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หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตรบันเทิง 

การผลิตภาพยนตรเรื่องหน่ึง ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือผลิต และขั้นหลังการผลิต การ
เขียนบทภาพยนตร อยูในขั้นตอนการเตรียมการ 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
เรื่องและตอน (plot and sequence) บทแสดง (screenplay) และ บทขยาย 
(treatments) ตอนท่ี 2 รูปแบบ จะพูดถึง กฎและแบบแผนการเขียน การวางรูปเลม กระดาษพิมพ 
การวางสวนประกอบตางๆ (elements) ในบท 

 

ตอนที่ 1 
เนื้อหาสาระ (script contents)  

ผูเขียนบท screenplay จะทําหนาท่ีบอกอธิบายรายละเอียดของฉาก ตัวละคร และแอ็คชั่น
ตางๆ เทาท่ีจําเปน ใหนักแสดงและผูกํากับภาพยนตร มองเห็นภาพและเกิดจินตนาการ ตรงกับท่ีผูเขียนบท
ตองการ แตกอนจะถึงขั้นลงมือเขียน screenplay กันจริงๆ จะตองผานขั้นตอนการจัดทํา บทโครง
ราง (outline) บทโครงสรางเรื่อง (plot structure and sequence) กอน เพื่อให
ไดรายละเอียด ของเรื่องราวเพียงพอ แลวจึงลงมือเขียน screenplay และปดทายดวย บทขยาย 
(treatments) เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหแกเรื่องราวท่ีนําเสนอ 

 1. บทโครงราง (outline)  

บทโครงราง ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลเบื้องตน (title information)  

จะอยูในสวนหัวของบทโครงราง มีรายละเอียดตางๆ คือ ชื่อเรื่อง (title) ชื่อผูเขียน 
(author) วัน เดือน ป ท่ีเขียน (creation date) เจาของลิขสิทธ์ิ (copyright) 
ความยาวของเรื่อง (length) ประเภทของเรื่อง (genre) อาจระบุ ประเภทของเน้ือเรื่อง และ
ประเภทของงานสราง  แกนของเรื่อง (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) สําหรับการเลาเรื่องแนวผจญภัย ระทึกขวัญ ซึ่งจะมีรายละเอียด ปมขัดแยง 
การหักมุมของเรื่อง ซับซอนมากกวา 

เม่ือเขียนโครงสรางเรื่องเสร็จสมบูรณแลว ใหนํามาแบงเปนตอน หรือ sequence และใส
รายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป เปนการขยายเรื่องใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งเม่ือทําเสร็จแลว ก็จะกลายเปนแผนท่ีนํา
ทาง ในการเขียนบท screenplay ตอไป 

 2. บทแสดง (screenplay)  

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

ในระหวางการเขียนบทแสดง ผูเขียนอาจบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ฉาก ตัวละคร และแอ็คชั่น 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 ไฟลท้ังสองเปนสวนอธิบายเพ่ิมเติม ท่ีแยกออกมาจาก ตัว
บท screenplay ซึ่งจะแบงเน้ือเรื่องออกเปนตอน (sequence) การเขียนคําอธิบายเพ่ิมเติมลงไป
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)  บทแอ็คชั่น (action) หรือ คําอธิบายฉาก 
 (3)  ชื่อตัวละคร (character name) และ สวนขยาย (extension)  
 (4)  บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction)  
 (5)  บทสนทนา (dialogue)  
 (6)  คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition)  

รายละเอียด วิธีเขียน 

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

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

การวางขอความ ท่ีหัวของฉาก ใหวางเพียงครั้งเดียว จนกวาจะสิ้นสุดแอ็คชั่นในฉากน้ัน (ปดฉาก) 
ถาเปนการเริ่มตนฉากครั้งแรก (ฉากท่ี 1) ใหบอกเอฟเฟคการเปด FADE IN: สวนฉากอ่ืนๆ 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) เพ่ือสะดวกในการอางอิง 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 และแบบแผนเพิ่มเติม ดังน้ี 

 (1)  การอาง scene heading ของฉากกอน ในฉากใหม แตเวลาตอเน่ืองกัน 

ถามีการเปลี่ยนฉาก หรือสถานท่ีในเรื่อง ไปยังอีกท่ีหน่ึง แตเปนแอ็คชั่น 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 

เสียงกริ่งโทรศัพท มาฆ ตกใจตื่น รีบรับสาย มองเวลาท่ีนาฬิกา 02.15 น. 

