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บทท่ี 2 
บทภาพยนตร 

 

ภาพยนตร คือ การเลาเรื่องราวดวยภาพและเสียง มีโครงสรางพื้นฐานคลายบทละครเวที บทวิทยุ
โทรทัศน เร่ิมตนท่ีการวางโครงเรื่องกอน แลวบอกรายละเอียดของภาพ เสียง ฉาก ตัวละคร บทภาพยนตร 
มีความโดดเดนท่ี ฉาก ตัวละคร แอ็คช่ัน ตองทําใหดู “สมจริง” แตบทละคร (โดยเฉพาะละครประเภท 
soap opera) มักจะทําใหดู “เกินจริง” เขาไว อาจเปนเพราะตองการดึงดูดความสนใจของคนดู ซ่ึงถูก
แวดลอมดวยสิ่งเราอ่ืนๆ 

แหลงของเร่ือง ท่ีจะนํามาเขียน เร่ิมจากประสบการณตรงของผูเขียน ซ่ึงผูเขียนจะเขียนออกมาได
อรรถรสท่ีสุด ถาไมมีก็อาจหาจากเรื่องเลา จากการสนทนา หรืออานจากเร่ืองสั้น นวนิยาย ขาว สารคดี 
และแมกระท่ังบันทึกประจําวัน ซึ่งถาจะนํามาเขียนเปนบทภาพยนตร จะตองมีการตัดแปลงใหเหมาะสมกับ
บทภาพยนตร วิธีการเลาเรื่อง มีหลายวิธี ตองใหสอดคลองกับแนวภาพยนตรดวย หากตองการเลาเรื่อง
เกี่ยวกับ สิ่งลี้ลับ ความรัก การตอสูกับอุปสรรคชีวิต ตองมีวิธีการเลาแตกตางกัน บทภาพยนตรจะเขามามี
บทบาทในตอนน้ี 

2.1 หลักการเลาเร่ือง (narratology in film)  
สาระสําคัญของการเลาเรื่อง ตองมีเรื่องราว (story) ท่ีผูเลา (storyteller) กําหนดข้ึน (จากคําถาม

ท่ีวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร) แลววางโครงเรื่อง (plot) ของเร่ืองราวน้ัน จากจุดเริ่มตน ไปสู
กลางเร่ืองและจบลง การเลาเรื่องในภาพยนตร จะเลาผานภาพ และ เสียง ไปสูผูชม (audience) ลักษณะ
พิเศษของการวางโครงเรื่องในภาพยนตร จะตองมีความขัดแยง และใหความขัดแยงน้ัน พัฒนาไปจนถึงขีด
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สูงสุด แลวจบลง อยางนาประทับใจ  

องคประกอบในการเลาเร่ือง (narratology factor)  
สิ่งที่ทําใหการเลาเรื่อง ดําเนินไปอยางลื่นไหลไมสะดุด เรียกวา style สไตลของภาพยนตร เปรียบ

เหมือน “ภาษาภาพยนตร” ซึ่งประกอบดวย ภาพ (vision) การเคลื่อนไหว (motion) ชองวาง (spatial) 
หวงเวลา (temporal) สี (color) เสียงพูด (dialogue) เสียงดนตรี (music) เสียงประกอบ (sound 
effects) การเลาเรื่องผานสื่อภาพยนตร จําเปนจะตองรวบรวม ขอมูล แนวคิด และปจจัยพื้นฐานเหลาน้ี 
ใหไดครบถวนเสียกอน กอนท่ีจะนําไปจัดทําเปนบทภาพยนตร คือ (1) เรื่อง (stroy)  (2) แกนเร่ือง 
(theme)  (3) โครงเรื่อง (plot) และ โครงเร่ืองขยาย (treatment)  (4) ตัวละคร (character)  (5) บท
สนทนา (dialogue)  (6) ฉาก (7) กลวิธีในการเสนอเร่ือง หรือ มุมมอง (point of view)  

 (1) เคาโครงเร่ือง (plot)  

เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ หรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น อาจเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ วัตถุสิ่งของ พืช 
สัตว มนุษย เทพเจา ระยะเวลาของเหตุการณในเรื่อง อาจจะสั้นเพียงไมกี่นาที อาจยาวนานเปนป หรือไมรู
จบ (Infinity) ก็ได เหตุการณท่ีนํามาทําเปนบทภาพยนตร จะตองมีปมขัดแยง (conflict) และจุดหักเห 
(plot point) เพราะปมขัดแยงและจุดหักเห จะกอใหเกิดการกระทํา แลวผลักสงเรื่องราวใหดําเนินตอไป 

บางครั้ง เรื่องราวท้ังหมด ไมสามารถนํามาใสในบทภาพยนตรได ท้ังหมด ผูเขียนตองเลือก 
เหตุการณตอนหน่ึงของเรื่อง มาเขียนเปนโครงเรื่อง (plot) ลําดับเหตุการณ พฤติกรรมของตัวละคร จาก
จุดเริ่มตนไปสูจุดจบ plot อาจเปนเหตุการณท่ีคิดข้ึนมาใหม หรือนํามาจากเหตุการณจริง หรือดัดแปลงมา
จากวรรณกรรม หรือตัดตอนมาจากภาพยนตรอื่น สิ่งสําคัญคือ เรื่องตองมีความนาสนใจ มีใจความสําคัญ 
(the premise) ชัดเจน ท่ีสามารถพัฒนาขยายเปนโครงเรื่องใหญได การขยายโครงเรื่อง (treatment) ทํา
ใหมองเห็นแนวทางการถายทํา ถาพล็อตเรื่องมีลักษณะเปนนามธรรม ตองขยายใหเปนรูปธรรมจับตองได 

การวางโครงเรื่อง ผูเลาจะตองมีแผนในใจกอนวา เร่ืองราวจะเลาไปในแนวใด ถาเลาอยางมีแบบ
แผนคลายมีสูตรสําเร็จตั้งรออยู  แลวใหเร่ืองดําเนินไปตามบทบาท ท่ีกําหนดไวลวงหนา วิธีเลาเรื่องแบบน้ี 
เรียกวา รูปแบบนิยม (formalism) แตถาตองการเลาเรื่องเนนเน้ือหาสาระเปนหลัก ก็ไมตองคํานึงถึง
องคประกอบทางศิลปะมากนัก การเลาเรื่องวิธีน้ี เช่ือวาการเนนเรื่องศิลปะ อาจทําใหคุณคาของเรื่องดอย
ลงไป โครงเร่ืองควรจะเรียบงาย ตัวละครมักจะขัดแยงกับตัวเอง และเปนผูถูกกระทํา จบเรื่องแบบเปด 
ปลอยใหคนดูนําไปคิดตอ วิธีการเลาเรื่องแบบ เรีกวา สัจนิยม (realitiesm) การเลาเรื่องท่ีตองการ
ผสมผสานองคประกอบศิลปะ สอดแทรกเหตุการณจริง มีการตอสู อุปสรรค ทาทาย เรียกวา การเลาเรื่อง
แนวคลาสสิค (classical design) ปลอยใหเหตุการณของเรื่อง ดําเนินไปอยางตอเน่ือง เช่ิอมโยงกัน มีการ
สรางความขัดแยงกับอุปสรรคภายนอก การเลาเร่ืองแบบน้ี จะสรางความสนุกนาติดตามไดมากกวา  
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การเลาเรื่องอีกแบบหน่ึง ท่ีผูเลาตองการเลาเร่ืองตามรูปแบบและวิธีของตัวเอง ซึ่งเปนการเลาแบบ 
“ฉีกแนว” หรือเรียกวา แนวอินด้ี (inde ยอมาจากคําวา independent) โครงเร่ืองแนวอินด้ีสวนใหญ 
ไดมาจากแนวคิดสวนตัว ไมผูกติดกับรูปแบบใดๆ (anti-structure) เปนลักษณะเฉพาะผูสราง หรือ ผูเขียน
บทเองโดยแท 

โครงเร่ืองของภาพยนตรสวนใหญ ผูเลา นิยมวางพล็อตเร่ืองตามแนวคลาสสิค (classical design) 
แนวน้ี จะดําเนินเร่ืองและพัฒนาเร่ือง ในรูปแบบ องก 3 (3-act) คือ เริ่มเรื่อง ในองก 1 แลวหักเห
เหตุการณไปสูความขัดแยง ในองก 2 แลวพัฒนาความขัดแยงไปสูจุดจบ ในองก 3 

  

ภาพที ่2.1 โครงสรางการวางพล็อตเรื่อง แบบ องก 3 

องก 1 เปดเร่ือง (setup | exposition) อาจเปดดวยฉาก หรือเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง หรือ
การกระทําท่ีนาสนใจของตัวละคร หรือการบรรยายเลาเรื่อง การเปดเรื่อง มีวัตถุประสงค เพื่อปูทาง ให
ผูชมทราบวา ใคร หรือ อะไร มีคุณลักษณะโดดเดนอยางไร มีความปราถนา (need) อะไร และกําลังจะทํา
อะไร ในชวงเปดเรื่อง จะยังไมบอกรายละเอียด แลวใหตัวละครพบอุปสรรค ขัดแยง ท่ีตองตอสู ด้ินรน เพ่ือ
ตองการผลักเรื่องราวหรือหักเหเรื่อง ไปสูองก 2 

เชน หนุมสุดหลอรางเล็ก พบสาวสุดสวยเขาโดยบังเอิญ และตองการจีบสาวสุดสวย แตหนุมหลอ ก็
พบอุปสรรคสําคัญ ขณะนั้น ก็มีหนุมอีกคนหน่ึงมาจีบตัดหนาไป ... 

องก 2 การดําเนินเร่ือง คือ การเผชิญหนา ระหวางฝายราย กับ ฝายดี นําไปสูความขัดแยง 
(confrontation) การเผชิญหนา อาจดําเนินไปตามลําดับเวลา (chronology) หรือการเลายอนหลัง (flash 
back) การดําเนินเรื่องสลับกลับไปกลับมาระหวางสองเหตุการณ หรือ การรวมฉากหลายๆ ฉาก ให
เหมือนอยูในเหตุการณเดียวกัน (montage) การเผชิญหนากันของตัวละครใน องก 2 จะพัฒนาความ
รุนแรง เขมขนข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหักเห (plot point) นําไปสูจุดวิกฤตของเร่ือง (climax) ท่ีตอง
ตัดสินใจ อยางใดอยางหน่ึง เปนการผลักเรื่อง ไปสูจุดจบ 
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หนุมสุดหลอ รูสึกทอเล็กนอย แตแลว สาวสุดสวยก็สงย้ิมมาใหเขา หนุมสุดหลอมีกําลังใจ แตเขา
ตองเผชิญหนากับหนุมคูแขง ซ่ึงตัวโตกวา มีรถมีเงิน ดูฐานะภายนอกเหนือกวาหนุมสุดหลอ เขาคิดวา การ
เผชิญหนา แขงขัน ดวยขนาดรูปราง ฐานะการเงิน ยอมแพแนๆ เขาจึงตัดสินใจ ใชความภักดี ความ
เอ้ือเฟอ เขาตีสนิท แตก็ถูกหนุมคูแขง ชิงชัยไปทุกครั้ง จนกระทั่ง มีหนุมอีกผูหน่ึง (จุดหักเห) เขามาเปนคู
แขงขัน เปนทางเลือกใหแก สาวสุดสวย เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ศึกชิงนางระหวาง หนุมสองคน ... 

องก 3 ภาวะคลี่คลาย (resolution) เม่ือตัวละครตัดสินใจ ภาวะขัดแยง ตึงเครียด ก็บรรเทาลง ปม
ปญหาไดรับการแกไข และทําใหเรื่องราวน้ันจบลง ซ่ึงอาจจะจบแบบมีความสุข (happy ending) หรือ จบ
แบบเศรา (sad ending) หรือ จบแบบท้ังเศราและมีความสุข (ไดอยาง แตตองสูญเสียอีกอยาง)  

หนุมสุดหลอ จึงฉวยโอกาส พาสาวสุดสวยไปเชยชม แตแลว หนุมสุดหลอ ก็ตกภาวะกลืนไมเขา
คายไมออก เม่ือพบวา สาวสุดสวยผูน้ัน ... เปนกะเทย 

 (2) การสรางความขัดแยง (conflict)  

ความขัดแยง ทําใหการเลาเรื่องสนุกสนาน นาติดตาม ประกอบดวย จุดขัดแยงหลัก และจุดขัดแยง
ยอย พัฒนาความรุนแรง ไปสูจุดไคลแม็ก (climax) ซ่ึงตัวละคร ตองตัดสินใจแกปญหาขัดแยงน้ัน ความ
ขัดแยงของตัวละคร แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ขัดแยงกับตัวเอง เปนเรื่องของการแสดงออกทาง
จิตสํานึก ตัวละครตองตัดสินเลือกขาง ระหวาง จิตฝายดีกับจิตฝายช่ัว หรือความถูกตองกับความผิด  2) 
ขัดแยงกับธรรมชาติ เชน พระเอกไมชอบฝน แตจําเปนตองชวยคนตกนํ้า ขณะฝนตกหนัก 3) ขัดแยงกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ หรือ สิ่งท่ีเหนือความคาดคิดของมนุษยท่ัวไป เชน คน กับ วิญญาณราย วิทยศาสตร กับ 
ไสยศาสตร 4) ขัดแยงกับคนดวยกันเอง มักเปนความขัดแยงเร่ือง ความคิดเห็น ผลประโยชน ชูสาว 5) 
ขัดแยงกับระบบ สังคม วัฒนธรรม การเมือง  

 (3) ตัวละคร (character)  

ตัวละคร คือองคประกอบสําคัญของการเลาเรื่อง ผูเขียนบท จะตองกําหนดลักษณะทางกายภาพ 
ฐานะทางสังคม ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ใหแกตัวละคร ตัวละครหลัก มีใครบาง ถามีตัวละครอ่ืนเพิ่มเขาไป 
ตองใหเหตุผลไดวา เพิ่มเขามาเพื่ออะไร นาสนใจหรือไม มีความสัมพันธเกี่ยวของกับใคร อยางไร และจะ
เปดตัวอยางไร เพ่ือใหคนดูรูสึกวา แรงปรารถนาของตัวละคร นาสนใจและนาติดตาม การกําหนด
บุคลิกภาพใหแกตัวละคร ทําได 2 แบบ คือ บุคลิกแบบเรียบแบน ตรงไปตรงมา และบุคลิกแบบกลม ลึกลับ
ซับซอน 

บุคลิกแบบแบนเรียบ ตรงไปตรงมา ก็มีลักษณะคลายวัตถุแบนราบ (flat) สองมิติ คนดูมองเห็นและ
รับรูไดงาย คาดเดาได เชน ตัวเอกของเรื่อง ตอง สวย หลอ ใจดี นารัก ตัวราย ตองดุราย ขี้โกง ริษยา 
เกลียดชัง บุคลิกแบบกลม ลึกลับซับซอน มีลักษณะคลายกับวัตถุทรงกลม (round) สังเกตเห็นเพียงดาน
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เดียว (ดานสวาง) อีกดานหน่ึง (ดานมืด) คนจะมองไมเห็น ตัวละครแบบน้ี จะมีรูปรางลักษณะภายนอกไม
ตรงกับ นิสัยใจคอ เชน หลอ แต เลว สวย แตราย ดุดัน แตจริงใจ ภายนอกนารัก แตซอนเรนดวยความ
รุนแรง ริษยา แตข้ีขลาด จน แตข้ีเกียจ แข็งแรง แตไดรับอุบัติเหตุพิการ ไปเร็วมาเร็ว แตไมแรง หนักแนน
แตไรคา เปนตน 

สวนหนึ่งของบุคลิกภาพตัวละคร คือ บทสนทนา (dialogue) เปนสื่อบงบอกอารมณ นิสัย และ
ความตองการของตัวละคร ภาพยนตรท่ีดี จะสื่อความหมายดวยภาพ มากกวาคําพูด บทพูดควรใชเทาที่
จําเปน เพ่ือชวยเสริมบทบาทของตัวละครใหดูโดดเดนข้ึน ไมควรใชบทพูด อธิบายภาพเหตุการณของ
ภาพยนตร 

 (4) แกนของเร่ือง (theme) และประโยคหลักสําคัญ (the premise)  

แกนของเรื่อง (theme) หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ของเรื่อง เปนแนวคิดหลักของเรื่อง 
อาจเปนปรัชญา หรือ ความเช่ืออยางหน่ึง ท่ีผูเขียนตองการนําเสนอผานภาพยนตร เรื่องราวท่ีจะนําเสนอ
เปนแนวคิดของอะไร หรือเปนแนวคิดของใคร มาจากท่ีใด ตองการนําเสนออะไร แกนเร่ือง อาจมีหลาย
ประเด็น ตั้งแต ประเด็นเน้ือหาสําคัญ หรือ แกนหลักของเร่ืองท่ีจะนําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบดวย ประเด็น
รอง อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก 

ประโยคหลัก หรือ the premise มักเปนประโยคคําถาม (ประโยคเดียว หรือหลายประโยค) 
ประโยชนของการสรางประโยคหลัก คือ จะทําใหการวางโครงเร่ือง ไมออกนอกกรอบแกนของเรื่อง เชน  

–ทุกคนก็เปนมนุษย มีกิเลส ท่ีอยากได อยากมี อยากเปน แตถารูจักพอ รูจักพึ่งตนเอง พึ่งพาคน
รอบขาง ในบางเร่ือง รูจักประมาณตัวเอง ในบางคร้ัง รูจักปฏิเสธบาง ในบางคราว ไมสรางความเดือดรอน
ใหกับคนรอบขาง ในทุกๆ เรื่อง แลวเราจะฝนเห็นสังคมท่ีดีกวาน้ี ไมไดหรือ ? ... แกนของเรื่อง และ 
ประโยคหลัก (จาก บทภาพยนตร เร่ือง ฟาใหม หัวใจพอเพียง)  

–เม่ือคนท่ีรักถูกฆา ไมเปนภาระใหหวงหาอีกตอไป บวกกับเลือดบาท่ีคลั่งแคน เขาจึงคิดทําในสิ่งที่
มนุษยปกติไมทํากัน ... (แกนของเร่ือง) “เกิดอะไรข้ึนกับ เด่ียว และ นัท เม่ือท้ังสอง ตางก็ถูกอาชญากร
ขามชาติไลลา” (ประโยคหลัก) จากบทภาพยนตรแนวแอ็คช่ัน เร่ือง บัดด้ี มีไวใหเดือด (Dork Devils) โดย 
สูดิน ชาวหินฟา 

ตัวอยาง การสรางประโยคหลัก (1) “คนหน่ึง มีความจํายาว แตมีความรักสั้น กับอีกคนหน่ึง มี
ความจําสั้น แตมีความรักยาว” (2) “คนหน่ึง มีรางกายสมบูรณ แตมีรักไมสมบูรณ กับอีกคนหน่ึง มีรักที่
สมบูรณ แตมีรางกายไมสมบูรณ” (3) “ถาเวลา ซ้ือขายกันในทองตลาด จะเกิดอะไรข้ึน ระหวาง คนซ้ือ กับ 
คนขาย” ประโยคท้ังสาม จะนําไปสูการสรางแกนของเรื่องท่ีวา คุณจะเลาเร่ืองชีวิต ของเขา อยางใด แนว
ใด ท่ีจะใหผูชม เขาถึงความหมายท่ีแทจริงของคําวา “รัก” และ “เวลา” 
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การสรางแนวคิดหลักของเรื่อง ตองชัดเจน ลึกซ้ืง แตจะทําไดมากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับการกําหนด 
บุคลิกภาพของตัวละคร ฉาก แอ็คช่ัน อยาใหคนดูรูสึกวา ถูกยัดเยียด หรือชี้นําความคิดอยางใดอยางหน่ึง 
สิ่งท่ีซอนเรนอยูในภาพยนตร ถาตองการเปดเผย จะทําอยางไร ตอนไหน จึงสรางความนาสนใจ มากกวา 
การบอกกลาวตรงๆ  

การปดเร่ือง หรือจบเร่ือง มักจบแบบใดแบบหน่ึง หรือท้ังสองแบบ คือ จบแบบมีความสุข สมหวัง 
ชัดเจน ลงตัว (happy ending) จบแบบความเศราสะเทือนใจ ผิดหวัง (sad ending) มักเปนเรื่องของ
วิบากกรรม ความยุติธรรม  และจบแบบธรรมชาติ ของมนุษยโลก (real ending) คือ ผิดหวังบางสิ่ง แตก็
ไดรับอีกสิ่งหน่ึงทดแทน (ไดอยาง เสียอีกอยาง)  

 (5) ฉาก (setting หรือ mise-en-scene)  

ฉาก เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของภาพยนตร ท่ีจะสรางความประทับใจ และความซาบซ้ึง 
ใหแกคนดู ซึ่งถาทําไดสมจริง จะมีพลังเทียบเทาตัวละคร (character) ฉาก คือ สถานท่ีในเรื่อง (อาจจะมี
จริง หรือไมมีอยูในโลกแหงความเปนจริงก็ได) ณ ชวงเวลาหน่ึง แลวมีเหตุการณ หรือตัวละคร อุบัติข้ึน 
เพ่ือกระทําการบางอยาง ตามแรงปรารถนาของตน ซ่ึงไปกระทบกับตัวละครอีกตัวหน่ึง หรืออีกเหตุการณ
หน่ึง จะเกิดความขัดแยงข้ึน นําไปสูจุดวิกฤติ แล็วก็คลี่คลายลง แนวคิดในการออกแบบฉาก ตองใหตรงกับ
วัตถุประสงคของเรื่อง เชน เพื่อสรางความยิ่งใหญ อลังการ หรือเพ่ือใหเกิดความสมจริง ความนาเชื่อถือ 
หรือเพ่ือเปนสิ่งประกอบ ซ่ึงมีผลตอการออกแบบ แสง สี เงา ชวงเวลา จังหวะ อารมณ ของตัวละคร  

องคประกอบฉาก ประกอบดวย  1) การจัดแสง ลักษณะของแสง สวาง แจมใส มัว มืด  2) การจัด
ไฟสอง แสงเขม แสงนุมนวล  3) เสียงประกอบ ลักษณะของเสียงประกอบ สนุก–ร่ืนเริง–สดใส เงียบ–ผอน
คลาย  เศรา–รันทด  ตื่นเตน–ระทึก–นากลัว  ออนวอน–รองขอ–สงสาร  ความหวัง–กําลังใจ  เงียบ–
อึกทึก  สงบ–วุนวาย  4) อุปกรณประกอบฉาก สมจริง มีเพียงพอ วางในตําแหนงเหมาะสม 5) เสื้อผา 
การแตงกายของนักแสดง เสื้อผาท่ัวไป (wardrobe) เสื้อผาท่ีประดิษฐข้ึนพิเศษ (customs)  

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพยนตรภาพขาวดํา เรื่อง ida (2013) เนนการสรางภาพสวย ดวยการจัดแสง และ
องคประกอบฉาก ตลอดท้ังเรื่อง การถายภาพ รอยละ 90 ใชอุปกรณชวย 
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การบรรยายลักษณะของฉากในภาพยนตร เปนหนาท่ีของผูเขียนบท ผูสรางและทีมงาน จะเปนผู
ตีความวา ฉากท่ีจะใชในภาพยนตร ควรเปนอะไร ท่ีไหน จะใชของจริงหรือของทดแทน หรือทําขึ้นใหม 

 (6) สัญลักษณพิเศษ (symbol)  

สัญญะตางๆ ท่ีปรากฏในบทภาพยนตร จะชวยเสริมใหแกนความคิดของเร่ือง (theme) เขมขนและ
หนักแนนยิ่งข้ึน อาจเปนภาพ สัญลักษณ เสียงพูด เพลง ดนตรี เสียงพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง สัญญะ
ตางๆ เหลาน้ัน เกิดจากจินตนาการของผูเขียนบท มีลักษณะเปนนามธรรม ผูสรางภาพยนตร ตอง
ตีความหมาย และสื่อความหมายใหม ใหเปนรูปธรรมจับตองได แลวสื่อไปยังผูชมอีกทอดหน่ึงบนจอภาพ 
วิธีนําเสนอ ตองทําใหคนดูรูสึกวา น่ีคือความหมายที่ซุกซอนอยู หรือเปนหัวใจของเรื่อง หรือเปนตัวแทน
ของส่ิงสําคัญ ของเรื่องราวท้ังหมด 

 

ปกคือ สัญญะ ท่ีบงบอกอิสรภาพ และพลังแทจริง 
ไมใชพลังจากเวทยมนต เขาของนางฟา เปนสัญญะ
บงบอกวา แมเปนเทพก็ยังมีกิเลส เทพท่ีมีกิเลส ไม
ควรสาปผูใดเปนอันขาด เพราะถาทําไปแลว ไมอาจ
คืนเวทยมนตน้ันได เชนเดียวกับ คนดี ท่ีทําดีมา
ตลอด ทําเลวเพียงครั้งเดียว ความเลวน้ัน ไมอาจ
ลบลางได ตลอดชั่วชีวิต 

 

ภาพที่ 2.3 จากภาพยนตร เรื่อง  Melaficent (2014) เขียนบทโดย  Linda Woolverton 
สรางจาก นวนิยาย เรื่อง La Belle au bois dormant รับบทนางฟา-แมมด โดย 
Angelina Jolie เปนภาพยนตรแนวแฟนตาซี Robert Stromberg กํากับ
ภาพยนตร 

 (7) มุมมองในการเลาเรื่อง (point of view)  

ผูเขียนบทภาพยนตร สามารถบอกเลาเหตุการณตางๆ ในเรื่อง หรือตองการส่ือพฤติกรรมของตัว
ละคร ใหผูชมรับรู ผาน “ตัวกลาง” 4 แบบ คือ 

–ตัวละครเปนผูเลาเรื่องดวยตัวเอง (the first-person narrator)  

–ตัวละครตัวหน่ึง เลาถึงตัวละครอีกตัวหน่ึง (the third-person narrator)  

–เลาเรื่องโดยผูบรรยาย ซึ่งไมไดอยูในเหตุการณ มักใชในบภาพยนตรประเภทสารคดี หรือ เรื่องที่
นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง (fact) โดยไมสอดใสอคติ หรือความเห็นใดๆ ลงไป 
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–ผูเขียนบท เปนผูเลา แทนบุคลิกภาพและความรูสึกของตัวละครทุกตัวในเร่ือง (the third-person 
omniscient) เสมือนวา ผูเลารูจักตัวละครดีทุกตัว การเลาเรื่องแบบน้ี พบเห็นในภาพยนตรท่ัวๆ ไป บท 
screenplay สวนใหญ จะถูกเขียนดวยวิธีน้ี 

