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การเขียนบทรายการ
วิทยุโทรทัศน�วิทยุโทรทัศน�



การเขยีนบทรายการวทิยุ
 1. องค�ประกอบของบทวทิยุโทรทัศน� 

 2. ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน� 

 3. คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขียนบทวทิยุโทรทัศน�  3. คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขียนบทวทิยุโทรทัศน� 

 4. ขั้นตอนการเขียนบทวทิยุโทรทัศน� 

 5. หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน�แต!ละประเภท 

 6. เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผลิตเป0นบทวิทยุโทรทัศน� 

 7. คุณสมบตัิของผู%เขียนบทวิทยุโทรทัศน�

การเขยีนบทรายการวทิยุโทรทัศน�

ต!างๆ ที่ใช%ในการเขียนบทวทิยุโทรทัศน� ต!างๆ ที่ใช%ในการเขียนบทวทิยุโทรทัศน� 

หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน�แต!ละประเภท 

ผลิตเป0นบทวิทยุโทรทัศน� 

คุณสมบตัิของผู%เขียนบทวิทยุโทรทัศน�



องค�ประกอบของบทวทิยุโทรทัศน� 
 1. ส!วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต

 2. ส!วนกําหนดรายละเอียดของภาพและเสียง 

ของบทวทิยุโทรทัศน� 
ส!วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตรายการ

รายละเอียดของภาพและเสียง 



องค�ประกอบของบทวทิยุโทรทัศน� 
 1. ส!วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การผลิตรายการ
◦ เป0นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการผลิต◦ เป0นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการผลิต
รายการจะใส!ไว%ในส!วนแรกของ
บทวิทยุโทรทัศน�โดยพิมพ�ในกระดาษ
แยกต!างหากจากส!วนอื่นของบทวิทยุ 
โทรทัศน�

ของบทวทิยุโทรทัศน� 



องค�ประกอบของบทวทิยุโทรทัศน� 
 2. ส!วนกําหนดรายละเอียดของ
ภาพและเสียง 
◦ส!วนนี้ต%องอยู!ในหน%าเดียวกันเพื่อแสดง◦ส!วนนี้ต%องอยู!ในหน%าเดียวกันเพื่อแสดง
ความสัมพันธ�ระหว!างภาพและเสียง
ที่ปรากฏโดยแบ!งการกําหนด
รายละเอียดในบทออกเป0น 2 ส!วน
ใหญ!ๆ คือ ส!วนภาพ (Video) และ
ส!วนเสียง (Sound หรือ Audio) 

ของบทวทิยุโทรทัศน� 



ประเภทของบท
 1. บทแบบสมบูรณ� (Complete or detail script)

2. บทแบบกึ่งสมบูรณ� (Semi complete script)

3. บทแบบกําหนดการแสดงและช!วงเวลา 3. บทแบบกําหนดการแสดงและช!วงเวลา 

4. บทแบบเรียงลําดับเรื่องที่เสนอ (Rundown sheet 

5. บทแบบเปTด (Open script)

Complete or detail script)

Semi complete script)

แสดงและช!วงเวลา (Action time segmenting script)แสดงและช!วงเวลา (Action time segmenting script)

Rundown sheet หรือ fact sheet)



ประเภทของบท
 1. บทแบบสมบูรณ� (Complete 
or detail script)
◦แสดงรายละเอียดของภาพในแง!แหล!ง
ภาพ มุมภาพ และลักษณะของรายการ 
แสดงรายละเอียดของภาพในแง!แหล!ง
ภาพ มุมภาพ และลักษณะของรายการ 
รวมทั้งเสียงและคําพูดทุกคาํไว%อย!าง
ชัดเจน เป0นบทที่เสนอรายละเอียดของ
สิ่งที่เสนอเต็มรูป ใช%มากในรายการละคร 
รายการข!าว และ สปอตโฆษณา
ทุกประเภท 



ประเภทของบท
2. บทแบบกึ่งสมบูรณ� (Semi 
complete script)
◦ จะไม!กําหนดรายละเอียดของมุมกล%อง