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

เขารีบลุกขึ้นจากเตียงนอน แตงตัวลวกๆ เดินออกจากหองไป 

ใน.  หองทํางาน – ตอเนื่อง 

มาฆ เดินเขามาในหองทํางาน เปดสวิทชไฟ ไปท่ีโตทํางาน เปดลิ้นชัก ควานหาสิ่งของบางอยาง พบวัตถุ
คลายไฟฉาย เขาควาติดตัวออกไปจากหอง 

นอก.  รถยนต – ตอเนื่อง 

มาฆ รีบเปดประตูรถเขาไป ขับรถออกไปดวยความเรงรีบ ผานยานสํานักงานท่ีทันสมัย ยาม 
คํ่าคืน 

แดนนี่ (O.S.)  
ผมบอกคุณแลว วาอยางเพิ่งรีบกลับ คุณก็ไมเชื่อ 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 มาสํารวจพื้นท่ี ตรงท่ีเคยเปน สนามเด็กเลน มันวางเปลา 

CUT TO: 

นอก.  สวนสาธารณะราง – กลางวัน (สัปดาหตามา)  

เดวิด ยืนคนเดียว มองไปท่ี บานหลังเกาโทรม ตรงท่ีเคยเปน สนามเด็กเลน 

จบ ตัวอยาง 

 (3)  การใชชื่อเฉพาะของสถานท่ี (proper name)  

ถาตองการใสชื่อเฉพาะของสถานท่ี ใหใสในเครื่องหมายอัญประกาศ "ชื่อสถานท่ี" เชน 

นอก.  “เฉลิมพระเกีรติ ร.9” หอสมุด – กลางวัน 

 (4)  การเปลี่ยนตําแหนงสถานท่ีในฉาก  ใน – นอก.  ของสถานท่ีเดียวกัน 

กรณีสถานท่ีเดียวกัน แตตัวละคร จําเปนตองเปลี่ยนหรือยาย จากภายใน สูภายนอก หรือจาก
ภายนอก สูภายใน ซึ่งจําเปนตองเลนในช็อตเดียวกันใหจบ 

 

รูปแบบ: 

ใน/นอก. ชื่อสถานที่ – 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 
มองเห็นปายชื่อคนไขท่ีปลายเตียง นาคอนงค ศิ รีบเดินไปท่ีเตียงคนไข ซึ่งพรอมผาตัดคลอด 

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

จบตัวอยาง 

 (5)  สถานท่ี ท่ีเคลื่อนไหวตลอดเวลา  

บางกรณี สถานท่ีในฉาก ไมไดอยูน่ิง เชน บนอานมาท่ีกําลังวิ่ง ในรถยนต รถไฟ ท่ีกําลังวิ่ง 
แมกระทั่ง บนเครื่องเลนมาหมุน เรือไวกิ้ง เหลาน้ี ซึ่งตัวละคร อยูในน้ัน หรือบนสิ่งน้ัน ใหระบุคําวา 
เคลื่อนไหวตอเนื่อง หรือ TRAVELING  ตอถัดจากตําแหนงเวลา 

ตัวอยาง:  

ใน.  รถยนต – ค่ํา – TRAVELING 

ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณท่ี earphone  

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

จบตัวอยาง 

การพาดหัวรอง (Subheading)  

การขึ้นฉากใหม ท่ีเปนสถานท่ีใกลเคียง หรืออยูในบริเวณเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองเขียนหัวของฉาก
ใหเต็มรูปแบบทุกคร้ังก็ได เพียงแตบอกช่ือสถานท่ี ท่ีบงบอกวา น่ันคือบริเวณเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน  

ตัวอยาง:  

 

ใน.  หองรับแขก – ใกลค่ํา 

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 เอาเคร่ืองด่ืม
ออกมา 

เลียม 
เอม่ี ยังไมกลับเหรอคุณ? 

