะริ Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ คุณพอลชิมแล้ว หลุดค าชมว่าอร่อยเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ                  

เจ้าของร้านบอกว่าอย่างนี้ค่ะ 
R9 :             เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 12 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: เจ้าของร้านเล่าว่า ในสมัยโบราณแถว ๆ นี้เป็นที่ที่เก็บสาหร่ายได้มากนะคะ ท าให้

บริเวณตั้งแต่สนามบินฮาเนดะถึงโอโมะริตรงนี้ และก็เลยไปถึงชินางาวะเป็นแหล่งผลิต
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โนะริอันดับที่ 1ของญี่ปุ่น ถ้าอยากรู้เร่ืองราวของโนะริให้ละเอียดขึ้น เจ้าของร้านแนะน า
ให้ไปท่ีพิพิธภัณฑ์โนะริแห่งโอโมริท่ีตั้งอยู่แถวนั้นค่ะ 

ฉวีวงศ:์ คุณพอลก าลังสนใจอยู่พอดีค่ะ เขาจึงไม่รีรอที่จะไปที่น่ัน 
SFX :  เสียงบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ Fade in 5 วิ - Fade under 10 วิ แลว้ Fade out 
ฉวีวงศ:์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตโนะริ ตั้งแต่เรือ กระบุง 

ร่างแหส าหรับเก็บรวบรวมสาหร่ายทะเลเป็นต้นค่ะ และก็มีภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ 
ฮาเนดะและโอโมะริที่ถ่ายไว้เมื่อปี 2503 รวมอยู่ด้วยค่ะ 

R10:  เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณพอลบอกว่า บริเวณสนามบินฮาเนดะและพื้นท่ีที่โมโนเรลแล่นผ่านน้ันนะคะ              

ส่วนใหญ่เคยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงโนะริมาตลอด จนถึงเมื่อประมาณ 50 ปีท่ีผ่านมา ซึ่ง
ตอนน้ันคงไม่มีใครจินตนาการได้เลยนะคะว่า จะพัฒนามาในรูปโฉมอย่างที่เห็นกัน 
ในปัจจุบัน 

ฉวีวงศ:์ ค่ะ แม้ประวัติศาสตร์การผลิตโนะริของที่น่ีได้จบสิ้นลงเมื่อประมาณ 50 ปีท่ีแล้วมา 
เนื่องจากมีการถมทะเลบริเวณชายฝั่ง แต่ว่าละแวกนี้นะคะก็ยังมีร้านขายส่งโนะริ ถึง
ประมาณ 50 ร้านที่ประกอบกิจการเรื่อยมาจนทุกวันน้ีค่ะ คุณพอลทราบว่าผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์จะลองท าโนะริดูก็ได้ด้วย เขาจึงขอทดลองท าด้วยคนนึงค่ะ 

วัณณิน: คุณโนะซึมิ โยะชิดะ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท าหน้าที่เป็นครูสอน                                        
แล้วเริ่มลงมือท ากันเลยค่ะ 

R11:  (โยะชิดะ)เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: วัตถุดิบที่ใช้ในการท าโนะริ คือสาหร่ายต้นผอมยาวและก็บางมากที่ขึ้นในทะเลนะคะ 

เวลาท าเขาจะน าสาหร่ายทะเลที่ว่าน้ีมาสับให้ละเอียด ด้วยมีดสองด้ามในมือสองข้างค่ะ 
SFX :      เสียงสับสาหร่ายด้วยมีด Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ พอสับสาหร่ายละเอียดดีแล้วจึงเทลงไปในถังน้ าขนาดใหญ่ คนให้เข้ากันวางกรอบไม้ 

สี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนแผ่นไม้ที่มีลักษณะเหมือนมู่ลี่ ยาวด้านละ 30เซนติเมตรค่ะ ใช้กล่อง
ไม้สี่เหลี่ยมขนาดถือได้ด้วยมือข้างเดียว ตักน้ าผสมสาหร่ายสับละเอียดขึ้นมาสาดเร็วๆ
ลงไปในกรอบไม้ การท าเช่นน้ีจะท าให้น้ าผสมสาหร่ายเข้าไปอยู่ในกรอบอย่างทั่วถึง ขั้น
แรกคุณโยะชิดะท าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนค่ะ 

R12 :    (โยะชิดะ)เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 10 วิ - Fade under  5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: ต่อไปเป็นการตบกรอบไม้จนเห็นได้ว่าสะเด็ดน้ าได้ดีนะคะ แล้วจึงเอากรอบไม้ออกซึ่งจะ

เหลือแผ่นโนะริแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 20 เซนติเมตร อยู่บนแผ่นไม้มู่ลี่นะคะ 
และจากนั้นก็น าไปตากให้แห้งและเม่ือเอามาอังไฟก็จะได้เป็นแผ่นโนะริกรอบ ๆ อย่างที่
เรารู้จักกัน เอาล่ะค่ะคราวนี้ถึงตาคุณพอลแล้วค่ะ 

R13 :  (พอล) เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 7 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ ดูเหมือนคุณพอลจะพยายามมากค่ะ บอกว่าคงต้องใช้เทคนิคมากกว่านี้                    

แต่เขาก็ท าจนส าเร็จ รู้สึกว่าจะดีใจมากเลยค่ะ 
R14 :  เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 7 ว ิ- Fade under  5 วิ แล้ว Fade out 
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ฉวีวงศ:์ โนะริที่คุณพอลท าออกมาเป็นแผ่นดีมาก ไม่มีรูโหว่เลย ได้รับค าชมเชยมากมายเลยค่ะ 
ดนตรี: (เพลงคั่น) บรรเลงกีตาร์คลาสสิค  Fade in 7 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: ระหว่างคอยให้แผ่นโนะริแห้งนะคะ คุณพอลก็เดินทางต่อไปยังวัดแห่งนึง ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ 

พิพิธภัณฑ์โนะริค่ะ 
R15: เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณพอลเดินทางมาถึงทางเข้าวัดพุทธศาสนา ชื่อวัดอิเคะงะมิ-ฮมมนจิ เบื้องหน้าของเขา

คือบันไดสูงมาก ดูเหมือนมีถึง 96ขั้นเลยทีเดียว 
R16: เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: ดูเหมือนว่าขาล้าเต็มทีแล้วล่ะมั้งคะนี่... 
SFX:  เสียงบรรยากาศในวัด Fade in 10 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: คุณพอลขึ้นมาถึงสุดขั้นบันได แล้วก็พบว่าบริเวณวัดข้างบนนั้นกว้างขวางมากเลยค่ะ 
R17: เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 5 ว ิแล้ว Fade out 
ฉวีวงศ:์ พระชิโช สะไก พาคุณพอลชมสวนญี่ปุ่นท่ีวัดแห่งนี้ภาคภูมิใจมากค่ะ สวนกว้างมาก มี

พื้นที่ถึงประมาณ 8 ไร่  รอบ ๆ สระน้ าใหญ่สีเขียวมีโขดหินและโคมไฟหินอยู่เป็นระยะ 
ๆ มีต้นไม้นานาพรรณท้ังต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกประดับไว้อย่างงดงามค่ะ วัดนี้ตั้งอยู่บนท่ี
สูง 60เมตรจากระดับน้ าทะเล วันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเราจะเห็นภูเขาฟูจิชัดเจนเลย
ทีเดียวค่ะ ที่นี่ใคร ๆ จะเข้ามาพักผ่อนให้สบายใจได้ในบริเวณวัดที่กว้างขวางได้ทุกคน
นะคะ พระสะไกบอกกับเราว่าอย่างนี้ค่ะ 

R18: (พระ) เสียงพูดญี่ปุ่น  Fade in 7 วิ - Fade under  5 วิ แล้ว Fade out 
วัณณิน: พระสะไกบอกว่า แต่เดิมมาวัดเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาชุมนุมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน                 

ความคิดเห็นกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ไม่ค านึงถึงอายุวัยหรือฐานะทางสังคม และ
เขาหวังที่จะให้คนจ านวนมากมาเยือนวัดแห่งนี้ค่ะ 

ฉวีวงศ:์ วัดอิเคะงะมิ-ฮมมนจิ เปิดพื้นท่ีภายในวัดให้ชาวเมืองใช้เป็นท่ีจัดงานต่าง ๆตลอดปีค่ะ 
ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
นั้น ทุก ๆ ปีวัดนี้จะจัดงานประดับกระดิ่งกังสดาลถึง 500อัน ในบริเวณวัดค่ะ ให้ผู้คน
ที่มาเที่ยวงานรู้สึกเย็นสบายไปกับเสียงกระดิ่ง ตอนน้ีก าลังอยู่ในช่วงเตรียมงานส าหรับ
ปีน้ี เราได้ฟังเสียงกระดิ่งกังสดาลก่อนวันงาน โดยทางวัดจัดให้เป็นพิเศษค่ะ 

SFX :      เสียงกระดิ่งกังสดาล Fade in 7 วิ แลว้ Fade under 
ฉวีวงศ:์ กระดิ่งกังสดาลที่ว่านี้ เป็นกระดิ่งแบบแขวนท าด้วยเหล็กสูงประมาณ 5เซนติเมตร ห้อย

กระดาษแผ่นยาวแคบ ๆ ไวก้ับลูกตุ้มเพื่อรับลม ซึ่งพอลมพัดมาก็จะมีเสียงกรุ๊งกริ๊ง มี
กังวานไพเราะมากค่ะ 

SFX :       เสียงกระดิ่งกังสดาล Fade up 3 วิ แล้ว Fade under 
ฉวีวงศ:์ การท่องเที่ยววันน้ีก าลังจะจบลงแล้วนะคะ คุณพอลรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ? 

R19: เสียงพูดสวาฮิลี  Fade in 5 วิ - Fade under 5 วิ แล้ว Fade out 
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วัณณิน: คุณพอลบอกว่า การจินตนาการว่าบริเวณสนามบินฮาเนดะกับพิพิธภัณฑ์โนะริแห่งโอ
โมะริ ที่เรามาเที่ยวกันวันน้ีเคยเป็นทะเลมาก่อนน้ัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ มีค ากล่าวใน
ภาษาสวาฮิลีว่า “ ถ้าไม่ไปดูก็จะไม่รู้ ” การมาเที่ยวสนามบินท าให้รู้สึกอยากเดินทาง
และสวนญี่ปุ่นที่วัดอิเคะงะมิ-ฮมมนจิ ท าให้เขาคิดถึงธรรมชาติของบ้านเกิดที่
แทนซาเนีย การเดินทางวันนี้แม้ระยะสั้นแต่เขาก็ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ มากมาย และอยาก
ให้คุณผู้ฟังจ าสถานท่ีเหล่านี้ไว้ และหาโอกาสมาเที่ยวชมด้วยตนเองสักวันนึงค่ะ 

ดนตรี:  เพลงประจ ารายการ 2  Fade in 7 วิ แล้ว Fade under 
ฉวีวงศ:์ คุณผู้ฟังคะ เราจะไปถึงพิพิธภัณฑ์โนะริแห่งโอโมะริได้ โดยขึ้นรถโมโนเรลจากสนามบิน

ฮาเนดะและเดินไปรวมประมาณ 25 นาทีค่ะ และจากตรงน้ันก็ขึ้นรถแท็กซี่ไป วัดอิเคะ
งะมิ-ฮมมนจิ จะสะดวกดีค่ะ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีค่ะ 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ 2  Fade up 7 วิ แลว้ Fade under 
วัณณิน: ที่น่ี Radio Japan สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK 

WORLD กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
ดนตรี: เพลงประจ ารายการ 2  Fade up 10 วิ แล้ว Fade out 
 