2.2 องคประกอบของบทภาพยนตร 

การเลาเรื่องในรูปแบบของภาพยนตร แตกตางจากการเขียนนวนิยาย การเขียนนวนิยาย จะมีความ
เปนอิสระมากกวา เพราะไมตองกังวลเรื่องความยาวของเรื่อง วิธีการเขียน รูปแบบภาษา การถายทอด
ความรูสึก แตภาพยนตร ตองยึดรูปแบบวิธีการเขียนท่ีกระชับ เขียนใหเห็นแอ็คช่ันเคลื่อนไหวของตัวละคร 
และเหตุการณ มาตรฐานท่ัวไปของบทภาพยนตร จะมีความยาว 120 หนา (เฉลี่ย หนาละ 1 นาที) โครง
เร่ืองแบบนวนิยาย ท่ีถูกจัดไวอยางไร ก็จะเขียนไปตามนั้นตั้งแตตนจนจบ ผูอานจึงจะเขาใจและรูเรื่องราว
ทังหมด แตบทภาพยนตร ตองวางโครงเร่ืองหลักไวเปนแนวทางไวกอน ยังไมตองใสรายละเอียดลงไป
จากน้ัน โครงเรื่องก็จะถูกนํามาขยายเปนชวงๆ ดังน้ัน บทภาพยนตร จึงมีข้ันตอน การพัฒนา ปรับแก 
หลายครั้ง มิใชเขียนแลวจบเลย  

โครงสรางบทภาพยนตรบันเทิง และภาพยนตรสั้น มีวิธีการและองคประกอบแบบเดียวกัน 
องคประกอบหลัก 5 ประการ ในการเขียนบทภาพยนตร คือ เร่ืองราว (story) โครงสรางของเร่ือง 
(structure หรือ plot) ฉากและเหตุการณ (scene and sequence) ตัวละคร (character) ความ
ปรารถนาของตัวละคร (need) ความขัดแยง (conflict) และ บทสนทนา (dialogue)  

2.2.1 เรื่องราว และ ความหมายของเรื่องราว 

เรื่องราว (story) หมายถึง ลําดับเหตุการณ (sequence of events) ของเร่ือง (เร่ืองจริง หรือเรื่อง
แตงขึ้น) ภายในเรื่องประกอบดวย ตัวละครหลัก คือ ผูที่ตั้งความปรารถนาบางอยางไว แลวตัดสินใจลงมือ
กระทํา แตก็ตองพบกับปญหา และ ความขัดแยง ซ่ึงไปสูจุดสูงสุดทางอารมณ และเขาสูจุดคลี่คลายของ
เร่ืองในตอนจบ ภาพยนตรสวนใหญ จะดําเนินเรื่องราวไปในลักษณะน้ี 

ปจจัยสําคัญในการเลาเรื่องใหนาสนใจ คือ พระเอก (hero) เกิดความตองการ (need) และมีการ
กระทํา (action) กอเกิดความขัดแยง (conflict) และการเผชิญหนา (confrontation) พัฒนาไปสูจุดสูงสุด
ทางอารมณ (climax) และ จุดคลี่คลายของเรื่อง (resolution) เรื่องราวท่ีคิดข้ึน ควรเปนเรื่องท่ีคนเขียน
บท มีความรูความเขาใจลึกซึ้งเปนอยางดี บทภาพยนตรท่ี “ขายได” มิใชอยูท่ีเน้ือหาสาระ แตอยูท่ีวิธีการ
เลา วิธีการสื่อสารกับคนดู ผูเขียนบทจะตองมีความเช่ือม่ันในสิ่งท่ีอยากเลา วามีคุณคาเพียงพอ และ
สามารถโนมนาวคนดู คนฟง ไดมีจิตใจคลอยตามได เม่ือคิดจะเลาสิ่งใด ควรตองกลั่นกรองความคิด แลว
เขียนออกมาให “ชัดเจน” 
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 (1) ท่ีมาของเรื่องราว 

การคิดคนออกแบบเรื่องราว เพื่อนํามาสรางเปนบทภาพยนตร ทําไดหลายวิธี เชน  

–การสํารวจตนเอง เพื่อทบทวนพื้นฐานดานปรัชญา กระบวนทัศน วิสัยทัศน และ ความคิด
เกี่ยวกับชีวิตของผูเขียนเอง การสํารวจตัวเอง จะชวยใหเกิดมุมมอง ท่ีลึกซึ้งและกวางขวาง สงผลใหการ
คิดคนเร่ืองทําไดนาสนใจ และมีสาระ ประโยชนตอสังคม 

–การเฝาสังเกต เพื่อคนหาพฤติกรรมของ วัตถุ พืช สัตว คนในสังคม โดยเฉพาะเร่ือง คานิยมของ
ผูคนในสังคม คิดอยางไรกับสิ่งรอบๆ ตัว โดยการตั้งคําถาม วาทําไม เพราะเหตุใด ซึ่งจะเปนแนวทาง
นําไปสูการพัฒนา และการขยายเรื่องราวท่ีจะเลา 

–การบันทึก เชน บันทึกประจําวัน บันทึกความใฝฝน เหลาน้ีจะชวยเก็บรายละเอียดของแนวคิด ท้ัง
ชวยเรื่องความทรงจําตางๆ 

 (2) การพัฒนาเร่ือง 

นักเขียนบท จะมีวิธีการพัฒนาความคิด จากสวนยอยๆ รวมเปนเร่ือวราวหนึ่งเรื่อง มักจะกระทํา
ผานตัวละคร (character) และ ความขัดแยง (conflict) ความขัดแยง จะสรางปมปญหาใหตองคนหา
คําตอบ ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาเร่ืองไดงายกวา การ 

–เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เปนเร่ืองเกี่ยวกับมนุษย สัตว จิตวิญญาณ มนุษยนอกโลก มีเน้ือหา
อยางไร จากน้ันก็กําหนด แกนของเรื่อง (theme) ใหไดกอน  

–เปนเรื่องราวประเภทใด ภาพยนตรเรื่องหน่ึง อาจมีหลายแนว ผสมผสานอยูในเรื่องเดียวกัน เชน 
รัก ริษยา ตอสู บู ตลก ตกใจ แนวภาพยนตร มีผลตอการโนมนาวใจกลุมผูดู และยุคสมัยของสังคม 

–ใครคือตัวละครหลัก (พระเอก นางเอก ผูราย) พระเอกคือตัวดําเนินเรื่อง ตามแรงปรารถนาของ
ตน นางเอกคือตัวลอ ยั่วยุ ผลักดันใหพระเอกแสดงบทบาทตามแรงปรารถนา ผูรายคือตัวขัดขวาง ไมให
พระเอกสมหวัง ตัวละคร อาจเปนไดท้ัง วัตถุ พืช คน สัตว สิ่งลี้ลับ อานาจบางอยาง เชน เทพเจา ซาตาน  

–มีเหตุการณ หรือ สถานการณใดท่ีชวยผลักดันเรื่องราว ใหดําเนินตอไป ซ่ึงจําเปนตองใสบท
แอ็คชั่นของตัวละครเขาไป เปนตัวผลักดันใหเกิดเรื่อง 

–อะไรคือสิ่งบันเทิงท่ีสอดแทรกในเรื่อง ความบันเทิง ตองมีพลัง อํานาจ โนมนาว ดึงดูดคนดูใหเขา
ไปมีสวนรวมกับเรื่องราวท่ีพวกเขากําลังรับชม ความบันเทิง อาจเปนความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ 
หวาดเสียว เวทนา รังเกียจ หรือตลกขบขัน ลักษณะบันเทิง อาจเปล่ียนไปตามแนวภาพยนตร 

บางครั้ง ผูเขียนจะนําเรื่องเลาเกาๆ มาเลาใหม ดวยวิธีการท่ีแตกตาง หลากหลาย การคิดแบบ “คิด
นอกกลอง” จะชวยพัฒนาเร่ืองใหแตกตางไปจากแนวเดิมๆ เชน นวนิยายชีวิตผจญภัย เรื่อง ฝาอุปสรรค 
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ตามหารักนิรันดร (Hope Full with Hearted) ผูเขียนไดพัฒนาเรื่องราวจาก วรรณคดีไทย และนิทาน
พื้นบานหลายเรื่อง ผูกเขาดวยกันเปนเรื่องใหม ผสมผสานแนวแฟนตาซีและวิทยาศาสตรเขาไป [1]   

2.2.2 โครงสรางบทภาพยนตร 

บทโครงสราง (plot structure) คืออะไร 
โครงเรื่อง หรือ พล็อต (plot) คือสวนหน่ึงของเร่ืองราว (story) พล็อตเร่ือง มีลักษณะการจัดลําดับ 

เหตุการณ ใหมีความสัมพันธกัน อยางสมเหตุสมผล เชน “สามีตาย ตอมา ภรรยา ก็ตายตาม” น่ีคือ
เร่ืองราว ท่ีถูกเลาแบบตรงไปตรงมา (เหมือนขาวเหตุการณ) แตถา “สามีตาย และตอมาไมนาน ภรรยาก็
ตรอมใจตายตามไป ดวยความอาลัยรัก” น่ีเปนพล็อตเร่ือง เพราะมีลําดับของเวลา (สามีตายกอนภรรยา) 
พรอมกับความสมัพันธท่ีมีเหตุผล (ภรรยาตาย เพราะอาลัยรักสามี)  

อาจกลาวไดวา เรื่องราว ก็คือโครงเรื่อง ท่ีมีลําดับเหตุการณของแอ็คชั่น เรียงไปตามลําดับเวลา 
สวนโครงเรื่อง คือสิ่งท่ีเนนความสัมพันธของเหตุผล ระหวางแอ็คช่ันกับแอ็คชั่น ซ่ึงจะตองฝาฟนหรือตอสู
กับอุปสรรคท่ีขวางกั้น โดยนําไปสูจุดสูงสุดทางอารมณ และ จุดคลี่คลาย  

พล็อตเร่ือง หลายๆ พล็อต เม่ือนํามารวมกันในบทภาพยนตร จากตนจนจบเรื่อง องก 1 – 2 – 3 
เรียกวา บทโครงสราง (plot structure) จะทําใหเรื่องในบท ถูกยึดโยงใหเปนหน่ึงเดียวกัน บทโครงสราง 
จะชวยยึดแอ็คชั่นของตัวละคร พล็อตเร่ือง จะเปนตัวผูกเอาเหตุการณ บทสนทนา และบทบรรยายฉาก เขา
ดวยกัน บทโครงสราง เปรียบเหมือน ถวยกาแฟ สวนท่ีจะนํามาใสในถวย เชน กาแฟ นํ้านม นํ้ารอน ครีม 
จะถูกปรุงใหเปนเครื่องดื่ม จะอรอยหรือไม ขึ้นอยูกับผูปรุง คือ ผูเขียนบท ดังน้ัน บทโครงสราง กับ บท
ภาพยนตร ก็คือสิ่งเดียวกันน่ันเอง 

บทโครงสราง (plot structure) เปรียบเหมือนบานหลังหน่ึง บานแตละหลัง ประกอบดวยโครงสราง
พื้นฐาน คือ เสา พื้น ผนัง หนาตาง หลังคา บานจะมีรูปทรงอยางไร หรือจะสรางดวยวัสดุอะไร ขึ้นอยูกับ
ความตองการของเจาของบาน แตบานทุกหลังจะตองมีโครงสรางครบทุกองคประกอบของคําวาบาน 
เจาของบาน ก็คือผูเขียนบท รูปทรงของบาน ก็คือพล็อตเร่ือง เรื่องราวจะดําเนินไปอยางไร สนุก ตื่นเตน 
เราใจ หรือจืดชืด ก็ขึ้นอยูกับวา บานหลังน้ัน สรางดวยวัสดุอะไร 

การเขียนบทภาพยนตร จะเริ่มจากการข้ึนโครงราง หรือ แบบโครงสราง (paradigm) ไวรอกอน 
หลังจากน้ัน จึงสรางเร่ืองราวขึ้น และคอยๆ แตงเติมรายละเอียดของเรื่อง (เรียกวา การใส treatment) 

                     

1 ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร (Hope Full with Hearted) เขียนโดย ดิน หิน ฟา ความยาว จํานวน 105 ตอน หรือ 

30.1 บท แบงเร่ืองออกเปน 3 ภาค เผยแพรท่ี www.igoodmedia.net 
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จนเสร็จสมบูรณ เม่ือไดเรื่องราวแลว จึงนําเน้ือหาของเรื่องราวท่ีสรางข้ึน ไปจัดวางในโครงสราง  

องคประกอบของ บทโครงสราง (plot structure)  
การเขียนบทภาพยนตร ก็เหมือนนักเสี่ยงภัย บทท่ีเริ่มไวแตแรก อาจจะถูกลบท้ิงภายหลังก็ได หรือ

ถูกแกไขจนไมเหลือเคาเดิม ดังน้ัน จึงตองมีการวางแผนในสิ่งที่กําลังจะเขียนใหดี เชน “ท้ังๆ ท่ีถูกแบงค 
แกลงใหเจ็บ แต นอยหนาก็ยังใหอภัย” เพราะเหตุใด นอยหนาจึงใหอภัยแบงค ไดงายขนาดน้ัน คงตองมี
อะไรในใจของ นอยหนาแนๆ ซ่ึงผูวางโครงเรื่อง ตองตอบใหไดวา อาจเปนเพราะ นอยหนาแอบชอบแบงค 
หรือนอยหนา ถูกอบรมสั่งสอนวา อยาถือสาคนอ่ืน  

การเขียนบทโครงสราง จะทําใหผูเขียนมองเห็นขอบของเสนทาง หรือ ถนน และมองเห็นจุดสิ้นสุด
ของการเดินทาง ในเร่ืองราวน้ันๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเขียนบทแสดง (screenplay) ในลําดับตอไป 

 

เร่ิมเรื่อง (beginning)  กลางเรื่อง (middle)  จบเรื่อง (ending)  

องก 1 การเปดเรื่อง 
(set up)  

บท:  หนาท่ี 1 – 30 

องก 2 ความขัดแยง เผชิญหนา 
(confrontation)  

บท:  หนาที ่31 – 90 

จุดหักเหหลักท่ี 1 
(plot point I)  

บท:  หนาท่ี 25 – 27 

จุดหักเหหลักท่ี 2 
(plot point II)  

บท:  หนาที่ 85 – 90 

องก 3 การคลี่คลายปญหา 
(resolution)  

บท:  หนาท่ี 91 – 120 

ตารางท่ี 2.1 สัดสวนจํานวนหนากระดาษเขียน องก 3 ในการวางโครงเร่ือง [2] 

ภาพยนตรบันเทิงท่ัวไป มีความยาวประมาณ 2 ช่ัวโมง หรือ 120 นาที เทากับบทภาพยนตร  
จํานวน 120 หนากระดาษ[3] เพราะใน 1 หนา จะเฉลี่ยความยาวของภาพยนตร เทากับ 1 นาที มีบท
ภาพยนตรบางเรื่อง อาจมีจํานวนหนามากกวาหรือนอยกวาน้ี โดยประมาณ  

                     

2 รักศานต วิวัฒนสินอุดม.(2547).  ปนบทสะกดหนัง (Three-act structure Screen writing) 
.กรุงเทพมหานคร: อาทิตยสนิทจันทร, หนา 54. 

3 หมายถึง บทแสดง (screenplay) ไมใช บทขยาย (treatment) ไมใช บทถายทํา (shooting 
script) ซึ่งจะมีรายละเอียด และ คําอธิบาย ขยายอีกเปนจํานวนมาก ทําใหเอกสารพิมพ มีจํานวนหนาเขียน 
มากกวา 120 หนาแนนอน 



62 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล 
 

 

องก 1 การเปดเรื่อง เร่ิมจากแนะนําตัวละครหลัก วางเงื่อนไข ความสัมพันธเกี่ยวของในเรื่องราว 
ของตัวละคร บรรยายฉาก ลําดับเหตุการณ สรางปมปญหาไว เพื่อนําไปขยายหรือเฉลยในองกถัดไป การ
เดินเรื่องในองก 1 จะตองกระชับ รวดเร็ว ไมยืดเย้ือ 

จุดหักเหหลักท่ี 1 (major plot point I) เปนจุดท่ีพาเหตุการณในเรื่อง ใหพัฒนาไปสูองก 2 จุดหัก
เห อาจสั้นหรือยาวเปนตอน หรือฉากหนึ่ง หรือเปนแคแอ็คช่ัน หรือคําพูดประโยคหน่ึงก็ได เชน (เหตุการณ 
...) เม่ือเขาท้ังสอง คบกันรูใจกันเปนอยางดี (จุดหักเห ...) เขาท้ังสองก็หลับนอนดวยกัน น่ีคือการวาง
ความสัมพันธ ท่ีนําไปสูองก 2 ใหเปนเหตุการณฆาตกรรม  

องก 2 ประกอบดวยแอ็คชั่น ท่ีมาจากปมขัดแยง และการเผชิญหนา เริ่มจากจุดสิ้นสุดของ จุดหักเห
หลักท่ี 1 ซ่ึงอยูในตอนทายของ องก 1 และดําเนินไปเรื่อยๆ จนพบจุดหักเหหลักท่ี 2 ขององก 2 จะเริ่ม
จากหนาท่ี 30–90 (ประมาณ 60 หนา) ซ่ึงเปนสวนท่ียากท่ีสุด ของการเขียนบทภาพยนตร และเปนสวนท่ี
ยาวท่ีสุดดวย 

จุดหักเหหลักท่ี 2 (major plot point I) คือจุดพลิกผันของตอนทายของ องก 2 ไปสู องก 3 

หนาท่ีของจุดหักเหหลัก คือ ชวยผลักดันเร่ือง ใหดําเนินไปขางหนา จุดหักเหอาจเปนแอ็คช่ัน 
อุบัติเหตุ หรือเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง อุบัติขึ้นแลวพลิกผันไปสูทิศทางใหม ผูเขียนบทภาพยนตร 
จะตองสรางจุดหักเหหลักใหชัดเจน ควบคูไปกับโครงสรางของเร่ืองท่ีแข็งแรง จึงจะทําใหเร่ืองราวของ
ภาพยนตรโดดเดน และนาสนใจ ภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ อาจมีจุดหักเหยอย เพิ่มข้ึนอีกไดเทาท่ีตองการ 

องก 3 ประกอบดวยแอ็คชั่น ตอจากจุดหักเหหลักท่ี 2 ซ่ึงอยูในตอนทายของ องก 2 และดําเนินไป
จนจบเรื่อง มีความยาวประมาณ 30 หนา เร่ิมจากหนาท่ี 90–120 เหตุการณหรือแอ็คช่ันตางๆ ในองก 3 
จะชวยคลี่คลายปญหาตางๆ ท่ีสะสมกันมาต้ังแตตนเรื่อง เปนการหาทางออกใหแกปมขัดแยงทั้งหมด ซ่ึงตัว
ละครตางก็รอโอกาสน้ีมานาน การคลี่คลาย อาจประสบภาวะลมเหลว หรือสําเร็จก็ได หรือท้ังสองอยาง 
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ความยาว act–1: beginning / setup act–2: middle  / climax act–3: ending 

120 นาท ี เปิดเรื่อง เปิดตวัละคร  

(need’s actor)  

หนา้ที ่1 – 30 

ขดัแยง้ เผชญิหนา้ (confrontation)  

หนา้ที ่30 – 90 

คลีค่ลายปญัหา หลงั 

climax (resolution) 

หนา้ที ่90 – 120 

 จดุหกัเหที ่1 (plot point 1)  

หนา้ที ่25 – 27 

จดุหกัเหที ่1 (plot point 1)  

หนา้ที ่85 – 90 

 

10 นาท ี เปิดเรื่อง เปิดตวัละคร  

(need’s actor)  

หนา้ที ่1 – 2 ½ 

ขดัแยง้ เผชญิหนา้ (confrontation)  

หนา้ที ่2 ½ – 8 

คลีค่ลายปญัหา หลงั 

climax (resolution) 

หนา้ที ่9 – 10 

 จดุหกัเหที ่1 (plot point 1)  

หนา้ที ่2 ½ 

จดุหกัเหที ่1 (plot point 2)  

หนา้ที ่2 ½ – 8 

 

อตัราส่วน ความยาว บท / เรื่อง (ขนาดกระดาษ A4) : สดัส่วน เวลา act1 : act2 : act3  = 1 : 2 : 1 

ความยาว บท / เรื่อง องค ์1 (act1)  องค ์2 (act2)  องค ์3 (act3)  

5 นาท ี  1 ½ หนา้  2 ½  หนา้  1 หนา้ 

10 นาท ี  2 ½  หนา้  5  หนา้  2 ½   หนา้ 

25 นาท ี  6 หนา้ 13 หนา้  6 หนา้ 

120 นาท ี 30 หนา้ 60 หนา้ 30 หนา้ 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบ ภาพยนตร ความยาว 120 นาที กับ ภาพยนตรสั้น 10 นาที  

ภาพยนตรแตละเร่ือง อาจมีความยาวของเหตุการณแตละองก แตกตางกัน แตผูเขียนตองพยายาม 
สรุปเรื่องทั้งหมดใหยาวไดแค 120 หนา ดังน้ัน กอนลงมือเขียนโครงสราง ผูเขียนจะตองวางเหตุการณ ใน
ตอนจบเรื่อง ตอนเร่ิมเรื่อง ท่ีจุดหักเหหลักท่ี 1 และท่ีจุดหักเหหลักท่ี 2 ใหชัดเจนเสียกอน จากน้ันจึงเริ่มลง
มือเขียน เชน 

นักศึกษาสาวคนหนึ่ง ทดลองอยูกินกับแฟนหนุมซ่ือบื้อท่ีแสนดี ในสถาบันเดียวกัน ตอมาพบวา ชีวิต
ไมมีความสุข ขณะท่ีเธอไปลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะ กับอาจารยหนุมใหมไฟแรง เธอหลงเสนห จนมี
ความสัมพันธกัน และมีทองในท่ีสุด แตความปรารถนาของเธอไมสมหวัง เธอก็ตัดสินใจ หนีจากแฟนเกา
และชายชูไป หลังจากคลอดลูกแลว เธอก็เลี้ยงลูกของเธอเองตามลําพัง 

สิ่งแรกท่ีตองทําคือ สรางโครงเรื่องใหไดกอน โดยคนหาวา ตัวละครคือใคร มีแอ็คช่ันอะไร โดยเริ่ม
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จากตอนจบของเร่ือง พบวา หญิงสาวคนน้ัน หนีจากแฟนเกาและชายชูไป แลวคลอดลูกตามยถากรรม 
ถามวา เธอคลอดท่ีไหน ไปอยูกับใคร ยังไมจําเปนตองรูตอนน้ี แตสิ่งท่ีผูเขียนตองรูใหไดกอน คือ ควรจะเริ่ม
เร่ืองน้ีอยางไร เพ่ือตองการใหคนดูรูวา ทําไมหญิงสาวคนน้ัน อยูกับแฟนหนุมแลว จึงไมมีความสุข ผูเขียน
ตองเผยใหเห็นสาเหตุวา การทดลองมีชีวิตคู ของหญิงสาวกับแฟนหนุม ทําไมจึงไมมีความสุข และควร
เปดเผยในตอนใด หรือฉากไหนของเรื่อง จึงจะเหมาะสม ข้ึนอยูกับการลําดับเหตุการณใหดูนาสนใจ  

เม่ือตองการเปดเผยเหตุการณดังกลาว สิ่งท่ีตองคํานึงถัดไปก็คือ การเปดฉากของเรื่อง ตองเปดเผย
ใหเห็นภาพ ท่ีเปนเง่ือนไขแรกท่ีไดวางไว ดังน้ัน การเขียนบทท่ีดี ตองคิดวางแผนของเรื่อง ทดลองวางไว
หลายๆ แนวทาง เพื่อตรวจดูวาจะสรางพลังอะไรใหกับตัวละคร ดวยฉากแบบใด กลางวัน หรือ กลางคืน 
ภายนอก หรือ ภายใน เปนฉากแอ็คชั่น หรือ ฉากบทพูด เห็นเหตุการณตอนใด ใหพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทันที 

องก 1 เปดเผยชีวิตแตงงานท่ีไมมีความสุข ของหญิงสาวคนหนึ่ง นักศึกษาสาวคนหนึ่ง รักแฟน
หนุม ท่ีเธอเห็นวารูปหลอและใจดี และมีความปรารถท่ีจะรวมชีวิตเดียวกัน เธอจึงตกลงยายไปอยูรวมกัน
กับแฟนหนุม จุดหักเหหลักในตอนจบ ขององก 1 คือ วันท่ีเธอไปสมัครเรียน วิชาศิลปะ เหตุการณน้ัน 
นําไปสูความสัมพันธ ระหวางเธอกับอาจารยหนุม แลวจากน้ัน เรื่องก็พลิกผันไปสูทิศทางใหม 

องก 2 เผชิญปญหา เปนการเริ่มความสัมพันธกับอาจารยหนุมของเธอ ท่ีนําเธอไปสูจุดสูงสุด คือ 
“ทอง” และในจุดหักเหหลักท่ี 2 ซ่ึงเปนตอนจบของ องก 2 คือ ตอนท่ีเธอรูวาตัวเองทอง ซึ่งเปน แอ็คช่ัน 
ท่ีนําไปสูจุดคลี่คลายปญหา และบทสรุปในองก 3 เพราะไดคลายปมปญหาวา จะทําอยางไร น่ันก็คือ เธอได
หนีจากแฟนและอาจารยหนุม ซ่ึงเปนชายชูไป 

ถึงตอนน้ี ก็ไดปจจัย ในการวางรูปแบบโครงสรางแลว คือ ตอนจบ ตอนเริ่มเร่ือง จุดหักเหหลักที่ 1 
และ จุดหักเหหลักท่ี 2 ก็นําไปเขียนเปนแบบโครงสรางไดแลว ดังน้ี 

องก 1  เปดเรื่อง: ชีวิตแตงงานท่ีไรความสุข 
จุดหักเหหลักท่ี 1: สมัครเรียนวิชาศิลปะ 

องก 2  เผชิญปญหา: ความสัมพันธกับอาจารยหนุม 
จุดหักเหหลักท่ี 2: เธอรูตัววาทอง 

องก 3  คลี่คลายปญหา: ทําอยางไร 
จุดจบ ท้ิงแฟนหนุมและชูไป 

ตัวอยาง แบบโครงสรางดังกลาว สามารถฝกเขียนกันได และทําบอยๆ โดยเริ่มเขียนตอนจบกอน 
จะชวยใหมองเห็นแนวของเร่ืองไดชัดเจน จากน้ันจึงคอยพิจารณาวา จะเปดเรื่องอยางไร ท่ีไหน เวลาใด 
โดยยังไมตองคํานึงวา เรื่องราวจะตองสมบูรณในคราวเดียว 
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2.2.3 ฉาก (scene)  