เพื่อให%ผู%กํากับรายการกําหนดเอง และ
จะไม!กําหนดรายละเอียดของมุมกล%อง
เพื่อให%ผู%กํากับรายการกําหนดเอง และ
ไม!ใส!คําพูดรายละเอียดของผู%ร!วมรายการ 
เพียงแต!ให%ประโยคเริ่มต%น ประเด็นที่จะพูด
และประโยคสุดท%ายพอเป0นสัญญาณชี้แนะ
เท!านั้น ส!วนผู%ดําเนินรายการหรือพิธีกรต%อง
ใส!บทพูดโดยละเอียดเป0นรายการที่มีการ
เสนอบทพูดและบทแสดงเพียงครึ่งเดียว



ประเภทของบท
 3. บทแบบกําหนดการแสดงและ
ช!วงเวลา
◦จะกําหนดรายละเอียดของเวลาตั้งแต!
เริ่มต%นของการแสดงหรือรายการย!อย
จะกําหนดรายละเอียดของเวลาตั้งแต!
เริ่มต%นของการแสดงหรือรายการย!อย
แต!ละช!วงจนจบ บอกความยาวของ
ช!วงเวลา บอกรายละเอียดของลักษณะ
การแสดงในแต!ละช!วงและระบุฉากหรือ
วัสดุประกอบฉากที่ต%องใช%



ประเภทของบท
 4. บทแบบเรียงลําดับเรื่องที่เสนอ
◦เป0นบทวิทยุโทรทัศน�ที่เขียนรายการ
ที่จะปรากฏตามลําดับก!อนหลัง โดย
ระบุสิ่งที่จะต%องบรรยายพอสังเขป 
ที่จะปรากฏตามลําดับก!อนหลัง โดย
ระบุสิ่งที่จะต%องบรรยายพอสังเขป 
ไม!มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพและ
เสียง ใช%สําหรับการโฆษณารายการ
เพื่อออกอากาศหรือบันทึกรายการสด 
โดยไม!มีการผลิตรายการล!วงหน%า
เพื่อออกอากาศหรือบันทึกรายการสด 



ประเภทของบท
 5. บทแบบเปTด
◦ เป0นบทแบบเรียงลาํดับเรื่องประเภทหนึง่
ที่ใช%ในรายการที่มีความยาวกว!าการ
โฆษณาสดๆ เช!น รายการสมัภาษณ�หรือโฆษณาสดๆ เช!น รายการสมัภาษณ�หรือ
รายการการศกึษาที่มีการกําหนดประเด็น
สําหรับผู%สัมภาษณ�หรือพิธีกรถาม และ
ประเด็นสําหรับวิทยากรหรือผู%ให%
สัมภาษณ�ตอบโดยไม!กําหนดรายละเอียด
ของภาพและเสียง



Story Board
 วิธีการเขียน Story board 
◦วาดออกมาเป0นการ�ตูนโดยไม!เน%นความงดงาม
◦อาจไม!มีช!องคําพูดหรืออาจมีคําพูดสัน้ๆ โดยมีภาพเล!าเรื่องและเสียงประกอบ ◦อาจไม!มีช!องคําพูดหรืออาจมีคําพูดสัน้ๆ โดยมีภาพเล!าเรื่องและเสียงประกอบ 
◦ร!างออกมาโดยลําดับเหตุการณ�ลําดับภาพแล%วคัดเอาเฉพาะ
◦นําภาพที่คัดแล%วมาวาด มุมกล%องต%องให%
และสื่อความหมายได%ดีที่สุด 
◦นําภาพมาเรียงต!อเนื่องกัน 

ไม!เน%นความงดงามทางศิลปะแต!ต%องคํานึงถึงมุมกล%อง 
สัน้ๆ โดยมีภาพเล!าเรื่องและเสียงประกอบ สัน้ๆ โดยมีภาพเล!าเรื่องและเสียงประกอบ 

ภาพแล%วคัดเอาเฉพาะภาพที่เป0นจุดสําคัญของเรื่อง 
มุมกล%องต%องให%อารมณ�ที่เหมาะกับภาพ



