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การเขยีนบท



OUT  LINE บรรยายเรือ่งการเขียนบท
เวลา 9.00-12.00 / 4 สปัดาห์

1. ชนิดของบท
2. ประโยชน์ของบทรปูแบบต่างๆ
3. วิธีการเขียนบท
4. องคป์ระกอบของบท
5. การลงมือเขียนบท
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บทคอือะไร และ

มกีีช่นิด
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⦿ 1.บท (Script) คอืการน าเนือ้หาเร ือ่งราวทีม่อียู่จากประสบการณ ์

หรอืจนิตนาการมาเขยีน เพือ่น าเสนอใหผู้ช้ม ไดร้บัรูเ้กดิความประทบัใจ

(Script Writer) ควรมคีวามรอบรูด้า้นเนือ้หา  
⦿ การใชภ้าษา และการเล่าเร ือ่ง โดยตอ้งก าหนดว่า รูปแบบของ รายการ

เป็นลกัษณะใด เป็นสารคด ีการสาธติหรอืปฏบิตักิาร รูปแบบจะใชก้าร

บรรยาย การเล่าเร ือ่งดว้ยเสียง หรอืการโฆษณา สินคา้บรกิาร ซึง่จะ

ชว่ยใหผู้ก้ ากบัรายการ ชา่งภาพ ผูแ้สดง และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจ
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บท..จงึเปรยีบไดก้บัภาพที่
เป็นตวัหนงัสอื เป็นเหมอืน 
“แปลนบา้น” ทีผู่เ้ขยีน
บรรจงรา่งแบบ/ออกแบบ ไว ้
ใหพ้รอ้มกบัการน าไปสรา้ง
เป็นบา้น 
( สือ่ )ในฝันตอ่ไป
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บทภาพยนตร ์และบทละคร
(เพือ่ความบนัเทงิ เพือ่การโน้มน้าวใจ )
บทโฆษณา ทางโทรทศัน ์/ ทางวทิยุ 
(เพือ่ยอดขายสนิคา้ เพือ่สรา้งการรบัรู)้
บทรายการโทรทศัน์
(บนัเทงิ สารคด ีทอลค์โชว ์ คลปิความรู ้ฯลฯ )
บทข่าว                                                                                                                      
(แสดงขอ้เท็จจรงิ)
บทประชาสมัพนัธ ์
( สรา้งความรู ้ความรว่มมอืรว่มใจ)

ชนิดของบท  **SCRIPT**



รูปแบบของบทโทรทศัน์
NEWS

Talk Show

Interview

Variety

Documentary

Game Show

Demonstration

ENTERTANMENT

EDUCATION

EDUTAINMENT



EDUTAINMENT

รายการเพือ่การศกึษาและบนัเทงิ
DEMONSTRATIONENTERTANMENT

รายการสาธติใหเ้หน็ขัน้ตอนและวธิกีาร



EDUCATION

รายการเพือ่การศกึษา
Discovery

สารคดี



2. ประโยชนข์องบท
เพราะบท นับเป็นสารตัง้ตน้ในการก าหนดรายละเอยีด  

โครงเร ือ่ง เนือ้เร ือ่ง เช ือ่มโยงสถานการณ ์เหตกุารณ์ ตวัละคร หรอื

ผูด้ าเนินรายการตา่ง ๆ  และเนือ้หาทีต่อ้งการน าเสนอ โดยผ่าน

กระบวนการคน้หา รวบรวม   เรยีบเรยีง เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการผลติงานน าเสนอใหอ้อกมาเป็นรายการ ภาพยนตร ์

คลปิ ตา่งๆ ตามทีผู่ส้่งสาร

( SCRIPT WRITER ) ตอ้งการ 
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ทฤษฏขีองการสือ่สาร

⦿ ในเบือ้งตน้ การท าวดิโีอหรอืคลปิ คอืการทีเ่ราตอ้งการสือ่สารไป

ยงัผูร้บัสาร ตามหลกัการของ

⦿ (  DAVID K .BERLO )

