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 สวัสดีคะ เมื่อสัปดาหที่แลวดิฉันไดไปจัดอบรม และประเมินทักษะการอานใหแกวาที่ผูประกาศ   
และวิทยากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงมีความตั้งใจจริงที่จะเปนผูประกาศที่ดี และตองการที่
จะเขารับการทดสอบเพื่อรับใบรับรองเปนผูประกาศจากกรมประชาสัมพันธ ประมาณ ๓๐ กวาคน และ
เทาที่ผานมาก็ไดไปอบรมและทดสอบใหแกผูประกาศขาว พิธีกร และวาที่ผูประกาศทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศนตาง ๆ เชน ไอทีวี ททบ. ๕ ยูบีซี ๑๙ ฯลฯ ไดพบปญหาดานการออกเสียงและปญหาดานการอาน
คําภาษาไทย เปนจํานวนมาก ที่ถือวาเปนความบกพรองของการอานออกเสียง ที่นาจะเปนเหตุใหไมสามารถ
ผานการ         ทดสอบเพื่อเปนผูประกาศได หากไมไดรับการแกไขอยางถูกวิธีจึงเก็บขอมูลมาขยายให
ทานผูอานไทยทาวนไดรับทราบ เผ่ือวาบางที อาจจะสนใจเปนนักจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศนกันบาง 
สําหรับในประเทศไทย หากใครตองการจะเปนผูประกาศจะตองสมัครเขารับการทดสอบและไดรับ
ใบรับรองการเปนผูประกาศจากกรมประชาสัมพันธ จึงจะประกอบอาชีพเปนผูประกาศได ซ่ึงการทดสอบ
เพื่อรับใบรับรองเปนผูประกาศนี้ นับวาเปนความฝนอันสูงสุด  ของผูที่สมัครใจจะเดินทางไปบนเสนทาง
สายนี้อยางราบรื่น หากแตถนนสายนี้ก็ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบอยางที่วาดหวังเอาไว เพราะในการทดสอบ
ทานจะตองทดลองปฏิบัติหนาที่           ผูประกาศดวยการอานหรือใชเสียงออกอากาศตามที่กรรมการ
กําหนดให โดยผูเขาทดสอบจะไดทราบและไดอานขอความที่จะทดสอบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ นาที 
ในขณะสอบก็จะมีคณะกรรมการไมต่ํากวา ๗ คน             ทําหนาที่ทดสอบและยังมีกรรมการรวมอีกไม
นอยกวา  ๕ คน ชวยกันฟงเพื่อพิจารณาการอานของผูเขาทดสอบในดานน้ําเสียง และคุณภาพของเสียง   ดู
วา  กระแสเสียง แจมใส หรือแหบแหง ส่ันเครือ ระดับเสียง และการเปลงเสียง เบาไปหรือดังไป เสียงสูง
หรือต่ําเกินไป เสียงขึ้นจมูกหรือไม ระดับเสียงสม่ําเสมอหรือ           ลากเสียง กระแทกเสียงเปนชวง ๆ  
ดานความชัดเจน  ออกเสียงชัดถอยชัดคํา เต็มเสียง หรือ รวบ ๆ รัว ๆ ออมแอม มีเสียงลมหายใจดังเกินไป 
มีเสียงจอกแจกในชองปาก มีเสียงลมพนหนาคําหรือมีเสียงลมเสียดแทรกออกมามากเกินไปหรือไม  ดาน
อักขรวิธี  ก็จะดูความถูกตองตามหลักเกณฑการออกเสียง การออกเสียง      ควบกล้ํา ร,ล การผันเสียง
วรรณยุกต  ดูวาเพี้ยนสระ เพี้ยนพยัญชนะ เพี้ยนวรรณยุกตหรือไม  ดานลีลาการ   นําเสนอ  ก็จะพิจารณา
เร่ืองวรรคตอนจังหวะ น้ําหนักคําและความ  อานเร็วไปชาไป อานสะดุด ตะกุกตะกัก ไมราบรื่น อานตก 
อานเกิน อานสลับคํา และอารมณในการอานเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม หรืออานเรื่อย ๆ เนือย ๆ ขาด
ชีวิตชีวา 