.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 
 

รายการ   พาเหรดเพลงฮิต 
ชื่อเรื่อง/ตอน  วง อะระชิ 
ออกอากาศวัน เสาร์ท่ี 6  เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2558     
ผู้ด าเนินรายการ: กุลประภา  เกตุแก้ว 
 
เพลงประจ ารายการ Fade in 16 วิ – Fade under 
กุลประภา :   คนนิจิวะ สวัสดีจากกรุงโตเกียวคะ ได้เวลาของรายการ พาเหรดเพลงฮิตแล้วนะคะ 

 วันน้ี ดิฉัน กุลประภา เกตุแก้ว จะน าเพลงฮิตใหม่ล่าสุด มาแรงท่ีสุด มาฝากคุณผู้ฟังเช่น
เคยค่ะ ญี่ปุ่นก าลังจะเข้าสู่ฤดูฝน สึยุ (ซึ-หย)ุ แล้วนะคะ ในวันท่ีฝนตกสี่แยกสแครมเบิล
ที่ ชิบูย่า ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนท่ีกางร่ม หลากหลายสี ส าหรับในเดือนน้ี เราจะเพลง
ฮิตมาให้ฟังกัน เพื่อปัดเป่าฤดูอันเฉอะแฉะนี้กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ 

เพลงประจ ารายการ   Fade in 5 วิ – Fade out   
เพลง  อาโอโซราโนะชิตะคิมิโนะ โทดาริ Fade in 5 ว ิ- Fade under   
กุลประภา:   ส าหรับเพลงแรกในวันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากวง อะระชิ ชื่อเพลง  
 อาโอโซราโนะ ชิตะคิมิโนะโทดาริ หรือ  ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้า เคียงข้างเธอ เชิญ 
 รับฟังได้เลยคะ 
เพลง  อาโอโซราโนะชิตะคิมิโนะ โทดาริ Fade up – Fade under  
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังรับฟังเพลง อาโอโซราโนะชิตะคิมิโนะ โทดาริ จาก5หนุ่มวงป๊อป
 ไอดอล อะระชิ ค่ะ  
  เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่า ฉันจะอยู่ข้างเธออย่างเงียบๆ เสมอ ไป ไม่มีรุ้งไหนที่ 

  จะไม่มีวันหายไป ไม่มีสีสัน ไม่มีคนๆไหนที่จะไม่เป็นท่ีต้องการ ไม่มีความส าคัญ ไล่ตาม
แสงสว่างที่หาเจอ ฉันอยากจะผูกสัมพันธ์กับเธอ กับเธอ   
คุณผู้ฟังคะ เพลงนี้ออกมาเพื่อเป็นเพลงประกอบละครชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง โยโกะโซะ
วายากาเฮะ หรือ ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรา น าแสดงโดย มาซากิ ไอบะ  
สมาชิกวง อะระชิคนหนึ่งคะ ละครชุดเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะเป็นละครไขปริศนา
แนวครอบครัว ที่ จุน อิเคอิโดะ นักเขียนคนดังเป็นคนแต่งคะ 

เพลง อาโอโซราโนะชิตะคิมิโนะ โทดาริ Fade up 5 วิ – Fade out 
กุลประภา:   ส าหรับเพลงต่อไปคือเพลง โมชิโมะ อึงเม โนะชิโตะ กาอีดึโนนาระ หรือ ถ้าหากมี คน
ที่เป็นพรหมลิขิตของฉัน จากคณะ นิชิโนะคะ ไปฟังกันเลยคะ 
เพลง โมชิโมะ อึงเม โนะชิโตะ กาอีดึโนนาระ Fade up – Fade under 
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังฟังเพลง โมชิโมะ อึงเม โนะชิโตะ กาอีดึโนนาระ จากคณะ นิชิโนะ คะ่ 

 คณะนิชิโนะ เป็นนักร้อง นักแต่งเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบมาก ๆ ในหมู่เด็กสาว วัยรุ่นคะ  
 เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่า เท่ห์ก็เท่ห์แล้วยังดูสบายๆ ตัวก็สูงกว่าฉัน รอยย้ิมก็สุดยอด 

อ้า.. ความเพ้อฝันที่ไม่มีวันจบ สุดท้ายคนท่ีเธอตกหลุมรักก็คือคนในสเป๊กของเธอ มัน
ก็ป็นเรื่องปกติ หรือไม่จริง ถ้ามีคนที่เป็นพรหมลิขิตของฉัน ถ้าได้เจอกับพรหมลิขิต  

 เธอก าลังเถลไถอยู่ท่ีไหนกันเนี่ย ซักวันเธอจะมารับฉัน ฉันจะรอจนกว่า จะถึงวันน้ัน   
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 คุณผู้ฟังคะ เพลงนี้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กสาวที่สั่นคลอนระหว่างความฝันและ 
 ความจริงคะ 

เพลง โมชิโมะ อึงเม โนะชิโตะ กาอีดึโนนาระ Fade up 5 วิ – Fade out 
เพลง ever green Fade under 5วิ – Fade under  
กุลประภา:   คุณผู้ฟังคะ เพลงต่อไปเป็นเพลงจากศิลปินชาย 7 คน ที่มีทั้งร้องและเต้น วง 

Generation from exile tribe นั่นเองคะ และเพลงนี้คือเพลง ever green เชิญรับฟังได้
เลยคะ 

เพลง  Ever green Fade up – Fade under  
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังรับฟังเพลง ever green จาก Generation from exile tribe คะ 

ช่างเป็นเพลงแดนซ์ท่ีฟังสบาย ๆ ดีใช่ไหมละค่ะ  
เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่าสลักลงไปในหัวใจตอนน้ี ตอนที่สียังไม่จาง จงชูมือขึ้น  
ชู 2 มือให้สูงขึ้นไปอีก ตามที่หัวใจเธอต้องการ ให้ความรู้สึกอันแรงกล้า ก้องกังวาน 
อยู่ในตัวเธอ Ever green จงก้องกังวาน ever green  
ในปีน้ีวง Generation จะครบรอบ 5 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งวงคะ พวกเค้ามีก าหนดการแสดง
คอนเสิร์ตรอบโลก โดยเริ่มจากปารีส เป็นท่ีแรก ในวันที่ 12 เดือนมิถุนายนนี้คะ 
จากนั้นก็ไปท่ีลอนดอน ลอสเองเจลิส  นิวยอร์ค ไทเป และฮ่องกง รวมท้ังหมด 6 
เมืองด้วยกันคะ 

เพลง  ever green  Fade up 5 วิ – Fade out 
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังฟังรายการพาเหรดเพลงฮิต จาก เรดิโอเจแปน ที่จะน าเพลงฮิตใหม่
 ล่าสุดในญี่ปุ่นมาฝากกันคะ เพลงต่อไปเป็นผลงานจาก เอล หรือ อะโอ่ย นักร้อง ที่
ก าลังเป็นที่สนใจในวงการเพลงอะนิเมะคะ เพลงนี้คือเพลง ระบิซึ อาซือริ คะ   ซึ่งระบิซึ อาซือริ ก็
คือหินธรรมชาติ ที่เค้าว่ากันว่า มีพลัง ก าจัดสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะ  เราไปฟังกันเลยคะ 
เพลง ระบิซึ อาซือริ Fade in– Fade under  
กุลประภา  :   คุณผู้ฟังก าลังฟังเพลง ระบิซึ อาซือริ จาก เอล หรือ อะโอ่ย คะ เสียงร้องอันทรงพลังของ

เธอช่างน่าหลงใหลใช่ไหมล่ะคะ  นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 เอล หรือ  
 อะโอ่ย ก็ได้ร้องเพลงประกอบ อะนิเมะชุดเรื่องดังมากมาย เช่น ซอดึอาโตะ ออนไลน์ 

และคิรึราคิรึ เธอได้ออกผลงานฮิตต่อมาเรื่อยๆคะ นอกจากนี้ก็ยังไป  
 ออกงานที่ต่างประเทศมากมาย และยังออกอัลบั้มในต่างประเทศมากกว่า   
 20 ประเทศเลยนะคะ ส าหรับเพลงระบิซึ อะซึริ เพลงจบของอะนิเมะเรื่องผู้กล้า 
 แห่งอัสลันคะ  
 เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่า พระจันทร์เสี้ยวสีคราม ที่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้ายามค่ าคืน  
 โลกอันสว่างจ้า ล้ าหน้าก้อนเมฆ การเดินทางที่เริ่มบรรเลง ตอนน้ี ความปรารถนา 
 ของเราไปสู่ที่ไกลโพ้น อ้า... จนกว่าความฝันนี้จะสิ้นสุด 
เพลง ระบิซึ อาซือริ Fade up 5 ว ิ– Fade out 
เพลง อิโนจิซากาเซเต๊ะ Fade in 5 ว ิ– Fade under  
กุลประภา:   เอาละคะ คุณผุ้ฟังเรามาฟังเพลงเองกะ หรือ เพลงคล้ายเพลงลูกทุ่งญึ่ปุ่นที่ก าลังเป็นที่ 
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 นิยมกันบ้างนะคะ เพลงนี้ม่ีชื่อว่า อิโนจิซากาเซเต๊ะ หรือ ให้ชีวิตของฉัน 
 เบ่งบาน จากยูกิโน อิชิกาว่าคะ เชิญรับฟังได้เลยคะ  
เพลง อิโนจิซากาเซเต๊ะ Fade up– Fade under 
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังรับฟังเพลง อิโนจิซากาเซเต๊ะ จาก ยูกิโน อิชิกาว่า ยูกิโน อิชิกาว่า  
 เปิดตัวเมื่อ 2536 ขณะท่ีเธอมีอายุ 17 ปีคะ เธอเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงร้อง อัน
เต็มไปด้วยสีสันและเต็มเปี่ยมคะ  

เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอกว่า ณ ที่อันอบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์ ในดวงใจของผู้หญิง ความเอื้อ
อาทรของเธอ ก็ซึมซาบเข้ามา เธอซึมซาบเข้ามา พอหลับตาลง เงาของเธอก็สั่นไหว ฉัน
เห็นแผ่นหลังอันหนาว เหน็บของเธอ มันจะเบ่งบานแน่ๆ มันจะติดไฟและเบ่งบาน 
ชีวิตนี ้

 คุณผู้ฟังคะ เนื้อเพลงนี้ได้พรรณนาถึงหัวใจของผู้หญิงที่มุ่งม่ัน ใช้ทั้งชีวิตของเธอ 
 เพื่อให้สมหวังในความรักคะ  
เพลง อิโนจิซากาเซเต๊ะ Fade up 5 วิ – fade out 
Fade in เพลง อะนะตะ 5 ว ิ– Fade under 
กุลประภา  :   คุณผู้ฟังคะ พาเหรดเพลงฮิตเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายของวันน้ีแล้วนะคะ เพลงนี้ 

คือเพลง อะนะตะ หรือ คุณ บทเพลงจากวงที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน อิคิโม โนคาคา
ริ คะ ไปฟังกันเลยค่ะ  

เพลง อะนะตะ Fade up– Fade under 
กุลประภา:   คุณผู้ฟังก าลังฟังเพลง อะนะตะ จาก อิคิโมโนคาคาริ ค่ะ  
  เนื้อเพลงช่วงหนึ่งบอก ว่า ฉันหวังที่จะได้บอกเธอวา่ เธอไม่ได้ตัวคนเดียว สิ่งที่เราไป

