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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

หญิงแกรงหัวใจนักสูนําบทเรียนมาเปนกลยุทธ 
ขาววันที่ 3 ธันวาคม 2551 แหลงขาวจาก สยามรฐั 
 

 
   หญิงแกรงหัวใจนักสู 
นําบทเรียนมาเปนกลยุทธ 

 คลื่นหนาปดวิทยุในปจจุบันถือวาแขงขันกันสูงมาก ทั้งเรื่องคุณภาพรายการ การจัดอีเวนตมารเก็ตติ้ง และ
ที่กลายเปนแมเหล็กที่บรรดาคลื่นวิทยุระดับแนวหนาจะมองขามไมไดนั่นคือ ดีเจ ยุคนี้ไมใชขายแคเพียงเสียง และ
ลีลาในการจัดรายการเทานั้น แตรวมถึงรูปรางหนาตา บุคลิกตองโดนตาโดยใจ จึงเปนสวนผสมของความสําเรจ็ที่
จะเรียกเรตติ้งคนฟงใหมๆ และรักษาฐานลูกคาเกาเอาไว 
 ทิพสราวัล ธีระพงษพันธุ กรรมการผูจดัการบริษัท มีเดีย เลิฟเวอร จาํกัด ในฐานะผูบริหารของคลื่นลูกทุง
88.5 เอฟเอ็มใหสัมภาษณวา กลยุทธการตลาดที่เรียกความสําเร็จในดานคนฟง เกิดจากการวางนโยบายที่มี
กลุมเปาหมายชัดเจน ทําใหไดรับแฟนเพลงกลุมใหมที่สนใจลูกทุง ทีมงานทุกคนตอสู เพื่อทําใหคลืน่ 88.5 
แตกตาง เราตองการใหคลื่นนี้เปนคลื่นลูกทุงรวมสมัยที่ขีดเสนไวไมต่ํากวาป 2530 บวกเพลงเพื่อชีวิต  
 สําหรับคอนเซปทของเราคือ ลูกทุงอารมณดี 24 ชั่วโมง ในโลกปจจุบันมีแตความเครียด จงึดึงความเปน
ไทยออกมาดีกวา คือเพลงลูกทุงนั่นเอง เนื้อเพลงของเพลงลูกทุงสวนมากจะเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เราจึงเลือก
เปดเพลงตามชวง เริ่มจากทุกตนชั่วโมงวันจันทร-ศุกร เราเรียกวาเพลงฮติไมติดเบรก โดยเปด 3 เพลงรวด เพลงที่
เปดสวนมากจะเปนเพลงที่ฮิตอยูในขณะนั้น และจะเปดเพลงตามที่ขอมา คายเล็กๆ เราก็เปดเพลงให ไมใชวาเรา
จะเลือกเปดเฉพาะเพลงของคายใหญเทานั้น  
 นอกจากนี้ยังมีชวงแกะกลองลองฟง คือเราเปดโอกาสใหศิลปนทุกคนทั้งเกาใหมนําเพลงมาเผยแพรได
เพียงแตขอใหเพลงดีมีคุณภาพเปนยินดีสนับสนุนแบบไมแบงคาย สวนผลงานของแตละศิลปนจะตอยอดได
เพียงใดก็ตองขึ้นอยูกับกระแสคนฟงเปนหลัก ชวงเพลงชีวิตฮิตไดใจ เพลงฮิตติดมันเนนจังหวะสนุกๆ และเพลงฮิต
คิดถึง(ตองลากเสียงดวย)เปนเพลงประมาณป 2530 โดยใน 1 ชั่วโมงเรามีหมด แตไมเปนสังขยาเราแบงชัดเจน  
 แนวคิดการเปดเพลงดังกลาว ทําใหไดรบัแฟนเพลงกลุมใหมที่สนใจลูกทุง รวมถึงกลยุทธการจัดรายการ

