
บทที่ 3 

การเขียนสคริปต์รายการวีดิทัศน ์

โดย วรพจน์ นวลสกุล 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ช านาญการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการเขียนสคริปต์ 
2. เรียนรู้รูปแบบของการเขียนสคริปต์ชนิดต่างๆ 

3. น าความรู้ท่ีได้ไปประกอบการผลิตรายการ 
4. ถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้เขียนประสบมาจากการอ่าน การฟัง และการเห็นในรูปแบบบทโทรทัศน์

ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
 

ความส าคัญของบทโทรทัศน์ 

สังคม ภูมิพันธุ์ (2530) กล่าวถึง บทโทรทัศน์ (Script)  ว่าเป็นการน าเอาเนื้อหาเรื่องราวที่มีอยู่
หรือจินตนาการขึ้นมา เพื่อน าเสนอให้ผู้ดูผู้ชม ได้รับรู้อย่างพอใจ ประทับใจ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นท่ี
ยอมรับกันว่า บทโทรทัศน์เป็นหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้เขียนบทโทรทัศน์ (Script Writer) จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆ มีความเข้าใจ จิตวิทยา การรับรู้ของมนุษย์ 
ความชอบ ความสนใจ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา  รวมท้ังการใช้ภาษาที่เหมาะสม   
การเขียนบทโทรทัศน์ ควรก าหนดได้ว่า รูปแบบของ รายการ เป็นลักษณะใด การแนะน าหน่วยงาน 
องค์กร เป็นสารคดี การสาธิตหรือปฏิบัติการ รูปแบบจะใช้การบรรยาย การเล่าเรื่อง หรือการโฆษณา
สินค้าบริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ก ากับรายการ ช่างภาพ ผู้แสดง และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจเนื้อหาของเรื่อง
โดยรวม  

บทโทรทัศน์ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย ชวนชมชวนฟัง มีการเกริ่นน า การด าเนินเรื่องและ
บทสรุปท่ีกระชับสอดคล้อง รู้จักสอดแทรกมุขตลก เกร็ดความรู้ หรือเทคนิคแปลกๆ มีลีลาที่น่าสนใจ
จดจ าได้ดี เพื่อเป็นสีสันของเรื่องราว แต่ควรระลึกเสมอว่าบทโทรทัศน์อาจเป็นจินตนาการที่ได้จากค าพูด
เพียงเล็กน้อยแล้วน ามาขัดเกลาสร้างสรรค์ ให้มีความเหมาะสมทั้งภาพและเสียงดนตรีประกอบ การเขียน
บทโทรทัศน์จะมีทั้งแบบร่างบทอย่าง่าย และการเขียนบทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ 
 

ประเภทของบทโทรทัศน์ บทโทรทัศน์สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. แบบไม่เข้าตารางหรือแบบเรียงล าดับ เป็นแบบที่ไม่แบ่งคอลัมน์ภาพ และคอลัมน์  เสียง
หากแต่เขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการระบุฉากลักษณะภาพลักษณะเสียงและเวลาตามล าดับ  
ส่วนใหญ่ใช้กับการบันทึกเทปโทรทัศน์ในสติวดิโอ เช่น การสัมภาษณ์พูดคุยของผู้ด าเนินรายการหรือ
พิธีกรกับผู้ร่วมรายการ ส าหรับผู้ที่ช านาญใช้เวลาในการบันทึกเทปท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก  