ถึงมักจะเป็นค าตอบธรรมดา ๆ เสมอ ฉันอยากจะกอดเธอไว้ให้แน่น ฉันอยากจะกุมมือ
เธอไว้ให้มั่น ฉันอยากจะตามหาความสุขไปกับเธอ  
คุณผู้ฟังคะ เพลงนี้แต่งขึ้นภายใต้หัวข้อ ครอบครัว โดยหวังว่าจะเป็นโอกาสให้ผู้คนได้
ขบคิด ถึงครอบครัวซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ในยุคสมัยนี้ค่ะพอได้ฟังเพลง
ช้า ๆ ของพวกเขาแล้ว ก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาเลย คุณผู้ฟังคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่าค่ะ  

เพลง  อะนะตะ Fade up– fade out 
เพลงประจ ารายการ fade in – fade under 
กุลประภา  :   ที่จบไปน้ันคือรายการพาเหรดเพลงฮิตในวันน้ีค่ะ เราหวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบ 
 เพลงเจป๊อปท่ีเราน ามาฝากกันในวันนี้นะคะ แล้วอย่าลืมติดตามพาเหรดเพลงฮิตครั้ง
ต่อไปในเดือน กรกฎาคม ค่ะ ส าหรับวันน้ี ดิฉัน กุลประภา เกตุแก้ว ขอ ลาคุณผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ 
เพลงประจ ารายการ  fade up 30 วิ – Fade under 
 ผู้ประกาศ:   ที่น่ี เรดิโอเจแปนสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย NHK  

WORLD กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เรดิโอเจแปนขอยุติการ 
กระจายเสียงในภาคนี้ลงแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีค่ะ  

 ที่น่ี เรดิโอเจแปน 
เพลงประจ ารายการ  Fade up 10 วิ – Fade out  
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รายการ: ชวนฟังเรื่องอ่าน  สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม ครบรอบ 70 ปี การท้ิงระเบิดปรมานู 
ชื่อเรื่อง/ตอน   ต้นไม้ของแม่ 
ออกอากาศ: วันเสาร์ที ่8 สิงหาคม 2558    
ผู้ด าเนินรายการ:    ฉวีวงศ ์ซากุไร 

เพลงประจ ารายการ:  Fade in    10  วินาทีแล้ว Fade out [0000 - 0010] 
ฉวีวงศ:์  คุณผู้ฟังคะ ปีน้ีเป็นปีครบรอบ 70 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2 เรดิโอเจนแปนเสนอ

รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงคราม มาตั้งแต่วันท่ี 6 สิงหาคม ส าหรับรายการชวนฟัง
เรื่องอ่านวันนี้เราจะมีฟังเรื่อง โอะค่าซังโนะคิ หรือ ต้นไม้ของแม่ จากบทประพันธ์ของ 
เอสเซ โอคาวะ กันค่ะ 

เพลงประจ ารายการ: Fade in 5 วินาที  แล้ว Fade under [0037 - 0041] 

ฉวีวงศ:์ เอสเซ โอคาวะ เกิดเม่ือปี 2473 ที่จังหวัดนางาโนะ และถึงแก่กรรมเมื่อปี 2541 ระหว่าง
ที่มีชีวิตอยู่น้ัน เขาได้สร้างผลงานให้กับวงการวรรณกรรมมากมาย มีทั้งวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก และนิทานพื้นบ้านเป็นต้นค่ะ ส าหรับวรรณกรรมเด็กนั้นเขาได้สร้างเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในสงคราม และเหยื่อระเบิดปรมาณู และยังทุ่มเทพละก าลังให้แก่การ
ช่วยเหลือเหยื่อระเบิดปรมาณู ร่วมกิจกรรมสันติภาพ และการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศผ่านทางนิทานด้วยค่ะ เรื่อง โอค่าซังโนะคิ หรือต้นไม้ของแม่ ที่เราจะฟังกันวันน้ี 
พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกเม่ือปี 2512 แล้วเคยลงในต าราเรียนของโรงเรียนประถม
ติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยคะ นอกจากนั้นยังมีผู้น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และน าไป
ฉายทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วยคะ เรามาฟังเรื่องต้นไม้ของแม่กันเลยนะคะ 
วันน้ีดิฉัน ฉวีวงศ์ ซากุไร เป็นคนอ่านให้ฟังค่ะ 

ดนตรี: Fade up เพลงท านองเชื่องช้า  5 วินาที Fade under [0155-2000] 

ฉวีวงศ:์  ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว แต่ไมน่านมากนัก ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีแม่อยู่คนหนึ่ง เธอมีลูกชาย 
7 คน เมื่อป ี2480 เกิดสงครามก็จีนอย่างยืดเยื้อ ไม่มีท่าทีว่าจะหยุด จนลุกลาม
กลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นต้องสู้รบกับประเทศต่างๆ ในโลก ลูกๆ ที่เติบใหญ่
แล้วถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารบกบ้าง ทหารเรือบ้าง ตั้งแต่ลูกชายคนโตลงไปตามล าดับ 
ตอนน้ันแม่รู้สึกยังไง  

 ทุกครั้งที่ลูกชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่จะปลูกต้นอ่อนของต้นคิริ ต้นหนึ่ง ลงบน
ที่ว่างหลังบ้าน แล้วตั้งชื่อแต่ละต้นว่า อิชิโร ชิโร ซาบุโร ตามชื่อลูกชาย และทุกเช้าแม่ก็
จะออกไปรดน้ าบ้าง ปักไม้ค้ าให้บ้าง แล้วก็ทักทายมันทีละต้น  
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  สวัสดีอิชิโร สวัสดีชิโร ซาบุโร ที่สนามรบน่ะ เจ้าสบายดีอยู่รึ อย่าไปท าอะไร
แผลงๆ นะ เจ้าต้องรบอย่างไว้ลายเพื่อประเทศชาตินะลูก ลูกชายคนอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่
ที่บ้านหัวเราะ แล้วก็บอกว่าแม่ท าอะไรเหมือนเด็กๆ แถมยังบอกอีกว่า ไหนๆจะปลูกทั้ง
ที แทนท่ีจะปลูกต้นท่ีมีใบอย่างนี้ ปลูกต้นท่ีมีผลให้กินได้ดีกว่านะแม่ แต่ยังไง ๆ แม่ก็
บอกว่าแม่ชอบของแม่อย่างนี้ แล้วก็ดูแลต้นคิริของลูกๆ ต่อไปอย่างทนุถนอม  พอเห็น
ใบของต้นชิโรถูกเด็ด ควงจะเป็นฝีมือของคนมือบอนสักคน แม่ก็ได้แต่วิตกกังวล ชิโร 
เจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรไปรึ หายไวๆ นะลูก น้ าที่สนามรบน่ะมันไม่ดี อย่าดื่มน้ าดิบ
เลยทีเดียว  

  วันนึงในฤดูหนาว แม่เห็นปลายกิ่งไม้สั่นไหวหวิวๆ ไปตามแรงลมของสายลม
เหนือ แม่ก็ให้ก าลังใจลูกๆ ว่า ถ้าพวกเจ้าท าใจให้เข้มแข็ง ตั้งสติไว้ให้มั่น อะไรๆแม้แต่
โรคหวัดก็จะไม่กล้ ากราย  

ดนตรี:  Fade up 5 วิ  - Fade out 

  เวลาผ่านไปสามปี แล้วก็สี่ปี ต้นคิริของลูกชายเพิ่มจ านวนเป็นสี่ต้น และห้าต้น 
แต่ละต้นสูงไล่เลี่ยกัน ล าต้นเหยียดตรงแข็งแรง ระหว่างนั้นทุก ๆ เช้าไม่ว่าฝนจะตก
หรือแดดจะออก แม่จะมองขึ้นไปท่ีต้นคิริแต่ละต้น แล้วก็ถามว่า พวกเจ้าปลอดภัยดีไหม 
บาดเจ็บตรงไหนบ้างรึเปล่า แต่ทว่าวันหนึ่ง ต้นไม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่มีเจ้าหน้าที่
คนหนึ่งมาที่หมู่บ้าน แล้วก็แจ่งว่าอิชิโรพลีชีวิตเพื่อประเทศชาติแล้วบนแผ่นดินใหญ่จีน 
แม่ตื่นตระหนกตกใจ แทบแหลกสลาย แต่ก็ระงับความรู้สึกให้ราบคาบไปได้ ขณะทรุด
ตัวลง วางมือทั้งสองแนบลงกับพื้น น้อมศีรษะท าความเคารพ พร้อมกับบอกว่าขอบคุณ
เจ้าค่ะที่อุตส่าห์มาแจ้งข่าว ดิฉันยินดีที่ลูกชายได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ไม่นานอัฐิของจิโรก็กลับมาในกล่องไม้สีขาว ห่อด้วยผ้าขาว ตอนน้ันก็เช่นกัน แม่ไม่ได้
หลั่งน้ าตาต่อหน้าคนอื่นๆ แม้แต่หยดเดียว 

ดนตรี: Fade in  intro เสียงเปียโน 1  4 วินาที แล้ว Fade under [0608 - 0611] 

ฉวีวงศ:์  แต่พอเสร็จพิธีศพ ญาติ และคนบ้านใกล้เรือนเคียงพากันกลับไปหมดแล้ว แม่ก็
รีบตรงดิ่งไปท่ีที่ว่างหลังบ้านราวก็ระวับจิตใจไม่ไหวอีกต่อไป แม่โผเข้ากอดต้นอิชิโร 
แนบแกม้ กลมเกลือกไปมากับล าต้นแข็งๆ พลางร้องไห้คร่ าครวญ อิชิโร อิชิโร เจ้าคง
ทุกข์ทรมานเหลือเกิน ถูกยิงด้วยกระสุนอย่างนั้นน่ะ มันจะเจ็บปวดสักปานใด เจ้าคงไม่
อยากตายใช่ไหมลูก และไม่ใช่เท่าน้ัน ตั้งแต่อิชิโรตายในสงครามค าท่ีแม่พูดกับต้นคิริทุก
เช้าก็เปลี่ยนไป แต่ก่อนมาที่แม่เคยบอกลูกว่า อย่างไปท าอะไรแผลงๆ นะ เจ้าต้องรบ
อย่างไว้ลาย เพื่อประเทศชาตินะลูก  แต่ตอนน้ีแม่พูดว่า จิโร ซาบุโร ชิโร เจ้าอย่าตาย
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เหมือนพี่อิชิโรนะลูก ไม่ต้องรบอย่างไว้ลายอะไรหรอก ไม่ต้องท าให้หัวหน้าหน่วยทหาร
ชมเชยก็ได้ แต่ขอให้ลูกมีชีวิตกลับมาก็พอ  

ดนตรี: Fade up 5 วิ Fade out  

  คงจะมีใครสักคนได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งแล้วมากระซิบเป็นเชิงปรามว่า นี่
เธอถ้าเธอพภาวนาอย่างนั้นอ่ะนะ จะถูกเขาเรียกว่าเป็นคนไม่รักชาติ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการสงคราม คนเขาจะลือกันไปท่ัวต้องระวังตัวให้ดี แล้วยังมีคนมาพูดแปลกๆ เป็น
เชิงไสยศาสตร์ด้วยว่า ต้นคิริ น่ะ ไม่ดีหรอกนะเธอ เพราะพอถึงหน้าหนาวใบจะร่วงหมด 
ต้นไม้พวกนี้มันจะกลายเป็นต้นไม่ประดับหลุมศพไป ถอนท้ิงซะเถอะ 

ดนตรี: Fade in เพลง เปียโน 2  4 วินาที แล้ว Fade under [0814-0820] 