ฉาก ในภาพยนตร หมายถึง (1) เหตุการณที่ใชแสดง แอ็คช่ันของตัวละคร (2) การรวมช็อท 
หลายๆ ช็อท ท่ีเชื่อมสัมพันธกัน (3) คําอธิบายรายละเอียดของแอ็คช่ัน เหตุการณในหวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ท่ีมีอยูในเร่ือง 

ภาพยนตร แตละเรื่องจะมีจํานวนฉาก ไมเทากัน ฉากท่ีควรนําเสนอ ตองเลือกฉากท่ีมีพลัง มี
ความหมาย มีคุณคา นาสนใจ (ดูรายละเอียดแลว ในหัวขอ 2.1 หลักการเลาเร่ือง (5) mise-en-scene 
และหัวขอ 2.3.1 การวางแผนการเขียนบทภาพยนตร)  

2.2.4 ตัวละคร (charractor)  

ตัวละคร เปนผูมีบทบาทมากท่ีสุดของบท ผูเขียนบทจะตองกําหนดลักษณะ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ 
ความใฝฝน และความตองการของตัวละคใหชัดเจน ตัวละครแตละตัว จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
อาจจะทางตรงหรือทางออม ผูสรางตัวละคร ตองบอกใหไดวา เรื่องราวเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เปนมุมมอง 
ของตัวละครตัวใด (เลาเรื่องโดยใคร)  

2.2.5 บทสนทนา (dialogue)  
บทสนทนา มีหนาท่ี (1) ผลักเหตุการณของเรื่อง ใหดําเนินตอไป และลดความซ้ําซากของฉาก 

แอ็คชั่น (2) ตองการบอกสิ่งหน่ึงสิ่งใดแกคนดู (สื่อสารกับคนดู)  (3) เผยใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร 
(ปูพื้นตัวละคร)  (4) สรางความนาเช่ือถือใหแกตัวละคร (5) เชื่อมความสัมพันธ ระหวาง ตัวละครกับตัว
ละคร (6) บงบอกฐานะ หรือลําดับความสําคัญ ระหวางตัวละคร (7) ใชเช่ือมฉาก อาจใหฉากหน่ึงจบลง 
ดวยคําพูดบางอยาง (แตยังมีเสียงพูดอยู) แลวตัดภาพฉากใหมเขามา (การลําดับภาพ แบบ montage)  

บทสนทนา จะชวยเสริมการกระทํา และบงบอกลักษณะนิสัยของตัวละครใหเห็นชัดเจนมากขึ้น บท
สนทนากับตัวละคร จึงตองสอดคลองกลมกลืนกัน ผูเขียนตองรูจักตัวละครเปนอยางดี จึงจะเขียนบท
สนทนาไดกระชับเขาใจงาย กฏขอหาม ของการเขียนบทสนทนา คือ อยาพูดในสิ่งท่ีเปน แอ็คช่ัน การเขียน
บทสนทนา จะตองใหสอดคลองกับ (1) ตัวละคร (2) โครงเรื่อง (3) การเช่ือมฉากและเหตุการณ (4) การ
สรางความตึงเครียด–ผอนคลาย (5) ขอเท็จจริงของเน้ือหา 

บทสนทนาตองสัมพันธสอดคลอง กับเพศ อายุ อาชีพ ระดับภาษา การศึกษาของตัวละคร สําเนียง
ภาษา ถิ่นท่ีอยูอาศัย และเชื้อชาติ จังหวะ แอ็คช่ัน อารมณ ของตัวละคร ผูเขียน ควรเลือกใชบทสนทนาที่
กอใหเกิดความสัมพันธทางอารมณ เชน ความรูสึกรัก ชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย คําสนทนางาย หรือวลี
บางอยาง อาจใชเชื่อมฉากหรือเหตุการณได ชวยยนระยะเวลาและพ้ืนท่ีการสื่อสารได เชน โจรสองคนปลน
ธนาคาร เม่ือท้ังสองพรอมเขาปลน ก็ตัดภาพภายในอาคาร แลวเริ่มเหตุการณ การปลนธนาคารของพวก
เขาไดเลย 
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การสรางความตึงเครียดหรือผอนคลาย ดวยบทแอ็คช่ัน อาจไมเพียงพอ ตองใสบทพูดเสริมเขาไป
ดวย เพื่อเพิ่มผลทางอารมณ (บีบหัวใจคนดู) กฎขอหามในการใชบทสนทนากับแอ็คช่ัน คือ บทพูดท่ีมีการ
ช้ีนํามาก จะลดอารมณของฉากน้ันลง บทพูดท่ีมีการช้ีนํานอย จะเพ่ิมผลทางอารมณ พูดนอย หรือ พูดท้ิง
ไว ใหคนดูคิดตอ สรางความรูสักคลุมเครือ ไมชัดเจน ทําใหคนดูสงสัย ตองติดตามเร่ืองราวตอ การลด
ความตึงเครียด มักสอดแทรกบทตลกเขาไป เชน การนําบทพูดตลกในฉากถัดไป ตัดเขามา กอนท่ีจะข้ึน
ภาพของฉากใหม 

บทบรรยาย ท้ังแบบไมเห็นตัวละคร และแบบเห็นตัวละคร ใชกันมากในภาพยนตรสั้น เพราะมีเวลา
จํากัดในการพัฒนาเรื่อง จึงบรรยายใหผูชมเขาใจเรื่องราวแทนภาพ ถาเปนภาพยนตรเรื่องยาว มักใชักับ
เร่ืองราว หรือ เหตุการณที่มีความซับซอนมาก การบรรยาย อาจใชแบบ ไมเห็นตัวผูบรรยาย (off–scene) 
หรือ เห็นตัวผูบรรยาย (on-scene) หรือจะใหตัวละครตัวใดตัวหน่ึง เปนผูพูด เพื่อถายทอดความในใจ 
(interior dialogue) รัก–ชอบ เห็นดวย–ไมเห็นดวย หรือ จะมีเสียงผูบรรยายตางหาก เปนบุคคลท่ีอยูนอก
เหตุการณ (exterior dialogue) เพ่ือใหคนดู รูสึกอยูหางไกลจากเร่ืองราว มักใชภาษาเปนทางการ มี
รูปแบบ มีขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ชัดเจน 

บทเงียบ ใชเพื่อผลทางอารมณ การผสมผสานกัน ระหวางภาพและเสียง จะเกิดผลทางอารมณสูง 
ถานําบทเงียบมาใชกับฉากท่ีมีเสียง มิติของความเงียบจะมีพลัง อารมณของคนดูจะพุงไปท่ีภาพทันที ซ่ึง
เปนไปตามหลักท่ีวา “ถาลดการช้ีนําดวยเสียงลง (less direct) จะกอใหเกิดผลทางอารมณ (up depress) 
สูงข้ึน” และหากตองการเพิ่มความเงียบ ใหมีพลังมากขึ้น ก็อาจเปลี่ยนความเงียบ ใหเปนความมืด แลว
ตามดวยเสียงกรีดรอง หวาดกลัว ภาษาท่ีใชในบทสนทนา สามารถสรางความรูสึกของการกระทําไดเปน
อยางดี อยาลืมวา ถาตองการสรางความสะเทือนอารมณ ก็ไมควรใชบทพูดมากเกินไป 

ขอเท็จจริง ท่ีจะใสลงไปในบทสนทนา จะสรางความนาเช่ือถือใหแกตัวละคร ผูเขียนบทจะตองศึกษา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ัน มาเปนอยางดี โดยเฉพาะ ภาพยนตรท่ีตองการเสนอความจริงทางสังคม 
ธรรมชาติ และวิทยาการตางๆ หากตองการนําเสนอเกี่ยวกับความเช่ือ ความจริงเหนือธรรมชาติ หรือ
จินตนาการเพอฝน บทสนทนา ก็ตองพูดใหมีความนาถือมากย่ิงขึ้น 

2.3 การออกแบบ และการเขียนบทภาพยนตร 
โครงสรางทางกายภาพของภาพยนตร จะถูกแบงออกเปนทอนยอยๆ เรียกวา ช็อท (shot) [4] แลว

                     

4 ช็อท เปนวิธีการถายภาพตอเน่ืองหน่ึงครั้ง หมายถึง กดปุมบันทึกภาพ (record) ตอเนื่องจนกวาจะยกเลิกการ
บันทึก (stop) เรียกวา  1 ช็อท ภาพแตละช็อท เมื่อนํามารวมกัน จะเรียกวา ฉาก ช็อทท่ีไมตอเนื่อง หรือ ไม
สามารถเช่ือมโยงเปนพวกเดียวกันได เรียกวา ข็อทแทรก 
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รวมกันเปนทอนใหญ เรียกวา ฉาก (scene) จากช็อท รวมกันเปนฉาก หลายฉาก รวมกันเปนตอน และ
หลายตอน รวมกันเปนเร่ืองหน่ึงเรื่อง 

ฉาก หรือ ซีน (scene) หมายถึง สถานท่ี (place) หรือ เครื่องประกอบฉาก (props – sets) ที่
จัดสรางข้ึนหรือดัดแปลงขึ้น เพื่อใชในการแสดงละคร หรือการถายทําภาพยนตร ประกอบดวยซ็อทภาพ 
ตั้งแต 2 ช็อท ข้ึนไป ในสถานท่ีและเหตุการณเดียวกัน ตอน หรือ ซีเควนซ (sequence) คือ ชวงเหตุการณ
หน่ึง ซึ่งเกิดจากซีนหลายๆ ซีนรวมกัน หน่ึงตอนของภาพยนตร อาจประกอบดวยซีนเดียวหรือหลายซีน 

บทภาพยนตร แบงออกเปน 3 สวน คือ บทโครงสราง (plot structure) บทแสดง (screenplay) 
และ บทถายทํา (shooting script) ผูเขียนบท เปนผูเขียนบทโครงสราง และบทแสดง ในขั้นตอนการสราง
ภาพยนตร ทีมงานสราง จะเปนผูตีความบทแสดง เพื่อจัดทําบทถายทํา  

บทโครงสราง อาจเขียนข้ึนมาใหมท้ังหมด หรือดัดแปลงจากนวนิยาย ประกอบดวยเร่ืองยอ 
(synopsis) เคาโครง (outline) และเคาโครงขยาย (treatment) บทแสดง บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
บรรยากาศของฉาก แอ็คชั่น และคําสนทนา ของตัวละคร ตามลําดับเหตุการณ ตั้งแตตนไปจนจบเรื่อง แต
ยังไมบอกรายระเอียดของการถายภาพ บทถายทํา จะบอกรายละเอียดของการถายภาพ มุมกลอง การจัด
ฉาก การจัดแสง แอ็คช่ันของนักแสดง (blocking) และองคประกอบอ่ืนๆ อาจมีการรวมฉากไวในสถานท่ี
เดียวกัน (ดูรายละเอียด บทท่ี 5)  

2.3.1 การวางแผนการเขียนบทภาพยนตร 
การเขียนบทภาพยนตร มีวิธีการ ลีลา และรูปแบบการเขียน ดังน้ี 

 (1) วัตถุประสงคของฉาก (purpose)  

ฉากของภาพยนตร 1) ทําใหเรื่องดําเนินไปต้ังแตตนจนจบ ฉาก ตองมีความชัดเจน ฉากใดมี
ลักษณะคลุมเครือ ควรถูกตัดออกไป  2) ฉาก ทําหนาท่ีเปดตัวละคร สถานท่ี เหตุการณ สนับสนุนแอ็คชั่น
ของตัวละคร สรางอารมณ สรางความสัมพันธใหแกตัวละคร  3) ฉาก เปนตัวกําหนดปญหา หรือ 
คลี่คลายปญหา หรือ สรางความซับซอนใหแกเรื่อง  

 (2) โครงสรางภายในของฉาก (internal scene structure)  

มีปจจัยหลายประการ ท่ีทําใหใหฉากมีความโดดเดน มีคุณคา มีพลัง ไดแก ตัวละคร การจบฉาก 
การหักมุม การเขาฉากชา ความลื่นไหล ความตอเน่ือง จังหวะ แอ็คช่ัน นํ้าหนักอารมณ ความสัมพันธของ
ฉาก การเชื่อมตอฉาก การทําใหฉากโดดเดน 

–ตัวละคร ตัวละครท่ีดี ตองระบุความขัดแยงใหชัดเจน วาขัดแยงกับใคร เร่ืองอะไร เชน ธงเงิน พา
ชาวบานเรียกรอง ใหนายตักตวง นายก อบต. ช้ีแจงเงินสวัสดิการกองทุนท่ีเก็บจากสมาชิก หายไปไหน แต 
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ตักตวง ไมตอบ ขอใหชาวบานเลิกการชุมนุม ความขัดแยงดังกลาว สามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดทาง
อารมณได 

–การปดฉาก หรือการจบฉาก ไมควรใหจบแบบทันทีทันใด หรือจบแบบหวนๆ ควรท้ิงปม หรือแงคิด
ใหชวนติดตาม เพื่อใหจบในฉากถัดไป 

–การหักมุม ควรมีการหักมุม หรือการหักเหเรื่องภายในฉาก เพื่อใหคนดูคาดเดาเหตุการณอนาคต 
จะชวยรสชาติใหกับเหตุการณในฉากน้ัน  

–การเขาฉากแบบชา หรือ การเขาซีนชา คือ การใหแอ็คชั่นของตัวละคร เกิดข้ึนกอนใหเรื่องดําเนิน
ไป หากภาพในเหตุการณใดท่ีคนดูเขาใจ รูเรื่องแลว ก็ไมจําเปน ถามีควรตัดออก เชน 

แอ็คช่ันท้ังหมด เร่ิม: สมชายกับสมหญิง เขามาน่ังในราน สั่งกาแฟ พูดคุยขัดแยงกันตลอดเวลา 
จนกระท่ังนําไปสู การตัดสัมพันธรัก และแยกยายกันออกจากรานไป จบฉาก. หากตองการใหฉากน้ีมีพลัง 
ก็อาจเพ่ิมเวลาใหแกฉากน้ัน เรียกวา การเขาซีนชา ทําใหดูเหมือนวา คนดูเขาไปมีสวนรูเห็นวา เร่ืองมัน
เปนมาอยางไร ดวยการเพ่ิมแอ็คช่ันนํา เริ่ม: ในรานกาแฟ สมชายกับสมหญิง น่ังท่ีโตะมุมคอนขางลับตา 
คุยเร่ืองอ่ืนกอน แลวคอยๆ เขาเร่ืองสวนตัว ฝายหน่ึงเร่ิมไมพอใจ สรางความขัดแยงกัน และรุนแรงข้ึน 
จนถึงข้ัน… (ในท่ีสุด เขาและเธอ จึง…) ตัดสัมพันธความรักกัน จบฉาก. 

–การปลอยใหฉากลื่นไหล ผูเขียนบท จะตองวางแผนใหเหตุการณในฉาก นาสนใจ นาติดตาม
ตลอดเวลา เชน จุดวิกฤติหน่ึงอุบัติขึ้น และกอนไปถึงจุด climax ก็ควรมีภาพอื่นมาแทรก สรางปริศนา
ชวนติดตามเหตุการณ ซ่ึงอยูในฉากตอไป วาเกิดอะไรข้ึน สิ้นสุดลงอยางไร 

–ความตอเน่ือง การดําเนินเร่ืองแบบฉากตอฉาก ตอเน่ืองตามลําดับตั้งแตตนจนจบ (เรียงลําดับ 
ตามเวลา สถานท่ี) อาจทําใหเร่ืองนาเบื่อ ควรตัดสลับเหตุการณ ใหกระชับ รวดเร็ว (แตจะตองใหคนดูรู
เร่ืองดวย) เชน การขึ้นภาพยอนอดีต สะทอนความคิดของตัวละคร การแทรกภาพเหตุการณ ในขณะตัว
ละครสองตัวคุยกัน เม่ือการสนทนาส้ินสุดลง เหตุการณก็สิ้นสุดในเวลาใกลเคียงกัน ตัวอยาง นักฆาสอง
คน สนทนาตอเน่ืองกัน เกี่ยวกับการวางแผนสังหาร แตสถานท่ีเปลี่ยนไปจาก หองอาหาร หองล็อบบี้ ลิฟท 
พอมาถึงท่ีประตู พวกเขาก็พบเหย่ือ และสังหารทันที การเลาเรื่องแบบน้ี เรียกวา มองทาจ (montage)  

–จังหวะความเร็ว การดําเนินเรื่องในแตละฉาก ตองวางจังหวะ ลําดับ ของแอ็คชั่น ลีลา การเขา
เฟรม การออกเฟรม เชน บทสนทนา (พูดยาว พูดสอด พูดขัด) แอ็คช่ัน (ชา เร็ว) การเขาซีน (ชา เร็ว) ถา
มีฉากเหตุการณเขมขน อาจยาว 4–5 หนาตอนาที ควรรวบรัดใหไดสัก 2–3 หนาตอนาที จะทําใหเรื่อง
กระชับและนาสนใจขึ้น แตถาตองการจะเราอารมณใหสะเทือนใจ ก็ขยายเวลาของแอ็คชั่น ใหการเขาฉาก
ชาลง อาจเพิ่มเปน 5–7 หนาตอนาที 

–นํ้าหนักและอารมณ การใหนํ้าหนักและอารมณแกฉาก จะชวยใหฉากน้ัน มีความสําคัญเพิ่มข้ึน 



บทท่ี  2 บทภาพยนตร 69
 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .  
 

อารมณ ขัดแยง ท่ีรุนแรงหรือแผวเบา มีผลตอการเรงจังหวะความเร็วของภาพยนตร 

–แอ็คชั่น ควรกําหนดใหตัวละครมีแอ็คช่ัน (การกระทําบางอยาง) ในฉากท่ีมีบทสนทนา ไมควร
ปลอยใหตัวละครสองตัว น่ังหรือยืนพูดๆ โตตอบกันโดยไมมีแอ็คช่ันใดๆ เชน ภาพเจานาย เรียกพนักงาน
คนหน่ึงเขาไป แลวไลเขาออกจากงาน ช็อทน้ีไมมีแอ็คช่ัน ควรปรับเปน ใหเจานายเรียกพนักงานคนน้ัน เขา
มาในหอง แลวใหเขารินกาแฟให (อาจเพิ่มบท พนักงานทํากาแฟหกเลอะเทอะ) กอนท่ีจะพูดวา “ผม
ตองการใหคุณ ลาออก” หรือ จะใหอีกฝายน่ัง แตอีกฝายเดินไปดวย พูดไปดวยก็ได 

–ประเภทของฉาก ท่ีชวนใหนาติดตาม คือ ฉากมุมมองของตัวละคร (point of view) เหตุการณ
จากมุมมองของตัวละคร (Whose scene is it?) ตัวหน่ึง ฉากประเภทนี้ สรางข้ึนเพื่อใหความสําคัญแกตัว
ละครตัวน้ัน ฉากตึงเครียด ขดแยง (scene tension / conflict) ฉากการซอนเรน การสรางประหลาดใจ 
(scene suspense and surprise) ฉากที่เปนจุดสูงสุดทางอารมณ (climax)  

–ความสัมพันธของฉาก การนําฉากแตละประเภท สูจอภาพ อาจสลับกัน เพื่อลดทอนความซํ้าซาก
จําเจ เชน ถาฉากเช่ืองชานาเบื่อ ก็อาจคั่นดวย ฉากวิกฤติ หักมุม หรือซอนเงื่อนเขาไป ฉากแอ็คช่ันถา
มากไป ก็อาจคั่นดวย บทสนทนา ถามีฉากเนนอารมณมากเกินไป ก็อาจคั่นดวย ฉากเปดเผยตัวละคร 
สเนหของภาพยนตร อยูท่ีการสรางฉากใหมีความเขมขน การเช่ือมฉาก ตองสัมพันธกับจังหวะ ความเร็ว 
อยางมีเหตุมีผล ฉากท่ีควรนํามาเช่ือมสัมพันธกัน ไดแก 

ฉาก: บทสนทนา กับ แอ็คช่ัน 
 ฉาก: จังหวะตัดตอชา กับ ตัดตอเร็ว 
 ฉาก: ตลก กับ ตึงเครียด 
 ฉาก: ยาว กับ สั้น 
 ฉาก: กลางวัน กับ กลางคืน 
 ฉาก: ภายใน กับ ภายนอก 
 ฉาก: น่ิง กับ เคลื่อนไหว 
 ฉาก: เล็ก กับ ย่ิงใหญ 
 ฉาก: มุมมองแทนสายตา กับ มุมมองเหตุการณ 
 ฉาก: เสียงดัง กับ เงียบ 
 ฉาก: ใกล กับ ไกล (ขนาดภาพ มุมกวาง กับ มุมแคบ)  
 ฉาก: ยอนอดีต สูอนาคต กับ เวลา เหตุการณจริง 
 ฉาก: เนนสาระ กับ เนนอารมณ 
 ฉาก: เสนอประเด็นสําคัญของเร่ือง–ตัวละคร–อารมณ กับ เสนอแบบโครงเรื่อง 

–การเช่ือมฉาก ตองทําใหดูราบรื่นและตอเน่ือง ทําไดหลายแบบ เชน CUT, FADE, DISSOLVE 
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หรือ การเชื่อมตอดวยบทพูดกอน แลวเห็นภาพตามมา เชน การเช่ือมตอฉากมิติเวลา ภาพยนตรเร่ือง 
Dragon Wars (2007) ตอนอีธานจับมือซาราห พากันกระโดดหนาผาลงทะเล ท่ีกําลังมีคลื่นหมุนวน เพื่อ
หนีการไลลาของงูยักษ เช่ือมตอกับภาพคลื่นนํ้ากาแฟในถวย (เหมือนคลื่นทะเลหมุน) เปนการตัดสลับจาก
อดีตกลับมาปจจุบัน 

–การสรางฉากใหโดดเดน ฉากท่ีโดดเดน จะสรางความรูสึกทางอารมณ ใหแกผูชม เชน ตื่นเตน 
เคลิบเคลิ้ม ความนาสพรึงกลัว หดหู นาสมเพท เปนตน ลักษณะฉากท่ีโดดเดน ไดแก 

ฉากสวาง กับ ฉากมืด 
 ฉากท่ีมีวัตถุ และองคประกอบในภาพ (subject) หนาแนน หรือ เบาบาง 
 ฉากท่ีมีพ้ืนหลัง (background) วุนวายสับสน หรือ เงียบสงบ 
 ฉากท่ีมีเสียงเงียบ หรือ เสียงดังอึกทึก 
 ฉากท่ีมีสีสัน หรือ จืดชืด 
 ฉากท่ีมีโทนสีเย็น หรือ โทนสีรอน 
 ฉากท่ีใหแสง low key หรือ high key 
 ฉากท่ีมองเห็นพื้นท่ีกวาง หรือ แคบ  
 ฉากมีเสียงดนตรี (music) หรือ ไมมี 
 ฉากจําเปนตองใช สัญญะ (semiology) อธิบายความหมายในฉากหรือไม 
 ฉากมีกิจกรรมใด มาขัดขวาง หรือ ตองเพ่ิม แอ็คชั่น หรือไม 

 

 (3) ตัวละคร (character)  

ตัวละคร ในนวนิยายกับในภาพยนตร มีความแตกตางกัน ตัวละครบทภาพยนตร ผูเขียนบทจะตอง
บรรยายใหผูกํากับ ผูสราง และนักแสดง มองเห็นเปน “ภาพ” การกระทําของตัวละคร (ภาพจน) จากน้ัน 
นักแสดงกะจสวมบทบาท เปนตัวละครตัวน้ันบนจอภาพ เพื่อใหคนดูตีความหมายจากการกระทําของตัว
ละคร (ภาพลักษณ) เปนการบงบอกวา ตัวละครคิดอยางไร รูสึกอยางไร มีอารมณอยางไร แตตัวละคร
ในนวนิยาย ถูกเขียนดวยขอความที่เปนภาษา ผานความรูสึก อารมณ และ ความคิด ซ่ึงทําไดงายกวา 

สิ่งสําคัญในกาเขียนบทภาพยนตร คือ ท้ังผูเขียนและผูตีความบท จะตองรูภูมิหลังและลักษณะนิสัย
ของตัวละครเปนอยางดี เพื่อจะไดกําหนดบทบาท ใหดูสมจริงและสมเหตุสมผล สรางความนาเชื่อถือ ใหแก
บทภาพยนตร ดังน้ัน ผูเขียนตองคนหาตัวละครหลักของเรื่องใหได วาคือใคร เกี่ยวของกับใคร ถามีตัว
ละครหลายตัว ตองใหนํ้าหนักตัวละคร วาใครคือตัวหลัก (พระเอก นางเอก ผูราย) เม่ือไดแลว ก็แยก
สวนประกอบชีวิตของตัวละคร ออกเปน 2 ดาน คือ เร่ืองราวชีวิตภายใน กับ ภายนอก 
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 3.1)  เรื่องราวชีวิตของตัวละคร 

ภูมิหลัง (background) ของตัวละคร เปนเรื่องราวชีวิตภายในจะถูกซอนไว ผูเขียนบทหรือผูตีความ 
จะตองคนหาคําตอบวา ทําไมเขาจึงคิดและกระทําเชนน้ัน เร่ืองราวชีวิตภายนอก เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
เรื่อง เชน เปนใคร อายุ อาชีพ การศึกษา รายได วิถีชีวิต และ มีความปรารถนาอะไรในชีวิต 

  

ภาพที่ 2.4 ผังการสรางเรื่องราวชีวิตภายใน ของตัวละคร ที่มา: รักศานต วิวัฒนสินอุดม. (2547) . 
เสกฝน ปนหนัง: บทภาพยนตร (three–act structure screenwriting) . 
กรุงเทพฯ–หองภาพสุวรรณ., หนา 70. 