 2. แบบเข้าตาราง เป็นการวางรูปแบบบทโทรทัศน์ให้ส่วนของภาพอยู่ซีกซ้ายเรียกว่าคอลัมน์
ภาพและส่วนของเสียงอยู่ซีกขวาเรียกว่าคอลัมน์เสียง คอลัมน์ภาพใช้ส าหรับเขียนลักษณะของมุมภาพ
ตัวหนังสืออธิบายมุมกล้องหรืออาจวาดเป็นภาพร่าง (Storyboard) บางครั้งอาจใช้ภาพถ่ายลงไปใน
คอลัมน์ภาพก็ได้ สิ่งที่ส าคัญก็คือค าสั่งหรือค าศัพท์เกี่ยวกับภาพที่น ามาใช้นั้นต้องเป็นท่ีเข้าใจของ
ผู้ร่วมงานการผลิตทั้งหมด และควรเหลือเนื้อที่ส าหรับผู้ก ากับรายการได้เขียนเพิ่มเติมสิ่งที่จ าเป็นด้วย  
ส่วนคอลัมน์เสียงใช้ส าหรับเขียนค าบรรยาย ดนตรีประกอบหรือเสียงพิเศษอื่นๆ นอกจากนั้นใช้เขียน
ค าอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับผู้แสดง และผู้บรรยายด้วย เช่น การใช้อารมณ์ชนิดต่างๆ การเคลื่อนไหวการ
ควบคุมเสียงเปล่งเสียงหรือการทอดเสียงเป็นต้น อย่างไรก็ดีรูปแบบน้ีอาจขยายคอลัมน์ภาพและคอลัมน์
เสียงให้สามารถก าหนดรายละเอียดมากยิ่งกว่าเดิมได้  ทั้งน้ีสุดแท้แต่ละหน่วยงานที่ท าการผลิต โดยยึดถือ
ความเข้าใจของทุกคนท่ีร่วมผลิตและความสะดวกเป็นหลัก 
 สังคม ภูมิพันธุ์ (2530) ได้สรุปรูปแบบของการเขียนบทโทรทัศน์ไว้ 5 แบบดังนี้ 

1. บทแบบสมบูรณ์ 
2. บทแบบกึ่งสมบูรณ์หรือแบบย่อ 
3. บทแบบก าหนดการแสดงและช่วงเวลา 
4. บทแบบเรียงล าดับเร่ืองที่เสนอ 
5. บทแบบเปิด 

1. บทแบบสมบูรณ์ Fully Scripted Show 
 เป็นบทแสดงรายละเอียดของภาพที่จ าเป็นและทางด้านเสียงจะบอกค าพูดทุกค าที่ผู้พูดจะพูดใน
รายการ ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกับบอกรายละเอียดด้านภาพและเสียงโดยสมบูรณ์บางครั้งจึงเรียกรายการ
ที่ใช้บทประเภทน้ีว่า Fully Scripted Show รายการท่ีใช้บทประเภทน้ีได้แก่รายการละคร รายการตลก  
รายการข่าวและรายการโฆษณาสินค้า  ที่ส าคัญในรายการเพื่อการศึกษาบทประเภทน้ีจะน ามาใช้เมื่อ
ม่ันใจว่าผู้แสดงรู้จักการพูดบทแทนการอ่านบทในขณะแสดง  มิฉะนั้นจะท าให้รายการน่าเบื่อได้ ประโยชน์
ของการเขียนบทประเภทน้ี ก็คือสามารถมองภาพของรายการได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพราะมีการก าหนด
มุมกล้องขนาดของภาพ การเคลื่อนไหวกล้องอย่างชัดเจน  
Story Boards (สตอรีบอร์ด)  
 เป็นกระบวนการก่อนการผลิต Pre Production เป็นการร่างแนวความคิดเชิงรูปธรรมที่ทีมงาน 
จินตนาการถึงเนื้อหา (บทประพันธ์) ให้ผู้ผลิตรายการ ท าการก ากับมุมภาพ ก ากับนักแสดง ก ากับการ
ถ่ายท า บันทึกเสียง บรรยากาศสถานท่ี รวมท้ังแนวทางการตัดต่อให้คล้ายคลึงกับสถานท่ีจริงมากที่สุด  
 หากเขียนหรือก าหนดได้มากเท่าใดก็จะเป็นการง่ายในการเตรียมการผลิตมากยิ่งขึ้น บางครั้งผู้
ก าหนดสตอรีบอร์ดอาจใช้ภาพถ่ายเป็นตัวก าหนดมุมภาพ แทนการวาดก็ได้เช่นกัน ส่วนใหญ่ใช้กับการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งมีทุนสูงและมีความละเอียดอ่อนในการผลิตมาก...  