S M C R
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ผูส้ง่สาร สาร ช่องทาง ผูร้บัสาร



บทจะชว่ยในดา้นใดบา้ง

13
สรา้งความรูใ้หม่ใหผู้ช้ม

สร้างความรู้ใหม่ให้ผูช้ม

อธิบายให้เร่ืองยากให้เข้าใจได้ง่ายขึน้

ผูช้มได้แรงบนัดาลใจ

สร้างความเพลิดเพลิน

ผูช้มสามารถคิดตาม

ข้อมลูสามารถน าไปปรบัใช้



3 .วธิกีารเขยีนบท ( คลปิการสอน / ใหค้วามรู)้

IDEA / แกน่เร ือ่ง ตอ้งชดั
ก าหนดแกน่เร ือ่ง ของบท วา่ จะตอ้งการ

พูก เลา่ สอน หรอื น าเสนออะไร  หา BIG
IDEA .ใหเ้จอกอ่น

เนือ้หาตอ้งดี

คดัเนือ้หาที ่เป็นไปตาม BIG IDEA เชน่ตอนนี ้เรา
จะสอนเกีย่วกบัการเขยีนบทวทิย ุใหเ้รา  List สิง่ที่
จ าเป็นตอ้งบอกเกีย่วกบัหวัขอ้นีไ้วเ้พือ่มาท าบท

ภาษาตอ้งได้
ภาษาในบท ควรเขา้ใจ

ง่าย  ตรงกบัอาย ุเพศ ระดบั

การศกึษาของผูร้บัสาร
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การเล่าเร ือ่งไม่สะดุด 

วกวน

การเลา่ตอ้งใชภ้าษาที ่กลุม่คนฟัง

เขา้ใจ หากเป็นการสอน ตอ้ง

แปลภาษาทีย่ากใหเ้ขา้ใจ ง่าย พูดซ า้

พูดทวนใหห้วัขอ้ทีจ่ าเป็น 

เชือ่มโยงส่วนเกีย่วขอ้ง

การประสานแนวคดิกบัทมีงานอยา่งต่อเน่ือง 

และประชมุ ตดิตามสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งมใีนบท 

อืน่  ๆเชน่การนัดท าภาพประกอบ ภาพสาธติ 

มเิชน่น้ันเขยีนบทไปก็อาจะท าไม่ไดต้ามที่

ตอ้งการ

ค านึงถงึภาพและเสยีง

เวลาผดิทุกตวัอกัษรท่เขยีน ตอ้งจนิตนาการ

ไปดว้ยว่า ส่วนนีจ้ะใหผู้ช้มเห็นภาพอะไร

จะตอ้งใส่ภาพและเสยีงจดุไหน

ทีส่ือ่สารและเช ือ่มโยงกบัทีเ่ลา่ หากไม่มภีาพ

ใหค้ดิว่าจดุไหนตอ้งใสภ่าพ stock / CG
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รปูแบบการเขียนบท

1. แบบไม่ใส่ตาราง (แบบเรียงล าดบั
เหตกุารณ์) เป็นแบบทีไ่มแ่บ่งคอลมัน์
ภาพ
และคอลมัน์เสยีง เขยีนเรยีงล าดบั
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มกีารระบุฉากลกัษณะ
ภาพลกัษณะเสยีงและเวลาตามล าดบั มกั
ใชก้บัการบนัทกึเทปโทรทศัน์ในสตูดโิอ
เช่น รายการสมัภาษณ์บทละคร
คลปิสัน้ๆ

2. แบบใส่ตาราง 2-3 ช่อง
เป็นการวางรปูแบบบทโทรทศัน์ใหส้ว่นของภาพอยูซ่กีซา้ยเรยีกว่า
คอลมัน์ ภาพและสว่นของเสยีงอยูซ่กีขวาเสยีงใชส้ ารบัเขยีนค า
บรรยาย ค าพดู ดนตรปีระกอบหรอืเสยีงพเิศษ
ฝัง่ภาพ เขยีนอธทิีต่อ้งการใหผู้ช้มเหน็ เช่น อารมณ์ การยนื เดนิ
หรอืนัง่อยู่ ทีไ่หน