ฉวีวงศ:์ แต่ถึงใครจะว่ายังไงแม่ก็ยังคงปลูกต้นคิริของแม่ต่อไปอย่างทะนุถนอมไม่เปลี่ยนแปลง
จากที่เคยท ามาเลยสักนิด และบางเวลาแม่ก็จะเอารูปถ่ายของอิชิโรมากอด กอดแล้วก็
พูดด้วยราวกับพูดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ตอนน้ันน่ะแม่พูดไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้แม่จะบอกให้
นะที่แม่พูดไปว่าดิฉันยินดีที่ลูกชายปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติน่ะมันจะจริง
ได้ยังไงแม่ไม่ได้ออกลูกทุกคนมาเลี้ยงดู ทะนุถนอมทุกคนมาจนโต เพื่อที่จะให้ไปตาย
ในสงครามหรอกนะ บางครั้งแม่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในทิศทางของสนามรบที่
ห่างไกลออกไปแล้วพูดด้วยความรู้สึกเจ็บใจ มันมีอะไรดีนักรึท่ีต้องให้ลูกชายหรือพ่อ
ของใครไปต้องไปตายในหมู่บ้านต่างเมือง  ต่างแดนอย่างนั้น รีบเลิกท าสงครามแล้วหัน
มาเป็นเพื่อนกันสักทีเถิด  

 แม่เป็นคนบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งจึงไม่รู้เร่ืองอะไรที่ยากๆ สักอย่างเดียว ไม่รู้ว่านั่น 
เป็นสงครามที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุด ที่แม่ร้องขอเช่นนั้นก็เพราะความเวทนา
สงสารอิชิโรท่ีต้องตายไปในสงครามและความเป็นห่วงลูกชายคนอื่น ๆ  เท่าน้ันเอง 
จากนั้นมาพอมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร แม่ก็จะไปให้ศีลให้พรให้
เขาปลอดภัย แล้วพอมีใครกลับมาเหลือแต่อัฏฐิ แม่ก็จะไปร้องไห้กับเขาด้วย 
นอกจากนั้นเม่ือคิดถึงตอนท่ีจิโร ซาบุโร และชิโร จะกลับมาอย่างแข็งแรง และปลอดภัย 
แม่จึงปลูกมัน ปลูกฟาง ปลูกถั่วไว้มากมาย แล้วก็รดน้ าพรวนดินอย่างแข็งขัน แต่
สงครามไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง กลับทวีความรุ่นแรงขึ้นทุกที 

SFX:  เสียงท้ิงระเบิด 3 ครั้ง 20 วินาที fade out [10:48 -11:10]  

ฉวีวงศ:์  ไม่รู้ตั้งแต่เมือ่ไหร่ แต่ตอนน้ีบนที่ว่างหลังบ้านมีต้นคิริเจ็ดต้น ยืนต้นตรงม่ันคงเรียงกัน
อยู ่แต่หลังของแม่กลับโกงงุ้มลงที่ละน้อย สงครามครั้งนี้ยาวนานถึง 8 ปี โตเกียว โอ
ซาก้า ถูกไฟเผาผลาญจนราบเป็นหน้ากลอง ผู้คนล้มตายมากมาย อีกทั้งฮิโรชิมา และ
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นางาซากิ ยังถูกทิ้งระเบิดปรมาณู คร่าชีวิตผู้คนไปอีกจ านวนนับไม่ถ้วน แล้ววันอากาศ
ร้อนจัดวันนึงในฤดูร้อน ขณะท่ีหมู่บ้านน้ีอยู่ในเทศกาลบอง ญี่ปุ่นก็แพ้สงคราม 

ดนตรี: Fade up เพลง 7 วนิาที แล้ว Fade under [1159- 1205] 

ฉวีวงศ:์  แม่น่ังอยู่หน้าที่บูชาพระ ในบ้านที่ว่างเปล่า คลึงลูกประค าในมือ และภาวนาว่าในที่สุดก็
หมดสิ้นความสุขกันไปท่ัวญี่ปุ่น ตอนน้ีจะภาวนาบอกให้ลูกชายทุกคนกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยคงไม่ได้แล้ว  แต่อย่างน้อยก็ขอสักคนหนึ่งก็ยังดี ขอลูกดิฉันคืนมาสักคนหนึ่ง
เถิด ที่บูชาพระมีดอกไม้เทศกาลบองสีเหลือง และสีม่วงจัดบูชาไว้ บนผนังห้องข้างที่
บูชาพระ ติดรูปลูกชายทั้งเจ็ดคนซึ่งตอนนี้เก่าเป็นสีน้ าตาลไปแล้ว จิโรตายบนเกาะทาง
ตายท่ีญี่ปุ่นถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น ซาบุโรตายพร้อมกับเรือที่จมลงสู่ท้องทะเลลึก ชิโร 
ตายในสงครามที่ กัวดัล คานาล ในหมู่เกาะโซโรมอน โกโร หายสาบสูญไปในป่าทึบของ
พม่า โระกุโรไปรบที่โอกินาวาแล้วตายท่ีนั่น ชิจิโรขับเครื่องบินโจมตีฝูงบินพิเศษกอดลูก
ระเบิดดิ่งลงโจมตีเรือข้าศึก ไม่มีลูกชายสักคนเดียวที่รอดมาได้ แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยัง
ภาวนาขอลูกชายคืนมาสักคนหน่ึง คนเดียวก็ได้ แล้วเฝา้รอการกลับมาทุกวัน และทุก
วัน 

ดนตรี: Fade up เพลง 7วินาที แล้ว Fade under [1344- 1350] 

SFX: Fade up เสียงลมแรง 8 วินาที แล้ว Fade under [1351- 1358] 

ฉวีวงศ:์  ไม่นานก็ย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วง ใบของต้นคิริบนที่ว่างหลังบ้านเริ่มร่วงหล่น แม่เก็บใบไม้
ร่วงขึ้นมาทีละใบ ทีละใบ พรางพูดว่าใบใหญ่นี่ใบของจิโร ใบหนานี่ใบของ ซาบุโร ใบ
เรียวแหลมนี ่ใบของชิโร นี่โกโรคนว่องไวไม่ยอมแพ้ใครอย่างนั้นไม่น่าโดนกระสุนเลย นี่
โระกุโรใจดีที่สุดในบรรดาพี่น้อง แต่ใบเล็กนี่ใบของชิจิโร 

SFX: Fade out  เสียงลมแรง [14:41] 

ดนตรี:  Fade up เพลงมี melody 10 วินาที แล้ว Fade under [1442 1451] 

ฉวีวงศ:์ แล้วแม่ก็ถอนใจใหญ่ มองไปที่กิ่งไม้แล้วพูดขึ้นว่า ไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้าสักอย่าง
เดียว พ่อแม่ท่ัวญี่ปุ่นอ่อนแอกันทั้งน้ัน ถ้าทุกคนเอาจริง ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ให้เอาลูก
ชายของเราไปเป็นทหาร เราไม่ต้องการสงครามมันคงไม่เป็นอย่างนี้  

ดนตรี:  Fade up แล้ว Fade out  

ฉวีวงศ์  ฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้นไป ย่างเข้าฤดูหนาวของปีที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ทหารท่ีรอดชีวิเริ่ม
กลับมาทีละคนสองคน แม่ไม่อาจอดทนรออยู่ได้ คราวใดที่รถไฟมาถึงแม่จะออกไปเฝ้าดู
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ข้างทางรถไฟที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ กลางคืนเม่ือมีเสียงลมพัดประตูดังก็อกแก็ก แม่ก็จะ
ลุกขึ้นไปดู ชิโรรึ โกโรร ึแต่ก็ไม่มีใครกลับมาสักคน จนหนึ่งปีผ่านไป และไม่รู้ว่าตั้งแต่
เมื่อไหร่ท่ีตาแม่ฝ้าฟางลง แก้มตอบแล้วก็กลายเป็นคนหลังโกงไปจริงๆ 

ดนตรี: Fade in เพลง Xylophone ระนาดฝรั่งเดี่ยว 7 วินาที แล้ว Fade under [1606 - 1612 ] 

ฉวีวงศ:์ แต่ถึงอย่างนั้นเม่ือฤดูใบไม้ร่วงมาถึงอีกครั้ง และใบต้นคิริเร่ิมร่วงหล่น แม่ก็จะเก็บใบคิริ
ขึ้นมาทีละใบ ทีละใบ พลางพึมพ าว่าใบใหญ่นี้ใบของจิโร ใบหนานี่ใบของซาบุโร ใบเรียว
แหลมนี่ใบของชิโร นี่โกโรคนว่องไวไม่ยอมแพ้ใครอย่างนั้น ไม่น่าโดนกระสุนเลย 

ดนตรี: Fade out เพลงเดิม [1647] 

ฉวีวงศ:์ จนกระทั่งวันหน่ึง โดยไม่มีการแจ้งข่าวด้วยไปรษณียบัตรสักใบเดียว ทหารคนนึงใส่
เสื้อผ้าขาดวิ่น เดินลากขาขวาลงมาจากรถไฟ เขาเดินบ้างหยุดพักบ้างมาทางบ้านแม่ 
และเม่ือเดินมาถึงประตูบ้านในที่สุด ทหารคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองไปด้วยสายตาของคน
ที่จากบ้านไปนาน   

 “แม่อย่าตกใจนะโกโร รอดตายกลับมาแล้ว” 
 นั่นไม่ใช่ความฝัน เขาคือโกโรท่ีหายสาบสูญไปในป่าทึบในพม่า  
 “แต่ท าไมบ้านถึงเงียบเชียบไม่มีใครขานรับสักนิดเดียว” โกโรแปลกใจจึงเดินอ้อมไปดูที่

ที่ว่างหลังบ้าน ก็พบแม่ของเขานั่งพิงต้นไม้โกโร กอดใบคิริที่เก็บได้เอาไว้   
 “แม ่แม”่  ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร ่เขย่าตัวแค่ไหน แม่ก็ไม่ลืมตาขึ้นอีกเลย  
 ต่อมาโกโรได้ปลูกต้นวอลนัตที่ออกลูกหวานๆ ต้นนึงไว้เป็นท่ีระลึกถึงแม่ของเขา และ

ตั้งใจรดน้ าให้ปุ๋ยอย่างเอาใจใส่ 
ดนตรี: Fade inเพลง 5 วินาที แล้ว Fade under [1812- 1816] 

ฉวีวงศ:์ เวลผ่านไปกว่าย่ีสิบปี ตอนนี้ต้นคิริเก่าแก่ถูกโค่นท้ิงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้นวอลนัต
เติบโตแข็งแรง ออกลูกกลมรสหวานดกทุกปี แล้วลูกๆ ของโกโรก็ชวนเขาว่า “พ่อ คุณ
ย่าเรากลายเป็นวอลนัต เราเก็บกันเถอะนะ” แล้วเด็กๆ ก็เก็บกินกัน และทุกครั้งโกโรก็
จะเล่าถึงแม่ในความทรงจ าให้ลูกๆ ฟังเสมอ เขาลูบหัวลกูๆ แล้วบอกว่า “พอ่ไม่อยาก
ปลูกต้นคิริให้กับพวกเจ้าเหมือนกับท่ีคุณย่าปลูกให้ซ้ าอีกนะลูก 

ดนตรี: Fade up เพลง 8วินาที แล้ว Fade out [1903 - 1910 ] 
ดนตรี: เพลงประจ ารายการ Fade in เพลงประจ ารายการ 8 วินาที แล้ว Fade under [1911- 1918] 

ฉวีวงศ:์ ที่จบลงไปนั้นคือชวนฟังเรื่องอ่านเร่ือง โอค่าซังโนะคิ หรือต้นไม้ของแม่ จากบท
ประพันธ์ของ เอสเซ โอคาวะ ค่ะ 