 
ภาพที่ 18 ตัวอย่างการเขียนสตอรีบอร์ดเพื่อผลิตไตเติ้ลรายการวีดิทัศน ์

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบสมบูรณ์ 

ล าดับ ลักษณะมุมภาพ ค าบรรยาย/เสียง เวลา เทคนิค/ค าสั่งพิเศษ 

1 
ณ ใจกลางเมืองย่านชุมชนแห่งหนึ่ง 

เสียงรถยนต์
พลุกพล่าน ผู้คน
มากมาย 

0.10 Fade in กลางถนน 
ช-ญ เดินข้ามถนน 
 

2 

 

ช- เด๋ียวก่อนส่ิ 

ญ-บอกแล้วไงว่าเรา
จบกันแค่นี ้

0.10 Pan ตามทิศทางการ
เดิน 
เสียงรถยนต์กลางถนน 
(Cam 1) 

3 

 

ช-เธอก าลังเข้าใจผิด
นะ 
ญ-ไม่ฟังๆ ไม่ฟังอะไร
ทั้งนั้น พอกันทีเรา 

0.5 Cut (Cam 2) 
MS 

 

2. บทแบบก่ึงสมบูรณ์หรือแบบย่อ Semi - Scripted Show 
          เป็นบทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบสมบูรณ์ส่วนแต่ไม่ก าหนดรายละเอียดของมุมกล้อง แต่ว่างไว้
เพื่อให้ผู้ก ากับรายการได้ก าหนดเอง แต่บางรายการอาจก าหนดค าสั่งลงบนด้านภาพบ้าง ทางด้านค าพูด 
ค าบรรยายบ้าง บทสนทนาก็ไม่ได้ระบุหมดทุกตัวอักษรหรือทุกค าเพียงแต่ให้ประโยคเริ่มต้นประเด็นที่จะ
พูด และประโยคสุดท้ายเพื่อเป็นสัญญาณชี้แนะเท่าน้ัน จึงเรียกรายการท่ีใช้บทประเภทน้ีว่า  "Semi - 
Scripted Show" รายการท่ีใช้บทประเภทน้ี ได้แก่ รายการเพื่อการศึกษา  รายการปกิณกะ รายการ
สัมภาษณ์ เป็นต้น ที่ผู้สนทนาหรือผู้บรรยายพูดเองเป็นส่วนใหญ่ไม่มีระบุในบท  ดังตัวอย่าง การเขียน
สคริปต์รูปแบบรายการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบกึ่งสมบูรณ์ 

เรื่อง “10 ปีบริหารศาสตร์” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ล าดับ ลักษณะภาพ บทบรรยาย/ดนตรี เทคนิค 

1 -BUS LOGO- “10 ปีบริหาร
ศาสตร์” 

ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ ดึงดูดความสนใจ Graphic 
Animation  



2 อ.ธรรมวิมล เปิดเรื่อง บริเวณ
ด้านหน้าคณะ/ป้ายคณะ/
สวนหย่อมคณะ/สวนหย่อม 

“10 ปีที่ผ่านมา เราไม่ใช่สอนแค่บริหารธุรกิจ แต่เรา
สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม”่ 

Sound FXตัด
ภาพเข้า 
Shooting script 

3 ภาพหมู่บัณฑิต จากค ากล่าวนี้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาของคณะบริหารศาสตร์ เราได้ทุ่มเทสรรพวิชา 
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ดั่งปรัชญาของคณะ
ที่ว่า 

CG  

4 “คณะบริหารศาสตร์ มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการ
ท าประโยชน์รับใช้สังคม มีความรู้
สอดคล้องกับการท างานในบริบท
สังคมไทย 

นศ.เดิน เข้า-ออก หน้าตึก Stroke motion 

 

3. บทแบบก าหนดการแสดงและช่วงเวลา  Show Format 
          เป็นบทที่เขียนบอกเฉพาะค าสั่งของส่วนต่างๆ ที่ส าคัญในรายการ ฉากที่ส าคัญ ล าดับรายการและ
ก าหนดเวลาของรายการแต่ละตอน เรียกรายการท่ีใช้บทประเภทน้ีว่า The Show Format รายการท่ีใช้บท
ประเภทนี้ ได้แก่ รายการประจ าของสถานี อาทิ รายการสนทนารายการข่าวสั้น  รายการปกิณกะ รายการ
อภิปราย รายการนิตยสารและ Variety Show  
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบก าหนดการแสดงและช่วงเวลา 

รายการ "รอบร้ัว ม.อุบลฯ"  

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม  2552  เวลา  12:00-13:00 น.  