เราสามารถเขยีนบทได ้3 รปูแบบ

1. บทโครงรา่ง Break down- Scripted สรา้งเพยีงล าดบัเนือ้หาเป็นขอ้ขอ้ เพือ่ใหเ้ห็นภาพ
ทัง้รายการวา่ ในรายการมเีนือ้หาอะไรบา้ง หรอืใชใ้นการล าดบับทเร ือ่งราวทีจ่ะน าเสนอในรายการสด เชน่ข่าว

2.บทกึง่สมบูรณ ์Semi - Scripted มคี าพูด และค าอธบิายบางส่วน บางส่วนเมือ่

น าไปใชต้อนถา่ยท าจงึเพิม่เนือ้หา เขา้ไปไดภ้ายหลงั 

3.บทสมบรูณ์Fully Scripted มคี าพูดและค าอธบิายครบถว้น มกัท าในรายการทอลค์

โชว ์รายการสารคด ีรายการทีต่อ้งมเีนือ้หาทีถ่กูตอ้งสมบูรณ ์
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4. องคป์ระกอบของบท (การสอน) ม ี3 ส่วนคอื

1. การน าเขา้เนือ้หา (Introduction) เรา้ใจผูช้มวา่วนันีจ้ะได้
เจออะไร หรอืมเีร ือ่งใดน่าสนในในคลปิ คลปิจะมเีนือ้หาอะไรน่าสนใจบา้ง

2. เนือ้เร ือ่ง (Body) เป็นเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบั IDEA ทีต่อ้งการ
สอน โดยแบ่งเล่าทลีะประเดน็ และควรยกตวัอย่างประกอบเสมอ

3. การสรุปปิดทา้ย (Conclusion)
ถงึประโยชน ์สาระส าคญั และประเดน็ทีค่วรจดจ า หรอืคน้หาค าตอบตอ่หรอืใหข้อ้คดิ 
ค าคม ทิง้ทา้ย  หากมคีลปิสองใหบ้อกใหต้ดิตามตอ่
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ตวัอย่างบท
(ละคร)
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ตวัอย่างบท/ 
Storyboard

(โฆษณา/คลปิ )
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ตวัอย่างบท
(แบบตาราง)

(รายการ/
คลปิวดิโีอ)
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ตวัอย่าง
เน้ือหา/บท

(Edutainment)
(ตามใน handout )

รายการ  English คิดสนุก

ชั้น ป.4 คาบเรียนที่ 7 เร่ือง การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลตนเองและเพื่อน  

ภาพ เสียง
ปเูปเ้ปิดรายการ ปเูป ้: สวสัดีคะ่เดก็ๆ พบกบัพ่ีปเูปก้บัรายการ  

English คดิสนกุ อีกแลว้นะคะ เดก็ๆท่ี
โรงเรียนเจอพ่ีปเูปแ้ละนอ้งๆในรายการหลาย
ครัง้แลว้ รูจ้กัพวกเรากนัมากขึน้หรือยงัคะ ถา้
ยงัไมรู่จ้กัวนันีพ่ี้ปเูปจ้ะมาแนะน านอ้งๆให้
รูจ้กักบัเรามากขึน้ผา่นเกมสนกุๆและเนือ้หา
ในวนันี ้ซึ่งก็คือเรื่องการใหข้อ้มลูของตนเอง
และเพ่ือนๆคะ่ แตก่่อนอ่ืนเราใหเ้ด็กๆ อีก 6
คนท่ีน่ีแนะน าตวักนัก่อนนะคะ 