ดนตรี: Fade up เพลง 20 วนิาที แล้ว Fade under [1930- 1950] 

ฉวีวงศ:์  ที่น่ี เรดิโอ แจแปน 
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รายการ : ดนตรีพาเที่ยว 
ชื่อเรื่อง/ตอน : ดนตรีพาเที่ยวชุดพิเศษ ครบรอบ 80ปี ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน 

สัมภาษณ์อดีตผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการภาคภาษาไทย 
ออกอากาศ :  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ความยาว 20 นาที 
ผู้ด าเนินรายการ: วรันทร วานิชถาวร สันติภาพอัศวโสตถิ์ 
ผู้ร่วมรายการ  1.คุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์  2. คุณชัยรัตน ์ถมยา 3. คุณวิศัลยา ยังเซนส์ 
 
ดนตรี: เพลงซากุระซากุระ  Fade in 10 วิ แล้ว Fade under 
วรันทร:  สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการดนตรีพาเที่ยวนะคะ  

ดิฉันวรันทร วานิชถาวร 
สันติภาพ: และผมสันติภาพ อัศวโสตถิ ์อยู่เป็นเพื่อนคุยประจ ารายการครับ 
วรันทร: คุณผู้ฟังคะ เพลงที่คุณผู้ฟังก าลังฟังอยู่น้ีก็คือเพลงซากุระซากุระ ซึ่ง Radio Japan              

ใช้เป็นเพลงเปิด ก่อนเร่ิมการกระจายเสียงค่ะ เพลงนี้มีอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว  
และเป็นเพลงที่มีเนื้อหาพรรณนาถึงดอกซากุระ ที่บานเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิเต็มไปหมด
สุดกว่าตาเห็นนะคะ 

ดนตรี: เพลงซากุระซากุระ  Fade out 
สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ ญี่ปุ่นเริ่มออกอากาศภาคต่างประเทศเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2478 และ วัน

พรุ่งน้ีหรือ 1 มิถุนายน 2558 ก็จะครบ 80 ปีครับ ดังนั้นรายการดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้
จะมีสัมภาษณ์พิเศษในโอกาสพิเศษเช่นน้ีครับ 

วรันทร: ดิฉันทราบมาว่า คุณสันติภาพได้มีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์กับแขกรับเชิญพิเศษ            
ของเราในวันน้ี นั่นก็คืออดีตผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการของ Radio Japan                 
ภาคภาษาไทย 3 ท่าน แต่ละท่านมีข้อความถึงคุณผู้ฟังในโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ 

สันติภาพ: เรามาเริ่มกันด้วย ท่านคุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อดีตอัครราชทูต                                
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าญี่ปุ่น ปัจจุบันท่านเป็นรองอธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศนะครับ ไปฟังกันเลยครับ 

สันติภาพ: สวัสดีครับ 
สิงห์ทอง: ครับ สวัสดีครับ 
สันติภาพ: สวัสดีครับ ท่านสิงห์ทองครับ อันดับแรกอยากให้ท่านสิงห์ทองแนะน าตัวกับคุณผู้ฟัง

ครับ 
สิงห์ทอง: ครับ สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังครับผมสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เคยเป็นนักเรียนไทยท่ีศึกอยู่

ในประเทศญี่ปุ่น เอ่อ..ก็เรียนอยู่ 10 ปีนะครับ และในช่วงตอนท้ายที่เป็นนักศึกษาอยู่           
ที่นู่น ในช่วงปี 2528 – 2532 ประมาณสัก 4ปี ก็ได้มีโอกาสมาท างานท่ี Radio Japan
งานหลักที่ตอนนั้นที่ได้รับมอบหมาย ก็จะเป็นผู้ประกาศข่าว แปลข่าว อ่านข่าวนะครับ 
แต่ว่านอกจากรายการประจ าแล้ว ก็มี..บางครั้งก็จะท ารายการพิเศษพวกสารคดีบ้าง แต่
หลัก ๆ แลว้ก็คือเป็นผู้ที่แปลและก็อ่านข่าวครับ 

สันติภาพ: ครับผม ตลอดช่วงเวลาที่ท างานกับ Radio Japanมา มีความประทับใจอะไรบ้างครับ? 
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สิงห์ทอง: คือประการแรก เอ่อ..การท่ีได้มีโอกาสท างาน เอ่อ..ในหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง NHK 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากอ่ะนะครับ ในส่วนของสื่อมวลชนของญี่ปุ่น และก็
เป็นความดีใจส่วนตัวละ แต่ส่วนงานที่ท าตลอดเวลาที่ท าเนี่ย ด้วยความที่ผมรับผิดชอบ
เรื่องอ่านข่าวนะครับ รายงานข่าวเป็นหลักเนี่ย ก็รู้สึกดีใจที่รายการวิทยุ ของเราเนี่ย 
เป็นสื่อที่ท าให้ผู้ติดตามรายการเนี่ยได้ประโยชน์ได้รับข่าวสารนะครับ ผมจ าได้มีอยู่ 2 
เหตุการณ์ที่ประทับใจอ่ะนะครับ เหตุการณ์นึงก็คือ เอ่อ..มีเรือล่มแถว ๆ เกาะพะงัน ซึ่ง
จริง ๆ มันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเมืองไทย แล้วก็มีรายงานข่าวเข้ามา ซึ่งตอนน้ันผม
บังเอิญเป็นเวรผมแปลและผมก็อ่านข่าวพอดี ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีท่านผู้ฟังเนี่ย 
เขียนจดหมายมานะครับว่า ขอบคุณมากคือตัวเองก็ได้รับข่าว คือไม่ได้ข่าวจาก
สื่อมวลชนของไทย แต่ว่าได้รับฟังวิทยุของ Radio Japan และก็ทราบข่าวเรื่องนี้ 
หลังจากนั้นก็เลยท าให้เห็นว่า เออ..มันมีคนท่ีเขาติดตามรับฟังรายการ ของเรา และก็
ฟังข่าวของเราอยู่ และเขาก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรารายงานไป 

สันติภาพ: ครับ 
สิงห์ทอง: อีกอันนึงก็คือ มีชาวประมงอยู่บนเรือประมง เขาก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเนี่ย                    

เขาออกเรือไปเนี่ย กลางคืนไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเลย ก็ได้มีโอกาสฟังวิทยุของ                 
Radio Japan ภาคภาษาไทย ก็ได้ติดตามข่าวสารและก็รายการต่าง ๆ ก็เลยท าให้             
มีความรู้สึกดีใจว่า เออ..รายการที่เราท านี่ มีผู้ที่สนใจติดตามอยู่ครับ 

สันติภาพ: ก็เป็นเรื่องราวดี ๆ จากคุณผู้ฟังนะครับ 
สิงห์ทอง: ครับ 
สันติภาพ: ครับผม ท่านสิงห์ทองมีข้อความอะไรอยากจะบอกถึงคุณผู้ฟังในโอกาสน้ีบ้างครับ ? 
 
สิงห์ทอง: ครับ เอ่อ..แม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปนะครับ เทคโลยีมีความก้าวหน้า ถึงมีการสื่อสารใน

หลาย ๆ ช่องทางอ่ะนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเอ่อ..รายการวิทยุนะครับหรือว่าโทรทัศน์เนี่ย 
ยิ่งวิทยุของ Radio Japan ซึ่งเป็นสื่อเชื่อมระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย                   
ถ้ามองในแง่ของการออกอากาศภาคภาษาไทยเนี่ยนะครับ เพราะผมเชื่อว่าคงจะยังมี
บทบาทที่ส าคัญ ในการที่จะเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับ 
โดยก็คงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับเอ่อ..สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน
ผมทราบว่านอกจากจะเป็นวิทยุคลื่นสั้นแล้ว ก็มีการรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ 
ซึ่งผมเชื่อว่า NHK ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ และเพื่อให้วิทยุ 
Radio Japan และก็การสื่อสารต่าง ๆ ของทางญี่ปุ่นนะครับ มีการท าหน้าที่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย หรืออาจจะพูดได้ว่าของทั้งโลกต่อไปครับ                 
ก็ฝากแสดงความยินดีกับทาง NHK ด้วยครับ 

สันติภาพ: ครับผม ส าหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ 
สิงห์ทอง: ครับ ยินดีครับ  
สันติภาพ: ครับผม สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ 
สิงห์ทอง: ครับ สวัสดีครับ 
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วรันทร: ค่ะ ส าหรับชาวประมงที่ออกเรือเนี่ย วิทยุก็ได้เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคนส าคัญเลยนะคะ 
เอาล่ะค่ะ ผู้ประกาศรุ่นพี่คนต่อไปก็คือคุณชัยรัตน์ ถมยา ผู้ประกาศและผู้สื่อข่าว
โทรทัศน์ ไปฟังกันเลยค่ะ 

สันติภาพ: สวัสดีครับ 
ชัยรัตน์: สวัสดีครับ 
สันติภาพ: อันดับแรกครับ ผมอยากให้คุณชัยรัตน์ ช่วยแนะน าตัวกับคุณผู้ฟังก่อนครับ 
ชัยรัตน์: ครับ ผมก็ได้ท างานกับ Radio Japan ภาคภาษาไทยในปีประมาณ 2535-2538                 

นะครับ ในช่วงนั้นก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับ ในช่วงข่าวก็จะมีการอ่านข่าว               
แล้วก็ได้ท ารายการท่องไปญี่ปุ่น เป็นรายการท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวของญี่ปุ่น                 
ในแต่ละสัปดาห์ครับ 

สันติภาพ: ครับผม ตลอดช่วงเวลาที่ท างานกับ Radio Japanมามีความประทับใจอะไรบ้างครับ ? 
ชัยรัตน์: โห..หลายอย่างครับ เพราะว่าอย่างน้อย ๆ ก็คือเป็นพื้นฐานนะครับ ที่ท าให้ผมสามารถ 

ที่จะมาท างานข่าวได้จนถึงทุกวันน้ี ตอนน้ีก็ไปท างานเป็นนักข่าวอยู่ทางด้าน                  
Radio Japan ก็ได้สอนพื้นฐานหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการให้
ความส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา ความรอบด้านของเนื้อหา ซึ่งต้อง
ยอมรับนะครับว่า ในช่วงที่ไปท างานอยู่ท่ีนั่นก็ยังเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัย  ยัง
ไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการข่าวมากนัก แต่ว่าพอได้ไปท างานกับRadio Japan 
เราก็ได้เริ่มเรียนรู้ในเบื้องต้น แล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีดีด้วย เพราะว่าทางด้าน 
Radio Japan นั้นก็จะต้องมีความเคร่งครัดนะครับ ในเรื่องของจริยธรรม กฎระเบียบ 
ความถูกต้องต่าง ๆ ซึ่งเราก็สามารถน ามาปรับใช้และก็ได้น ามาถ่ายทอดให้กับนักข่าว
รุ่นหลัง ๆ ในตอนน้ีด้วยครับ 

สันติภาพ: ครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ามาก ๆ นะครับ 
ชัยรัตน์: ครับ 
สันติภาพ: ครับผม คุณชัยรัตน์มีข้อความอะไรอยากจะบอกถึงคุณผู้ฟังในโอกาสนี้บ้างครับ ? 
ชัยรัตน์: ครับ ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามรายการของ Radio Japan ต่อไปนะครับ และก็          

