
บทที ่5

การเขยีนบทรายการโทรทศัน์



การเขยีนบทรายการโทรทศัน์

บทโทรทศัน์หรือนิยมเรียกทบัศพัทว์า่สคริปต์ (Script)
บทโทรทศัน์จึงเปรียบเหมือนแผนท่ีเดินทาง การเขียนบท
จึงมีความสาํคญัท่ีสุดถือวา่เป็นหวัใจของการผลิต



หลกัการเขยีนบทรายการโทรทศัน์

การเขียนบทสาํหรับรายการโทรทศัน์ควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี

1. เขียนโดยใชส้าํนวนสนทนาท่ีใชส้าํหรับการพดูคุย ไม่ใชภ้าษาเขียน

2. เขียนโดยเนน้ภาพใหม้ากกวา่การพดู

3. เขียนอธิบายแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีกาํลงัพดูถึง

4. เขียนเพื่อเป็นแนวทางใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งผูช้มแต่ละกลุ่ม



5. พยายามใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีเขา้ใจกนั หรือเลือกใชค้าํท่ีเขา้ใจไดง่้ายกวา่

6. เขียนเร่ืองท่ีน่าสนใจ ไม่พยายามเขียนเร่ืองซ่ึงน่าเบ่ือ

7. เขียนโดยพฒันารูปแบบการเขียนของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบการเขียนของคนอ่ืน 

8. คน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะมาใชส้นบัสนุนเน้ือหาในบทอยา่งถูกตอ้ง

9.  เขียนบทเพื่อเปิดเร่ือง (opening) ใหน่้าสนใจและกระตุน้ใหผู้ช้มอยากชม

10. เขียนโดยเลือกใชค้าํอารมณ์ท่ีแสดงออกใหเ้ขา้ใจง่าย



11. ไม่ใชเ้ทคนิคประกอบมากเกินไป

12. มีความเช่ือมัน่ผูก้าํกบัรายการวา่สามารถแปลและสร้างสรรคภ์าพได้

13. ผูก้าํกบัจะผูอ้อกแบบวา่จะนาํเสนอบทอยา่งไรผา่นคาํอธิบายและคาํแนะนาํท่ีผูเ้ขียนเขียนไว้

14.ผูเ้ขียนบทตอ้งแจง้ให้ทราบว่าตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประกอบอะไรบา้ง โดยอุปกรณ์นั้นตอ้งมีความจาํเป็น หาไดง่้าย 
และไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย



คุณสมบัตขิองนักเขยีนบทวทิยุโทรทศัน์

นกัเขียนบทวทิยโุทรทศัน์ควรมีคุณสมบติัโดยทัว่ไปดงัน้ี

1. ช่างคิด (Inventiveness) เป็นคุณสมบติัสาํคญัของนกัเขียน คือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. อยากรู้อยากเห็น (A sense of inquiry)  นกัเขียนจะตอ้งศึกษาเร่ืองต่าง ๆ แลว้นาํมาคิดใคร่ครวญ

3. มีวนิยั (Discipline) จะตอ้งมีวนิยัในการเขียนเป็นอยา่งมาก เพื่อใหส้ามารถส่งบทไดต้รงเวลา

4. รู้จกัการใชภ้าษา (Knowledge of the language)  นกัเขียนบทจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถสร้างคาํต่าง ๆ ข้ึนมาได้



5. รู้จกัส่ือ (Knowledge of the media)  นกัเขียนบทตอ้งรู้ถึงการทาํงานของเคร่ืองมือของส่ือนั้นๆ 

6. มีความเพียร (Preserverance)  อาชีพนกัเขียนตอ้งมีความมานะอดทน มีความเพียรพยายามท่ีจะทาํใหไ้ด้



ธรรมชาตขิองบท

บทเปรียบเสมือนแผนท่ีในการถ่ายทาํ เพราะบทจะเป็นตวักาํหนดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง หากมีการ
เตรียมบทท่ีดี ก็จะช่วยให้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพออกมาไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นการเขา้ใจถึงธรรมชาติของบท 
ธรรมชาติของบทท่ีผูเ้ขียนบทจะตอ้งเขา้ใจ ไดแ้ก่

1. บทถือเป็นรากฐานของโครงเร่ืองขยายทั้งหมด การแสดง การพดู  รวมไปถึงการถ่ายทาํทั้งหมด

2. นกัเขียนบทอาจเตรียมโครงร่างบทเพื่อใหผู้ก้าํกบัศึกษา



3. บทอาจเขียนข้ึนหลงัจากถ่ายทาํไปแลว้ 

4. บทอาจเขียนข้ึนภายหลงัขั้นตอนการตดัต่อ



ขั้นตอนการเขยีนบทรายการโทรทศัน์

การเขียนบทวทิยโุทรทศัน์มีขั้นตอนง่าย ๆ 3 ขั้น ไดแ้ก่

1.  กาํหนดวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

ส่ิงแรกท่ีควรคาํนึงก่อนลงมือเขียน คือวตัถุประสงค์ของการเขียน ว่าเขียนเพื่ออะไร เขียนเพื่อใคร ต้อง
กาํหนดใหแ้น่นอน



2.  การกาํหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ 

ผูเ้ขียนตอ้งรู้ว่าเวลาในรายการของเรามีระยะเวลาเท่าไร เพื่อจะไดก้าํหนดรูปแบบของรายการให้เหมาะสม
3.  การกาํหนดหัวข้อเร่ือง ขอบข่ายเน้ือหา ค้นคว้า และลงมือเขยีน

เรากาํหนดหวัขอ้เร่ืองและขอบข่ายเน้ือหาไดง่้ายข้ึน จากนั้นจึงเร่ิมคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง



ประเภทของบทโทรทศัน์แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. บทวทิยโุทรทศัน์แบบสมบูรณ์ (The Fully Scripted Show) บทประเภทน้ีจะบอกคาํพดูทุกคาํพดูท่ี

ผูพู้ดจะพูดในรายการตั้งแต่ตน้จนจบ พร้อมกบับอกรายละเอียดเก่ียวกบัคาํสั่งทางดา้นภาพและเสียงไวโ้ดย

สมบูรณ์ 

ประโยชน์ของการเขียนบทวทิยุโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ คือ สามารถมองภาพของรายการไดต้ั้งแต่ตน้

จนจบ ทาํใหส้ามารถกาํหนดมุมกลอ้ง ขนาดภาพ และขนาดของเลนส์ท่ีใช้



บทวทิยโุทรทศันแ์บบสมบูรณ์



ข้อดีของบทประเภทนี ้คือ บทโทรทศัน์ท่ีสมบูรณ์สามารถช่วยใหทุ้กฝ่ายมองเห็นภาพท่ี

จะเกิดในรายการได้

ข้อเสียประการสําคญัของบท คือ ขาดความยดืหยุน่จากการท่ีมีขอ้กาํหนดทุกขั้นตอน



2. บทวิทยโุทรทศัน์ก่ึงสมบูรณ์ (The Semi-scripted Show) มีคาํพูดคาํบรรยายหรือบทสนทนาไม่ได้

ระบุหมดทุกตวัอกัษร บอกไวเ้พียงแต่หวัขอ้เร่ืองหรือเสียงท่ีจะพดูโดยทัว่ไป



ลาํดบั ภาพ เสียง เวลา

1.

2.

3.

4.

ภาพไตเต้ิลรายการ

LS. บรรยากาศในสตูดิโอของรายการ

เฉ่ียว แลว้ Z/I.

MS. พิธีกรในมุมทแยงขวา

ร่วมรายการ ตอน วิวาห์ใตน้ํ้ า

ภาพ twoshot พิธีกร และผูร่้วม

รายการ

F/I เพลงประจาํรายการ

F/O กล่าวทกัทาย และเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัผูร่้วม

รายการ

บทสมัภาษณ์ 1.การจดังาน และแรงบนัดาล

ใจ 2.บรรยากาศของงาน และส่ิง

ประทบัใจ

00.00

01.15

01.35

09.25

บทวทิยโุทรทศันแ์บบก่ึงสมบูรณ์



3. บทวิทยโุทรทศัน์บอกเฉพาะรูปแบบ (The Show Format) จะเขียนเฉพาะคาํสั่งของส่วนต่าง ๆ ท่ี

สาํคญัในรายการฉากสาํคญัๆ ลาํดบัรายการท่ีสาํคญัๆ บอกเวลาของรายการแต่ละตอน เวลาดาํเนินรายการ บท

โทรทศัน์แบบน้ีมกัจะใชก้บัรายการประจาํสถานี อาทิ รายการสนทนา รายการปกิณกะ รายการอภิปราย

บทวทิยโุทรทศัน์บอกเฉพาะรูปแบบ



4. บทวทิยโุทรทศัน์อยา่งคร่าวๆ (The Fact Sheet) บทประเภทน้ีจะเขียนเฉพาะส่ิงท่ีจะออก

ทางหนา้กลอ้งโทรทศัน์ และบอกคาํพดูท่ีจะพดูประกอบส่ิงท่ีออกหนา้กลอ้งไวอ้ยา่งคร่าวๆ ไม่มีคาํสัง่

ทางดา้นภาพและดา้นเสียง



บทรายการเจาะใจ

รูปแบบ – สมัภาษณ์

ความยาว 30 นาที

1. Interlude - เปิดรายการ 5

2. พิธีกร -กล่าวเปิดรายการ 2

3. โฆษณา .30

4. พิธีกร –กล่าวแนะนาํผูส้นทนา 2

5. สมัภาษณ์ - ประวติั ความเป็นมาของผูป่้วยโรคเอดส์ 5

6. โฆษณา .30

7. พิธีกร - นาํเขา้รายการ 2

8. สมัภาษณ์ - เหตุการณ์ท่ีเผชิญอยู ่8

9. พิธีกร -กล่าวสรุป 2

10. Interlude - ปิดรายการ 3

รวม 30บทวทิยโุทรทศัน์อยา่งคร่าวๆ (The Fact Sheet)



การวางโครงเร่ือง (Plot) ของรายการโทรทศัน์น้ัน โดยปกตจิะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

1. การเกร่ินนาํ (Introduction)

2. เน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body)

3. การสรุปหรือส่งทา้ย (Conclusion)



1. การเกร่ินนํา (Introduction)
ในการเกร่ินนาํหรือการนาํเร่ือง (Introduction) เป็นขั้นตอนท่ีจะกระตุน้ความสนใจของผูช้ม การเกร่ินนาํ

จะเป็นการหาส่ิงท่ีประทบัใจ หรือส่ิงท่ีต่ืนเตน้เพื่อใหเ้กิดน่าติดตาม

2. เน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body)
ในส่วนของเน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body) คือเน้ือหาเร่ืองราวทั้งหมดท่ีจะนาํเสนอ



3. การสรุปหรือส่งท้าย (Conclusion)

การส่งทา้ยหรือการสรุปเร่ือง (Conclusion) เป็นขั้นตอนท่ีจะยอ่เร่ืองทั้งหมดตั้งแต่การนาํเร่ืองและการ

ดาํเนินเร่ืองลงมาอยา่งมีศิลปะ เป็นการสรุปหรือเนน้ถึงความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองราว
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