 3.2)  ความตองการ (dramatic need)  

ความตองการของตัวละคร คือ สิ่งท่ีตัวละคร “อยากเอาชนะ” อุปสรรคท่ีขัดขวางอยู กอใหเกิด
ความขัดแยง ระหวางความตองการของตัวละครกับอุปสรรค เม่ือตัวละครมีความตองการ ก็จะเกิด แอ็คชั่น 
เปนแรงผลักดันใหเรื่องดําเนินไปขางหนาอยางมีทิศทาง วิธีสรางความตองการของตัวละคร คือ การตั้ง
คําถามกอนลงมือเขียนบทวา ตัวละครหลักตองการอะไร และมีอะไรเปนแรงจูงใจใหเกิดความตองการน้ัน 

 3.3)  การกระทํา - แอ็คช่ัน (action)  

ตัวละคร คือ แอ็คช่ัน และ แอ็คชั่น ก็คือ ตัวละคร ภูมิหลังของตัวละคร มีสวนผลักดันใหเกิดแอ็คชั่น 
ภูมิหลังของตัวละคร ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ ชีวิตสวนตัว และทุกๆ สิ่งท้ังท่ีเปดเผย และท่ีซอนอยู
ภายใน หรือในมุมมืดของตัวละคร เชน อาชีพ ทําอะไร ทํางานท่ีไหน ตําแหนงงาน รายได  สถานภาพ โสด 
สมรส มาย ครอบครัวเปนอยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร ชีวิตสวนตัว หรือ งานอดิเรก เชน ดูทีวี อาน
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หนังสือ เลนกีฬา ปลูกตนไม ถายรูป เลี้ยงสัตว ฯลฯ มีงานอดิเรกอะไร ปจจัยดานชีวิตสวนตัว จะแสดงให
เห็นถึง มิติความลึก ของตัวละคร 

 3.4)  ความขัดแยง (conflict)  

เม่ือกําหนดความตองการของตัวละครไดแลว ผูเขียนจะตองสรางอุปสรรคขัดขวาง ใหแกตัวละคร 
หากเพิ่มความตองการใหสูงขึ้น อุปสรรคก็ควรจะมากข้ึน ความขัดแยงก็จะรุนแรงข้ึนตาม เปนการบีบค้ันใจ
คนดู วาตัวละครจะแกปญหาอุปสรรคน้ันไดหรือไม ผูเขียนบท ตองรูจักวางประเด็นอุปสรรคของเรื่องไว
ลวงหนา กอนท่ีจะลงมือเขียน โดยกําหนดเปนประโยคหลักสําคัญ (the premise) เชน “เกิดอะไรข้ึน 
ถา…” (What’s happened if…) บทท่ีไมมีปมขัดแยงเลย ก็ไมจําเปนตองมีตัวละคร หาปราศจากตัวละคร 
ก็จะไมมีแอ็คช่ัน และเม่ือไมมีแอ็คช่ัน ก็ไมมีเร่ืองราว 

ความขัดแยง มีหลายประเภท ดังท่ีกลาวไปแลวในหัวขอ 2.1 หลักการเลาเรื่อง คือ ขัดแยงกับ
ตนเอง ขัดแยงกับคนดวยกัน ขัดแยงกับสังคม ขัดแยงกับธรรมชาติ ความขัดแยงของตัวละคร การสราง
ความขัดแยง ตองสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ เพื่อใหเร่ืองดําเนินตอไปอยางมีรสชาติ และสมเหตุสมผล ผูเขียน
บท ตองสรางจุดเช่ือมของอารมณ ระหวางคนดูกับตัวละครใหดี โดยใหตัวละคร แสดงความตองการออกมา 
และอะไรเปนเหตุใหเกิดความตองการน้ัน เชน สมชาย ตองการเงินไปซื้อของท่ีจําเปน แตไมมีเงิน เขาจะหา
เงินมาไดอยางไร ถาปลน ก็จะตองขัดแยงกับ สังคม กฎหมาย ถาฉกชิงตอหนา ก็ตองเผชิญกับเจาของ
ทรัพย (ขัดแยงกับคนดวยกันเอง) บังเอิญตองชวยหญิงสาวท่ีกําลังจะจมนํ้า เม่ือชวยไดแลวหญิงสาวยัง
หมดสติอยู เห็นสรอยคอ คิดจะฉกเอาแลวหนีไป หรือจะพาสงโรงพยาบาล (ขัดแยงกับตนเอง)  

 3.5)  มิติของตัวละคร 

ความนาเช่ือถือของตัวละคร คือ นักแสดงสามารถ “สวมบท” เปนตัวละคร ท่ีมีมุมมอง (point of 
view) มีการเปลี่ยนแปลง (change) มีนิสัย–ทัศนคติ (attitude) เปนของตนเอง ไมใชแสดงเสแสรงเปน 
ตัวละครแตละตัว ควรมีมุมมองของตนเองอยางชัดเจน เชน ตอตาน–สนับสนุน เห็นดวย–ขัดแยง  
ยอมรับ–ปฏิเสธ การสรางมุมมองของตัวละคร จะทําใหเรามองเห็นความแตกตางของตัวละครชัดข้ึน สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ พฤติกรรม ซึ่งจะสรางความตางศักดิ์ใหแกตัวละคร ทําใหงายแกการคนหาวา
ละครตัวใดเปนพระเอก นางเอก หรือผูราย ละครตวัใดเปนตัวหลัก ตัวรอง ตัวประกอบ  

 3.6)  แนวทางการสรางตัวละคร 

การคนหาประวัติ ขอมูล ความตองการ มิติของตัวละคร จะทําใหผูเขียนบท สามารถเขาถึงอารมณ
ลึก หรือ ความคิดซับซอนภายใน ของตัวละคร ผูเขียนบท จะตองนําตัวตนเขาไปอยูรวมกับตัวละครในเร่ือง
ใหได ตั้งแตเริ่มตนจนจบเรื่อง และตัวละครที่สรางข้ึนน้ัน วิธีการสรางตัวละคร ทําไดหลายวิธี เชน 
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–การคนหาประวัติภูมิหลังชีวิต ของตัวละคร เกิดท่ีไหน อายุเทาไร ครอบครัว การศึกษา อาชีพการ
งาน การบอกเลาภูมิหลังของตัวละคร อาจสรางเปนเหตุการณยอนอดีต หรือใชในบทสนทนาเปนตัวเลา 
เชน ฉากคนขับรถเจาอารมณ รีบขับรถออกไป แตไปไมไดเพราะ มัวเดินหนาถอยหลังไปชนรถคนอ่ืนหลาย
คัน และหน่ึงในนั้นคือรถของตํารวจ ตํารวจจะออกใบส่ัง แตเขาก็ประชดโดยการฉีกใบสั่งท้ิง โดยไมสนใจวา
จะเกิดอะไรข้ึน ท้ังสองมองหนากัน แลวชายคนน้ันก็ขับรถออกไป โดยตํารวจไมสามารถทําอะไรได ฉาก
ตอไป เปนฉากเฉลยวา คนขับรถกับตํารวจ มีความสัมพนัธลึกซ้ึงกันมากอน โดยฉายใหเห็นภาพยอนอดีต 

–การคนควาหาขอมูล (research) จากเอกสาร ภาพถาย บุคคล ขอมูลจากชีวิตจริง เชน ชีวิตของ
วิศวกร ครู หมอ หญิงขายบริการ คนขับรถตุกตุก 

 3.7)  พลังของตัวละคร พลังแหงภาพ พลังของการเลาเร่ือง 

ภาพยนตรกับโทรทัศน มีพลังในการเลาเรื่องแตกตางกัน ทีวี มีลักษณะทางกายภาพ และภาวะ
แวดลอม เหมาะสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ มิไดสรางข้ึนมาเพื่องานถายทอดสุนทรียารมณ แตการ
เลาเรื่องดวยภาพ เปนสื่อถายทอดความรูสึก ซ่ึงตองใชพลังในการสรางสรรคภาพมากกวา และใหผูรับชม 
เขาไปมีสวนรวมในภาพน้ันดวย ภาพแอ็คชั่น จะชวยเปดเผยใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร (มิใชแคคําพูด 
ซ่ึงนาสนใจนอยกวา) “สิ่งท่ีเขาทํา คือ ตัวเขา. ไมใช สิ่งท่ีเขาพูด” (actions is character) การเลาเรื่อง
ดวยภาพแบบภาพยนตร จึงมีพลังมากกวาการเลาเร่ืองโดยจอทีวี เพราะรายการทีวี มีอุปสรรคเรื่อง
ระยะเวลา (ความยาว) ในการนําเสนอ ตอนละ 10 นาที หรือ 25 นาที ตองแบงเวลาใหกับโฆษณา ทําให
การเลาเรื่องขาดตอน 

เหตุการณและแอ็คช่ัน เปนตัวสรางพลังใหแกตัวละคร เชน ฉาก ฝนตก อาบน้ํา ไฟใหม ระเบิด 
หมอกควัน เชน คืนหน่ึง หลังจากเขา ผานการฆาตกรรมเหย่ือเสร็จ จนตัวเองมีคราบเลือดเต็มตว จึงรีบ
เขาท่ีพัก ไปอาบนํ้า การอาบนํ้า เปนภาพเปรียบเทียบใหเห็นถึง การชําระลางความโกรธแคน และ การ
ทรยศ นํ้าท่ีพร่ังพรูออกมาจากฝกบัวชะโลมตัวเขา เหมือนเปนลางบอกเหตุการลางมลทิน คือ การเตรียม
ตัวไปสูความตายของเขาท่ีจะเกิดข้ึน ในคืนตอมา  

วิธีสรางพลังใหแกตัวละคร เชน 

–การอธิบายลักษณะทางกายภาพ (physical description) ของตัวละคร เพศ อายุ รูปราง นํ้าหนัก 
สวนสูง สีผิว นัยนตา ผม ทาทาง เสียง เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องใช  

–การอธิบายฉาก (mise-en-scene) เพื่อใหเห็นลักษณะของตัวละคร เปนการเสริมบทบาทและพลัง 
ใหแกตัวละคร กฎพื้นฐานของการเขียนบทภาพยนตร คือ ไมพูดในสิ่งเดียวกับท่ีคนดูเห็น  

–เสียงบรรยาย บทพูดท่ีไมเห็นตัวผูแสดง (voice over: V.O.) ก็สรางฉากใหมีพลังไดอีกแบบหน่ึง 
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–ถาตองการใชภาพถาย หรือภาพขาวจากหนังสือพิมพ เขามาในฉาก ใหเขียนบทบรรยายกอน โดย
ไมตองกังวลเรื่องภาพ จากน้ัน จึงเลือกภาพถายใหเหมาะสมกับบทบรรยาย ฉากละประมาณ 4–5 ภาพ 

–การยอนอดีต (flashback) คือ การตัดสลับฉากปจจุบันกับอดีต เพื่อใหเห็นพลังแหงภาพ แมวาใน
โลกแหงความเปนจรงิ ภาพเหตุการณในอดีตหรืออนาคต เปนสิ่งท่ีมนุษยปกติไมอาจเขาถึงได แตในโลกของ
ภาพยนตร สามารถทําได ไมมีขอจํากัดในเรื่องมิติเวลา มิติสถานท่ี เพียงแตผูสรางรูจักใชเทคโนโลยีดาน
ภาพ มาใชสรางภาพเหลาน้ัน ใหคนดู “เช่ือ” วาน่ันคือเหตุการณจริง  

–การคิดลวงหนา (forward) คือ การตัดสลับฉาก ระหวางอนาคตกับปจจุบัน เชน ในภาพยนตร 
เร่ือง Sherlock Holmes ตอนท่ี โฮลม คิดวางแผนทํารายคูตอสู ในระหวางตามดูพิธีกรรมของลอรดแบล็
ควูด และการตอสูในสังเวียน เขาจะวางแผนไวลวงหนากอนเผชิญหนากันศัตรูตัวจริง และในภาพยนตร
เร่ือง NEXT (2006) ตัวเอกในเรื่อง มีพรสวรรคพิเศษ สามารถมองเห็นเหตุการณลวงหนาได 2 นาที พลัง
ของฉาก อยูท่ีการนําเสนอ เหตุการณลวงหนา แลวตัดกลับมาท่ีเหตุการณปจจุบัน 

2.3.2 การเขียนบทโครงราง และ โครงเร่ืองขยาย 
 (1) การเขียนโครงราง (outline)  

โครงราง คือ การสรุปเรื่องแบบสั้นๆ ความยาวประมาณ 5–15 หนา และจะไมรวมเอาบทสนทนา
มาใสไว การเขียนโครงราง ชวยใหผูเขียนบทหาโครงสรางของเรื่อง และมองเห็นทิศทางการพัฒนาเร่ือง
ตอไป บทโครงราง จะใชเพ่ือนําเสนอตอผูมีสิทธิอนุมัติงบประมาณสราง (ผูอํานวยการสราง) เม่ือเขียนโครง
รางเสร็จแลว ก็จะนําไปขยายเขียนเปนบทภาพยนตรจริงๆ ท่ีเรียกวา สกรีนเพล (screenplay)  

ตัวอยางการเขียนบทโครงราง (Outline)  
ภาพยนตร เร่ือง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง (alive)[5] 

องก 1 
น.ส.นาคอนงค บุศยประเวศ หรือ นาค. ตําแหนงเจาหนาท่ีพิเศษ สถาบันขอมูล พันธุกรรมมนุษย

แหงชาติ (TGR) ซ่ึงตั้งอยูในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. เธอเขารับการตรวจสอบและทําบันทึกทะเบียน
ประวัติพันธุกรรม (Genome mapping) เพื่อคนหาสาเหตุความเจ็บปวยในอนาคต. ผลปรากฏวา เธอเปน
โรคมานตาแพแสง. อาการของโรคจะรุนแรงข้ึน เม่ือมีอายุประมาณปท่ี 29 และเธอก็เก็บเรื่องน้ีไวเปน
ความลับ. 

                     

5 สูดิน ชาวหินฟา. (2555).  บทภาพยนตร เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต (alive), เผยแพรที่ 
http://www.igoodmedia.net/@production/index.html 
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นาค เปนคนรักของ รอยเอก มาฆวัตร อุดมสุข หรือ มาฆ. เธอมีเพ่ือนสนิทที่ทํางานดวยกัน แต
ทํางานในสวนท่ีเปนโรงพยาบาล ช่ือ ศศิประพิน หรือ ศิ. แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ และแอบเปนชูกัน โดยที่ 
นาคไมรู.  

ความสัมพันธของคนท้ังสาม เริ่มกอตัว ตั้งแตพวกเขาเรียนแพทย ตั้งแตปหน่ึง จนกระทั่งจบ และ
ทํางานในสถานท่ีใกลกัน. ดังน้ัน ระหวางเพื่อนกับคนรัก ทําใหพวกเขาแยก ความรูสึกออกจากกันไดยาก. 

ป 2037 เมียนมา กับ จีน เผชิญหนากัน. กรณีพิพาทอํานาจเหนือดินแดนแนวตะเข็บชายแดน ที่
เปนแหลงนํ้ามันปโตรเลียม แหลงสุดทาย ในภูมิภาคน้ี. จีน กับ ไทย มีขอตกลงระหวางประเทศ ในการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยน เทคโนลียีชีวภาพกันอยู. และรอยเอก มาฆวัตร ก็เปนผูเชี่ยวชาญดานน้ี เขาเปน
แพทยทหาร สังกัดโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กองทัพบก. 

เพื่อยุติปญหารักสามเสาระหวาง มาฆ นาค และ ศิ. มาฆ จึงตัดสินใจแตงงานกับ นาค. เขาคิดจะ
ซ้ือเรือนหอในหมูบานชลประภา ซึ่งเปนหมูบานจัดสรรของ ธนา เพื่อนสนิท เพ่ือเปนของขวัญแตงงาน. แต
เธอหามไว ขออยูบานทาวนโฮมไปพลางกอน เพราะสะดวกในการไปทํางานมากกวา. 

สงครามระหวางเมียนมากับจีน ก็เกิดขึ้น. เมียนมา เปนฝายเปดศึกกอน ดวยการใชอาวุธเช้ือโรค. 

องก 2 
นาค แตงงานกัน มาฆ แลว แต ศิ ยังทําใจไมได และไมอาจหักใจเลิกรากับ มาฆ ได. เธอจึงเปน

ฝายรุกมากกวา จนผูชายอยาง มาฆ ไมอาจหักหามใจได. วันหน่ึง เรื่องชูสาวรูไปถึง นาค ในขณะที่เธอ
ทองไดสี่เดือน. ความขัดแยงระหวาง มาฆ กับ นาค ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง และไมรูวาจะตัดสินปญหา
อยางไรดี. 

สงครามระหวาง เมียนมา กับ จีน ยังดําเนินตอไป. ดูเหมือนวาประเทศใหญอยางจีน ประสบปญหา 
อยางหนักเร่ืองอาวุธเช้ือโรค. จากฝายเมียนมา จึงรองขอความชวยเหลือจากไทย ในฐานะพันธมิตร. 
ประเทศไทยสง พลโทยุทธ กับ รอยเอกมาฆวัตร และทหารจํานวนหน่ึง ไปทํางานในภาคสนาม รวมกับ
ทหารฝายจีน. มีภาระกิจสําคัญคือ วิเคราะหหาสารเคมีชีวภาพ เพ่ือตานการทําลายลางของอาวุธเช้ือโรค
จากฝายศัตรู. 

เรื่องราวบาดหมางใจกัน ระหวาง มาฆ กับ นาค ยุติลงชั่วคราว. ความรูสึกหวงหาอาลัยรัก ของ
สองสามีภรรยา ก็เขามาแทนท่ี. มาฆ มารูวาเมียทอง ก็ตอนออกเดินทาง ย่ิงสรางความหวงอาลัยข้ึนอีก
หลายเทา. นาค เองก็เศราไมแพกัน เพราะไปสงครามคราวน้ี ไมแนใจวาจะรอดกลับมาหรือไม. ในขณะท่ี ศิ 
ก็รูสึกใจเสียเชนกันท่ี มาฆ ไดรับคําสั่งแบบกะทันหันเชนน้ี.  

ปญหาทุกอยางท่ีคางคาใจ ตองยุติไวกอน โกรธกันเกลียดกันไปก็ไมมีประโยชน. ศิ มาขอคืนดีกับ 
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นาค เธอเห็นวาเปนเพื่อนรักกัน จึงใหอภัย. 

ระหวางสงคราม นาค กับ มาฆ ติดตอคุยกันตลอดทางโทรศัพทบาง จดหมายบาง. จนกระท่ัง นาค
ทองไดเดือนท่ี 8 สายตาเริ่มสูแสงไมไหว เธอออกไปขางนอกลําบาก. มาฆ รูสึกหวงภรรยามากท่ีสุด แทบ
จะปฏิบัติภารกิจไมได. 

ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชท่ีหองพัก. ตอนน้ีสายตาของ นาค เร่ิมสูแสงไมไดแลว แมแตแสงท่ัวๆ 
ไป. เธอก็รูสึกไมดี นาค จึงตองอยูในบานท่ีมีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตางกรองแสงแดดจากขาง
นอก. ถาจะออกไปขางนอก ตองสวมแวนตาดํา. 

ตอมา มีขโมยข้ึนบาน มันไดแคมานอยางดีไป. มาฆ รูเขา จึงโทรบอกธนา ใหจัดเตรียมบาน พรอม
ติดมานอยางดีให ท่ีหมูบานชลประภา เพื่อใหนาคและคนใชไปอยู. 

นาค มาอยูบานใหมไดคืนเดียว ฝนก็ตกหนัก. นาค เจ็บทองคลอด บังเอิญพ่ีเลี้ยงก็ไมอยู เธอตอง
ชวยเหลือตัวเอง อยูหลายนาที. พยายามโทรศัพทถึง ศิ หลายครั้ง แตสายไมวาง. พอ ศิ รูเรื่องเขา จึงรีบ
พา นาค ไปโรงพยาบาลโดยดวน. นาค เจ็บปวดทรมานมากเพราะเด็กไมกลับหัว และรางกายเร่ิมออนแอ
จากโรคแพแสง. นาค ขาดความชวยเหลือนานเกินไป. พอไปถึงหองฉุกเฉิน นาค ทนความเจ็บปวดไมไหว. 
กอนสิ้นใจ นาค นึกถึงสามี อยากใหเขากลับมาดูใจกอนตาย. 

มาฆ กําลังปฏิบัติภารกิจในหองแล็บกลางสนามรบ ทามกลางสายฝน. แสงจากฟาแลบ สรางภาพ
ลวงตา ทําใหเขามองเห็น เมียรักอุมทองมาหาเขา. 

ท้ัง นาค และ มาฆ ตกใจตื่นกลางดึก ในเวลาใกลเคียงกัน. 

วันรุงขึ้น นาค จึงเลาความฝนใหหมอใหญฟง. หมอใหญจึงตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยของเธอ 
ในฐานขอมูลจีโนม ใหละเอียดอีกครั้ง. พบวา นาค มีอายุใกลเลข 29 แลว และพบอีกวา โรคมานตาแพแสง 
ถายทอดถึงลูกในทองดวย. การคลอดลูกเอง สุมเสี่ยงกวาท่ีจะไมรอดท้ังแมและลูก เน่ืองจากโรคแพแสง. 
หมอจึงแนะนําวาใหผาเด็กออก จะเสี่ยงนอยกวา แตก็ไมรับประกันวาจะปลอดภัยรอยเปอรเซนต. 

นาค ยอมตกลงใหหมอผาเอาลูกออก โดยมี ผกาวรรณ ผูเปนแม และ แวว มาคอยดูแล. ปรากฏวา 
เธอไดลูกชายสมความตั้งใจ. 

ท่ีสนามรบชายแดน จีน เมียนมา เกิดการสูรบอีกระรอกหน่ึงตอนคํ่า. ระเบิดตกลงขางหองแล็บท่ี 
มาฆ ประจําการอยู ขาวของเสียหาย. ระหวางเก็บกูหองแล็บใหกลับคืนดังเดิม มาฆ เห็น นาค อุมลูก ฝา
หมอก ควันระเบิดเขามาหาเขา เขาตกใจมากจนแยกไมออกวาน่ีมันฝนหรือจริง. 

หลังผาตัด ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชท่ีบานใหมอีกครั้ง. ตอนน้ีสายตาของ นาค เริ่มสูแสงไมได
แลว โดยเฉพาะกลางวันท่ีมีแสงแดดจัด. เธอจึงตองอยูในบานท่ีมีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตาง
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กรองแสงแดดจากขางนอก. ถาจะออกไปขางนอก ตองสวมแวนตาดําหนา  

นาค แอบรูความสัมพันธ ระหวาง ศิ กับ มาฆ จากคําบอกเลาของ นวล. ทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ 
ท่ีแผลรักเกากําเริบข้ึนมาอีกแลว. 

กลางคืน มีขโมยขึ้นบานอีกแลว แตก็ตกใจหนีไปเสียกอน โดยไมไดอะไรไปเลย.  

วันตอมา นวล ก็หายไปโดยไมบอกกลาว. โทรไปถาม ศิ ก็ไมไดความ. ขาวของในบาน ก็มีไมครบ 
ยังขาดของใชที่จําเปนหลายอยาง ท้ังผาออม ของกิน. นาค จึงอยูอยางลําบาก เธอโทรศัพท ขออนุญาตคุย
กับ มาฆ แตเสียงขาดๆ หายๆ เพราะ มีการสูรบกันอยางหนัก. 

ท่ีสมรภูมิรบ ทานนายพล เห็นวาเสี่ยงเกินไปที่จะอยูท่ีน่ัน. จึงสั่งอพยพทหารไทยและหองแล็บเปน
การดวน ขณะท่ีถูกซุมโจมตีดวยระเบิดจากฝายศัตรูเปนระยะๆ. 

ผานไปอีกสองวัน นาค ไมคอยรูเรื่องราวภายนอกบาน. เพราะเธอจะเก็บตัว อยูแตในบาน โดยเฉพาะ 
กลางวันทุกอยางดูเงียบสงบไปหมด. เธอรูสึกวาผูคนในหมูบาน คงออกไปทํางาน กันหมด .พอตกกลางคืน 
จึงมีเสียงครึกคร้ืนข้ึนมาบาง. ตอนหัวค่ํา นาค ติดประกาศรับสมัครแมบานไวท่ีร้ัวบาน. ไมนาน มีหญิงวัย
กลางคน ช่ือ ปรางคทิพย มาสมัคร. นาค จึงรับไวเปนแมบาน และบอกภารกิจท่ีจะตองทํา. 

นาค บอกสาเหตุท่ีตองปดมานหนาตางประตูใหมิดชิด เพราะท้ังเธอและลูก เปนโรคแพแสง อนุญาต 
ใหใชหลอดไฟหรี่หรือแสงจากเทียนไขเทาน้ัน และหามเปดมานหนาตางไวเด็ดขาด โดยเฉพาะกลางวัน. งาน
บานทุกอยาง เชน ซ้ือของ ทําอาหาร ซักผา นาค ตองพ่ึงพา แมปรางค ทุกเร่ือง ทําใหเธอรูสึก 
สะดวกสบายขึ้น. 

กลางวัน มีเด็กสองคน แอบมาเลนท่ีขางบาน เอากอนหินปาใสหนาตาง. แมปรางค จึงรูดมาน
หนาตาง ออกดู. เด็กเห็นเขา ก็ตกใจวิ่งหนีไป ท่ีเห็นมานหนาตางเปด. แมปรางคจึงถูกดุอยางรุนแรง วา
อยาเปดมานหนาตาง ขณะที่เธอและลูกยังอยูในบาน. เสียงดุ ทําใหแมปรางครูสึกกลัว. 

ไมกี่วันถัดมา นาค ทราบขาววา หนวยแพทยทหารไทยท่ีไปทํางานท่ีจีน ถูกเรียกตัวกลับ. นาค ดีใจที่
จะไดพบหนาสามี. 

ท่ีสนามบิน เวลาทุมตรง มีขบวนแหรับศพเหลาทหารไทย. มาฆ เดินลงจากเคร่ืองบิน มองไปท่ีขบวน
แห คิดวาเขาโชคดีท่ีรอดชีวิตกลับไปหาลูกและเมีย. 

มาฆ ตรงไปข้ึนรถแท็กซ่ี. คนขับแท็กซี่กําลังโทรศัพท และถูกเรียกใหไปรับผูโดยสารท่ีหมูบานชลประภา 
ซ่ึงเปนสถานท่ีเดียวกัน. มาฆ จึงควากระเปาข้ึนรถ รถเคลื่อนออกจากอาคารผูโดยสารขาออก มุงไปทาง 
เขตพระโขนง. 

รถแลนสูถนนหลักของหมูบานชลประภา ถึงหนาบานหลังหน่ึง. มีแมวดําวิ่งตัดผาน รถเบรคกระทันหัน 
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ไปชนกับฟุตบาท. รถเสียหายเล็กนอย คนขับแท็กซ่ีโกรธมาก. ขณะน้ัน มาฆ มองเห็นปายช่ือบาน เปนช่ือ
ของ นาค จึงลงจากรถ และท้ิงเงินคาโดยสาร ไวท่ีเบาะหลัง. จากน้ัน รถแท็กซ่ีก็วิ่งออกไป. 