ผู้ด าเนินรายการ เพลิน วิชัยวงศ์ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เวลา 
ช่วงเวลา 

(นาทีและวินาที) 
เน้ือหาในรายการ/ผู้ด าเนินรายการ/พิธีกร 

14:00:00 
14:03:00 
14:23:00 
14:38:00 
14:43:00 
14:53:00 
14:58:00 
14:59:05 
15:00:00 

03:00 
20:00 
15:00 
05:00 
10:00 
05:00 
01:05 
00:55 

-  

- ผู้ด าเนินรายการกล่าวเปิดรายการและแนะน าผู้ร่วมรายการทุกคน 
- สนทนาเรื่องโครงการห้องสมุดเคล่ือนที่ ปี 2552  
- เทปการแสดงของนักเรียนโรงเรียน.... (VTR) 
- ให้ความรู้เร่ืองการจัดห้องสมุดในโรงเรียนขนาดเล็ก 
- การเชิดหุ่นเรื่อง "กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ" (VTR) 
- การให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของ ผอ. ครู นักเรียน ที่ร่วมโครงการ 
- พิธีกรกล่าวลาผู้ร่วมรายการเชิญชวนให้ติดตามรายการคร้ังต่อไป 
- เครดิตท้ายรายการ 
- ปิดรายการ 



 
4. บทแบบเรียงล าดับเรื่องที่เสนอ  
 เป็นบทที่เขียนเพื่อแสดงรายการท่ีจะน าเสนอทางหน้ากล้องตามล าดับก่อนหลังของเหตุการณ์
โดยระบุสิ่งที่จะต้องเสนอโดยคร่าวๆ ไม่มีค าสั่งหรือรายละเอียดเกี่ยวกับภาพและเสียงโดยเฉพาะ ใช้เพื่อ
บันทึกหรือถ่ายทอดสด บางครั้งบริษัทโฆษณาจะเขียนและเตรียมบทประเภทน้ีให้กับผู้ผลิตรายการว่า
ต้องการให้มีภาพสินค้าอะไรบ้างที่ออกอากาศ และมีค าพูดโฆษณาอย่างไรบ้างพอสังเขป ผู้ก ากับรายการ
จ าเป็นต้องน าบทประเภทน้ีมาก าหนดช่วงเวลาก่อน-หลัง เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดได้เข้าใจว่าเขาควรจะ
ท างานตามขั้นตอนอย่างไร บทประเภทน้ีนิยมใช้น าเสนอในรายการถ่ายทอดสด (live) 
 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบเรียงล าดับเรื่องที่เสนอ 
 ล าดับพิธีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2551 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ์

ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วันจันทรท่ี์ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 

ล าดับพิธีการ 
 08.00 น.  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตั้งขบวนเดินเข้าอาคารกีฬาเอนกประสงค ์(ประตูข้าง) 
 09.00 น.  พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ กล่าวเปิดรายการ แนะน าขั้นตอนพิธีการ (ด้านหน้าอาคาร) 
 09.05 น.  VTR แนะน าคณะหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 09.50 น.  ผู้ด าเนินรายการสัมภาษณ์อธิการบดี ถึงจ านวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับ
 พระราชทานปริญญาบัตรในปีน้ี  (ด้านหน้าอาคาร) 
 10.10 น.  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จถึงอาคารกีฬาเอนกประสงค ์ผู้บริหารถวายการต้อนรับการเสด็จ 
 10.20 น.  สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 11.05 น.  บัณฑิตออกมาตั้งแถวเตรียมส่งเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินกลับ 
 11.15 น.  ผู้ด าเนินรายการกล่าวปิดการถ่ายทอดสัญญาณ 

 

5. บทแบบเปิด Open Script 
          เป็นบทที่มีการเรียงล าดับประเด็นท่ีพูดหรือสัมภาษณ์ เช่น  ประเด็นท่ีพิธีกรจะถาม และประเด็น 
ส าหรับผู้ร่วมในรายการให้สัมภาษณ์ตอบเท่าน้ัน บทโทรทัศน์แบบน้ีไม่มีการก าหนดรายละเอียดใดเลย
เกี่ยวกับภาพและเสียงมักใช้ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อทีจ่ะน าไปตัดต่อแก้ไขอีกครั้ง 

 
ตัวอย่างบทถ่ายท าบันทึกเทปโทรทัศน์แบบเปิด 

______________________________________________ 
บทโทรทัศน์ เรื่อง  ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
   “ดอกบัวเกมส์” วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2549 
เจ้าของเร่ือง  ส านักการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี  