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ     ฉบับประจําวันท่ี  4    เดือนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา   17 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ของนักจัดรายการในชวงตางๆ ประสบความสําเร็จเปนอยางดี กลุมคนฟงตองไมใชคนแกมาก เพลงเกามารีมิกซก็
เปดได โดยรวมรายการของเราตองหลากหลาย 
 ขณะที่ดีเจของคลื่นเราจะพูดแบบพอดี โดยเปนคนเลือกเอง พิจารณาดูจากไหวพรบิในการจัดรายการ พูด
สุภาพ และจะฟงดีเจทุกชวงจัดรายการหากพูดไมดจีะโทรเขารายการทันที ที่หองสงจะมีโทรศัพทอยูเครื่องหนึ่ง
เปนเบอรเฉพาะ เสียงดังขึ้นมาเมื่อไหรดเีจที่จัดรายการอยูในชวงนั้นถูกวจิารณไดเลย ไมใชจับผิด แตตองการแก
จุดบกพรอง คลื่นวิทยุถาอยูนิ่งคือตาย ชวง 3 เดือนแรกเรียกวาฟงเกือบตลอด 24 ชั่วโมง  
 ในสวนดีเจแตละคนของคลื่นตอนนี้มีอยู 12 คน แตละคนมีแฟนคลับของตัวเองมากขึ้นทุกวัน เปนดีเจหนา
ใหมทั้งหมด กวาจะลงตัวก็มีเปลี่ยนบาง ชวงนี้คอนขางจะลงตัวแลว ตอไปจะเนนกิจกรรม ตอนนี้เรามีรถคลืน่ทะลุ
ทะลวงไปจัดสดตามตลาดสด หรือฉันทนาปารตี้ไปยังกิจกรรมในยานที่มีโรงงานเยาะ เรียกวากิจกรรมจะจัดแทบทุก
สัปดาห เปนยุทธการปาลอมเมือง  
 สวนปญหาเรื่องการทํางาน เรื่องนี้ไมมีปญหาเลย เพราะเราทํางานแบบระบบครอบครัว ถามีอะไรกันก็
เหมือนคนในครอบครัวสั่งสอนกัน แบบพี่สอนนอง แมสอนลูกอยางนั้นมากกวา  
 เสนทางบนถนนสายนี้ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ บางครั้งสะดุด บางครั้งราบรื่น บอสสาวคนเกงกลาววา 
ธุรกิจบันเทิงตองออกตัวกอนเลยวาเปนธุรกิจที่เหนื่อย เพราะตองบริหารงานเพือ่สรางมวลชน อันดับแรกความ
แตกตางระหวางบันเทิงกับธุรกิจอื่น คือธุรกิจบันเทิงเราตองมีความเขาใจ และตองเขาใจ ความตองการของมวลชน
ตองเขาใจวาเขาตองการอะไร ตางกับธุรกิจอื่นตรงที่วา ธุรกิจบันเทิงจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราตองทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เรื่องของกลยุทธนี่ตองมองไวหลายๆ ชั้น ไมถึงกับคิดมาก แตตองพลิกแพลงใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือตองพรอมรับมือทุกสถานการณ  
 กุญสูความสําเร็จ คือความเขาใจ ที่ตองตีโจทยใหแตกวา คนฟงตองการอะไร แลวก็มาปรับตัวเรา ตอง
สนองตอบตอความตองการเหลานั้น อนาคตสําหรับมีเดีย เลิฟเวอรแลว ยังคงอยูในธุรกิจบันเทิง เอฟเอ็ม 88.5 นี่
แมจะประสบความสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง แตตองพัฒนาใหดีขึ้น ทุกวันนี้ยังคิดเปนการบานอยู ทั้งเรื่องเพลงเรื่อง
กิจกรรม คิดตลอด เพื่อเราจะไดกาวนําคนอื่นอยูตลอด เรียกวาคิดเพื่ออนาคต ขางหนาถาจะมีธุรกิจอะไรใหม หรือ
จะทําอะไร ถาฐานเราดีมั่นคงแลวก็กาวไปไดสบายๆ ที่คิดทุกวันนี้ เปนการรองรับสําหรับวันขางหนา ตองพรอมเพื่อ
การเดินไปขางหนา ที่สําคัญตองมั่นคง   
  เด็กสาวจากเมืองจันทนดวยหนาตาที่โดดเดนจนไดรับเลือกใหเปนดรัมเมเยอรของโรงเรียนตั้งแต