คืนน้ี ชางเปนคืนท่ีมีความสุขท่ีสุดของครอบครัว. มาฆ และ นาค ตางช่ืนชมลูกชายของตน เกือบ
คอนคืน. 

รุงเชา ผาออมหมดพอดี. มาฆ จึงขับรถออกไปซ้ือท่ีปากซอย. เขารูสึกแปลกใจที่หมูบานน้ี ผูคน
ตอนกลางวันหายไปไหนกันหมด. เขาขับรถออกไปเกือบถึงปากซอย. พบรานขายของสะดวกซ้ือ จึงจอดรถ 
เปดประตูเขารานไป. ท่ีเคานเตอรคิดเงิน พนักงานขาย กําลังกมๆ เงยๆ เก็บของหลน แตมาฆไมเห็น. เขา
คิดวาเจาของรานไมอยู มาฆ เขาไปเลือกสินคาท่ีช้ันวางของ. วางเงินท่ีเคานเตอร เงินน้ันหายวับไป. เขา
รูสึกตกใจ วาในรานมีผีหลอกกลางวัน. 

อีกสองวันถัดมา ค่ําวันน้ัน นาค สังเกตเห็นอาการเฉ่ือยชาของสามี แตกลับโทรศัพทบอยข้ึน. ภาพ
เกาๆ ท่ี นวล เคยเลาใหฟง ก็ผุดข้ึนมาเต็มหัว. ท้ังสองมีปากเสียงกัน มาฆ โกรธเมีย ท่ีไมเขาใจ. จึงขับรถ
ออกจากบานไปในตอนใกลค่ํา โดย นาค ก็ไมรูสาเหตุ. ปลอยใหเธอจินตนาการไปเอง แนละ เธอคิดวา มาฆ 
ตองไปหา ศิ แนนอน พวกเขาคงนัดไปนอนดวยกันท่ีไหนสักแหง. 

เปนจริงดังท่ี นาค คิด. มาฆ ขับรถตรงไปยังโรงพยาบาล ท่ีศิทํางานอยู. 

[climax] 

ท่ีหนาบานตอนทุมตรง พลโทยุทธ ถือหนังสือสําคัญมาแจงขาวการตายของ มาฆ ใหนาค รับรู. เธอ
รับอารมณไมถูก ท้ังแคนใจ ท้ังประหลาดใจ ท้ังโกรธ หาวาทานนายพลโกหก. มาฆ เพิ่งขับรถออกจากบาน
ไปเม่ือตอนหัวคํ่า เขาจะตายไดอยางไร. พลโทยุทธ จึงยื่นหนังสือให นาค. เธอรับมันไวโดยไมดูดวยซํ้า 
เพราะอยูในภาวะที่รับเหตุการณรายๆ ยังไมได. ทานนายพลเห็นวาเสร็จกิจแลว จึงลากลับ. 

มาฆ เดินตรงเขาไปในอาคารโรงพยาบาล. เห็น ศิ กําลังพูดคุยกับหมอ ใกลกับเตียงเก็บศพคนไขราย
หน่ึง ในหองพิสูจนศพ. เสียงหมอถกเถียงกัน ถึงความผิดพลาดการผาตัดครั้งน้ัน. 

เพื่อใหหายของใจ นาค จึงควาโทรศัพท โทรหา มาฆ ทันที. 

องก 3 
หมอผาคลอด กับ ศิ มาพิสูจนศพของนาค เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต. มาฆ มองเห็นศพท่ีนอนอยู

บนเตียง และหอผาท่ีวางอยูใกลๆ เห็นปายช่ือ และใบหนาผูตาย ซึ่งก็คือ นาค เมียรักน่ันเอง. มาฆ แอบได
ยิน ศิ พูดวา ขอใหวิญญาณของนาคกับมาฆ ไปสูสุขคติ. 

มาฆ รูสึกตกใจมาก และสับสนในสถานภาพของตน. เปนเวลาเดียวกับท่ีมีเสียงโทรศัพทเขา เขาจึง
รับสาย เสียงนาครองไห สะอึกสะอ้ืนเชิงขอโทษ. นํ้าตาของ มาฆ ไหลพรั่งพรูออกมา. น่ันคงเปนเสียงของ
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วิญญาณรักของ นาค. เขาเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง ท่ีตองมาเสียเมียและลูกไปอยางไมคาดฝน. เขาไมรูตัว
ดวยซ้ําไปวา ตลอดสามวัน ท่ีเขาอยูในบานกับนาคและลูก น่ันเปนเพียงภาพของวิญญาณคนรักเทาน้ัน.  

เม่ือสายตาของ ศิ สบกับสายตาของเขา ก็ย่ิงสรางความปวดราวและสับสนใหกับเขามากย่ิงข้ึน. 

นาค ยังคงรองไหรําพันรําถึงถึงความรักในอดีตกับ มาฆ ไมหยุดหยอน. เสียงจากทีวีออกขาว 
การเสียชีวิตของแพทยและทหารไทย ท่ีสงไปทํางานในสนามรบ. มีรายช่ือของ พลโทยุทธ และ รอยเอกมาฆ
วัตร อยูดวย. นาค จึงเปดหนังสือท่ีพลโทธยุทธ นํามาสงให ตราประทับบนหนังสือ มันคือวันเวลากอนหนา
น้ี 9 วัน. นํ้าตาก็ไหลพรั่งพรู รูสึกสับสนกับสภาพของตนเองและลูก. เธอจินตนาการภาพของเหตุการณ ที่
สนามบิน. ขบวนแหรับศพ มีศพของ พลโทยุทธ และศพของมาฆ อยูในขบวนแหน้ันดวย. 

งานศพท่ีวัดแหงหน่ึง. โรงศพถูกตั้งคู มีภาพถายของ นาค และ มาฆ วางคูกัน. ท้ังเพื่อนรวมงาน
และญาติผูตาย มารวมงานอยางหนาตา. 

เด็กสองคน แอบมาเลนท่ีหนาตางบานของ มาฆ. เห็นมานหนาตาง เปดไดเอง ก็รูสึกตกใจ วาถูก
ผีหลอกกลางวัน. จึงพากันวิ่งขามรั้วไปอีกบานหลังหน่ึงท่ีอยูถัดไป. ดวยความกลัว พวกเขาจึงแอบเขาไปใน
บานหลังน้ัน. แตสถานท่ี ท่ีเด็กสองคนน่ันยืนอยู ขางหลังเปนกรอบรูปถายของหญิงเจาของบาน หนาตา
เหมือน แมปรางค. 

เด็กสองคนตกใจตะโกนรองลั่น. เม่ือคนในรูปถาย ย่ืนหนาออกมาจากกรอบรูป เอยคําทักทาย. 

จบ. 

ตัวละครหลัก ในภาพยนตรเรื่อง พลังรัก พลังชีวิต คือ มาฆวัตร (มาฆ) กับ นาคอนงค (นาค) และ 
ศศิประพิน (ศิ) ท้ังสามคน เปนเพื่อนสนิทกันมาต้ังแตยังเปนนักเรียนแพทย มาฆกับนาค ตองการมีชีวิตคู
อยางย่ังยืน แต ศิ กลับมาเปนตัวอุปสรรค ทั้งคูแตงงานกัน สิ่งท่ีพิสูจนความรักผูกพันของมาฆกับนาค คือ 
ชีวิตหลังความตาย (alive) วิญญาณของนาคกับมาฆ คิดวาตนยังมีชีวิตอยูเหมือนคนปกติ (และในมุมมอง
ของภาพยนตร ผูชมก็จะเห็นเชนน้ัน) ในท่ีสุด เรื่องจบลงแบบเศรา เม่ือรูวาความรักผูกพันของพวกเขา มัน
เปนแควิวาทะทางจิตเทาน้ัน เรื่องน้ี ศศิประพิน รูกอนใครอ่ืน เพราะเปนผูเห็นเหตุการณท้ังหมด 

โครงเร่ือง พลังรัก พลังชีวิต คลายกับภาพยนตรเรื่อง The Other (2001) ท่ีผูเขียนวางตําแหนง
ของตัวละคร ลงไปในความรูสกึของคนดู ทําใหคนดูไมรูตัววา เร่ืองราวท่ีกําลังรับชมอยูน้ัน เปนมุมมองของ
วิญญาณ มิใชมุมมองของคนปกติ เคาโครงเรื่อง พลังรัก พลังชีวิต ยังคงอิงเคาเรื่องของแมนาคพระโขนง 
ซ่ึงคนไทยสวนใหญรูเรื่องมากอนแลว  

 (2) การขยายโครงเร่ือง (treatment)  

การขยายโครงเรื่อง จะตองผานข้ันตอนการเขียนโครงรางเรื่อง (outline) มากอน โครงเร่ืองขยาย 
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มีความยาวประมาณ 15–30 หนา การเขียนโครงเรื่องขยาย ผูเขียนตองเตรียมปจจัยเหตุการณ 4 ขอ รอ
ไว คือ ตอนจบ ตอนเริ่มเรื่อง จุดหักเหหลักท่ี 1 และ จุดหักเหหลักท่ี 2 และตองคนหาแอ็คชั่นของตัวละคร
ใหได มีแนวทางการเขียนตามลําดับ ดังน้ี 

–ตอนเปดเรื่อง (องก 1) สรางเหตุการณ หรือตัวละคร อาจใชมิติดานเวลา หรือ สถานท่ีเขามารวม
ก็ได เชน ภาพยอนอดีต หรือภาพเหตุการณลวงหนา เขียนเปดเร่ือง ใหมีความยาว ประมาณคร่ึงหนา  

–เหตุการณ กอนถึงจุดหักเหหลัก เขียนอธิบายแอ็คช่ันของเหตุการณ ซ่ึงจะนําไปสู จุดหักเหหลักใน
ตอนจบของ องก 1 ความยาวประมาณ 2–3 หนา 

–จุดหักเหหลักท่ี 1 เริ่มในหนาที่ 2 โดยเขียนจุดหักเหตอนจบ ขององก 1 เขียนใหเหมือนกับท่ีเขียน
ตอนเปดเร่ืองตอนแรก คือ เขียนออกมาวา เหตุการณอะไร เกิดขึ้นท่ีไหน เหตุการณเปดเรื่อง และจุดหักเห
หลัก อยาเขียนรายละเอียดมากเกินไป ควรอธิบายแอ็คช่ันงายๆ วาเกิดอะไรขึ้นก็พอ 

–แอ็คช่ัน องก 2 ใหเขียนกวางๆ อยาลงรายละเอียด โดยเร่ิมจากจุดหักเหหลักท่ี 2 ใหมีปมขัดแยง
ตางๆ สัก 2–3 อยาง และตัวละคร จะถูกลากพาใหไปพบกับอุปสรรค ท่ีนําไปสูความสําเร็จ ตามความ
ตองการของตัวละคร ความยาวประมาณ 1 หนา 

–จุดหักเหหลักท่ี 2 ตอนจบของ องก 2 ผูเขียนตองอธิบายใหเห็นลีลาของแอ็คช่ัน ความยาว
ประมาณครึ่งหนา จะใสบทสนทนาไปบางไดเล็กนอย จากจุดหักเหหลักท่ี 2 จะทําใหแอ็คชั่นของตัวละคร 
เกิดการพลิกผลันไปสูองก 3 

–องก 3 คลี่คลาย จบเร่ือง องก 3 จะมีความยาวประมาณครึ่งหนา ถึงหน่ึงหนา สิ่งท่ีเกิดข้ึนในองก 
3 คือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน จะไดรับการเฉลย และสรุปวาคืออะไร เร่ืองราวจบลงอยางไร โดยไมเนน
รายละเอียด แตใหบรรยายไวกวางๆ 

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) ในกระดาษ ขนาด Letter จํานวน 4 หนา 

ปจัจยั 4 ประการ ในการเขียนโครงเรอืงขยาย่ :  

–จบเรื่อง (ending) –เริ่มเรื่อง (beginning) –จดุหกัเหที ่1 (plot point I) –จดุหกัเหที ่2 (plot point II)  

ลาํดบัการเขียน บรรยายเรอืงขยาย่  

–เปิดฉาก เปิดตวัละคร (scene /sequence)  ½ หนา้ 

–ดาํเนินเรื่องเริ่มตน้ (act-1) ไปสู่จดุหกัเหที ่1 (plot point I)  ½ หนา้ 

–จากจดุหกัเหที ่1 ดาํเนินไปจนจบ act1 ½ หนา้ 

–ดาํเนินเรื่องต่อ กลางเรื่อง (act-2 confrontation)  1 หนา้ 

 (การเผชญิหนา้ระหวา่ง พระเอก–ผูร้า้ย รุนแรงขึ้น)  
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–การเผชญิหนา้ ดาํเนินไปสู่ จดุหกัเหที ่2 (plot point II) หรือจดุ climax ½ หนา้ 

–คลีค่ลาย (act-3 resolution) ไปจนจบเรื่อง ½ – 1 หนา้ 

สรุป การเขียนโครงเรื่องขยาย 4 หนา  ก็คือ การรวมแนวคิดท่ีเปนนามธรรม ใหเปนโครงสรางของ
เรื่อง แลวกลั่นกรองออกมาใหเปนรูปธรรม ใหเห็นเคาโครงเรื่องในตอนเริ่ม ตอนกลางเร่ือง และตอนจบ 
จากน้ัน จึงคอยๆ พัฒนา หรือขยายเคาโครง ใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ตามสัดสวนของโครงสราง 

จากโครงเร่ืองขยาย ก็พัฒนาไปเปนบทภาพยนตร (screenplay) ท่ีสมบูรณ เครื่องมือในการเขียน 
ควรใชโปรแกรมประเภทประมวลผลคํา (Word processing) เชน Microsoft Word โดยตั้งคา
หนากระดาษ Letter (11 น้ิว x 8 น้ิว) สวนรูปแบบของการต้ังคาหนากระดาษ บทพิมพจริงๆ ใหดูใน
รายละเอียดท่ีภาคผนวกทายบท หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตร 

2.3.3 เทคนิคการเขียนบท screenplay 
การเขียนบทภาพยนตร เปนศิลปะอยางหน่ึง ท่ีตองใชพลังสรางสรรคสูง เพราะในโลกของภาพยนตร 

ประกอบดวยศาสตรทุกแขนง ผูเขียนตองใชท้ังความรอบรูดานสุนทรียศาสตรและวิทยาศาสตรอยาง
กลมกลืน ใชจินตนาการ และภาษาอยางเหมาะสม และตองฝกฝนการเขียนอยูเปนประจํา จึงจะเปนผูเขียน
บทภาพยนตรไดดี  หลักวิธีและรูปแบบการเขียน ไดกลาวไวโดยละเอียดแลว ในภาคผนากทายของบทน้ี 
โดยหลักการ การเขียนบทภาพยนตร มีแนวทางการเขียน ดังน้ี 

 (1)  ฉากและแอ็คช่ัน เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของบทภาพยนตร การออกแบบและเขียน
บรรยายฉาก ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน เปดเผย ตองเขียนบรรยายนามธรรม ใหเปนรูปธรรม “ใหมองเห็น
ภาพ”  

 (2)  บอกเวลา และ สถานท่ีของฉาก วางไวบนสวนหัว (scene heading) บอก กลางวัน กลางคืน 
ภายนอก ภายใน 

 (3)  คําอธิบายฉาก (scene description) ตองเขียนใหมองเห็นภาพ จากสายตาของผูชม หรือ 
ของผูเลาเร่ือง มิใชดวยเลนซ หรือ มุมกลอง เชน ถาเปนภาพขนาดกวางมาก (very long shot) และ มุม
สูง (high view) มักใชคําวา “มองเห็นยอดเจดียแตไกล เสียดทะลุกลุมเมฆ …” แทนภาษากลอง หรือ ถา
เปนภาพแทนสายตาของสุนัข ซ่ึงกําลังวิ่งลอดรั้วเขาไปกินเศษอาหารในถังขยะขางบาน (ดอลล่ีกลองเขาไป) 
ใหใชคําวา “วิ่งลอดผานรั้วไมขัดแตะ ตาหางๆ เขาไปในบาน เห็นถังขยะใกลเขามา ใกลเขามา มันไมสูง
เกินไป จึงจะกระโดดเกาะปากถัง อยางทุลักทุเล แตเม่ือมองเห็นชิ้นเศษเนื้อ…” เขียนวา ภาพกวาง แทน
การบอกขนาดภาพ หรือมุมมองของกลอง และ เขียนวา ถายเจาะ (insert cut) สําหรับภาพมุมแคบ 

 (4)  เปดฉากใหมีพลัง เชน ทามกลางสายฝนกระหน่ํา ประกายฟาแลบ หรือ ภายในหองโถงสูงโลง
อลังการ ดวยลวดลายวิจิตรพิศดาร คลายกับการเขียนบรรยายใน นวนิยาย หรือ บทวิทยุกระจายเสียง 
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 (5) ความยาวฉาก ไมมีกฏแนนอน แตใหเหมาะสมกับการพัฒนาเรื่อง โดยพิจารณาวา ฉากน้ัน 
เกิดอะไรขึ้นบาง เพ่ือคํานวณความยาวของแตละฉาก และคาดคะเนไดวาท้ังเรื่องจะยาวเทาไหร สํานวนการ
เขียนจะรวบรัด และใชภาษาอธิบายเหตุการณการแสดง มากกวาอธิบายความคิด หรือ อารมณตัวละคร 

 (6)  ความยาวของบทสนทนา ข้ึนอยูกับเรื่องราวเปนตัวกําหนด บางฉาก ตองการใหตัวละคร
ระบายความอัดอั้น อาจตองใชบทพูดยาว หรือ ฉากท่ีตองการสรางพลังของตัวละคร หรือ การเนนอารมณ 
ก็ใชบทพูดสั้นๆ หรือไมมีเลยก็ได 

 (7)  การเปดเผยแน้ือหาสาระของเร่ือง ไมควรเปดเผยแบบนําเสนอขาว ใหคอยๆ เปด โดยการท้ิง
ปมไวในฉากแรกๆ แตไปเผยในฉากถัดไป ขอสําคัญคือ อยาใหคนดูเดาได 

 (8)  อยาฉายฉากซํ้าจากมุมกลองเดิม หรือถาจําเปน ตองทําใหนอยท่ีสุด 

 (9)  จัดใหฉากมีความสัมพันธกัน และตอเน่ืองกันอยางกลมกลืน ถาเห็นวาควรมีฉากใดในบทราง
แรก ก็ควรเขียนไปกอน แตพอตรวจดูในรอบถัดไป ถาเห็นวาไมจําเปน ก็อาจลบท้ิงภายหลังได 

(10) เขียนใหเปนภาพ แอ็คช่ัน หรือ การเคลื่อนไหว แทนความรูสึก เชน ภาพที่นารันทดใจมาก ก็ให
เขียนวา แมนัยนตาจะฝาฟาง มองไมเห็นวาเขาเปนใคร แตเม่ือไดสัมผัสในหนา และไดยินเสียง นางก็รูวา 
เขาคือลูกชายที่หายไปเม่ือหลายสิบปกอน นางสวมกอดลูกชาย รํ่าไห… 

(11) จังหวะของฉาก ไดแก ดนตรี ลีลา การตัดตอ จังหวะการเดินเรื่อง ควรเลือกใหเหมาะสมวา 
ฉากใดควรเขาซีนชา ฉากใดควรกระชับเร็ว ฉากใดควรเงียบ ฉากใดควรระทึก ความยาวของฉาก และ 
ความแตกตางของฉาก จะเปนตัวกําหนดจังหวะตางๆ ของเรื่อง เชน ฉากไลลา สลับกับฉากท่ีมีบทพูด 

(12) แอ็คช่ันเช่ือมฉาก ผูเขียนสามารถนําแอ็คชั่นไปเช่ือมฉาก หรือ แยกฉากออกจากกันก็ได เชน 
เชื่อมฉาก ดวยแอ็คชั่น การชนแกวเหลา ของวงเหลาวัยรุนรุนลูก กับกลุมคนรุนปูท่ีจัดงานเลี้ยงรุน รอบ 
60 ป ภาพมุมแคบ แกวเหลาหลายใบของกลุมวัยรุน ถูกชูข้ึนแลวคอยๆ ชนกัน ตัดไปท่ี แกวเหลาท่ีชนกัน
แลว คอยๆ ซูมออกมองเห็น กลุมคนรุนปูแสดงความยินดีกัน 

(13) การเขียนบรรยายฉากหลัง (background) คือ การเขียน แอ็คชั่น ท่ีฉากหลัง เพื่อเพิ่ม
รายละเอียด ใหกับเรื่องราว เพิ่มพลังใหแกฉาก และ แอ็คช่ันของตัวละคร เชน ภาพผีเสื้อกําลังบินวนเวียน
ดอกไม แลวเกาะสงบน่ิง เพ่ือประกอบฉากท่ีพระเอกสารภาพรักกับนางเอก ภาพกบสองตัวผสมพันธุกัน 
ทามกลางสายฝน ท่ีอยูขางหนากระทอม เพ่ือบอกกับคนดูวา ชายหญิงในกระทอม กําลังมีเพศสัมพันธกัน 

(14) การปูเรื่อง เพื่อใหคนดูรับรู ประวัติ นิสัย ของตัวละคร อาจกระทําไดโดยบทบรรยายฉาก หรือ 
บทพูดก็ได  

(15) การเขียนบทเราอารมณ (dramatic tension) ใหสูงข้ึน หรือผอนลง ชวยใหเรื่องนาติดตาม ไม
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เครียดเกินไป เชน ฉากสามีภรรยาท่ีอยูในบาน เร่ิมทะเลาะกัน ถึงขึ้นรุนแรง แตเม่ือลูกสาวแทรกเขามา ใน
ท่ีสุด ก็เขาใจกัน การเราอารมณท่ีดี ควรมาจากบทแอ็คชั่นมากกวาบทพูด 

(16) ความหมายซอนเรน (subtext) ไดแก ความหมายแฝงท่ีซอนเรนอยูภายในฉาก เชน ใหตัว
ละครหลัก เปนคนพิการ เพื่อเนนใหเห็น สังคมท่ีพิการ หรือ ใชสายฝนแทนการระบายความอึดอัด เหมือน
การพรั่งพรูของสายฝน หรือ ใหภาพถายตกลงมากระจกแตก แทนลางบอกเหตุความตาย เปนตน 

(17) การพลิกผัน (reversal) คือ การสรางจุดหักเห ใหเหตุการณหรือแอ็คชั่น ไปในทิศทางตรงกัน
ขาม เชน การพลิกผันของ ไอเซนไฮม (Edward Norton) ในภาพยนตร เร่ือง The Illusionist (2006) ที่
ใชมายากล ทําลายความหวังของเจาชายแหงเวียนนา และชิงคนรักไป โดยหลอกใหคนดูเขาใจวา โซฟ 
(Jessica Biel) ถูกเจาชายฆา และ ไอเซนไฮม หายตัวไปกับมายากล จุดพลิกผันตอนจบเรื่อง ไดถูก
เปดเผยวา ทั้งหมดเปนกลลวงท้ังสิ้น ไอเซนไฮม กับ โซเฟย สมหวังในความรัก 

(18) มองทาจ (montage) คือ การเขียนฉากท่ีใชเทคนิคการลําดับตัดภาพ ท่ีอยูคนละเหตุการณ 
ตางเวลากัน ใหอยูในฉากเดียวกัน ชวยยนระเวลาและสถานท่ีในเร่ืองราวใหสั้นลง หรือกระชับข้ึน 

(19) ฉากยอนอดีต (flashback) มักใชยอนอดีตในตอนเปดเร่ือง ท่ีเปนจุดวิกฤติ ความเปนความ
ตายของตัวละคร เชน ภาพยนตรเรื่อง Slumdog Millionaire (2008) เปดฉากตอนท่ี จามาน หนุม 
นักแสวงโชค เจาของสถิติแชปมทายปญหาไมเคยแพ ถูกตํารวจ ซ่ึงเปนพวกเดียวกับตัวพิธีกร เจาของ
รายการ จับตัวไปทรมานใหรับสารภาพการโกง กอนท่ีจามาน จะเขารอบชิง 20 ลานรูป แลวภาพยนตร ก็
เลายอนอดีต ความเปนมาของจามาน ตั้งแตเด็กวา ทําไมเขาจึงรูคําตอบทุกคําถาม เม่ือมาถึงจุด climax 
คือรอบสุดทาย จามานก็สามารถทําได สรางความผิดหวังใหแก เจาของรายการ ท่ีตองสูญเสียเงินรางวัลไป 
20 ลานรูป เพราะถาจามานตอบผิดในรอบสุดทาย เงินรางวัลท้ังหมด ก็ยังเปนของเขา  

ในภาพยนตร เร่ือง The Illusionist (2006) ก็ใชฉากยอนอดีต เชนเดียวกับ เรื่อง Slumdog 
Millionare (2008) คือ เปดฉาก ตอนท่ี ไอเซนไฮม เปดรอบเลนมายากล แตถูกสารวัตร พรอมดวยกอง
ทหารองครักษ ของเจาชายแหงเวียนนา จับตัวไปสอบสวน จากน้ัน สารวัตร ก็เลายอนอดีตของไอเซนไฮม 
เรื่องดําเนินมาบรรจบ ณ ฉากเปด และดําเนินตอไปจนเขาสูจุด climax คือ การใชมายากล ของไอเซนไฮม 
เพื่อทําลายความหวัง ของเจาชายผูซึ่งคิดชิงบัลลังกพระบิดา และไดตัวคนรัก กลับคืนไป 

ฉากการคิดลวงหนา (flashforward) คือ การตัดสลับฉาก ระหวางอนาคตกับปจจุบัน ตัวอยางใน
ภาพยนตรเร่ือง Next (2006) และ Sherlock Holmes (2009)  

(20) การเขียนบทกํากับการแสดง (stage direction) คือ การเขียนอารมณแอ็คช่ัน ของตัวละคร 
อาจเขียนไวใตบรรทัด ช่ือของตัวละครก็ได หรือจะเขียนเปนบทบรรยายฉากก็ได 

(21) เสียงพูดบรรยายฉาก มักใชกับภาพยนตรแนวสืบสวนสอบสวน เพื่อเผยรายละเอียดของ
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เร่ืองราว 