Story Board
 เทคนิคการวาดภาพประกอบ
◦1. ควรคํานึงถึงความง!าย รวดเร็ว ควรวาดในช!องเล็กๆ จะ
◦2. คัดลอกช!อง Story board สําเร็จรูปเอาไว% ◦2. คัดลอกช!อง Story board สําเร็จรูปเอาไว% 
◦3. ควร sketch ภาพด%วยดินสอ 
◦4. เขียนโน%ตสั้นๆ กํากับ 
◦5. เขียนภาพแปลนของสถานที่ ตําแหน!ง
◦6. ใส!หมายเลขของแต!ละภาพ

ความง!าย รวดเร็ว ควรวาดในช!องเล็กๆ จะทําให%วาดได%เร็วขึ้น
เอาไว% เอาไว% 

ตําแหน!งนักแสดง และตําแหน!งกล%อง-ไฟ 



Story BoardStory Board



คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขยีนบท
CU (Close Up) หมายถึง ภาพใบหน%าหรือจากไหล!ขึ้นไป 

XCU (Extreme Close Up) หมายถึง สําหรับ
เพื่อเป0นการกระตุ%น ให%ผู%ชมสนใจ ถ%าเป0นวัตถุใช%เพื่อเปTดเผย
แสดงให%เห็นรายละเอียดที่
เพื่อเป0นการกระตุ%น ให%ผู%ชมสนใจ ถ%าเป0นวัตถุใช%เพื่อเปTดเผย
แสดงให%เห็นรายละเอียดที่

MS (Medium Shot) หมายถึง ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!เอวขึ้นไป 

MCU (Medium Close Up) หมายถึง ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!หน%าอกขึ้นไป 

MLS (Medium Long Shot) หมายถึง ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!เท%าขึ้นไปถึงศรีษะ 

คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขยีนบท
ภาพใบหน%าหรือจากไหล!ขึ้นไป 

สําหรับรายการละครอาจเป0นภาพปากหรือตา
เป0นการกระตุ%น ให%ผู%ชมสนใจ ถ%าเป0นวัตถุใช%เพื่อเปTดเผยหรือ
ให%เห็นรายละเอียดที่สาํคัญของวัตถุ 

เป0นการกระตุ%น ให%ผู%ชมสนใจ ถ%าเป0นวัตถุใช%เพื่อเปTดเผยหรือ
ให%เห็นรายละเอียดที่สาํคัญของวัตถุ 

ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!เอวขึ้นไป 

หมายถึง ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!หน%าอกขึ้นไป 

หมายถึง ภาพผู%แสดงที่อยู!ระดับตั้งแต!เท%าขึ้นไปถึงศรีษะ 



คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขยีนบท
EXT หมายถึง การถ!ายทานอกสถานที่ 

INT หมายถึง การถ!ายทาถ!ายในห%องผลิตรายการ 

SNT (Sound on tape) หมายถึง เสียงพูดหรือเสียงดนตรีที่มากจาก SNT (Sound on tape) หมายถึง เสียงพูดหรือเสียงดนตรีที่มากจาก 

SOF (Sound on film) หมายถึง เสียงที่มาจาก 

VTR (Video Tape Recording) หมายถึง ภาพจากเครื่องบันทึกเทป 

VO (Voice Over) หมายถึง เสียงพากย�หรือเสียงบรรยายที่ได%ยินแต!เสียงของผู%บรรยาย 
แต!ไม!เห็นหน%าของผู%บรรยายอยู!ในภาพ และระดับความดังของเสียง 
จะดังกว!าเสียงดนตรีหรือดังกว!าเสียง 

คําสั่งต!างๆ ที่ใช%ในการเขยีนบท
การถ!ายทานอกสถานที่ 

การถ!ายทาถ!ายในห%องผลิตรายการ (Studio) 

เสียงพูดหรือเสียงดนตรีที่มากจาก audio track ของวีดีโอเทป เสียงพูดหรือเสียงดนตรีที่มากจาก audio track ของวีดีโอเทป 

เสียงที่มาจาก film 

ภาพจากเครื่องบันทึกเทป 

เสียงพากย�หรือเสียงบรรยายที่ได%ยินแต!เสียงของผู%บรรยาย 
ไม!เห็นหน%าของผู%บรรยายอยู!ในภาพ และระดับความดังของเสียง VO 
ดังกว!าเสียงดนตรีหรือดังกว!าเสียง background 