 ๒ 

  
 ที่พูดมานี้เปนเกณฑการพิจารณา ในการทดสอบผูประกาศของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงผูที่เตรียมตัว
จะเขารับการทดสอบตองเตรียมพรอมในการพัฒนาทักษะการอาน ตามเกณฑดังกลาวไมใหบกพรองหรือ      
ผิดพลาด และเตรียมพรอมทั้งสภาพรางกาย และจิตใจ หมั่นฝกฝนและรับฟงคําวิจารณหรือคําแนะนําของ       
ผูรู  หมั่นศึกษาหาความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการอานคําใหถูกตอง เชน การอานคํา
ยากหรือคําที่มักมีปญหาในการอาน เชน อักษรควบ อักษรนํา คําสมาส คําที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ           
คําที่มี รร (ร หัน) คําที่มีตัว ฑ คําที่มีตัว ฤ คําแผลง คําพองรูป (เขียนเหมือนกันแตออกเสียงตางกัน) คํา
พิเศษ (เชน บ ณ ธ ฯพณฯ ) คําบาลีสันสกฤต คําที่มีวรรณยุกตกํากับ เครื่องหมายตาง ๆ คํายอ ตําแหนง 
ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม บานเลขที่ หมายเลขโทรศัพท ปายทะเบียนรถ รหัสไปรษณีย เลขหนังสือราชการ เลข 
พ.ศ.         หรือพวกชื่อเฉพาะตาง ๆ ฯลฯ ซ่ึงก็เคยไดนําเสนอไปบางแลว และจะคอย ๆ นํามาพูดคุยกัน
อีกเรื่อย ๆ          เพื่อทบทวน ทานที่จะสนใจจะสอบเปนผูประกาศควรฝกอานขาว  ประกาศ บทความ  
สารคดี  รายงานทางวิชาการตาง ๆ บทสนทนา บทละคร บทรอยกรอง ฯลฯ ใหสามารถอานไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง คลองแคลว ไดเร่ือง ไดรส ไดอารมณเหมาะสมกับบทที่อาน ควรฝกอานดัง ๆ วันละนาน 
ๆ เปนชั่วโมง เพื่อใหเสียงอยูตัว และเกิดความชํานาญ 
  
ขอควรคํานึงในการฝกเพื่อเตรียมพรอมท่ีจะเขารับการทดสอบผูประกาศ 

- ฝกออกเสียง ร,ล และ ร,ล ควบกล้ําใหชัดเจน เปนธรรมชาติและคลองแคลว ไมรัวล้ินหรือกระดก
ล้ิน       ผิดที่ หรือขาดเกิน ควรออกเสียงใหฟงแลวแยกไดชัดเจนวา รัวล้ิน หรือกระดกลิ้น ควร
ฝกบอย ๆ         จนเกิดทักษะ และสามารถทําไดอยางเปนธรรมชาติ 

- ฝกอานใหเปนเสียงพูดเลาใหคนฟงอยางมีชีวิตชีวา มีจังหวะจะโคน แบงวรรค หยุดหายใจใหถูกที่
เหมาะสม ไมส้ันเกินไปหรืออานตอเนื่องกันไปตลอดโดยไมมีวรรคตอน 

- ฝกออกเสียงใหชัดถอยชัดคํา เต็มเสียง ดวยความมั่นใจ 
- ฝกการพูดหรืออานอยางมีสมาธิ ตั้งสติใหมั่นคง เพื่อลดความตื่นเตนหรือประหมา หากเกิดอาการ

ประหมา ควรหายใจเขาลึก ๆ สักครูกอนอาน 
- ฝกอานแลวบันทึกเสียงของตนเอง เพื่อฟงอยางสํารวจขอบกพรองและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น       

อยางไมยอทอ 
 แตอยางไรก็ดี แมบางคนที่ใฝฝนจะเปนผูประกาศหรือพิธีกร โฆษก อยางแนวแน ตั้งใจพากเพียร
พยายามทําทุกวิถีทางก็ยังไมอาจไปถึงดวงดาวได หลายคนผานการสอบหลายครั้ง แตยังไมสมปรารถนา          
จึงขอเปนกําลังใจใหและขอเสนอแนะใหสํารวจคุณสมบัติเฉพาะตัววามีความเหมาะสมที่จะกาวไปสูเสนทาง
สายผูประกาศหรือไม จากเอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง “การเตรียมตัวขอทดสอบเพื่อออกใบรับรอง
เปนผูประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน” ของกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้ 
 