บทภาพยตรท่ีถูกเขียนขึ้น ตามรูปแบบท่ีถูกตอง จะไดรับการพิจารณา จากผูอานบท (Professional 
script reader) ซ่ึงเปนผูมีสวนในการตัดสินใจเลือก หรือไมเลือกเรื่องท่ีกําลังอาน ถารูปแบบถูกตอง 
วิธีการเลาเรื่องนาสนใจ เน้ือเรื่องดี ก็จะไดรับการพิจารณา ผูเขียนไดรวบรวมหลักการเขียน และการ
ออกแบบแบบพิมพท่ีถูกตองไวแลว ท่ีภาคผนวกท่ี 1 หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตร
บันเทิง และสามารถ download แบบฟอรมตางๆ ไดท่ี                  . 

http://www.igoodmedia.net/@production/index.html. 
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คําถามทายบท 

 (1)  องคประกอบการเลาเรื่อง (narrative factor) มีอะไรบาง และมีความจําเปน และสําคัญอยางไร 
ในการเขียนบทภาพยนตร และการออกแบบงานสรางภาพยนตร 

 (2)  องคประกอบในการเลาเรื่อง (narrative factor) กับองคประกอบของบทภาพยนตร แตกตาง หรือ
เหมือนกันอยางไร 

 (3)  ทานคิดวา กฏขอหาม สําหรับการเขียนในบทภาพยนตร มีอะไรบาง เพราะเหตุใด 

 (4)  โครงสรางเรื่อง (plot structure) ประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของอยางไร กับบท 
screenplay 

 (5)  จงใหความหมายของคําวา ช็อท (shto) ฉาก (scene) ตอน (sequence) เรื่องราว (story) ภาค 
(episode) ในบทภาพยนตร 

 (6)  บทภาพยนตร แตกตางจาก บทนวนิยายอยางไร มีหลักการ หรือหลักเกณฑอะไร ในการคัดเลือก
นวนิยายหรือเรื่องสั้น นํามาเขียนเปนบทภาพยนตร 

 (7)  เพราะเหตุใด จึงกลาววา “ฉาก” และ “ตัวละคร” คือ ปจจัยสําคัญท่ีสุดในการเลาเรื่องอยางมีพลัง 
และอธิบายดวยวา “อยางมีพลัง” น้ัน หมายถึงอะไร และยกตัวอยาง 

 (8)  สวนประกอบของบทโครงสราง (outline story) ในการนําเสนอแนบไปพรอมกับโครงการสราง 
เพื่ออนุมัติงบประมาณสราง ควรประกอบดวยอะไรบาง 

 (9)  จงออกแบบ เขียนบทโครงสรางภาพยนตรสั้น ความยาว 1–2  นาที ประกอบดวย ช่ือเรื่อง (title) 
แกนของเร่ือง theme) แนวภาพยนตร (genre) ประโยคหลัก (premise) เร่ืองยอ (synopsis) 
และ โครงสราง (plot structure) องก 1 – องก 2 – องก 3 จบ. (ดูจากตัวอยาง เรื่อง alive)  

 (10)  จากขอ (9) นํามาเขียนเปนบท screenplay ใหถูกตองตามรูปแบบสากลของบทภาพยนตร (ดู
หลักเกณฑ รูปแบบ วิธีเขียน จากภาคผนวก ในบทน้ี)  
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หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตรบันเทิง 
การผลิตภาพยนตรเรื่องหน่ึง ประกอบดวย ข้ันเตรียมการ ขั้นลงมือผลิต และข้ันหลังการผลิต การ

เขียนบทภาพยนตร อยูในข้ันตอนการเตรียมการ ซึ่งเปนหนาท่ีของผูเขียนบท (copy writer) 
โดยตรง กฏเกณฑ และแบบแผนการเขียน แบงออกเปน 2 ตอน คือ เน้ือหาสาระ (script 
contents) และ รูปแบบ (format script)  

ตอนท่ี 1 เน้ือหาสาระ ประกอบดวย รายละเอียดการจัดทํา บทโครงราง (outline) โครงสราง
เร่ืองและตอน (plot and sequence) บทแสดง (screenplay) และ บทขยาย 
(treatments) ตอนท่ี 2 รูปแบบ จะพูดถึง กฎและแบบแผนการเขียน การวางรูปเลม กระดาษพิมพ 
การวางสวนประกอบตางๆ (elements) ในบท 

 

ตอนท่ี 1 
เนื้อหาสาระ (script contents)  

ผูเขียนบท screenplay จะทําหนาท่ีบอกอธิบายรายละเอียดของฉาก ตัวละคร และแอ็คช่ัน
ตางๆ เทาท่ีจําเปน ใหนักแสดงและผูกํากับภาพยนตร มองเห็นภาพและเกิดจินตนาการ ตรงกับท่ีผูเขียนบท
ตองการ แตกอนจะถึงข้ันลงมือเขียน screenplay กันจริงๆ จะตองผานข้ันตอนการจัดทํา บทโครง
ราง (outline) บทโครงสรางเรื่อง (plot structure and sequence) กอน เพื่อให
ไดรายละเอียด ของเร่ืองราวเพียงพอ แลวจึงลงมือเขียน screenplay และปดทายดวย บทขยาย 
(treatments) เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหแกเรื่องราวท่ีนําเสนอ 

 1. บทโครงราง (outline)  

บทโครงราง ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลเบื้องตน (title information)  

จะอยูในสวนหัวของบทโครงราง มีรายละเอียดตางๆ คือ ช่ือเรื่อง (title) ช่ือผูเขียน 
(author) วัน เดือน ป ท่ีเขียน (creation date) เจาของลิขสิทธิ์ (copyright) 
ความยาวของเรื่อง (length) ประเภทของเรื่อง (genre) อาจระบุ ประเภทของเน้ือเร่ือง และ
ประเภทของงานสราง  แกนของเร่ือง (theme) และ เรื่องยอ (synopsis)  
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1.2 บทโครงสรางเรื่อง (plot structure and sequence)  

บทโครงสราง จะเลาเรื่องราวเหตุการณอยางกระชับ ตั้งแตตนจนจบเรื่อง มักเลาเรื่องในรูปแบบของ 
องก 1–2–3 (act I, act II, act III) หรือ การผจญภัยของพระเอก (The 
Journey of Hero) สําหรับการเลาเร่ืองแนวผจญภัย ระทึกขวัญ ซ่ึงจะมีรายละเอียด ปมขัดแยง 
การหักมุมของเรื่อง ซับซอนมากกวา 

เม่ือเขียนโครงสรางเรื่องเสร็จสมบูรณแลว ใหนํามาแบงเปนตอน หรือ sequence และใส
รายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป เปนการขยายเรื่องใหสมบูรณย่ิงขึ้น ซ่ึงเม่ือทําเสร็จแลว ก็จะกลายเปนแผนท่ีนํา
ทาง ในการเขียนบท screenplay ตอไป 

 2. บทแสดง (screenplay)  

บท screenplay เปนสวนสําคัญท่ีสุด และเปนบทหลักในการสรางเร่ืองราวใหเปนภาพยนตร 
ประกอบดวย สาระบท (elements) ตางๆ ท่ีมีแบบแผนการเขียนอยางเครงครัด เชน แบบตัวอักษร 
ขนาด ระยะบรรทัด ตําแหนงการวางสาระบท และกระดาษท่ีใชเขียน บทท่ีเขียนข้ึน มีรูปแบบและแบบแผน
ถูกตอง จะชวยใหผูอานบท (reader) นักแสดง ผูสราง ผูกํากับ อานไดสะดวก และตีความหมายได
ตรงกัน 

ในระหวางการเขียนบทแสดง ผูเขียนอาจบอกรายละเอียดเก่ียวกับ ฉาก ตัวละคร และแอ็คช่ัน ลงไป
พรอมกันดวย แตไมใหเขียนลงไปในบทแสดง ตองเขียนแยกไวในอีกไฟลหน่ึงตางหาก (สวนขยายบท) 
โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีใชเขียนบท เชน Screenwriting Pro หรือ Final Draft หรือ 
Script It! จะชวยอํานวยความสะดวกในการเขียน โดยเชื่อมโยงสวนขยายตางๆ กับบท 
screenplay ให 

โปรดดูตัวอยางไฟล 04_Treatments&Notes-ScrathPad.doc และไฟล 
05_Charactor-ScratchPad.doc ไฟลท้ังสองเปนสวนอธิบายเพิ่มเติม ท่ีแยกออกมาจาก ตัว
บท screenplay ซ่ึงจะแบงเน้ือเร่ืองออกเปนตอน (sequence) การเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมลงไป
ในตอน การระบุอัตลักษณตัวละคร (character profile) ใหดูรายละเอียดในขอ 4. บทขยาย 
(treatments) ในขอถัดไป 

รายละเอียดของสาระบท (elements) ท่ีจําเปนตองเขียนไวในบท อยางนอย 6 สวน คือ  

  (1)  หัวของฉาก (scene heading) และหัวรอง (subheadings)  
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 (2)  บทแอ็คช่ัน (action) หรือ คําอธิบายฉาก 
 (3)  ชื่อตัวละคร (character name) และ สวนขยาย (extension)  
 (4)  บทกํากับแอ็คช่ัน (stage direction)  
 (5)  บทสนทนา (dialogue)  
 (6)  คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition)  

รายละเอียด วิธีเขียน 

2.1 หัวของฉาก (scene heading) หรือ พาดหัว (slug line) 

เปนสิ่งจําเปน ท่ีจะตองระบุทุกครั้ง เม่ือเริ่มตนฉาก ใหเขียนดวยตัวอักษรตัวหนา (ภาษาไทย) หรือ 
ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) วางไวชิดขอบซายของหนาเสมอ และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว เพื่อบอกวา
เหตุการณในฉากน้ัน ภายนอก หรือภายใน สถานท่ีใด และเปนเวลากลางวัน หรือกลางคืน 

การวางขอความ ท่ีหัวของฉาก ใหวางเพียงคร้ังเดียว จนกวาจะสิ้นสุดแอ็คช่ันในฉากน้ัน (ปดฉาก) 
ถาเปนการเริ่มตนฉากครั้งแรก (ฉากท่ี 1) ใหบอกเอฟเฟคการเปด FADE IN: สวนฉากอื่นๆ ถัดไป ไม
ตองบอก และถาเปนฉากปดเรื่อง (ฉากสุดทาย) ใหบอก transition ปดฉาก FADE OUT. 
แลวปดเรื่อง ดวยคําวา THE END. ไวกลางหนากระดาษ 

ท่ีหัวของฉาก (1) บอกตําแหนงของเหตุการณ (point of location) ภายนอก หรือ 
ภายใน (2) บอกสถานท่ีในฉาก (place) เชน ในบาน ในอุโมงค บนรถไฟ (3) บอกเวลา (time of 
date) เชน กลางวัน กลางคืน 

การกําหนดสถานท่ีในฉาก ควรเขียนบันทึกรวบรวมไวในบทขยาย (treatments and 
notes) เพื่อสะดวกในการอางอิง ในระหวางการเขียนบท 

เวลา ท่ีใชบอย เชน 

DAY – กลางวัน 
NIGHT – กลางคืน 
MORNING – เชา 
AFTERNOON – บาย 
EVENING – เย็น 
SUNRISE – กอนตะวันลับขอบฟา 
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SUNSET – กอนตะวันลับฟา 
DUSK – ค่ํา 
NEXT MORNING – เชาวันตอมา 
NEXT DAY – วันรุงขึ้น 
LATER – ตอมา 
MOMENTS LATER – ครูหนึ่งถัดมา 
SAME – เหมือนเดิม 
THE NEXT DAY - วันถัดไป 

รูปแบบ ฉากหลัก (master scene): 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา   
INT.|EXT. PLACE – TIME 

... 

การเขียนหัวของฉาก มีรายละเอียดกฏเกณฑ และแบบแผนเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 (1)  การอาง scene heading ของฉากกอน ในฉากใหม แตเวลาตอเน่ืองกัน 

ถามีการเปลี่ยนฉาก หรือสถานท่ีในเรื่อง ไปยังอีกท่ีหน่ึง แตเปนแอ็คช่ัน หรือเหตุการณเดียวกัน ใน
เวลาท่ีตอเน่ืองกัน ใหบอกเฉพาะ สถานท่ี ตอดวยขอความวา ตอเนื่อง หรือCONTINUOUS แทนตรง
ตําแหนง เวลา หรือ TIME 

รูปแบบฉากตอเนื่อง (continuous scene) : 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 
INT.|EXT. PLACE – TIME 
... 

ใน|นอก.  สถานที่ – ตอเนื่อง 
INT.|EXT. PLACE – CONTINUOS 

... 

ตัวอยาง: 
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ใน.  หองนอน – กลางคืน 

เสียงกร่ิงโทรศัพท มาฆ ตกใจตื่น รีบรับสาย มองเวลาท่ีนาฬิกา 02.15 น. 

มาฆ 
ฮัลโหล! ... บาเอย! ... ผมจะไปเด๋ียวน้ี 

เขารีบลุกข้ึนจากเตียงนอน แตงตัวลวกๆ เดินออกจากหองไป 

ใน.  หองทํางาน – ตอเน่ือง 

มาฆ เดินเขามาในหองทํางาน เปดสวิทชไฟ ไปท่ีโตทํางาน เปดลิ้นชัก ควานหาสิ่งของบางอยาง พบวัตถุ
คลายไฟฉาย เขาควาติดตัวออกไปจากหอง 

นอก.  รถยนต – ตอเนื่อง 

มาฆ รีบเปดประตูรถเขาไป ขับรถออกไปดวยความเรงรีบ ผานยานสํานักงานท่ีทันสมัย ยาม 
คํ่าคืน 

แดนนี่ (O.S.)  
ผมบอกคุณแลว วาอยางเพิ่งรีบกลับ คุณก็ไมเช่ือ มันไดผล 
คุณตองรีบเลยนะ ถาชาอดไดดูของดี 

จบ ตัวอยาง 

 (2)  การอาง scene heading ของฉากกอน ในฉากใหม แตตางวัน เวลา 

ถาเปนสถานท่ีเดิมในฉาก และชวงเวลาเดิม แตเปลี่ยนวัน ใหวางขอความวา (วันถัดไป) หรือคําอ่ืน 
ท่ีมีความหมายเดียวกัน หรือ (LATER) ไวในวงเล็บ ตอถัดจาก สถานท่ีเดิม และชวงเวลาเดิม 

รูปแบบ ฉากเดิมแตตางวัน เวลา: 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 
INT|EXT. PLACE – TIME 
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… 

ใน|นอก.  สถานที่เดิม – เวลาเดิม (วันตอมา)  
INT|EXT. PLACE – TIME (LATER)  

ตัวอยาง:  

นอก.  สวนสาธารณะราง – กลางวัน 

เดวิด และคณะ มาสํารวจพ้ืนท่ี ตรงท่ีเคยเปน สนามเด็กเลน มันวางเปลา 
CUT TO: 

นอก.  สวนสาธารณะราง – กลางวัน (สัปดาหตามา)  

เดวิด ยืนคนเดียว มองไปท่ี บานหลังเกาโทรม ตรงท่ีเคยเปน สนามเด็กเลน 

จบ ตัวอยาง 

 (3)  การใชชื่อเฉพาะของสถานท่ี (proper name)  

ถาตองการใสชื่อเฉพาะของสถานท่ี ใหใสในเครื่องหมายอัญประกาศ "ช่ือสถานที"่ เชน 

นอก.  “เฉลิมพระเกีรติ ร.9” หอสมุด – กลางวัน 

 (4)  การเปล่ียนตําแหนงสถานที่ในฉาก  ใน – นอก.  ของสถานท่ีเดียวกัน 

กรณีสถานท่ีเดียวกัน แตตัวละคร จําเปนตองเปลี่ยนหรือยาย จากภายใน สูภายนอก หรือจาก
ภายนอก สูภายใน ซ่ึงจําเปนตองเลนในช็อตเดียวกันใหจบ 

 

รูปแบบ: 

ใน/นอก. ช่ือสถานที่ – เวลา – แทร็ก 
INT/EXT. PLACE – TIME - TRACKING 
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ตัวอยาง: 

 

นอก/ใน. หองสูติ – กลางวัน – TRACKING 

ศิ กับ พยาบาล 2 คน รีบเดินตรงไปท่ี ประตูทางเขาหองสูติ ศิ ผลักประตูเขาไป ใบหนา วิตกกังวล 
มองเห็นปายช่ือคนไขท่ีปลายเตียง นาคอนงค ศิ รีบเดินไปท่ีเตียงคนไข ซึ่งพรอมผาตัดคลอด 

ศิ 
  (เสียงสั่น ย้ิม ยื่นมือไปจับมือ นาค)  
นาค ทําใจดีๆ ไวนะ ทองแรกมันก็อยางน้ีแหละ  
คลอดยาก แตไมตองกังวลนะ ทุกอยางจะดีขึ้น 

จบตัวอยาง 

 (5)  สถานท่ี ท่ีเคลื่อนไหวตลอดเวลา  

บางกรณี สถานท่ีในฉาก ไมไดอยูน่ิง เชน บนอานมาท่ีกําลังวิ่ง ในรถยนต รถไฟ ท่ีกําลังวิ่ง 
แมกระท่ัง บนเครื่องเลนมาหมุน เรือไวกิ้ง เหลาน้ี ซ่ึงตัวละคร อยูในน้ัน หรือบนสิ่งน้ัน ใหระบุคําวา 
เคลื่อนไหวตอเน่ือง หรือ TRAVELING  ตอถัดจากตําแหนงเวลา 

ตัวอยาง:  

 

ใน.  รถยนต – คํ่า – TRAVELING 

ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณท่ี earphone  

ธนา 
ฮัลโหล ธนาพูดครับ 
  (หยุดรอ)  
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เฮ! หมอ หายไปนานเลยนะ กําลังคิดถึงอยูพอดี 
เหตุการณท่ีน่ันเปนไงม่ัง 

จบตัวอยาง 

การพาดหัวรอง (Subheading)  

การข้ึนฉากใหม ท่ีเปนสถานท่ีใกลเคียง หรืออยูในบริเวณเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองเขียนหัวของฉาก
ใหเต็มรูปแบบทุกครั้งก็ได เพียงแตบอกช่ือสถานท่ี ท่ีบงบอกวา น่ันคือบริเวณเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน  

ตัวอยาง:  

ใน.  หองรับแขก – ใกลคํ่า 

ท่ีหองรับแขก ชั้นลาง มองเห็นกรอบรูปถาย วางบนทีวี ผานไปท่ีประตูบาน ประตูเปดออก เลียม เดินเขา
บาน แสดงอาการออนเพลีย เดินผานหองครัว ไปท่ีโซฟา. เห็นดานหลังของ ไมยา อยูในหองครัว. เลียม 
มองไปท่ี รูปถายของเขา ไมยา เอม่ี ลูกสาวคนโต และ แอนด้ี ลูกชายคนรอง ขณะเปดตูเย็น เอาเคร่ืองดื่ม
ออกมา 

เลียม 
เอม่ี ยังไมกลับเหรอคุณ? 

ไมยา (O.S.)  
กลับมาแลว ไดสักพัก แลวก็ออกไปอีก 

เลียม 
ไปกับใคร? 

ที่เคานเตอร – ไมยา. กดปุมเคร่ืองปนนํ้าแข็ง ทําเครื่องดื่มนํ้าผลไม 

ไมยา 
ไปกับเพ่ือนๆ ท่ีเรียนดวยกัน ... โธคุณ! ลูกเราโต
แลวนะ อยาเปนหวงไปหนอยเลยนา 
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เลียม. น่ังลงท่ีโซฟา กดรีโมทเปดดูขาวจากทีวี.  

ON SCREEN – จอภาพทีวี. ผูสื่อขาว รายงานขาวโจรกรรม 

จบ ตัวอยาง 

อธิบาย:   
ใน. หองรับแขก – ใกลคํ่า คือ scene heading   
ที่เคานเตอร – ไมยา. คือ subheading 
เลียม. คือ subheading 
INSERT ON SCREEN – จอภาพทีวี. คือ subheading 

หมายความวา ในฉาก หองรับแขก (ฉากหลัก) มีสถานท่ี (ฉากยอย) ในบริเวณเดียวกัน 3 จุด ท่ี
ซอนอยูในฉากหลัก 

2.2 บทแอ็คช่ัน (action description)  

การเขียนแอ็คชั่น ควรเขียนดวยประโยคบอกเลา เหตุการณ กิริยา ท่ีเห็นและท่ีไดยิน วาใคร ทําอะไร 
ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร พยายามหลีกเลี่ยง การอธิบายความคิดในใจ ของตัวละคร หรือสอดใสความรูสึก
คิดเห็น เพราะน่ีไมใชการเขียนนิยาย หรือเรื่องสั้น. การระบุเสียงประกอบท่ีมีในเรื่อง แตไมปรากฏในฉาก 
สามารถเขียนได และเขียนดวยอักษรตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ)  การ
เขียนแอ็กช่ันใน ฉากหลัก (master scene) จะตองเขียนติดตอกันไป อาจอยูในยอหนาเดียวกัน 
หรือข้ึนยอหนาใหมก็ได และไมสั่ง transition CUT: เม่ือเปลี่ยนแอ็คช่ัน 

แอ็คช่ัน เปนสาระบท ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด คําอธิบายแอ็คช่ัน ครอบคลุมถึง กฏเกณฑ 
การวางชื่อตัวละคร (character name) เสียงประกอบ (sound effect) อุปกรณใน
ฉาก (props-sets) อินเตอรคัท (intercutting) เหตุการณยอนอดีต 
(flashback) การแทรกแอ็คช่ัน (insert) มองทาจ (montage) การบอกช็อตภาพ 
(shot) ซ่ึงมีหลักเกณฑ การเขียน ดังน้ี 

 (1)  การใชตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ)  

การใชตัวอักษรตัวหนา (ภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) กับบทแอ็คช่ัน จะใชก็ตอเม่ือ 
(1) ตัวละคร ปรากฏตัวครั้งแรก (2) มีเสียงประกอบ (sound effect) ข้ึนนํา (3) มีอุปกรณ 
(props-sets) ในฉาก ท่ีกลองจะตองถายใกล (close-up)  
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 (2)  อินเตอรคัท (intercut)  

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีสองแหงพรอมกัน และสลับกลับไปกลับมา เชน การสนทนาทาง
โทรศัพท ท่ีท้ังสองฝาย อยูกันคนละสถานท่ี ใหเริ่มท่ีบอกสถานท่ีหลักของท้ังสองฝายกอน จากน้ัน รวม
ฉากสนทนา ไวดวยคําสั่ง intercut 

รูปแบบ: 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

แอ็คชั่น ตัวละครที่ 1 ... 

ช่ือตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

แอ็คชั่น ตัวละครที่ 2 ... 

ช่ือตัวละครที่ 2 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

INTERCUT ตัวละครที่ 1 / ตัวละครที่ 2 

ช่ือตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ช่ือตัวละครที่ 2 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ช่ือตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

ตัวอยาง: 



98 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล 
 

 

 

ใน.  รถยนต – คํ่า – TRAVELING 

ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณท่ี earphone  

ธนา 
ฮัลโหล ธนาพูดครับ 
  (หยุดรอ)  
เฮ! หมอ หายไปนานเลยนะ กําลังคิดถึงอยูพอดี 
เหตุการณท่ีน่ันเปนไงม่ัง  

นอก.  สวนพืชทดลอง – กลางวัน 

b.g. เจาหนาท่ีชาย 2 คน กําลังนําตัวอยางพืช ลงปลูกในกระถางทดลอง. มาฆ กําลังหยิบปรอทวัด
อุณหภูมิ ท่ีกระถางตนไมทดลองตนหน่ึง ข้ึนมาดู ขณะพูดโทรศัพท 

มาฆ 
ก็ดูสงบดี คงยังยันๆ กันอยูละม๊ัง ผมไมไดอยูตรงท่ี
เขายิงกัน วันๆ ก็ยุงแตเรื่องทดลอง มันมีของใหเลน
เยอะ 

INTERCUT มาฆ/ธนา 

ธนา 
อยามัวแตบางานนะหมอ กินกินซะบาง หมอกินเจ ก็
คงชอบละซิ ท่ีเมืองจีน มีผักเยอะ  

มาฆ 
น่ีมันสนามรบ เลือกไมไดเทาไหรหรอก แตก็พออยูไดนะ เออ 
ธนา จําเรื่องท่ีเราเคยคุยกัน กอนท่ีผมจะมาเมืองจีนไดไหม? 

ธนา 
ผมวา หมอตองเปลี่ยนใจแลวแนๆ 
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มาฆ 
ใช เออ ไมใช ตกลงผมจะซื้อบานหลังน้ัน ตอนน้ี
ภรรยาผมลําบากแย คือ ทาวนเฮาส ถูกโขมยขึ้น  

ธนา 
เรื่องน้ัน ผมรูแลว เสียใจดวย เอาเปนวา หมอกลับ
เมืองไทย เม่ือไหร คอยมาทําสัญญากันก็แลวกัน 
เราคนกันเอง แลวจะใหผมทําอะไรเพิ่มอีกไหม? 

จบ ตัวอยาง 

 (3)  เหตุการณยอนอดีต (flashback) และเหตุการณอนาคต (forward)  

เหตุการณยอนอดีต หรือลวงหนา เปนเหตุการณหน่ึง ท่ีผูเขียนบท ตองแยกเปนฉากหน่ึงไวตางหาก 
ใหเขียนคําวา FLASHBACK หรือ FORWARD ไวท่ีหัวของฉาก และเม่ือจบเหตุการณ ก็ปดทายดวยคํา
วา END OF FLASHBACK | FORWARD หรือ BACK TO PRESENT DAY ไวท่ีบรรทัด
สุดทายของฉาก 

ตัวอยาง 

FLASHBACK TO – หอของขวัญ บนหัวเตียงนอน หองนอนของเอมี ่

บนหอของขวัญ มีขอความวา สุขสันทวันเกิด พอเปนหวงลูกนะ เอม่ี แกะหอของขวัญออกดู เปนกระเปา
ถือ เอม่ี พอใจ ควากระเปา คลองไหล แขน คอ ดูท่ีหนากระจก ดวยลีลา ทาทางดีใจ ขณะท่ีปุมไฟ LED 
เล็กๆ ท่ีซอนอยูบนเม็ดกระดุม ดานนอกของกระเปา กระพริบขึ้น เอม่ีไมทันสังเกต 

ประตูเปดอยู มองเห็น เลียม กําลังแอบดู เอมี่ แกะหอของขวัญ เขาย้ิมพอใจ ประตูคอยๆ ปด 

END OF FLASHBACK 

จบตัวอยาง 
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 (4)  การแทรกแอ็คชั่น (insert) on scene 

บางครั้ง แอ็คช่ัน หรือ เหตุการณในฉาก ไมไดเกิดจากนักแสดง แตอาจเปนสิ่งอ่ืน เชน ขอความ
กราฟก หรือภาพกราฟก ท่ีปรากฏบนจอ เชน ในจอโทรทัศน หรือ จอโทรศัพท หรือ จอภาพอะนิเมช่ัน
โฆษณา หรือแมกระท่ังสิ่งเคลื่อนไหวบนแผนปายโฆษณา ใหข้ึนตนวา ON SCREN หรือ จอภาพ และให
ใสสิ่งท่ีปรากฏในจอภาพน้ัน ในบรรทัดถัดไป แลวปดทายดวยคําวา BACK TO เปนการตัดกลับไปท่ีตัว
ละคร  

รูปแบบ: 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

บทแอ็คช่ัน ... 