ถือว่าใครก็ตามที่ต้องการท่ีจะติดตามเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  ความ
เป็นไปในประเทศญี่ปุ่น ผมคิดว่า Radio Japan ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับ ก็จะเป็น
แหล่งข้อมูลที่ดีให้กับคุณผู้ฟัง ที่ต้องการที่จะติดตามเรื่องราวของญี่ปุ่น  และก็ได้เรียนรู้
และก็ได้รับข่าวสารท่ีถูกต้อง ครอบคลุมตามมาตรฐานของทาง Radio Japanด้วย ผมก็
อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปเรื่อย ๆ และก็ขอให้ทางด้านของ Radio Japan 
นั้น ได้ท างานท่ีมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ 

สันติภาพ: ครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 
ชัยรัตน์: ครับ สวัสดีครับ 
วรันทร: ค่ะ คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเพิ่งทราบสินะคะ ว่าคุณชัยรัตน์ ก็เป็นศิษย์เก่าของ               

Radio Japan ด้วย ค่ะและคนสุดท้ายนะคะของวันนี้ ก็คือคุณวิศัลยา ยังเซนส์                          
ซึ่งเป็นอดีตผู้ด าเนินรายการดนตรีพาเที่ยวด้วยค่ะ ไปฟังกันเลยค่ะ 
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สันติภาพ: สวัสดีครับ คุณวิศัลยาครับ 
วิศัลยา: สวัสดีค่ะ 
สันติภาพ: อันดับแรกนะครับ อยากให้คุณวิศัลยาแนะน าตัวกับคุณผู้ฟังครับ 
วิศัลยา: ค่ะ ดิฉันก็เคยท างานท่ี Radio Japan มา 2 ช่วงอ่ะนะคะ ช่วงแรกน่ีก็เมื่อปี 2529                

เอ่อ..ช่วงนั้นก็ประมาณปีนึงสั้น ๆ อ่ะนะคะ แล้วช่วงหลังนี่ก็ตั้งแต่ปี 2534 จนถึง                   
เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วนี่เองค่ะ เรียกได้ว่าตลอดชีวิตของตัวเองจนถึงตอนน้ีอ่ะนะคะ เกือบครึ่ง
เนี่ยก็ได้ท างานอยู่กับภาคภาษาไทยน่ะค่ะ (หัวเราะ) แล้วส่วนรายการที่รับผิดชอบอ่ะนะ
คะ ก็มีหลายรายการทีเดียว เอ่อ..มีรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ชุดของเมื่อ
หลายปีที่แล้วนะคะ รายการ “เข้าครัวญี่ปุ่น” แต่ว่ารายการท่ีรับผิดชอบเป็นประจ า                    
และก็นานท่ีสุดเนี่ยก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวนี่แหละค่ะ 

สันติภาพ: เรียกได้ว่าผมก าลังคุยกับศิษย์พี่นะครับ 
วิศัลยา: (หัวเราะ) ค่ะ จะเรียกว่าป้าก็ได้นะคะ (หัวเราะ) 
สันติภาพ: อ๋อ..มิกล้าครับมิกล้าครับ 
วิศัลยา: (หัวเราะ) 
สันติภาพ: ครับผม ก็เรียกได้ว่าผูกพันกับ Radio Japan มานานเลยนะครับ 
วิศัลยา: ค่ะผูกพันมากค่ะ 
สันติภาพ: ครับ ตลอดช่วงเวลาที่ท างานกับ Radio Japan มามีความประทับใจอะไรบ้างครับ ? 
วิศัลยา: โอ้โห..มีมากทีเดียวเลยนะคะ มีความประทับใจต่อเนื้อหาสาระของรายการ ซึ่งล้วนแต่

เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ ประทับใจต่อการจัดท ารายการร่วมกับทีมงานนะคะ ถึงจะยากแต่ก็
สนุกค่ะ แล้วในบรรดารายการท้ังหลายที่เคยรับผิดชอบมานะคะ ก็ต้องขอบอกว่า ดิฉันมี
ความประทับใจกับรายการดนตรีพาเที่ยวมากที่สุดนะคะ เพราะว่าในรายการของเราเนี่ย 
เรามีความรู้สึกใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากใช่ไหมค่ะ เพราะว่าได้คุยกับคุณผู้ฟังโดยผ่าน
จดหมายและก็อีเมลที่ทุกท่านส่งมา แล้ว..เมื่อ 2ปีท่ีแล้วในวันออกอากาศครั้งสุดท้าย
ของดิฉันนะคะ รุ่นน้องที่เคยร่วมรับผิดชอบรายการนี้กันมาเนี่ย ก็ยังท า เซอร์ไพรส์นะ
คะ กล่าวข้อความส่งท้ายให้ดิฉันด้วย ดิฉันก็ปลื้มใจมาก ๆ เลยค่ะ  ที่ยังไม่ลืมกันนะคะ 
แล้วมิทราบคุณผู้ฟังยังจ าได้หรือเปล่านะคะ เม่ือ 2 ปีท่ีแล้วเนี่ย 

 เอ่อ..ที่กรุงเทพฯเนี่ยนะคะ ในงานครบรอบ 60 ปี ภาคภาษาไทย Radio Japan             
รายการดนตรีพาเที่ยว เราก็ได้ยกธงไปจัดรายการสดที่โรงแรมแห่งนึงในกรุงเทพฯนะคะ 
แล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรค่ะ ได้พบกับผู้ฟังหลายรุ่นเลยนะคะ รุ่นเก่าและก็รุ่น
ใหม่ รู้สึกว่างานของตัวเองที่ภาคภาษาไทยเนี่ย จบสมบูรณ์แบบค่ะ เพราะว่าได้พบปะ
สนทนากับคุณผู้ฟัง ที่เป็นแฟนรายการดนตรีพาเที่ยวหลายท่านทีเดียวเลยนะคะ 

 ยังไงก็ขอขอบพระคุณภาคภาษาไทยที่ให้โอกาสนี้แก่ดิฉันนะคะ 
สันติภาพ: ครับผม เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลาย ๆ ท่านก็ต้องคิดถึงคุณวิศัลยาแน่ ๆ เลยนะครับ 
วิศัลยา: ค่ะ ดิฉันก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ 
สันติภาพ: ครับ คุณวิศัลยามีข้อความอะไรอยากจะบอกถึงคุณผู้ฟังบ้างครับ ? 
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วิศัลยา: คะ่ เอ่อ..ก่อนอื่นนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง                        
ภาคต่างประเทศของญี่ปุ่นก่อนนะคะ ที่จัดท าการกระจายเสียงภาษาไทยนะคะ                  
มาโดยตลอด และก็อยากจะขอให้จัดท าตลอดไปด้วยนะคะ เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็น
ประเทศที่ให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพและก็เป็นประเทศที่น่าสนใจด้วย การท่ี
ได้รับฟังข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจากญี่ปุ่นเนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้รับฟัง 
เพราะฉะน้ันก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจนะคะ รับฟังรายการของภาคภาษาไทยมากๆเลยนะ
คะ 

สันติภาพ: ครับผม ส าหรับวันนี้ต้องขอบคุณ คุณวิศัลยามากๆเลยนะครับ 
วิศัลยา: ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ มีโอกาสคุยกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ 
สันติภาพ: ครับผม สวัสดีครับ 
วรันทร: ค่ะ และน่ันก็คือคุณวิศัลยา ศิษย์พี่ของรายการดนตรีพาเที่ยวของเรานะคะ และทั้งหมด

นี้ก็คือข้อความพิเศษจากอดีตผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการทั้ง 3ท่าน                 ใน
โอกาสพิเศษนี้ค่ะ คุณผู้ฟังหลาย ๆ ท่านที่ติดตาม Radio Japan มานาน พอได้ยินเสียง
ของทั้ง 3ท่าน ก็น่าจะหายคิดถึงกันบ้างนะคะ 

สันติภาพ: ครับ ในโอกาสนี้พวกเราก็ขอเป็นตัวแทนของทีมงานภาคภาษาไทย ขอบพระคุณ            
คุณผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตาม ติดต่อพูดคุยและติชม Radio Japan ภาคภาษาไทยมา โดย
ตลอดนะครับ และพวกเราจะตั้งใจท าหน้าที่ต่อไปครับ 

วรันทร: คุณสันติภาพคะ ในโอกาสพิเศษแบบน้ี ถ้ามีเพลงซึ้งๆสักเพลงก็น่าจะดีนะคะ 
สันติภาพ: ครับ ผมขอเลือกเพลง Kimi To Itsumademo หรือ อยู่กับเธอตลอดไป ผลงานของ 

Yuzo Kayama ครับ เพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าเพลงนึง ก็ถือว่าเอาใจคอเพลงเก่าด้ว  ละกัน
นะครับ เนื้อเพลงช่วงนึงบอกว่า “แม้อาทิตย์อัสดง ที่ย้อมสีของฟ้ากว้าง จะเปลี่ยนสีจืด
จางลง  ใจของเราสองคนก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่านานสักเท่าไหร่” 

วรันทร: ดิฉันว่า ฟังแล้วหวานซ้ึงมากเลยนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะ 
ดนตรี: เพลง Kimi To Itsumademo ของ Yuzo Kayama - Fade in 3:25 วิ แล้ว Fade out 
ดนตรี: เพลงประจ ารายการ2  Fade in 5 วิ แล้ว Fade under 
วรันทร: ถัดไปก็เป็นช่วงตอบจดหมายและอีเมลประจ าวันนี้กันแล้วนะคะ วันน้ีเราได้รับการติดต่อ

จากใครบ้างคะคุณสันติภาพ ? 
สันติภาพ: เรามาเริ่มกันด้วย คุณอรวรรณจากราชบุรีและคุณฐิตาภาจากกรุงเทพฯ แจ้งมาว่า               

มีปัญหาการส่งบทสนทนามาร่วมการแข่งประกวดบทสนทนา ของรายการมาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ ว่าส่งผ่านเว็บไซต์พิเศษของการประกวดแล้วเกิดเหตุขัดข้อง                  
ไม่แน่ใจว่าทีมงานได้รับผลงานบทสนทนาหรือเปล่าครับ 

วรันทร: ทีมงานยังไม่ได้รับผลงานของทั้งสองท่านนะคะ หากคุณผู้ฟังทั้งสองและท่านอื่น ๆ  ลอง
ส่งผ่านเว็บไซต์พิเศษแล้วไม่ผ่าน จะส่งมาทางอีเมลและจดหมายผ่านช่องทางติดต่อ
ปกติก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 
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สันติภาพ: ถัดมาครับ คุณเมฆินจากแพร่ ก่อนหน้านี้ติดต่อมาขอให้ส่งแบบเรียน “รายการมาเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”ไปให้ พร้อมผังรายการปีงบประมาณใหม่ แต่ล่าสุดติดต่อมาว่า
เนื่องจากต้องย้ายที่อยู่ แล้วจะแจ้งที่อยู่ใหม่มาอีกทีนะครับ 

วรันทร: รับทราบค่ะ ทราบที่อยู่ใหม่เม่ือไหร่ก็แจ้งเข้ามานะคะ แล้วทีมงานของเราจะจัดส่งไป ให้
ใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

สันติภาพ: ถัดมาครับ คุณกฤตยาจากชลบุรี เขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลังฟัง “รายการ              
มนต์เสน่ห์ศิลปะช้ินเอกของญี่ปุ่น” ตอนท่ีน าเสนอเรื่อง “ไหเก็บใบชาเคลือบลงยาลาย
ดวงจันทร์กับต้นบ๊วย” ผลงานของ Ninsei นะครับ คุณกฤตยาบอกว่า ผลงานศิลปะ
ยิ่งใหญ่ของNinseiชิ้นนี้ เป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยครับ เพราะว่า Ninsei รังสรรค์
ผลงานออกมาได้อย่างงดงามเลอค่า และยังเขียนมาชื่นชมผู้ด าเนินรายการ ในการ
ถ่ายทอดบรรยายเร่ืองราวออกมาได้ดีเยี่ยมครับ 