ประถมจนมัธยม โดยเลนละครและรําของโรงเรียนทุกป ชอบดานนี้ กอนเรียนตอระดับปริญญา
ตรีท่ี มศว ประสานมิตร บางแสน ดานการแสดงและ
ภาษาอังกฤษ ไดมีโอกาศเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาหลายชิ้น จนมีเงินเก็บเปนกอบเปนกําจาก
น้ําพักน้ําแรงในวงการบันเทิง  
 สาวราศีพิจิกเลายอนกอนกาวเขาสูวงการคลื่นวิทยุวา จบออกมาไดเปนครูที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สอน
ภาษาอังกฤษ จากนั้นไดแตงงานจึลาออกมาเลี้ยงลูกจนลูกโตจนเขาเรียน จึงคิดวานาจะทํางานอีกครั้ง และมีหลาย
บริษัทชวนใหไปทํางานดวย พอดีคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือเฮยีฮอ ซึ่งรูจักกันมานานแลวขวนใหเขามาทํางาน
จึงตกลงเขามาเปนที่ปรึกษาใหอารเอส 
 การทํางานไมมีปญหา เพราะเปนคนที่มีเพื่อนเยาะหลากหลายวงการ เปนคนที่ไมเอาเปรียบใครและไมี่ให
ใครมาเอาเปรยีบ มีจุดยืน นิสัยสวนตัวเปนคนเรียบงายไมถือตัว รักใครรักจริง ยิ้มงาย เขากับคนงาย และไวใจคน
งาย ธุรกิจจึงเดินหนาไปไดดวยดี เฮียฮอใหเกียรติในการทํางาน ตอนนั้นอารเอสมีรายการเยาะมาก เรียกวาอยู
ในชวงขาขึ้น เราก็บริหารงานทุกอยางออกมาดี เรียกวาประสบความสําเร็จสูงมาก 
 ผูบริหารคนเกงบอกวา พอถึงจุดหนึ่งก็มานั่งคิดถึงตัวเองวา ถึงเวลาแลวที่จะเดินดวยลําแขงของตัวเอง จึง
ลาออกจากอารเอส ตอนนั้นไมมีปญหาอะไรจากกันดวยดี และมาทํารายการโทรทัศนที่ชอง 5 ทําอยูหลายรายการ 
ผลตอบรับเปนไปดวยดี พรอมมองเห็นชองวางในตลาดเพลงลูกทุงที่ตอนนั้นมีคลื่นเดียว เหมอืนผูกขาด คนลูกทุง
ไมมีตัวเลือก คิดวาตลาดลกูทุงเราสามารถเขาไปแชรได เพราะคอนเซ็ปที่คิดไมเหมือนกัน เราเปนเพลงลูกทุงรวม
สมัย และเพลงเพื่อชีวิต เปดเพลงไมต่ํากวาป 2530  
 เมื่อป 2550 กองทัพเรือไดเปดประมูลคลื่น 88.5 บริษัทจึงไดเขารวมประมูลดวย โดยเราเสนอเปดเพลง
ลูกทุงในรูปแบบดังกลาว และชนะการประมูล เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2550 บริษัทเราลงทุนสูงมาก 
คาใชจายเดือนละไมต่ํากวา 6 ลานบาท ทั้งคาเครื่องมือ เงินเดือนดีเจและพนักงาน รวมทั้งคาลิขสิทธิ์เพลงดวย
ตอนนั้นคายเพลงคิด 2.5% จากรายรับ โดน 2 คายใหญก็ 5% เรียบกวาแพงมาก เดือนแรกๆ ยอมรับวาเหนื่อยแต
ไมทอ เพราะเรายังใหมไมมสีปอนเซอร เราอดทนและใหผลงานเปนเครื่องพิสูจน 
 กลิ่นอายของ 88.5 เอฟเอ็ม จะออกมาเปนเหมือนกับเพลงสตริงแบบปอป คือฟงสบาย แตนี่จะเปนลูกทุง
แบบปอป ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี ผานไป 4 เดือนคลื่น 88.5 ลูกทุงไทยแลนด เรตติ้งของคลื่นไตจากอันดับ 
17 มาอยูอันดับ 4 จากการสํารวจของเนลสัน มีเดีย และผานมาถึงวันนี้เราอยูอันดับ 2 ของกลุมอายุ 30 ปขึ้นไป เรา
ถือวาเราแขงกับตังเองไมไดแขงกับคนอื่น  
 การกลาพัฒนาสิ่งใหมใหเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา นับวาไมใชเรื่องงายๆ หลายครั้งที่ตองเจอความเหนื่อยลา
บางครั้งตองเจอปญหาจนทอแท แตสําหรับ “ทิพสราวัล”เพียงแตลงมือทําในสิ่งที่รัก ตอใหงานนั้นยากเพียงใด
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สุดทายก็ผานไปไดดวยดี เพื่อใหคลื่น 88.5 ลูกทุงไทยแลนด คลื่นลูกทุงอารมณดี 24 ชั่วโมงอยูในใจของผูฟง
ตลอดไป…  

 
  
 