ON SCREEN – 

ขอความ หรือ สิ่งท่ีปรากฏในจอ 

BACK TO – 

ตัวอยาง: 

 

ใน.  หองพัก – เตียงนอน – กลางวัน 

มาฆ คลิกดูภาพใบหนา นาค และ ศิ ในหนาจอไอแพด สลับกลับไปมา 

ON SCREEN – จอภาพไอแพด 

หองแล็บ 

P.O.V. – มาฆ.  ระหวางพักงาน นาค สบตา มาฆ 

นาค 
วันน้ี ดูตัวเองเงียบไปนะ เหน่ือยเหรอ  
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  (ชูสองนิ้ว)  
สู สู นะ คิดเปนนักเรียนหมอ ตองอดทน 

P.O.V. – มาฆ. (ตอเน่ือง)  

INTO FRAME ศิ เขามากอดเอว นาค สบตากับ มาฆ 

ศิ 
วาไงจะ วาท่ีคุณหมอรูปหลอ ย้ิมหนอยซิ ไม 
สงสารเจาหญิงตัวนอยๆ ของเราเหรอ ...  
  (ย่ืนหนา จุบปาก)  
เคาก็รักตัวเองนะ 

BACK TO – มาฆ 

จบตัวอยาง 

 (5)  มองทาจ (montage)  

มองทาจ คือ การบอกเลาแอ็คชั่นของตัวละคร วาไดกระทําเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตั้งแตตนจนเสร็จ แต
หลายคราวตอเน่ืองกัน หรือ กระทําในสถานท่ีหลายแหง รวมกัน 

ปจจัยของ แอ็คชั่นท่ีเปน มอนทาจ คือ 

(1) ตัวละคร ตัวใดตัวหน่ึง กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตตนจนเสร็จกิจ และ 

(2) กระทําการ ตั้งแตสองครั้งขึ้นไป หรือ 

(3) กระทําการ ในสถานท่ี ตั้งแตสองแหงข้ึนไป 

การทํามองทาจภาพ จะทําในข้ันตอนการตัดตอลําดับภาพ ถาตองการใหเหตุการณใด แอ็คช่ันใด 
เปนมองทาจ ก็เขียนบอกในบท การเขียนมองทาจ เร่ิมดวยคําวา MONTAGE เม่ือเสร็จแลว ก็ปดดวย 
END OF MONTAGE มีรูปแบบการเขียนอยู 2 วิธี คือ 

แบบที่ 1 : เปลี่ยนแอ็คช่ัน 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 
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บทแอ็คช่ัน ... 

MONTAGE 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 1 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 2 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 3 

END OF MONTAGE 

ตัวอยาง:  

 

ใน.  หองพักของนวล – หนาตูเส้ือผา – กลางวัน 

นวล เปดตู ดูชุดท่ีสวม มีอยู 4–5 ชุด มือหยิบ สลับชุดกันไปมา หลายครั้ง 

MONTAGE 

– นวล ชุดพยาบาล ในโรงพยาบาล 

– นวล ชุดเท่ียวกลางคืน ในหางสรรพสินคา 

– นวล ชุดพนักงานสาว ในงานลีลาศ 

– นวล ชุดแฟนซี 

BACK TO SCENE 

ท่ีหนากระจก นวลเงาตัวเองในกระจก อยูในชุดสาวใชประจําบาน 

นวล 
ตัดสินใจ เอาซักอยางซิวะ นังนวล 

จบตัวอยาง 
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แบบที่ 2 : หลายสถานท่ี 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

บทแอ็คชั่น ... 

MONTAGE – หลายสถานที ่

A) สถานท่ี - ตัวละคร แอ็คชั่น 1 

B) สถานท่ี - ตัวละคร แอ็คชั่น 2 

C) สถานท่ี - ตัวละคร แอ็คชั่น 3 

END OF MONTAGE 

ตัวอยาง: 

มาฆ 

ใบหนา แววตาของมาฆ มีท้ังความสุข และสับสน 

MONTAGE – หลายสถานที่ 

A) นอก. คายแพทยอาสา – กลางวัน – มาฆ นาค ศิ แพทยอาสาสมัคร คายชาวเขา 

B) ใน. โรงภาพยนตร – กลางคืน – มาฆ นาค ศิ ดูหนังเร่ือง นางนาก  

C) ใน. งานเลี้ยง – กลางคืน – มาฆ นาค ศิ เตนรํา ในงานสโมสรนักเรียนแพทย 

D) ใน. พิธีแตงงาน – เชา – มาฆ นาค ท่ีโตะหลั่งนํ้าสังข ศิ แอบรองไหระหวางรดนํ้าสังข 

END OF MONTAGE 

ใน.  หองพัก  – เตียงนอน  –  ตอเน่ือง  



104 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล 
 

 

มาฆ ปดจอไอแพด ลุกออกไปจากเตียง 

จบตัวอยาง 

 (6)  ช็อตภาพ (shot)  

ช็อต คือ การระบุขนาดภาพ (video size) มุมมองของภาพ (view angle) การ
เคลื่อนท่ีของกลองและเล็นซ (camera movement) เพื่อเปลี่ยนอารมณของฉาก เพื่อผลักดันแอ็ค
ช่ันและเหตุการณในฉากใหดําเนินไป ช็อตภาพในมุมมองของผูเขียนบท  ไมควรเจาะจงรายละเอียด
จนเกินไป และจะไมอธิบายรายละเอียดไปถึงเทคนิค มุมกลอง เชน  

MEDIUM SHOT – ผูราย  PAN TO พระเอก ประทับปนท่ีไหล เตรียมยิง  ZOOM IN – น้ิวมือ 
และไกปน.  

บอกรายละเอียดมากเกินไป ควรเขียนช็อตท่ีไมเจาะจง เชน 

ANGLE ON – ผูราย / พระเอก. พระเอก ประทับปนท่ีไหล เตรียมยิง นิ้วมือ แตะไกปน. 

การบอกช็อตภาพ ใหใชตัวอักษร ตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) และ
ใหวางไวชิดซายของหนาเสมอ และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว หากมีรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติม ใหข้ึนบรรทัด
ใหม 

มุมภาพในภาพยนตร มี 3 แบบ คือ  

 (1)  มุมท่ีเห็นวัตถุโดยตรง (objective angle) มุมภาพชนิดน้ี ผูชมจะเห็นภาพ
โดยตรงจากเลนสของกลอง เลนสจะทําหนาท่ีแทนตาผูชม ภาพยนตรสวนใหญ จะใชมุมประเภทนี้เลาเร่ือง 

 (2)  มุมเสมือนของผูชม (subjective angle) มุมภาพชนิดน้ี ผูชมจะมีสวนรวมใน
ภาพ เสมือนเปนผูแสดงรวมในเหตุการณ กลองจะทําหนาท่ีแทนสายตาของผูชม ภาพที่เห็น นักแสดงจะ
มองกลองและพูดกับกลอง เพื่อสื่อสารกับคนดู มุมภาพเสมือนของผูชม มักใชถายทําภาพยนตรแนวเสมือน
จริง (reality) เชน ภาพยนตรสยองขวัญ เรื่อง Paranormal Activity (2007) 
และ Cloverfield (2008) 

 (3)  มุมของตัวละคร (point of view angle) หรือ P.O.V. เปนมุมภาพท่ีผูชม
มองเห็น เชนเดียวกับท่ีตัวละครมองเห็น โดยท่ี ผูชมจะเห็นตัวละคร จากมุม objective และเห็นภาพ
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ในมุมท่ีตัวละครเห็น จากมุม P.O.V. 

ตัวอยางการสรางช็อตภาพ เชน นักโทษแหกคุก จับผูคุมไวเปนตัวประกัน ดวยมีดในมือ จ้ีท่ีคอหอย
ของผูคุม และตองการใหคนดู เห็นวา นักแมนปน กําลังเล็งปนไปท่ีนักโทษ อาจบอกแอ็คช่ันและช็อตไดวา 

ตัวอยาง:  

ใน.  อุโมงค – กลางวัน 

นักโทษ ขยับปลายมีด ท่ีคอหอยของ ผูคุม ดวยอาการสั่นเทา  

นักโทษ 
  (ปากคอสั่น นัยนตาเลิกลั่ก)  
กูจะฆามัน! กูทําจริงๆ นะโวย 

ผูคุม 
  (ชําเรืองตาไปท่ี นักแมนปน)  
ปลอยมันไปซะ เด๋ียวน้ี! ลดปนลงซิวะ 

ANGLE ON – ผูคุม / นักแมนปน 

นักแมนปน ประทับปนท่ีไหล เตรียมยิง นิ้วมือ แตะไกปน 

นักโทษ 
กูขอพูดกับนายมึง สงมันมาพูดกะกู เด๋ียวน้ี! ไมง้ันไอน่ีไปนรก 

จบตัวอยาง 

คําท่ีบงบอกวาเปน ช็อตภาพ คือคําสั่งท่ีเกี่ยวกับ การทําหนาท่ีของกลอง เลนซ และอุปกรณในการ
ถายภาพ เชน ขนาดภาพ (close-up, medium shot, long shot) มุมภาพ 
(objective, subjective, point of view, angle on) มุมกลอง (top 
view, eye view, low view) การเคลื่อนกลอง (tracking, dolly) เคลื่อน
เลนซ (zoom)  
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ช็อต ท่ีใชบอย เชน 

LONG SHOT - 
VERY LONG SHOT - 
EXTREME LONG SHOT -   

ขนาดภาพกวาง ใชคําวา ภาพไกล หรือ ไกลมาก หรือใชตัวยอ LS, XLS 

MEDIUM SHOT – 

ขนาดภาพปานกลาง ใชคําวา ปานกลาง มองเห็นใกลเต็มตัว หรือใชตัวยอ MS 

CLOSE UP - 
BIG CLOSE UP - 
EXTREME CLOSE UP - 

ขนาดภาพแคบ ถึงแคบมาก ใชคําวา ใกล (CU) หรือ ใกลมาก (ECU) เชน ใกลมาก – ตนขา 
CLOSE ON - 

หมายถึง ขนาดภาพของ ตัวละคร วัตถุ แอ็คช่ัน ในระยะใกล เม่ือถายภาพจากคําสั่งน้ี ภาพที่ได จะ
เห็นสวนหัว หรือรวมไปถึงไหล เชน สวนหนาของรถยนต รวมถึงแอ็คชั่นบางสวน ท่ีตองการใหเห็นใกลๆ 
เชน หัวคอนกําลังทุบไปท่ีกอนหิน คําสั่งน้ี มักใชกับเหตุการณเคลื่อนไหว หรือมีแอ็คชั่น 

คําสั่งช็อตภาพ ท่ีนิยมใชเปลี่ยนแอ็คช่ันของภาพ ไดแก 

PAN TO –  
แพนไปที่ – 

มุมท่ีตองการใหกลองแพนไปหา เชน PAN TO – รถยนต 
ANGLE ON –  
มุมของ – 

หมายถึง มุมของตัวละคร ท่ีผูเขียนบทตองการใหความสําคัญกับตัวละครตัวน้ัน หรือวัตถุสิ่งน้ัน 
ANGLE ON เปนวิธีบอกมุมภาพท่ีไมเจาะจง เปนหนาท่ีของผูกํากับภาพยนตร และผูถายภาพจะตีความ
เอาเองวา ควรจะใชภาพขนาดใด มุมกลองอยางไร เชน ANGLE ON – ไมค 
REVERS ANGLE –  
ตรงขาม – 
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หมายถึง ภาพท่ีเห็น จะอยูฝงตรงขามกับมุมมองของตัวละคร มีความหมายคลาย มุม P.O.V. 
- ชื่อตัวละคร แลวตัดสลับกลับไปท่ีมุมฝงตรงขามกัน อาจเปนภาพขามไหลก็ได เชน 

P.O.V. - ธนา 
REVERS - มาฆ 
P.O.V. -  

P.O.V. มาจากคําวา Point of view คําสั่งน้ี จะไดภาพจากกลองท่ีตั้งอยูเคียงขางตัว
ละคร ซ่ึงเปนเจาของมุมมอง คนดูรูสึกเหมือนกําลังยืนชิดกับตัวละคร หรือเปนตัวละครเสียเอง และ
มองเห็นภาพขางหนา จากกลองโดยตรง ภาพ P.O.V. ท่ีผูชมเห็น จะเห็นผานสายตาของตัวละคร 
เหมือนมุมภาพแบบ subjective angle แตตัวละครจะไมมองกลอง และคลายกับการถายขาม
ไหลแตคนดู จะไมไดเห็นหัวไหล เชน 

ช็อตท่ี 1 ผูชม เห็นภาพชายผูหน่ึง ยืนบนตึกสูง กําลังจะกระโดดตึกฆาตัวตาย ตัดมาช็อตท่ี 2 
ชายผูน้ัน มองลงมายังพื้นขางลาง ที่มีคนมายืนมุงดู (แตยังไมเห็นภาพฝูงคนขางลาง) จากน้ัน ตัดไปช็อตท่ี 
3 ภาพกลุมคน (จากมูมสูง) ท่ีกําลังยืนมองดูชายท่ีอยูบนตึก  

DIFFOCUS | PULL FOCUS 

หมายถึง ในเฟรมภาพน้ัน กลองเปลี่ยนโฟกัส จากวัตถุท่ีอยูหนา ไปท่ีวัตถุท่ีอยูหลัง หรือ วัตถุท่ีอยู
หลัง มาวัตถุท่ีอยูหนา เชน ภาพนี้ คือการโฟกัส กลับไประหวาง นักแสดงขางหนา และขางหลัง 
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CONTRAZOOM - 

หมายถึง การดอลลี่ถอยกลอง พรอมกับ ซูมเขา ไปท่ีตัวละคร ซึ่งกําลังเดินเขาหากลอง  

PULL BACT TO –  

หมายถึง การดอลลี่ ถอยกลอง หรือแพนกลอง ออกไปรับ ตัวละคร (ดานหนา หรือดานหลังก็ได) 
มักใชรวมกับคําสั่ง CONTRA ZOOM, INTO VIEW เชน  

ถอยไปรับ เลียม  
เขากําลังเดินถือปน เขาปท่ีคอคอยของ ไมค 

PUSH IN – 

หมายถึง เคลื่อนตัวกลอง เขาไปหาวัตถุ การบอกแอ็คช้ันน้ี เปนหนาท่ีของกลอง ท่ีจะเคลื่อนตัวเขา
หาวัตถุอยางอิสระ และคอนขางเร็ว สวนมากจะไมมีอุปกรณชวย เชน 

PUSH IN หนาของเลียม  วิตกกังกวล วาจะหาทางออกอยางไร 

หากตองการบอกช็อตภาพ แบบมุมภาพท่ีเห็นวัตถุโดยตรง (Objective Camera 
Angle) (ผูดูเห็นภาพโดยตรงจากเลนสของกลอง) ก็ใชคําสั่งน้ี 
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มุมมองของเลียม  มองเห็น คิม กับ ไมค กําลังสะพายกระเปาเปใบใหญ เดินลัดเลาะไปตามโตนตนไมใหญ 

TIGHT ON  

หมายถึง มุมภาพของตัวละคร หรือวัตถุ ท่ีมีขนาดพอดีกับเฟรม ทําใหดูคับแคบ จนแทบไมเหลือ
ชองวาง มุมน้ีสรางความอึดอัดใหกับคนดู เชน ขณะท่ีแมบานกําลังสาละวนกับการทําอาหารในครัว คนราย
ก็แอบยองเขาบาน ใชมุมภาพ TIGHT ON ไปท่ีแมบาน ใหความรูสึกวา เธอไมรูไมเห็นอันตรายท่ีกําลัง
เขามา ราวกับวาอยูในโลกสวนตัวแคบๆ 

 (7)  การเขามาในเฟรม หรือการปรากฏตัวของตัวละคร 
  (INTO FRAME | INTO VIEW)  

การเขาเฟรม หรือ INTO FRAME หมายถึง ขณะท่ี กลองบันทึกเฟรมภาพวางเปลาไว ใหตัว
ละครซ่ึงอยูนอกเฟรมภาพ เขามาอยูในเฟรมภาพ 

การปรากฏในภาพ หรือ INTO VIEW  หมายถึง ขณะท่ีตัวละคร ซ่ึงอยูนอกเฟรมภาพของกลอง 
เดินเขามาในเฟรมภาพ กลองจะดอลล่ีถอยหลัง เพื่อรับตัวละครที่กําลังเดินเขามา หรือ กลองแพนไปรับตัว
ละคร ท่ีกําลังเดินเขามา  เชน 

นวล เดินเขาเฟรม ไปท่ีมานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุงจาก
หนาตางเขามา 

หรือ 

นวล ปรากฏในภาพ เดินไปท่ีมานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุง
จากหนาตางเขามา 

การเขียนคําอธิบายแอ็คชั่นประเภทน้ี ไมตองอธิบายวาใหกลองเคลื่อนไหวอยางไร ใชตัวหนาก็พอ 

 (8)  การบอกแอ็คช่ันของเสียง และเทคนิคพิเศษ 
   (sound effect : SFX, special effect : SPFX 
  computer graphic image: CGI)  

ถาตองการใหมีเสียงประกอบ ใหใชคําวา SFX และถาตองการบอกวา แอคชั่นใดในฉาก ตองการ
ใหคอมพิวเตอรชวยงานดานกราฟก ก็ใหเขียนบอกวา CGI เทคนิคพิเศษบางอยาง ไมตองใชคอมพิวเตอร
ชวย ก็ใชคํา SPFX แทน 
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การวางขอความบนจอภาพ เปนเทคนิคพิเศษอยางหนึ่ง ท่ีตองพึ่งพาคอมพิวเตอร ใชคําวา SUPER 
TEXT: หรือ SUPERIMPOST: แลวตอดวยขอความ ไมตองบอกวา จะวางอยางไร วางตรงจุดไหน 
ดวยฟอนตขนาด สี อยางไร เพราะเปนหนาท่ีของผูตัดตอ เชน 

SFX: ฝูงชนบนถนน โหรองดีใจ ปะปนกับ เสียงเฮลิคอปเตอร 

SFX: หวูดรถไฟ คําราม 2 คร้ัง 

CGI: ใบหนาแมปรางค คอยๆ ผุดออกมาจากกรอบรูป ลอยไปท่ีดานหลังของ โอต กับ เกง 

SUPERIMPOST: กรุงเทพมหานคร ป 2016, สถาบันขอมูลพันธุกรรมมนุษยแหงชาต ิ

 (9)  ฉากหลัง ฉากหนา (background, foreground) | b.g., f.g. 

ฉากหลัง จะอยูในตําแหนงดานหลังของตัวละคร ฉากหลังของตัวละครตัวหน่ึง อาจเปนแอ็คชั่นของ
ตัวละครอีกตัวหน่ึงก็ได ฉากหนา ก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เชน 

เอม่ี เอาผาพันแผล พันท่ีหัวของพอ b.g. ทีมงานกองถาย กําลังเก็บของขึ้นรถ  

ใบหนา ของเด็ก โอต กับ เกง b.g. กรอบรูปถายของ แมปรางค ติดท่ีฝาผนังบาน 
 

 (10)  แอ็คช่ันเงียบ (mitt out sound : M.O.S.)  

มีบางแอ็คช่ัน ท่ีผูเขียนบทตองการถายทอดเหตุการณ ใหเปนแอ็คช่ันเงียบ เพื่อตองการหยุดอารมณ
คนดู มันเปนภาพชา เชน เหตุการณตัวละคร ถูกแรงระเบิด ชนกระแทกกระเด็นไป แลวเกิดอาการหูอื้อ
ไมไดยินเสียงใดๆ แตสายตายังใชการได ภาพท่ีคนดูเห็น เปนภาพแทนสายตาของตัวละเคร ซึ่งไมมีเสียง 
ตัวอยางการใชคําสั่ง เชน 

M.O.S. ฝูงมา วิ่งแตกตื่น ลงมาท่ีถนนใหญ 

 (11)  เลาเร่ืองผานขอความ (INTERTITLE)  

เปนเทคนิคการเลาเรื่องผานบทสนทนา หรือบทบรรยาย วิธีคือ ตัดภาพไปท่ีตัวหนังสือ (พ้ืนหลังดํา) 
แลวตัดกลับมาท่ีเรื่องราว วิธีน้ีใชในยุคหนังเงียบ (ค.ศ. 1908 – 1928)  เชน Charlie Chaplin 

2.3 ช่ือตัวละคร (Character Name)  
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ชื่อตัวละคร เขียนดวยตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) อยาใหชื่อยาว
เกิน 1 บรรทัด ช่ือตัวละคร ถามีนามสกุลดวย ใหใชเฉพาะช่ือ ไมตองมีคํานําหนา อนุญาตใหใชคําเฉพาะ
เปนช่ือตัวละครได แตอยาใชคําท่ีไมมีลักษณะเฉพาะ เชน ชายนิรนาม ตํารวจ แตถาคําแสดงตําแหนงหนาท่ี 
อนุโลมใหใชได เชน ทานนายพล 

กรณี ช่ือตัวละครเดิม แตถูกเปลี่ยนช่ือ เพราะไดรับการเปดเผยตัว ใหใชช่ือเดิมกอน แลววงเล็บตอ
หนา ชื่อใหม เชน ทานนายพล (ลี)  

คําขยายหลังชื่อตัวละคร (Extensions) ใหเขียนในวงเล็บเสมอ เพื่อบอกสถานภาพของตัว
ละครขณะน้ัน หรือ เปนการบังคับใหตัวละครตองทําสิ่งน้ัน คําขยายหลังช่ือตัวละคร ท่ีนิยมใช เชน 

V.O. (Voice over) ใชกับเสียงบรรยายในภาพยนตร โดยไมมีตัวละครในภาพเลย 

O.C. (Off camera) ใชกรณีท่ี เหตุการณในฉากหน่ึง กําลังจะถูกตัดไป แตก็มีเสียงใน
ฉากใหมเขามากอน กอนท่ีจะปรากฏภาพ หรือตัวละครในฉากใหมน้ัน 

O.S. (Off scene)  คลาย O.C. แตตางกันตรงท่ี ฉากน้ันไมมีตัวละครตัวน้ี แตไปมีใน
ฉากอ่ืน ใหปรากฏในฉากน้ีเฉพาะเสียงพูดเทาน้ัน 

 (MORE) หรือ (มีตอ)  

 (CONT'D) หรือ (ตอ)  

 (SUBTITLE) หรือ (บทบรรยาย)  

2.4 บทกํากับแอ็คช่ัน (stage direction)  

บทกํากับตัวละคร จะอยูถัดจากชื่อตัวละคร และเขียนอยูในวงเล็บ ความยาบรรทัดหน่ึง ไมเกิน 2 
น้ิว เขียนกํากับไวเพื่อใหเห็นแอ็คช่ันของตัวละคร และใหเขียนเทาท่ีจําเปน การแสดงออกทางแอ็คชั่นโดย
พ้ืนฐาน เปนหนาท่ีและทักษะของนักแสดงอยูแลว ไมควรเขียนลงไป อีกประการหน่ึง การตีความแอ็คช่ัน 
เปนหนาท่ีของผูกํากับการแสดง ผูเขียนบท จึงเขียนเทาท่ีจําเปน 

2.5 บทสนทนา (Dialogue)  

บทสนทนาถูกวางไวในบรรทัด ลําดับถัดจาก บทกํากับแอ็คช่ัน (stage direction) 
เขียนไดยาวอยางไรก็ได และสามารถเขียน บทกํากับแอ็คชั่นค่ันระหวางบทพูดก็ได ถาตองการให ตัวละคร
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พูดภาษาตางประเทศ ก็ใหเขียนบทกํากับไวดวย  

ตัวอยาง  

 

แมน 
  (ภาษาลาว)  
เปนจังได ซําบายดีบอ? 

จบตัวอยาง 

ถาตัวละคร พูดพรอมกัน ใหเขียนไวในบรรทัดลําดับเดียวกัน 

ตัวอยาง:  

 

วิญญาณแมปรางค 
  (ยื่นหนาไปพูดกับ เกง)  
แลวท่ีเห็นน่ี ใชคนหรือเปลาละ? 

                       เกง                                โอต 
       แง แ แ แ แ ชวยดวย! ผี             ชวยดวย! ผีหลอก 

จบตัวอยาง 

การใช MORE / มีตอ กับ CONT’D / ตอ กับบทสนทนา ใชได 2 กรณี คือ  

 (1)  บทสนทนาของตัวละคร ยาวไปถึงอีกหนาหน่ึง ตองตัดบทสนทนาออกเปน 2 ทอน ทอนบน
ในหนากอน ใหเขียน (MORE) หรือ (มีตอ) ไวท่ีบรรทัดสุดทายของบท และเม่ือข้ึนหนาใหม ตองเขียนช่ือ
ตัวละครอีกรอบ แลวตอดวยคําวา (CONT’D) หรือ (CONTINUED) ท่ีทายช่ือ กอนจะวางบท
สนทนาท่ีเหลือตอไป 

ตัวอยาง: 
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เลียม 
ผมเปนพอของเอม่ี ผมออกไปตามลูกสาว เธอยังเปนเด็ก ไมรู
เรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมัก
เช่ือเพื่อนๆ 
  (มีตอ)  

 

เลียม (ตอ)  
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ท่ีจะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย 

จบตัวอยาง 

 (2)  บทสนทนาของตัวละครตัวหน่ึง แตถูกคําบรรยายแอ็คชั่นค่ันไว แลวกลับมาพูดใหม 
(ติดตอกัน) จะตองใสคําวา (ตอเน่ือง) หรือ (continuing) ในตําแหนง บทกํากับแอ็คช่ัน (stage 
direction) 

ตัวอยาง:  

มาฆ 
ชวยเปลี่ยนผามานใหหนอยนะ ใหหนาท่ีสุด 

มาฆ กวักมือเรียกเจาหนาท่ี ใหเอาผากรองแสง มาหุมกระถางตนไมทดลอง 

มาฆ 
  (ตอเน่ือง)  
คือ นาค ภรรยาผม เคาเปนโรคมานตาแพแสงอยางแรง 
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เปลี่ยนท้ังหมดเลย สวนหองคนใช ก็แลวแตเคา คุณชวย
จัดการใหหนอยนะ ขอบคุณมาก 

จบตัวอยาง 

2.6 คําสั่งเปล่ียนฉาก (transition)  

หลังเสร็จสิ้นแอ็คช่ันของฉากใดๆ (ตองการจะปดฉากน้ัน หรือเปล่ียนไปฉากอื่น) ใหใชขอความสั้นๆ 
เร่ิมตนท่ี 6 น้ิว จากขอบกระดาษดานซายมือ เขียนดวยตัวอักษรตัวหนา (บทภาษาไทย) และ ตัวอักษรพิมพ
ใหญ (บทภาษาอังกฤษ) กอนจะเริ่มฉากถัดไป 

คําท่ีมักใชบอย เชน 

CUT TO: 

DISSOLVE TO: 

SMASH CUT: 

QUICK CUT: 

CUT TO: 

DISSOLVE TO: 

CROSSFADE: 

FADE IN: 

JUMP CUT TO: 

MATCH CUT TO: 

INTERCUT: 

BACK TO: 

FADE OUT. 