ขั้นตอนการเขียนบท
 1. กําหนดวัตถุประสงค�

 2. วิจัยเนื้อหาและกําหนดประเด็น

 3. กําหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่อง 3. กําหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่อง

 4. เขียนแผนผังรายการ

 5. เขียนร!างบท

 6. ทดสอบต%นร!างและปรับปรุงบท

วิจัยเนื้อหาและกําหนดประเด็น

กําหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่องกําหนดรูปแบบความยาวและการเดินเรื่อง

ทดสอบต%นร!างและปรับปรุงบท



หลักการเขียนบทโทรทัศน�แต!ละประเภท
 1. เขียนโดยใช%สํานวนสนทนา

 2. เขียนโดยเน%นภาพให%มาก

 3.เขียนอธิบายแสดงให%เห็นถงึสิ่งทีก่ําลังพูดถงึ 3.เขียนอธิบายแสดงให%เห็นถงึสิ่งทีก่ําลังพูดถงึ

 4. เขียนเพื่อเป0นแนวทางให%เกดิความสัมพันธ�
   ระหว!างผู%ชมเฉพาะกลุ!ม

 5. พยายามใช%ถ%อยคําสํานวนที่เข%าใจกันในยุคนั้น 

 6. เขียนเรื่องทีส่นใจและต%องการเขียนจริงๆ

 7. ไม!ลอกเลียนแบบการเขียนของคนอื่น

หลักการเขียนบทโทรทัศน�แต!ละประเภท
 8. ค%นคว%าวัตถดุิบต!างๆ เพื่อจะมาใช%สนับสนุน
   เนื้อหาในบทอย!างถูกต%อง ไม!เดาเอาเอง 

 9. เขียนบทเริ่มต%น (Opening) ให%น!าสนใจและ
   กระตุ%นให%ผู%ชมอยากชมต!อไป

นั้น 

   กระตุ%นให%ผู%ชมอยากชมต!อไป

 10. เขียนโดยเลือกใช%อารมณ�แสดงออกในปpจจุบัน 
     (Now expression) ไม!เป0นคนล%าสมัย

 11. ใช%เทคนิคประกอบพอควร 

 12. ให%ความเชื่อถือผู%กํากับรายการว!าสามารถ
     และสร%างสรรค�ภาพได%



เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผลิตเป0นบทรายการโทรทัศน�
1. เป0นแก!นเรื่องที่มีความน!าสนใจ แปลกใหม! ไม!เหมือนใคร 

2. มีความคิดสร%างสรรค�

3. มีคุณค!าและเกิดประโยชน�ต!อผู%ชม 3. มีคุณค!าและเกิดประโยชน�ต!อผู%ชม 

4. เขียนโดยใช%สํานวนสนทนาที่ใช%
   ใช%ภาษาถ%อยคํา สํานวนที่เข%าใจกันได%ง!าย

เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผลิตเป0นบทรายการโทรทัศน�
แก!นเรื่องที่มีความน!าสนใจ แปลกใหม! ไม!เหมือนใคร 

คุณค!าและเกิดประโยชน�ต!อผู%ชม คุณค!าและเกิดประโยชน�ต!อผู%ชม 

สนทนาที่ใช%สําหรับการพูดคุย 
ที่เข%าใจกันได%ง!าย



เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผลิตเป0นบทรายการโทรทัศน�
1. เป0นผู%ที่มีความสนใจใฝrเรียนรู% 

2. มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค� มีจินตนาการ 

3. คํานึงถึงกลุ!มเปsาหมาย 3. คํานึงถึงกลุ!มเปsาหมาย 

4. มีจรรยาบรรณ 

5. มีความรับผิดชอบในผลงานโดยคํานึงถึง
  ทั้งด%านบวกและลบ ประโยชน�และโทษของสังคมและมวลชนผู%รับสารด%วย

เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผลิตเป0นบทรายการโทรทัศน�

ความคิดริเริ่มสร%างสรรค� มีจินตนาการ 

คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 
ด%านบวกและลบ ประโยชน�และโทษของสังคมและมวลชนผู%รับสารด%วย



THANK YOU