วรันทร: ขอบคุณมากนะคะคุณกฤตยา ส าหรับการติดตาม ค าชมและก็ความเห็นนะคะ 
สันติภาพ: สุดท้ายครับ คุณสิงหนาทจากกรุงเทพฯ เขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลังฟังรายการ 

“เข้าครัวญี่ปุ่น”ที่คุณ  Akiko Watanabe ผู้เชี่ยวชาญอาหารญี่ปุ่น พาชมตลาดโอมิโจ ใน
เมืองคานาซาวะครับ คุณสิงหนาทบอกว่าประทับใจเพราะว่า ฟังแล้วได้ทราบเรื่องการ
เลือกซื้อวัตถุดิบท าอาหารและวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น ฟังแล้วสนุกอยากฟัง ไป
ตลอดรายการนะครับ ด้านคุณอัครวินท์จากสมุทรสงคราม ก็เขียนมาแสดงความเห็น
รายการเดียวกัน บอกว่าฟังแล้วได้เรียนรู้เรื่องผักและอาหารท้องถิ่น และก็บอกว่าพอ
เห็นภาพผักต่างๆในเว็บไซต์ของ Radio Japan ก็ยิ่งอยากกินครับ 

วรันทร: ขอบคุณมากค่ะท้ังสองท่าน ส าหรับการติดตาม ค าชมและก็ความเห็นนะคะ 
สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ ทางรายการมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ นั่นก็คือทางรายการ           

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะจัดประกวดเขียนบทสนทนาครับ 
วรันทร: ทางรายการขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่าน เขียนบทสนทนาส่งเข้ามาประกวด                    

โดยก าหนดให้ตัวท่านเองเป็นตัวเอกในบทสนทนานั้นค่ะ 
สันติภาพ: เจ้าของผลงานท่ีได้รับเลือกสองผลงาน จะได้รับเชิญให้มาที่ญี่ปุ่นและไปยังสถานที่               

ที่ท่านใช้เป็นฉากในบทสนทนานั้น และแสดงบทบาทตามบทสนทนานั้น                            
เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ 

วรันทร: ส าหรับบทสนทนาที่จะส่งเข้ามานั้น จะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ อย่าพลาดนะคะส่ง
เข้ามาเยอะ ๆ เลยนะคะ นี่คือโอกาสที่จะได้มาญี่ปุ่นค่ะ วันหมดเขตคือ                               
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ค่ะ 

สันติภาพ: หนึ่งท่านจะส่งกี่บทก็ได้นะครับ ติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ทาง Homepage ที่ 
nhk.jp/thai และกดคลิกเข้าไปท่ีเว็บไซต์พิเศษ ประกวดเขียนบทสนทนา  จากนั้นก็
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเฉพาะ ที่ทางเราจัดท าไว้ได้เลยนะครับ  
คุณผู้ฟังครับ  คุณผู้ฟังสามารถเขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์
หรือขอเพลงกันได้เสมอเลยนะครับ หากเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตร จ่าหน้าส่งมาที่ 
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ตู้ ปณ.134 ที่ท าการไปรษณีย์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือส่งตรงมาที่ Thai 
Section, NHK World Radio Japan, Shibuya Tokyo, Japan 150-8001 ครับ 

วรันทร: ทางอีเมลเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ NHK.JP/THAI คลิกที่ติดต่อสอบถาม  ขอบพระคุณ
มากค่ะ 

ดนตรี: เพลงประจ ารายการ 2 Fade out 
สันติภาพ: คุณผู้ฟังครับ เวลาของรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้หมดลงแล้วนะครับ ส าหรับวันนี้ผม

สันติภาพ อัศวโสตถิ์ 
วรันทร: และดิฉันวรันทร วานิชถาวร ขอลาไปก่อน ซาโยนาระ สวัสดีค่ะ 
สันติภาพ: สวัสดีครับ ที่น่ี Radio Japan 
ดนตรี: เพลงซากุระซากุระ  Fade in 50 วิ แล้ว Fade out 

…………………………. 
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รายการ  สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม ข้อความจากฮิโรชิมาตอนท่ี 1 
ชื่อเรื่อง/ตอน  สื่อความน่าสะพรึงกลัวของอาวุธปรมาณู 
ออกอากาศวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2558ความยาว 14.55 นาที 
ผู้ด าเนินรายการ  โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ ฉวีวงศ์ ซากุไร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดนตรี Fade in 13 วินาที แล ว Fade out 
โฆษิต:  สวัสดีครับคุณผู้ฟัง ผมโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ ครับ 
ฉวีวงศ์ : และดิฉัน ฉวีวงศ์ ซากุไร ค่ะ  
โฆษิต:  คุณผู้ฟังครับ วันน้ีเม่ือ 70 ปีก่อน ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมา ระเบิดปรมาณู

ซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ท่ีใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติลูกนั้น ท าให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อย 140,000 คน และแม้แต่ขณะน้ีผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีก็ยังสร้างความทุกข์ทรมาน
แก่คนมากมาย ผู้คนที่ตกเป็นผู้ประสบภัยจากระเบิดปรมาณูครั้งน้ัน ก าลังสูงอายุขึ้นเร่ือยๆ 
ท่ามกลางสภาพเช่นน้ี การสื่อสภาพความเป็นจริงให้คนรุ่นต่อๆไปได้รู้จะท าอย่างไร นั่นคือ
ประเด็นใหญ่ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับ  

ฉวีวงศ์ : ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไปรวมเก้าครั้ง เรดิโอเจแปนจะน าเสนอรายการพิเศษชุด สื่อความ
ทรงจ าแห่งสงคราม ค่ะ ส าหรับตอนแรกคือ ข้อความจากฮิโรชิมาตอนท่ี 1 ค าบอกเล่าจาก
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา คุณอารียง ราชง ผู้ประกาศภาคภาษาฝรั่งเศสของเรดิโอเจ
แปน ไปที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา ซึ่งน าเสนอสภาพจริงของความเสียหายอันเกิด
จากระเบิดปรมาณูค่ะ 

ดนตรี: Fade up 7 วินาที แล้ว Fade out 

SFX: เสียงพูดภาษาญี่ปุ่น Fade in 12 วินาที Fade under 

โฆษิต:  ตอนน้ีผมมาที่ศูนย์อนุสรณ์สันติภาพที่อยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิมาครับ จากสถานที่ที่ผมยืน
อยู่น้ี สามารถมองเห็นโดมระเบิดปรมาณู ซึ่งเป็นซากอันน่าเศร้าที่หลงเหลือจากวันที่ 6 สิงหาคม 
2488 และตอนน้ีเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางไปทั่วโลกครับ ดวงระเบิดปรมาณูนั้นมีระยะทางห่างจาก
จุดศูนย์กลางการระเบิดแค่เพียง 160 เมตรเท่านั้น ตัวอาคารพังทลายไปเป็นส่วนใหญ่ รูปร่างก็
บิดเบี้ยวเปลี่ยนสภาพไปด้วย และท่ีบริเวณใกล้ ๆ กันน้ันก็มีอนุสาวรีย์สร้างอุทิศให้ผู้เสียชีวิต
ด้วย พอยืนอยู่ท่ีนี่ผมรู้สึกว่ามีบรรยากาศหนัก ๆ ท่วมท้นอยู่ในความรู้สึกครับ 

ฉวีวงศ์ : เมื่อ 70 ปีก่อน ย่านนี้คือแหล่งร้านรวงที่คึกคักอยู่ในตัวเมืองฮิโรชิมา มีรถรางวิ่ง มี
บ้านเรือนสร้างด้วยอิฐ สร้างด้วยคอนกรีตตั้งอยู่เรียงราย แต่ไฟไหม้รุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจาก
ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมานั้น ท าให้พื้นที่คึกคักแห่งนี้ถูกเผาวอดวายราบเป็นหน้ากลอง กล่าว
กันว่าผู้ที่อยู่ภายในรัศมี 1.2 กิโลเมตรจากพื้นท่ีศูนย์กลางการระเบิดประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิต
ภายในวันนั้นค่ะ 10 ปีหลังจากถูกทิ้งระเบิดปรมาณู คนฮิโรชิมาเปลี่ยนพื้นท่ีบริเวณนี้ให้เป็นสวน
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อนุสรณ์สันติภาพ และสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพขึ้นท่ีมุมหนึ่งด้วย เราจะไปที่พิพิธภัณฑ์
กันค่ะ  

SFX: _ เสียงทักทายกัน  Fade in 10 วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  ผู้ที่ออกมาต้อนรับคือคุณ เคนจิ ชิงะ อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ ตอนท่ี
ระเบิดลง คุณแม่ของคุณชิงะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางไป 3 กิโลเมตร และถูกกัมมันตภาพรังสี
ครับ  

เสียงบรรยากาศ Fade in 7 วินาทีแล้ว Fade out 

ฉวีวงศ์ : เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือหุ่นสองตัวที่ท าจ าลองขึ้นมาให้
เหมือนร่างกายคนจริงๆที่ตกเป็นเหยื่อปรมาณู มีผิวหนังถูกเผาไหม้ยับเยิน ถัดจากตรงน้ีมี
แบบจ าลองขนาดเล็กแสดงลักษณะพื้นท่ีใจกลางเมืองฮิโรชิมาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ  

โฆษิต:  ระเบิดปรมาณูระเบิดขณะที่อยู่เหนือพื้นดิน 600 เมตร ตอนท่ีระเบิดนั้นเกิดลูกไฟที่มี
อุณหภูมิสูงกว่า 1 ล้านองศาเซลเซียส ที่ใจกลางลูกไฟนี้ปล่อยรังสีความร้อนที่รุนแรงอย่างยิ่ง
ออกมา ท าให้พื้นผิวดินบริเวณศูนย์กลางการระเบิดมีอุณหภูมิสูง 3,000-4,000 องศาเซลเซียส
ครับ 

ฉวีวงศ์ : ร่องรอยของผลอันน่าสะพรึงกลัวจากรังสีความร้อนเหล่านั้นจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

ค่ะ เช่น ขั้นบันไดหินที่มีเงาด าๆของคนติดอยู่ นั่นคือชายคนหนึ่งที่น่ังอยู่บนขั้นบันได ห่างจาก
ศูนย์กลางระเบิด 260 เมตร ตอนท่ีเกิดการระเบิดค่ะ รังสีความร้อนรุนแรงท าให้พื้นผิวของ
ขั้นบันไดหินเปลี่ยนสีกลายเป็นสีออกขาวๆ แต่จุดที่ชายคนนั้นนั่งก็ยังเป็นสีของหินอยู่
เหมือนเดิม คือเหลือเป็นสีด าและดูคล้ายเงาติดอยู่ค่ะ มองได้ว่าชายคนท่ีถูกระเบิดรังสีความร้อน
นี้ตายคาที่ค่ะ ขั้นบันไดนี้ถูกใช้เรื่อยมาจนกระท่ังย้ายมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คุณชิงะซ่ึงเป็น
ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า ตอนท่ีตัวเองเป็นเด็ก บริเวณใกล้ๆบันไดหินที่มีเงาติดอยู่น้ีเคย
มีป้ายรถเมล์ และตัวเองก็เคยรอรถเมล์ตรงนั้นค่ะ ไปฟังคุณชิงะเล่ากันค่ะ 

R1: _เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณชิงะ Fade in 7  วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  ตอนผมเล็กๆ ผมมองเงานี่แล้วคิดไปด้วยว่าคนนี้ตายยังไงนะ แล้วผมก็รอรถเมล์ไปด้วย 
ผมเป็นเด็กแต่ก็คิดถึงเรื่องนั้นครับ 