คําสั่งเปลี่ยนฉากบางคํา เชน TIME CUT: และ MATCH CUT: เขียนไวเพ่ือใหผูกํากับ 
ตีความหมายวา จะใชวิธีใดท่ีเหมาะสมระหวางฉากเดิม กับ ฉากใหม   

MATCH CUT: คือ การเชื่อมช็อตสองช็อตเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความตอเน่ือง ลื่นไหลเปน
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หลัก  เชน ภาพกระดูก ท่ีมนุษยวานรใชเปนเครื่องมือ และใชเปนอาวุธในยุคโบราณ แลวตัดไป หรือเลือน
ไป ยังภาพยานอวกาศ ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองมือแหงโลกอนาคต หรือ การตัดภาพเปาไฟบนกานไมขีดใหดับไป
ยังภาพดวงอาทิตย ซ่ึงคอยๆ ลอยสูงขึ้นกลางทะเลทราย หรือ ภาพกาแฟในถวย ท่ีกําลังถูกคนใหผสมเขา
กันกับครีม แลวตัดไปท่ี กระแสนํ้าหมุนวนของหวงมหาสมุทร MATCH CUT เปนการเชื่อมภาพที่มี
ลักษณะ ตรงขามกับ jump cut 

DISSOLVE TO: ใชกรณีหวงเวลาของเหตุการณในฉาก เปลี่ยนไป เชน 20 ปผานไป หรือ 7 
วันผานไป CUT TO: คือ ตองการเปลี่ยนสถานท่ี จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง ในลักษณะหางไกล หรือ
แตกตางกันสิ้นเชิง 

FADE OUT. ใชเฉพาะปดทายสุดของบท screenplay กอนจะจบดวย THE END. ซ่ึง
ถือวาบทไดเขียนจบอยางสมบูรณแลว 

 3. บทขยาย (treatments)  

บทขยาย คือ รายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวละคร ฉาก เหตุการณ อุปกรณ อาจเขียนไป
พรอมกับ บท screenplay ไดแก รายละเอียด ตอไปน้ี 

3.1 คําอธิบายในแตละตอน (outline sequence)  

ในขณะเขียนบท screenplay บางครั้ง ผูเขียนตองการ ใสรายละเอียดตางๆ แตไมอาจเขียน
ลงไปในบท screenplay ได ใหแยกเขียนลงในรายการ ท่ีแยกออกเปนตอน (sequence) โดย
ใหคําอธิบายเช่ือมโยงกับ หมายเลขกํากับตอน หรือ ช่ือตอน  

ตัวอยาง คําอธิบายเพิ่มเติมในตอน เชน  

–outline บอกเหตุการณในตอน วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร หรือมีบรรยากาศ
อยางไร หรืออิงกับเหตุการณใดในประวัติศาสตร หรือเปนเรื่องเลา อัตชีวประวัติของใคร ฯลฯ 

–ลักษณะ คุณสมบัติ ของฉาก อุปกรณประกอบฉาก (props-sets) โดยเฉพาะภาพยนตร 
แนวแฟนตาซี และวิทยาศาสตร 

–เสียงดนตรี (music) เสียงประกอบ (sound effect) เทคนิคพิเศษ (special 
effect) มีลักษณะ คุณสมบัติอยางไร 
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–หมายเหตุคําอธิบาย (note) หรือบอกลักษณะเฉพาะพิเศษ ท่ีมีอยูในตอน 

ไฟลตัวอยาง ท่ีรองรับบทประเภทน้ี คือ 04_Treatments&Notes-ScratchPad.doc 

3.2 อัตลักษณตัวละคร (identity) 

คือ คําอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร (character profile) เชน เบื้องหลังชีวิต 
(character bio) วิถีชีวิตจริงท่ีตัวละครจะตองเผชิญ (character arc) และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปน สําหรับตัวละครแตละตัว ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส พ่ีนองในครอบครัว 
การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ/กําลังศึกษาอยู แถบถิ่นท่ีอาศัย บานพัก พักอยูกับใคร ชอบ
เดินทางดวยพาหนะใด และท่ีสําคัญคือ มีจุดดอยหรือปมดอยอะไร (character flow) มีความ
ใฝฝน (life ambition) และมีรูปรางหนาตาอยางไร คําอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร จะมีผลตอการ
คัดเลือกตัวนักแสดง การแตงกาย ในขั้นตอนลงมือถายทํา 

ไฟลตัวอยาง ท่ีรองรับบทประเภทน้ี คือ 05_Charactor-ScratchPad.doc 

การเขียนบทขยาย จะแยกเลมกับ บท screenplay ผูเขียน จะเขียนอธิบายใหละเอียดอยางไร
ก็ได เพื่อใหผูสราง และผูออกแบบงานสราง ตลอดจนผูกํากับภาพยนตร เขาใจ และนําบทไปออกแบบงาน
สรางใหไดภาพยนตร ท่ีมีอรรภรถและเรื่องราว ตรงกับวัตถุประสงคของเรื่อง และตรงกับตลาดความ
ตองการของคนดู 

 

ตอนท่ี 2 
รูปแบบ (format script)  

 1. ขนาดกระดาษพิมพ ฟอนต และระยะการวาง elements 
รูปแบบการเขียนบทภาษาไทย ยังไมมีกฏเกณฑบังคับท่ีแนนอน จึงตองอิงกฎเกณฑการเขียนแบบ

เดียวกับบทภาษาอังกฤษ แตก็มีขอยกเวนเรื่องจํานวนบรรทัดท่ีแตกตางกัน เพราะภาษาไทยมีสระและ
วรรณยุกตเหนือบรรทัดและใตบรรทัด ทําใหตองเสียพื้นท่ีหนากระดาษ มากกวาบทภาษาอังกฤษ 

1.1 กระดาษพิมพ 

ท้ังบทภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ใหใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 น้ิว สีขาวลวน  

–ขอบดานบน (top margin) และขอบดานลาง (bottom margin) หางจาก
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ขอบกระดาษเทากัน คือ 1 น้ิว 

–ขอบดานซาย (left margin) หางจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว  

–ขอบดานขวา (right margin) หางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว  

1.2 ฟอนต ระยะบรรทัด และยอหนา 

บทภาษาไทย  
–ใชฟอนต Angsana New ขนาด 16pt. – 18pt.  

–ระยะหางระหวางบรรทัด (line spacing) คือ 1 บรรทัด (single line) 
ระยะหาง 1 ยอหนา หมายถึง หางจากบรรทัดบน (spacing before) 6 pt. และหางจาก
บรรทัดลาง (spacing after) 6 pt.  

บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด (line 
spacing) 1 บรรทัด (single line) ไมมีระยะหางระหวางยอหนา เพราะบทภาษาอังกฤษ ใช
วิธีเคาะเวนบรรทัดแทนยอหนา การวางสาระบทตางๆ (elements) จะเคาะเวนบรรทัดไมเทากัน 

คําอธิบายในบทภาษาไทย ท่ีใชคําภาษาอังกฤษรวมอยูดวย ใหใชฟอนต Courier New ขนาด 
12pt หรือ 14pt. เชนกัน สวนระยะหางระหวางบรรทัด และระยะหางระหวางยอหนา ใหอิงตาม
ฟอนตภาษาไทย บทภาษาไทย อาจมีระยะบรรทัดหางกวา บทภาษาอังกฤษ เพราะตองเผ่ือพื้นท่ีสระและ
วรรณยุกตลางบน 
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รูปแบบ: 
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ขอความทุกแหงในบท รวมหนาปก ใหใชขนาดฟอนตเดียวกันตลอดท้ังเลม. 

การใชฟอนตภาษาไทย ในบทเรียนน้ี ผูเขียน เลือกใชฟอนต PSL ThaiAntique แทน 
Angsana New  

1.3 การวางขอความสาระบทตางๆ (elements)  

 (1)  เลขหนา (page no.) ใหวางไวท่ีตําแหนง 0.5 น้ิว จากขอบกระดาษบน และ ตําแหนง 
7.25 น้ิว จากขอบกระดาษซาย หนาแรก เริ่มท่ีเลข 1 แตไมใหแสดงตัวเลข และทุกหนา ใหแสดงเฉพาะตัว
เลขเทาน้ัน (ตัวเลขหนา จะเร่ิมท่ีหนา 2)  

 (2)  หัวของฉาก (scene heading) หัวรอง (subheading) ใหวางไวชิดกั้นขอบ
ซาย (1.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย) และเขียนใหจบ ในบรรทัดเดียว ดวยตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ 
ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ)  

บทภาษาไทย ระยะหางระหวางบรรทัดของหัวฉาก เทากับ 1 ยอหนา  

บทภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางหัวของฉาก กับสาระบทอื่น เทากับ 2 บรรทัด คือ ขางบน 
(before spacing) กับขางลาง (after spacing) หางเทากัน คือ 6 pt. (บท
ภาษาไทย) หรือ 2 บรรทัด (บทภาษาอังกฤษ)  

 (3)  บทแอ็คช่ัน ใหเริ่มท่ีชิดกั้นขอบซาย (1.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย) ตลอดแนวบรรทัด ไป
จนถึงกั้นขอบหลัง (ไมเกิน 1 น้ิว จากขอบกระดาษดานขวา) รวมแลว บทแอ็คช่ัน เขียนไดยาวสุด 5.5 น้ิว 

 (4)  ช่ือตัวละคร (character name) ใหเริ่มท่ีตําแหนง 3.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย 
ไปตลอดแนวบรรทัด และเขียนใหเสร็จภายใน 1 บรรทัด รวมแลว ช่ือตัวละคร เขียนไดยาวสุด 2 น้ิว 

 (5)  บทกํากับแอ็คช่ัน (stage direction หรือ action) ใหเร่ิมท่ีตําแหนง 3 น้ิว 
จากขอบกระดาษซาย เรื่อยไปไมเกิน 5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทกํากับเขียนไดยาวสุด 2 น้ิว 
ตอบรรทัด 

 (6)  บทสนทนา (dialogue) ใหเริ่มท่ีตําแหนง 2.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย เร่ือยไปไม
เกิน 5.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทสนทนา เขียนไดยาวสุด บรรทัดละ 3 น้ิว ถาเกินใหข้ึน
บรรทัดใหม 

 (7)  คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition) ใหเร่ิมท่ีตําแหนง 6 น้ิว จากขอบกระดาษซาย และ
เขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว รวมแลว คําเปลี่ยนฉาก เขียนไดยาวสุด 1.5 น้ิว 

บทภาษาไทย ใชฟอนต PSL ThaiAntique ขนาด 16pt.–18pt. ระยะบรรทัด คือ 
single line สาระบทตางๆ (element) ขึ้นตนดวยตัวหนาท้ังหมด ใหเวนระยะ 1 ยอหนาเสมอ 
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สวนสาระบท ชื่อตัวละคร บทกํากับ บทสนทนา ใหเวนระยะ 1 บรรทัด 

บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด คือ single 
line สาระบทตางๆ (element) ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด เชน scene heading, 
subheading, action, shot, dialogue, transition  ใหเวนระยะ 2 บรรทัด
เสมอ หลัง FADE OUT. ใหเวน 3 บรรทัด. สวนสาระบท ช่ือตัวละคร – บทกํากับ – บทสนทนา 
(character name – stage direction – dialogue) ใหเวนระยะบรรทัด 1 
บรรทัด  

บทภาษาอังกฤษ ใน 1 หนา จะมี 45 บรรทัด โดยประมาณ สวนบทภาษาไทย ตามแบบแผนท่ี
ผูเขียนกําหนด จะมี 24–26 บรรทัด โดยประมาณ (ใชทุกบรรทัด) แมวาในภาษาอังกฤษ จะมีจํานวน
บรรทัดมากกวา แตก็มีบรรทัดวาง แทรกอยูระหวางยอหนา ของแตละสาระบท เม่ือเทียบกับบทภาษาไทย 
เฉลี่ยแลว จะบรรจุเน้ือหาแอ็คชั่น ไดไมแตกตางกันมากนัก 

 2. หนาปก หนาแรก และหนาสุดทาย 
2.1 หนาปก 

กระดาษหนาปก ใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 น้ิว ขาวท้ังปกหนาและปกหลัง ปกหนา ใหมี
ขอความระบุเพียง ช่ือภาพยนตร ช่ือผูเขียนบท และสถานท่ีติดตอ (ตามแบบฟอรม) ไมใสภาพกราฟกใดๆ 
ไมแสดงเลขหนา สวนปกหลัง ปลอยใหเปนหนาวางเปลาเชนกัน  

การเขาเลมบทท่ีเขียนเสร็จแลว บทท่ีไมเกิน 120 หนา ใหใชคลิปหมุดทองเหลือง (brads) เบอร 5 
(ยาว 1 ¼ น้ิว) สอดเขาท่ีรูบนและรูลาง (เวนรูกลางไว) แลวพับหนีบใหเรียบรอย 

2.2 หนาแรก 

หนาแรกของบท จะเริ่มท่ีหนา 1. (หนาแรก จะตองไมแสดงเลขหนา สวนหนาถัดไปจึงจะแสดงเลข
หนา) และเปดหนาดวย FADE IN: บรรทัดแรก วางชิดขอบซายมือสุด เหมือนหัวของฉาก 

2.3 หนาสุดทาย 

หนาสุดทายของบท (ประมาณ หนาท่ี 90–100–120) จะปดทายบรรทัด ดวยคําวา FADE OUT. 
วางชิดขวามือสุดของหนา และ เวนระยะหางลงมาอีก  24 pt. (หรือ 3 บรรทัด ในบทภาษาอังกฤษ) 
วางขอความ THE END ไวกึ่งกลางหนา และจะไมมีขอความใดๆ ตอทายอีก ถือวาจบบท 
screenplay 
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รูปแบบ: 
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ตัวอยาง:  
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 3. การตอหนา และการขึ้นหนาใหม 

การเขียนบทท่ียังไมจบในยอหนา และจําเปนตองข้ึนหนาใหม ใหปฏิบัติดังน้ี 

 (1)  ถาหัวของฉาก (scene heading) และหัวรอง (subheading) อยูท่ีตําแหนง
บรรทัดสุดทายของหนา ใหเลื่อนไปข้ึนหนาใหม 

 (2)  คําอธิบายแอ็คช่ัน ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคางอยูในหนาเดิม 
อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ ไวในวงเล็บ (บทภาษาไทย) หรือ 
CONTINUED (บทภาษาอังกฤษ) ท่ีตําแหนง transition (นับจากขอบซายของหนา ไปทางขวา 
6 น้ิว) และเม่ือข้ึนหนาใหม ท่ีบรรทัดแรกซายมือสุด เขียนคําวา ตอ: (บทภาษาไทย) หรือ 
CONTINUED: (บทภาษาอังกฤษ) กอนท่ีจะเขียนบทอธิบายแอ็คช่ันตอไป 

ตัวอยาง:  

ใน.  หองพัก – กลางวัน (ซ้ํา)  

มองเห็นหองพัก ผานใบพัดลมเพดาน ท่ีกําลังหมุนอยางชา กวาดภาพลงมายังพื้นหอง เห็นประตูทางเขา 
ปดอยู ขางประตูเปนบานเกร็ด 2 บาน ไรฝุนเกาะ ตรงขามเปนบานหนาตางบานเปด 2 บาน เปดท้ิงไว มาน
สีฟาขาวสะอาดตา ลมพัดผามานหนาตางปลิวเล็กนอย 

 (CONTINUED)  

 

CONTINUED: 

โตะอาหาร วางชิดอยูท่ีมุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูยา และตูเก็บหนังสือ บนโตมีถาดอาหาร 

จบตัวอยาง 

 (3)  ช่ือตัวละคร (character name) ถาอยูในตําแหนงบรรทัดสุดทายของหนา ใหเลื่อน
ไปข้ึนหนาใหม  
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 (4)  บทสนทนา (dialogue) ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคาง
อยูในหนาเดิม อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ (บทภาษาไทย) หรือ MORE 
(บทภาษาอังกฤษ) ไวในวงเล็บท่ีตําแหนงบทกํากับแอ็คช่ัน และเม่ือข้ึนหนาใหม จะตองเขียนช่ือตัวละคร
เดิม ซํ้าใหมอีกครั้ง และตอทาย ดวยคําวา ตอ (บทภาษาไทย) หรือ CONTINUED หรือ CONT’D (บท
ภาษาอังกฤษ)  

ตัวอยาง: 

 

เลียม 
ผมเปนพอของเอม่ี ผมออกไปตามลูกสาว เธอยังเปนเด็ก ไมรู
เรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมัก
เช่ือเพื่อนๆ 
  (มีตอ)  

 

เลียม (ตอ)  
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ท่ีจะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย 

จบตัวอยาง 

อยาหยุดคําพูดของตัวละคร ดวยเคร่ืองหมาย – แตใหใชบทกํากับวา  
 (หยุด) หรือ (pause) หรือ (beat)  

บทท่ีเขียนเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉล่ีย ในหนึ่งหนา จะเทากับเวลาในภาพยนตร 1 นาที บท
ภาพยนตรเรื่องหน่ึง ควรจะมีจํานวนหนาเฉล่ีย อยูท่ี 100-120 หนา สําหรับบทท่ีเขียนผิดมาตรฐาน
รูปแบบ หรือเขียนผิดแบบแผนสากล เชน ใชฟอนตผิดขนาด ระยะบรรทัดไมคงท่ี วางสวนประกอบตางๆ ไม
ตรงตําแหนง จัดหนา กั้นหนา ไมถูกตอง หรือ ใชกระดาษผิดขนาด จะสงผลตอจํานวนหนา และการ
คาดคะเนเวลาในภาพยนตร (runtime) ผิดไปจากความจริง 
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ขอแนะนําสําหรับมือใหมหัดเขียน 
–อยาวาง ช่ือตัวละคร และบทสนทนา ไวกลางหนา 

–อยาใสเครื่องหมายใดๆ หลังชื่อตัวละคร เชน : และอยาใสเครื่องหมายอัญประกาศ ท่ีบทสนทนา 
(เครื่องหมายคําพูด)  

–ช่ือตัวละคร ตองยาวแคบรรทัดเดียว (ยาวไมเกิน 2 น้ิว)  

–ในบทภาษาอังกฤษ ใหใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ตัวปกติเทาน้ัน  
และตลอดทั้งเลม หามใชตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเสนใต สวนบทภาษาไทย ใหใชตัวหนาแทน ตัวพิมพใหญ
ในภาษาอังกฤษ 

–ยกเวน ในบทภาษาไทย ถาใชคําภาษาอังกฤษ รวมกับภาษาไทย อนุโลมใหใชตัวหนาเหมือนกับคํา
ภาษาไทย 

–สําหรับบทภาพยนตรเรื่องยาว 2 ช่ัวโมง (90 - 100 - 120 นาที) จะตองเขียนบทใหได
เทากับ ความยาวจริง (นาที) ของภาพยนตร คือ 90 - 120 หนา 

–หนาแรก อยาใสเลขหนา และอยาใสคําวา “หนา” กอนตัวเลขหนา เลขหนาจะปรากฏในหนาถัดไป 
(หนาท่ี 2) และเริ่มตนบรรทัดแรก ดวยคําวา FADE IN: ชิดขอบกั้นหนาซายเสมอ 

–ท่ีหัวของฉาก อยาใสหมายเลขกํากับ หรือลําดับของฉาก 

–อยาท้ิง หัวของฉาก, ช่ือตัวละคร, บทอธิบายแอ็คช่ัน ไวท่ีบรรทัดสุดทายของหนา และ อยาให คํา
บอกเปลี่ยนฉาก ไปอยูในบรรทัดแรกของหนาถัดไป 

–หลีกเลี่ยงการอธิบายมุมกลอง 

–อยาบรรยายความรูสึก บรรยากาศ ท่ีมองไมเห็น หรือไมไดยิน ลงไปในบท (อยาเขียนบรรยายแบบ 
นิยาย หรือเรื่องสั้น) รวมท้ัง อยาพยายามบอกแกนของเรื่อง ท่ีหัวของบท 

–อยาลงวันท่ีในหนาปกของบท และไมตองเขียนภาพหรือใสรูปภาพ รวมท้ัโลโกลงไปท่ีปก ขอความ
ทุกอยางในตัวเลม มีแคสองสี คือ ขาวกับดําเทาน้ัน 

–หนาปก จะตองแยกออกจาก screenplay (อยาใชไฟลเดียวกัน)  

–รอยลวดเย็บตัวเลม ท่ีรูบนกับรูลางเทาน้ัน รูตรงกลางวางไว 

–อยาตั้งความหวังใหสูง วาบทของทานจะถูกใจผูสรางสักราย หรือสงบทออกไปแลว หวังจะไดคืน 
ถาบทน้ันดีจริง ผูสรางจะติดตอกลับมาเอง 
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ส่ิงที่ควรทํา เมื่อเขียนบทเสร็จ 
–ตรวจ สะกดคําผิดใหเรียบรอย กอนสงออกไป 

–สําเนาท่ีสงออกไป ตองใหคมชัดท่ีสุด และการเขาเลมตองดูแนนหนา สมบูรณ 

–จดทะเบียนลิขสิทธ์ิใหเรียบรอย กอนสงออกไป 

–สิ่งท่ีจะสงไปกับจดหมายนําสง คือ หนาแรก และหนาสุดทายของบท screenplay 
 

ตอนท่ี 3 
ขอแนะนํา การใชโปรแกรมเขียน 

ไฟลตนแบบทุกไฟล จะมีขอความแนะนํา ปรากฏอยู หากตองการใชพื้นท่ีในหนาน้ัน ใหลบคําแนะนํา
เหลาน้ันทิ้งไป จะไดเหลือหนาวางไวใชงานตอไป 

โปรแกรมท่ีใชเขียนบทภาพยนตร คือ Microsoft Word รุนป 2003 (แนะนําใหใช รุนน้ี) 
เหมาะสําหรับบทภาษาไทย มีไฟลแบบฟอรม สําหรับเขียน 6 ไฟล (ไฟลชุด) ทุกไฟล ไดวางขอกําหนด และ
แบบแผนตางๆ ไวเรียบรอยแลว ผูใชนําไปใชไดทันที โดยไมตองตั้งคาหนากระดาษ ระยะ ฟอนต ใหมอีก 

[download: 
http://www.igoodmedia.net/@production/01_script/index.html] 

00_Description 

01a_CoverScreenplay.doc 

01b_Screenplay.doc 

02a_CoverPageAppendix.doc 

02b_Title-info.doc 

02c_PlotOutline-Sequence.doc 

02d_Treatments&Notes-ScratchPad.doc 

02e_Charactor-ScratchPad.doc 

00_Description คําอธิบาย การเขียนบท หลักการ แนวการเขียน เกณฑรูปแบบตางๆ 
พรอมตัวอยาง 
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01a_CoverScreenplay ไฟลปกของบท screenplay 

01b_Screenplay บทแสดง  

การบอกแอ็คช่ันตางๆ ช็อต หัวรอง (subheading) สวนขยาย (extension) อาจใช
คําภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย โดยไมตองแปล 

02a_CoverPageAppendix ปกของภาคผนวก 

02b_Title-info บอกขอมูลเบื้องตนของเร่ือง  

02c_PlotOutline-Sequence ไฟลสําหรับเขียนพล็อตเรื่อง โครงเรื่อง และตอน ตอ
ดวยสวนขยาย (treatment) ท่ีผูเขียนจะตองแบงออกเปน ตอนๆ เองในภายหลังท่ีเขียนบท 
screenplay เสร็จแลว หรือจะแบงในระหวางการเขียนก็ได  

02d_Treatments&Notes-ScratchPad ไฟลน้ี คือสวนท่ีเปนบทขยาย 
(treatments) ซ่ึงจะบอกขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับฉาก ตัวละคร และอุปกรณท่ีมีในฉาก รวมถึง
เครื่องแตงกายของตัวละคร ซ่ึงจะสอดคลองและเชื่อมโยงควบคู ไปกับบท screenplay การเขียน
รายละเอียดลงไปในไฟลน้ี จะทําในระหวางการเขียน screenplay ก็ได เพราะในบท 
screenplay ไมสามารถใสรายละเอียดมากไปกวา การบอกแอ็คช่ันเทาท่ีจําเปน 

02e_Charactor-ScreatchPad เปนบทขยายอีกไฟลหน่ึง ท่ีแยกเขียนออกมาตางหาก 
เพื่อบอกอัตลักษณของตัวละครแตละตัว 

ดูตัวอยาง ไฟลชุดท้ังหมด ในบทภาพยนตร เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง 
(alive)  

และแนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเขียน เปนรุนภาษาอังกฤษ (ทุกโปรแกรม ยังไมตอบสนอง
ภาษาไทย) คือ Script It! Version 1.0.3 ป 2013 ของบริษัท Nuvotech 
โปรแกรม Screenwriting Pro beta (ใชฟรี 30 วัน) และโปรแกรม Final Draft 
ปจจุบัน version 9 โปรแกรมดังกลาว มีแบบแผน ขอกําหนด และกฏเกณฑการเขียน ไวใหพรอม
แลว. 
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