นอ้งๆแนะน าตวั นอ้งๆแนะน าตวัเป็นภาษาไทย 



ศพัทใ์นการถา่ยท าเพือ่การเขยีนบท

โดยทัว่ไป ใหเ้ขยีนดา้นเสยีงกอ่น ไม่ตอ้งกงัวลดา้นภาพ

และถา้มผูีท้ีเ่ช ีย่วชาญดา้นภาพ เชน่ โปรดวิเซอร ์ผูก้ ากบัภาพ จะ

เป็นคนคดิ รปูแบบ ชนิดของภาพใสใ่หส้อดคลอ้งกบั ดา้นเสยีงที่

ผูเ้ขยีนบทเขยีนไว ้แตห่ากตอ้งท าดว้ยตวัเองทัง้หมด เชน่ เจมส ์คาเม

รอน ทัง้เขยีนบททัง้ก ากบั ไททานิคก็จะล าดบั ภาพ ดไีซนภ์าพ 

เขยีนพลอต และเขยีนบทสนทนาเองทัง้หมด 
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ขนาดของภาพ (Type of shot)

1. Extreme Close-up (E.C.) (ภาพขนาดใกลม้าก) ถา่ยรายละเอยีด
เฉพาะสว่น เชน่ เม็ดเหงือ่บนจมูก ภาพสะทอ้นในดวงตา 

2. Close-up (C.U.) (ภาพขนาดใกล)้ ภาพ CU จะใชส้ าหรบัเจาะรายละเอยีดบนใบหนา้(หรอื
สว่นอืน่ๆก็ได)้ เนน้ความส าคญัเล็กๆ ในรายละเอยีดของ object น้ันๆ 
3. Medium shot(M.S.) (ภาพขนาดปานกลาง) ระยะเห็นคร ึง่ตวัคน         
เห็นสหีนา้ ทา่ทาง การเคลือ่นไหว ของตวัละครชดัเจนขึน้ 

4. Medium long Shot (M.L.S.) ภาพทีเ่ห็นรายละเอยีดของผูแ้สดงมากขึน้
ตัง้แตศ่รีษะจนถงึขา หรอืหวัเขา่ ซ ึง่บางคร ัง้ก็เรยีกวา่ Knee Shot เป็นภาพทีเ่ห็นตวัผูแ้สดงเคลือ่นไหวสมัพนัธก์บัฉาก
หลงัหรอืองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นในฉากน้ัน

5. Long Shot (L.S) (ภาพขนาดไกล) เห็นรายละเอยีดของ
สภาพแวดลอ้ม ว่าท าอะไรทีไ่หน ส่วนใหญ่จะใชเ้ล่าเกีย่วกบัสถานที ่เวลา 

6. Establishing shots (E.S.L) (ภาพขนาดไกลมาก) ถา่ยสิง่ทีอ่ยู่ไกล 
/ ใหเ้ห็นมุมกวา้ง / บางทเีรยีกว่า ภาพมุมกวา้ง แสดงสิง่แวดลอ้มทัว่ๆ ไป 



Extreme Close-up (EC)

ภาพระยะใกลม้าก

Medium shot(MS)

ภาพครึง่ตวั
Establishing shots (EL.)

ระยะไกล- ภาพกวา้ง- บรรยากาศ

Close-up (CU)

ภาพระยะใกล้
Medium long Shot (MLS)

ภาพครึง่ตวัทีเ่หน็องคป์ระกอบอื่นๆ
ในฉากรว่มดว้ย

Long Shot (LS)

ภาพกวา้ง
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ลงมอืลองเขยีนกนัคะ่

ความยาว 5-10 นาที

โดยสามารถท า

แบบฟอรม์ขึน้มาไดเ้อง

ดา้นบนหวักระดาษ

เขยีนรายละเอยีด

โดยท ัว่ไป 1 หน้า A 4 
เท่ากบั 1 นาที

โดยประมาณ

.

ภาพ (VISUAL) เสยีง (SOUND )

XXXXX XXXXXX

XXXX

XXXXX

สครปิตร์ายการ
ความยาว
ออกอากาศ
ผูบ้รรยาย
---------------------------------------------------



คลปิควรยาว
แคไ่หน

.
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THANKS!**
Any questions?
You can find me at:
⦿ LINE : JIBHUB111
⦿ EMAIL : 

Adtitude2011@gmail.com
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