ฉวีวงศ์ : ระหว่างทีเดินดูภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คุณอารียงไปหยุดอยู่ตรงภาพถ่ายค่ะ เป็นภาพ
ของคุณถูกไฟลวกสาหัสเพราะแรงระเบิดปรมาณู ผิวหนังหลุดออกจากร่างกายจนเห็นถึงกระดูก 
ตอนท่ีคุณอารียงอายุ 11 ขวบ เขาเคยถูกน้ าร้อนลวกที่ร่างกายท่อนบนส่วนหนึ่ง ผ่าน
ประสบการณ์การถูกของร้อนลวกอย่างรุนแรงมาค่ะ ความเจ็บปวดนั้นยังเด่นชัดอยู่ในความทรง
จ าและเม่ือมาอยู่หน้าภาพถ่ายตรงมุมจัดแสดง เขาก็นึกถึงความเจ็บปวดนั้นข้ึนมาค่ะ  
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โฆษิต:  ระเบิดปรมาณูแตกต่างจากระเบิดทั่วไปครับ จุดที่แตกต่างคือ พลังของระเบิดปรมาณู
เมื่อระเบิดขึ้นมานั้นรุนแรงกว่าหลายต่อหลายเท่า และจะปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมามากมาย 
ผู้ประสบภัยระเบิดปรมาณูที่ถูกกัมมันตภาพรังสี แม้แต่ตอนน้ีซึ่งผ่านมา 70 ปีแล้ว ก็ยังประสบ
ความทุกข์ทรมานเพราะโรคร้าย อันเป็นผลพวงจากกัมมันภาพรังสีอยู่ เช่น เป็นมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ  

ฉวีวงศ์ : มีคนคิดว่าผลพวงอันน าไปสู่โรคร้ายภายหลังนั้น ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะ เรา
ได้ถามคุณชิงะว่า ไม่กังวลหรือว่าการมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะท าให้ความคิดเช่นนั้นขยายออกไป
ค่ะ 

R2: _เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณชิงะ Fade in   9 วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีจะ 

ส่งผลกระทบไปสู่ลูกหลานได้ แต่ความคิดที่ว่ามันจะสร้างความเสียหายทางหน่วยพันธุกรรมนั้น
ก็ฝังรากแน่นครับ เม่ือพูดถึงแง่นั้น บางคนมีความคิดที่ว่าไม่อยากจะให้ความน่ากลัวของการถูก
กัมมันตภาพรังสีเป็นท่ีรู้กันกว้างขวางออกไป แต่อีกด้านหนึ่งคนท่ีผ่านประสบการณ์นั้นมาก็ไม่
อยากให้เกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นอีกเลย อยากให้ตัวเองคือคนกลุ่มสุดท้ายท่ีประสบ ผู้ที่ประสบภัย
ระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมาก็สองจิตสองใจในระหว่างความคิดสองอย่างนี้ครับ  

 R3: _เสียงพูดญี่ปุ่น Fade in 9วินาทีแล้ว Fade out 

ฉวีวงศ์ : ผู้ประสบภัยระเบิดปรมาณูก าลังมีอายุสูงขึ้นเร่ือยๆค่ะ ในสภาพเช่นนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้
บันทึกค าบอกเล่าของคนเหล่านี้เพื่อสื่อประสบการณ์โศกนาฏกรรมการท้ิงระเบิดปรมาณูให้คน
รุ่นหลังได้รู้ โดยเริ่มบันทึกภาพและค าบอกเล่าไว้ตั้งแต่ปี 2529 และจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558 
จ านวนที่บันทึกไว้ทั้งหมดมีมากกว่า 1,000 ชุดค่ะ คุณผู้ฟังคะ ที่พิพิธภัณฑ์มีคลังเก็บสิ่งของ
ส่วนตัวของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะระเบิดปรมาณูด้วยค่ะ ทางเราได้ขอให้คุณชิงะซึ่งเป็น
ผู้อ านวยการพาเข้าไปในคลังนั้นด้วยค่ะ 

SFX: _  เสียงสนทนา Fade in 8 วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  เมื่อเข้าไปก็พบลิ้นชักไม้ของชั้นวางของ ในลิ้นชักมีรองเท้า แว่นตา นาฬิกาข้อมือ 
กระเป๋า และของส่วนตัวอย่างอื่นเก็บอยู่ครับ สิ่งของเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของที่บริจาคให้แก่
พิพิธภัณฑ์ โดยพ่อแม่ที่ต้องการให้ของเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาเป็นหลักฐานว่าลูกชายหรือลูก
สาวของตนเองเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ การบริจาคมีมาอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งตอนน้ี ขณะน้ี
พิพิธภัณฑ์มีสิ่งของส่วนตัวเช่นน้ัน และของที่เกี่ยวข้องกับระเบิดปรมาณูเก็บอยู่ในคลังประมาณ 
20,000 ชิ้นครับ 
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ฉวีวงศ์ :  สิ่งที่คุณอารียงรู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งก็คือ กล่องข้าวที่ไหม้ด าเป็นตอตะโก
ของเด็กชายชิเงรุอายุ 13 ปี ซึ่งตอนท่ีประสบภัยระเบิดปรมาณูน้ันเขาอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของการระเบิดไป 600 เมตรค่ะ ในเช้าวันที่ 6 สิงหาคม ซึ่งระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมานั้น เด็กๆ
อายุ 12-13 ปี ถูกเกณฑ์ไปที่ใจกลางเมืองเพื่อรื้อตึกกันไม่ให้ไฟจากการโจมตีทางอากาศไหม้
ลามไปทั่ว ชิเงรุคือเด็กคนหนึ่งในจ านวนประมาณ 6,300 คนที่ตายค่ะ คุณชิงะเล่าเกี่ยวกับกล่อง
ข้าวนี้ให้ฟังค่ะ 

R4: เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณชิงะ Fade in 9วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  กล่องข้าวนี้ แมข่องเด็กเจอหลังจากระเบิดปรมาณูถูกทิ้งผ่านไปแล้ว 3 วัน ตอนท่ีแม่เจอ
เด็กชายคนน้ี ร่างของเด็กไหม้ด าสนิท ตายในสภาพกอดกล่องข้าวไว้ที่ท้องครับ ที่กล่องข้าวมีชื่อ
สลักอยู่ครับ เช้าวันนั้นแม่เตรียมข้าว ข้าวสาลีและข้าวฟ่างผสมกันใส่กล่องข้าวให้ถือไปครับ 

ฉวีวงศ์ :  คุณชิงะเล่าต่อไปว่าอย่างนี้ค่ะ  

R5: _ เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณชิงะ Fade in 8 วินาทีแล้ว Fade out 

โฆษิต:  ในบรรดาคนท่ีตายมีหลายกรณีท่ีไม่พบร่างหรือกระดูก มีแต่ของทีมีชื่ออย่างกรณีน้ี
กลับไปถึงมือพ่อแม่ครับ ทางเราก็พยายามจะบันทึกไว้ทุกอย่างเท่าที่สภาพจะอ านวย เช่น เจอ
ของที่ไหน ใครเป็นเจ้าของครับ  

SFX:              เสียงระฆัง:  Fade in 8 วินาทีแล้ว Fade out 

ฉวีวงศ์ : ขณะน้ีก าลังมีการก่อสร้างซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์และมีก าหนดเปิดใหม่ 
ประมาณช่วงต้นปีหน้าค่ะ คุณชิงะ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า เขาต้องการให้การจัดแสดง
สิ่งต่างๆในอนาคตสื่อความไร้มนุษยธรรมของอาวุธนิวเคลียร์ และการท าลายล้างอันเลวร้ายท่ี
อาวุธเหล่านั้นเป็นต้นเหตุ โดยสื่อออกมาอย่างมีพลังมากยิ่งขึ้นกว่าตอนน้ีค่ะ  

R6: _เสียงพูดญี่ปุ่นของคุณชิงะFade in 8 วินาทีแล้ว Fade out  

โฆษิต:  ตอนน้ีสิ่งที่เราก าลังวางไว้เป็นเป้าประสงค์คือ ด าเนินการเป็นพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็น
เพียงแห่งเดียวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่อไป แม้ผู้ประสบภัยระเบิดปรมาณูจากไปแล้ว เรา
คิดว่า จะหาวิธีจ าลองฉากที่ผู้ประสบภัยระเบิดปรมาณู 6 สิงหาคม เห็นจริงๆขึ้นมาใหม่ได้ไหม
นะ และจะพยายามด าเนินการในแนวทางนั้นต่อไปครับ และจะมาน ามาจัดแสดงให้ผู้มา
พิพิธภัณฑ์ได้ดูครับ  

ฉวีวงศ์ : คุณอารียงซึ่งเดินทางไปฮิโรชิมาครั้งแรก หลังจากระเบิดปรมาณูถูกทิ้งผ่านไป 70 ปี 
กล่าวความรู้สึกที่ได้จากประสบการณ์ครั้งน้ีว่าอย่างนี้ค่ะ 

SFX: _  เสียงพูดฝรั่งเศสของคุณอารียง Fade in10 วินาทีแล้ว Fade Under 
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โฆษิต:  สิ่งที่ซึ่งท่วมท้นผม ซึ่งได้มาพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมาเป็นครั้งแรก คือ ความ
เศร้าใจอย่างรุนแรงกับความหวังอันลึกซึ้งที่ผสมปนเปกัน เพราะความเจ็บปวดทรมานท่ี
ชาวเมืองฮิโรชิมาได้ประสบมา ท าให้ทุกคนไม่อาจเพิกเฉยได้เลยครับ ร่างที่ถูกเผาไหม้สาหัส 
และชีวิตที่สูญเสียไปน้ัน แสดงถึงความบ้าคลั่งของสิ่งที่เรียกว่าสงครามออกมาอย่างแท้จริง แต่ก็
มองเห็นความหวังต่อสภาพการณ์จริงเช่นกันครับ ที่ว่าขณะที่มีการทดลองนิวเคลียร์อยู่ท่ัวโลก 
ภายหลังการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่นางาซากิแล้ว จนบัดนี้ก็ไม่มีการน าอาวุธนิวเคลียร์มา
ใช้กับมนุษยชาติที่เมืองอื่นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว ดูเหมือนมนุษยชาติยังคงยึดม่ันบทเรียนท่ีมี
ความหมายหนักหน่วงนี้มาอย่างต่อเนื่องคือ พวกเราทุกคนคือฮิโรชิมา ผมอารียง ราชงส์ ภาค
ภาษาฝรั่งเศสของเรดิโอเจแปน รายงานจากฮิโรชิมาครับ 

ดนตรี: _ Fade in 15 วินาทีแล้ว Fade out 

ฉวีวงศ์ : คุณผู้ฟังคะ รายการพิเศษ สื่อความทรงจ าแห่งสงคราม ข้อความจากฮิโรชิมา ตอนท่ี 1 
จบลงแล้วค่ะ พบกับตอนท่ี 2 และเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ ส าหรับวันนี้ 

พร้อมกัน  สวัสดีค่ะ/ครับ 
ดนตรี:   Fade in 27 วินาทีแล้ว Fade out 

ที่น่ีเรดิโอเจแปนสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศในเครือข่ายNHK World 
กระจายเสียงจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรดิโอเจแปน ขอยุติการกระจายเสียงส าหรับภาคนี้
ลงแต่เพียงเท่าน้ี พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ  

ที่น่ีเรดิโอเจแปน 

----------------------- 
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