ความยาว  ประมาณ 12 นาที 
พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ เกริ่นน าถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ดอกบัวเกมส์” และแนะน าผู้เข้าร่วม
   รายการทุกคนตามล าดับ 
ประเด็นสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน ภาครัฐเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น บุคคล  

1. นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตอกย้ าถึงความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน)  

2. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตอกย้ าความเชื่อม่ันถึงความ
ร่วมมือของประชาชน และหน่วยงานภาคเอกชนและท้องถิ่น)  

3. ศ.ดร.ประกอป วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ความพร้อมของสนามกีฬา
และสถานที่พัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ กล่าวสรุปและขอบคุณผู้ร่วมในรายการ ปิดรายการ  
__________________________________ 

 

 การผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตามต้องอาศัยบทและรายการท่ีมีอยู่มากนั้นก็ต้อง  
การบทหลายรูปแบบ บางเรื่องต้องการรายละเอียดมาก เช่น บทสนทนาที่อาศัยค าต่อค าเพื่อแสดง
ลักษณะการถ่ายภาพของกล้องโทรทัศน์ และการจัดฉากเป็นต้น บทบางลักษณะไม่จ าเป็นท่ีต้องลง
รายละเอียดเพียงแต่ต้องการโครงร่างเท่าน้ันก็ ใช้ได้ การเขียนบทโทรทัศน์มีจุดมุ่งหมายอย่างน้อย 3 
ประการ คือ (สุรพล บุญลือ. 2540) 

1. เพื่อก าหนดรูปแบบของรายการ 
2. เพื่อบ่งบอกถึงเนื้อหาของรายการ 
3. เพื่อจัดล าดับข้อมูลที่ส าคัญของการผลิตรายการให้เป็นข้ันตอนสะดวกต่อการวางแผน

และการด าเนินการผลิต ผู้เขียนบทโทรทัศน์จ าเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับทักษะพื้นฐาน 
และเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง มุมมองของกล้องเป็นอย่างดี  

หลักการเขียนบทโทรทัศน์ 
1. ใช้ส านวนภาษา (Conversational language) แต่ไมค่วรใช่ค าแสลง  
2. ใช้ประโยคสั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย เป็นกันเอง (Informal) 
3. ข้อเท็จจริงคงอยู่ ไม่บิดเบือน ไม่ใส่ความเห็นไป (ข่าว) 
4. วิธีเขียนมักจะเขียนแบบ ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร บางครั้ง  ข่าววิทยุโทรทัศน์จะ
เขียนขึ้นต้นด้วยสถานท่ีและเวลาก่อนก็ได้ 
5. ใช้หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงมาใช้ในการเขียน คือ สั้น  ง่าย ตรงประเด็น รักษาข้อเท็จจริง 
ภาษาที่ดีสละสลวย ตรงตามยุคสมัยมีรสนิยมดี 
6. ค าบรรยายและภาพต้องไปด้วยกัน 
7. ค าบรรยายไม่ควรซ้ ากับรายละเอียดท่ีผู้ชมสามารถเห็นด้วยตนเองอยู่แล้ว  
8. หากภาพไม่ได้บอกอะไรเลย อย่าอธิบายหรือบรรยายมาก เพราะผู้ชมไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยิน



ด้วยตนเอง 
9. อย่าเขียนค าบรรยายให้ยาวกว่าความยาวของภาพยนตร์หรือ VTR 

  

 ส าหรับผู้เขียนเองขอยกตัวอย่างวิธีการเขียนบทโทรทัศน์ประเภทรายการเพื่อการศึกษาทั่วไป 
(สารคดี) ฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
จัดเก็บไว้ในหอประวัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 ตอนๆละ 3-5 นาที โดยแบ่งการเขียนสคริปต์
ออกเป็น 2 ส่วนแบบเข้าตารางคือ 

 ส่วนที่หนึ่ง  คือบทส าหรับผู้บรรยาย/พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ/ผู้แสดง  

 ส่วนที่สอง คือส่วนท่ีใช้ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้  
   ด้วยกันเป็นเร่ืองราวที่สมบูรณ์  ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างส่วนที่ 1(บทบรรยาย) 

วีดิทัศน์ฉลองวาระครบรอบ 2 ทศวรรษ 
ชุด ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ตอนที่ 1 “กว่าจะได้มาเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี 

สวัสดีครับ/ค่ะ ท่านผู้ชม ทราบกันดีแล้ว นะครับ/ค่ะ ว่าการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต
และการพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนในชาติเสมอ
มา โดยเฉพาะในภูมิภาคอีสาน  ซึ่งนับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่และมีประชากรมากที่สุดของประเทศ แต่ภูมิภาคนี้กลับมี
พัฒนาการที่ช้ากว่าภูมิภาคอื่นอยู่มาก ในอดีตสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลับมีเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงสถาบันเดียวเท่านั้น ผู้ปกครอง จ าต้องส่งบุตรหลานของตนไปเรียนในที่ห่างไกล  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากทีเดียว นะ
ครับ/ค่ะ.............................. 
 