 ๓ 

 
เสนทางสูผูประกาศ 

การปฏิบัติงานในหนาที่ของผูประกาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนการติดตอส่ือสารถึง       
ผูฟงและผูชมโดยตรง  ผูประกาศจึงนับเปนสื่อสัมพันธที่ใกลชิดที่สุดระหวางสถานีกับผูฟงผูชม  ผูทําหนาที่
เปนเหมือนตัวแทนของสถานี ที่มีบทบาทสําคัญขนาดที่เรียกไดวา เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหสถานีมีผูนิยม         
ติดตามฟงหรือชมรายการตาง ๆ มากหรือนอย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือผูที่จะทําใหสถานีมีความเจริญหรือ
ความเสื่ยมก็ได ดังนั้น กวาที่จะกาวเขามาเปนผูประกาศได จึงตองไตเตาดานตาง ๆ ที่เปนเกณฑซ่ึงนับเปน
องคประกอบดานความรูความสามารถของผูที่จะทําหนาที่นี้เทาที่พอจะประมวลมาไดคือ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีเหมาะสม 
 เปนผูที่มีพรสวรรคทางดานเสียง มีเสียงชัดเจนแจมใสไมแหบเครือส่ันพราหรือเพี้ยนแปรง . أ
 มีความสามารถที่จะถายทอดอารมณ ความรูสึก  และบุคลิกภาพของตนสูผูฟงทางการใชเสียง . ب
         มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะความเชื่อมั่นดังกลาวจะเปนพื้นฐานของการเปลงเสียงพูดและอาน . ت

ไดอยางมั่นคงไมลังเล  อันเปนลักษณะของเสียงที่สามารถเอาชนะใจผูฟงใหเกิดศรัทธาและติดตามฟง 
มีความสนใจเอาใจใสตอผูฟงทั้งในเวลาปฏิบัติหนาที่และนอกเวลา แบบเอาใจเขามาใสใจเรา และ . ث

สํารวจตรวจตราหาเหตุผลจากปฏิกิริยาที่ผูฟงมีตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อหาวิธีแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นอยู
เสมอ กลาวอีกนัยหนึ่งคือทําตนเปนคนของประชาชนทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

  เปนคนตรงตอเวลา  เพราะการกระจายเสียงออกอากาศทุกรูปแบบของรายการจะมีชวงเวลากํากับอยู . ج
การไมตรงตอเวลาของผูใดในชวงใดชวงหนึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวโยงถึงผูอ่ืนและรายการอื่นแนนอน 

 ตองเปนผูที่สามารถควบคุมอารมณและความรูสึกได เปนคนใจเย็นไมเปนคนตื่นเตนตกใจงายเกินไป . ح
        เปนผูที่มีการตัดสินใจดี เพราะบางครั้งบางกรณีผูประกาศตองมีหนาที่เปนผูตัดสินใจในเหตุการณ . خ

เฉพาะหนา 
ควรเปนคนมีอารมณขัน มองโลกในแงดี มีใบหนายิ้มแยม ราเริงแจมใสอยูเสมอ โดยเฉพาะในขณะ . د

กําลังปฏิบัติหนาที่ เพราะอารมณที่แจมใสจะชวยใหเสียงที่พูดและอานฟงร่ืนหูชวนใหติดตามฟง 
เปนผูใฝใจศึกษาคนควาหาความรู  ไมยอมหยุดอยูกับที่โดยเฉพาะในเรื่องของการใชภาษาไทย . ذ               

การเปลี่ยนแปลงไปและวิวัฒนาการของภาษา ตองพยายามติดตามใหทันและหมั่นฝกฝนอยูเสมอ 
         เปนผูกระตือรือรนสนใจตอปญหาตาง ๆ ขาวคราวความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดลอมและเหตุการณ . ر

รอบตัว  
 เปนคนมีเหตุผล มีรสนิยมดี และมีความจริงใจ . ز
๑๒. เปนคนมีคุณธรรมประจําใจ เปนพลเมืองดี และตองมีใจรักงานดานนี้อยางแทจริง 
 
 
 



 ๔ 

 
คุณสมบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
           คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน . أ

พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.๒๔๙๘ ขอ ๕ วรรคสองและขอ ๑๐ คือตองมี
ความสามารถอาน พูด และออกเสียงภาษาไทยไดถูกตองชัดเจนไดรับใบรับรองเปนผูประกาศจาก          
กรมประชาสัมพันธ ทั้งตองไมเปนบุคคลที่เปนภัยตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  

คุณสมบัติตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ วาดวยการออกใบรับรองเปนผูประกาศของสถานี . ب
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๗ คือ 

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ อายุไมต่าํกวา ๑๘ ปบริบูรณ 
๒.๓ ผานการทดสอบการเปนผูประกาศโดยการพิจารณาของคณะกรรมการทดสอบผูประกาศ 
      ของกรมประชาสัมพันธ คือ ตองสามารถทําหนาทีผู่ประกาศไดตามหลักเกณฑการใชเสียงพดู 
      และอานออกอากาศ  
 

ขอใหโชคด ีสมความปรารถนานะคะ  สําหรับผูที่รักจะเดินทางสายนี ้
 

สวัสดีคะ 