ตารางที่ 5 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบบรรยายและแบบเข้าตารางส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
ตัวอย่างส่วนที่ 2 (บทถ่ายท าตัดต่อ) 

วีดิทัศน์ฉลองวาระครบรอบ 2 ทศวรรษ 
ชุด ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ตอนที่ 1 กว่าจะมาเป็น ม.อุบลฯ 
ล าดับที ่ ภาพ/CG ค าบรรยาย/ดนตรี F/X ค าสั่ง 

1 LOGO 20 ป ี File “Music 1.wav” CG  “title.avi” 
2 ผู้ด าเนินรายการกล่าว

สวัสดี บริเวณด้านหน้า
ป้ายมหาวิทยาลัย 

 สวัสดีครับ/ค่ะ ท่านผู้ชม ทราบกันดีแล้ว นะ
ครับ/ค่ะ ว่าการศึกษา มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ  รัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยต่างให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน
การศึกษาให้แก่เยาวชนในชาติเสมอมา  

Fade I/O 
Zoom in ใบหน้า
พิธีกร 

3 ภาพเก่า ชาวอีสานท านา 
ท าไร่ เล้ียงวัว-ควาย 

โดยเฉพาะในภูมิภาคอีสานซ่ึงนับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่
และมีประชากรมากที่สุดของประเทศ แต่ภูมิภาคนี้
กลับมีพัฒนาการที่ช้ากว่าภูมิภาคอื่นอยู่มาก  

Farmer 4-9.jpg 
 



4 นร.เดินไป รร.ริมถนน / 
นร.บนหลังคารถสองแถว
ไป รร./นร.เข้าแถวเคารพ
ธงชาต ิ

ในอดีตสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลับมี
เพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงสถาบันเดียวเท่านั้น 
ผู้ปกครอง จ าต้องส่งบุตรหลานของตนไปเรียนในที่
ห่างไกล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากทีเดียวนะครับ/ค่ะ 

 

 

อย่างไรก็ตาม เทคนิคการเขียนบทรายการโทรทัศน์ไม่มีกฎตายตัว ไม่มีสูตรทางเคมีว่าเขียนอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง แต่บทท่ีดีหรือไม่ดีจะเกิดจากการตัดสินด้วยความรู้สึกของผู้ชมมากกว่า 
 

บทสรุป 

 การเขียนสคริปต์ เป็นการน าเอาเนื้อหาเรื่องราวที่มีอยู่หรือทีจิ่นตนาการขึ้นมา เพื่อน าเสนอให้ผู้ดู
ผู้ชมได้รับรู้อย่างพอใจ ประทับใจ อาจกล่าวได้ว่าบทโทรทัศน์เป็นหัวใจหรือพิมพ์เขียวของการผลิต
รายการโทรทัศน์ เปรียบได้กับพิมพ์เขียวแบบแปลนในการก่อสร้างอาคาร ผู้เขียนบทโทรทัศน์จ าเป็นท่ี
จะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆ มีความเข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ ความชอบ 
ความสนใจ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาและการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม 
การเขียนบทโทรทัศน์จะมีทั้งแบบร่างบทอย่าง่าย (ไม่เข้าตาราง) และการเขียนบทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ 
(เข้าตาราง)  
 

ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายความส าคัญของสคริปต์ในการผลิตรายการวีดิทัศน์มาพอเข้าใจ  
2.  ให้ นศ.เขียนบทโทรทัศน์ (สปอทโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์) การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้

ถูกกฎจราจร ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความยาวไม่เกิน 1 นาที 
3.  ให้ นศ.เขียน Storyboard ไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี UBU Cable TV ความยาวไม่เกิน 10 วินาที 
************************** 