ไมยา (O.S.)  
กลับมาแลว ไดสักพัก แลวก็ออกไปอีก 

เลียม 
ไปกับใคร? 

ที่เคานเตอร – ไมยา. กดปุมเคร่ืองปนนํ้าแข็ง ทําเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม 

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

ON SCREEN – จอภาพทีวี. ผูสื่อขาว รายงานขาวโจรกรรม 

จบ ตัวอยาง 

อธิบาย:   
ใน. หองรับแขก – ใกลค่ํา 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 บทแอ็คชั่น (action description)  

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

แอ็คชั่น เปนสาระบท ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด คําอธิบายแอ็คชั่น ครอบคลุมถึง กฏเกณฑ 
การวางช่ือตัวละคร (character name) เสียงประกอบ (sound effect) อุปกรณใน
ฉาก (props-sets) อินเตอรคัท (intercutting) เหตุการณยอนอดีต 
(flashback) การแทรกแอ็คชั่น (insert) มองทาจ (montage) การบอกช็อตภาพ 
(shot) ซึ่งมีหลักเกณฑ การเขียน ดังน้ี 

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

การใชตัวอักษรตัวหนา (ภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) กับบทแอ็คชั่น จะใชก็ตอเม่ือ 
(1) ตัวละคร ปรากฏตัวครั้งแรก (2) มีเสียงประกอบ (sound effect) ขึ้นนํา (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 ตัวละครท่ี 1 ... 

ชื่อตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

แอ็คชั่น ตัวละครท่ี 2 ... 

ชื่อตัวละครที่ 2 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

INTERCUT ตัวละครที่ 1 / ตัวละครที่ 2 

ชื่อตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ชื่อตัวละครที่ 2 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

ชื่อตัวละครที่ 1 
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

ตัวอยาง: 
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ใน.  รถยนต – ค่ํา – 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 ขึ้นมาดู 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 ตกลงผมจะซ้ือบานหลังน้ัน 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 ตองแยกเปนฉากหนึ่งไวตางหาก 
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 เอม่ี แกะหอของขวัญ เขาย้ิมพอใจ ประตูคอยๆ ปด 

END OF FLASHBACK 

จบตัวอยาง 
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 (4)  การแทรกแอ็คชั่น (insert) on scene 

บางครั้ง แอ็คชั่น หรือ เหตุการณในฉาก ไมไดเกิดจากนักแสดง แตอาจเปนสิ่งอ่ืน เชน ขอความ
กราฟก หรือภาพกราฟก ท่ีปรากฏบนจอ เชน ในจอโทรทัศน หรือ จอโทรศัพท หรือ จอภาพอะนิเมชั่น
โฆษณา หรือแมกระทั่งสิ่งเคลื่อนไหวบนแผนปายโฆษณา ใหขึ้นตนวา ON SCREN หรือ จอภาพ และให
ใสสิ่งท่ีปรากฏในจอภาพน้ัน ในบรรทัดถัดไป แลวปดทายดวยคําวา BACK TO เปนการตัดกลับไปท่ีตัว
ละคร  

รูปแบบ: 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 

บทแอ็คชั่น ... 

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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  (ชูสองน้ิว)  
สู สู นะ คิดเปนนักเรียนหมอ ตองอดทน 

P.O.V. – มาฆ. (ตอเน่ือง)  

INTO FRAME ศิ เขามากอดเอว นาค สบตากับ มาฆ 

ศิ 
วาไงจะ วาท่ีคุณหมอรูปหลอ ยิ้มหนอยซิ ไม 
สงสารเจาหญิงตัวนอยๆ ของเราเหรอ ...  
  (ยื่นหนา 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 ตั้งแตสองแหงขึ้นไป 

การทํามองทาจภาพ จะทําในขั้นตอนการตัดตอลําดับภาพ ถาตองการใหเหตุการณใด แอ็คชั่นใด 
เปนมองทาจ ก็เขียนบอกในบท การเขียนมองทาจ เริ่มดวยคําวา MONTAGE เม่ือเสร็จแลว ก็ปดดวย 
END OF MONTAGE มีรูปแบบการเขียนอยู 2 วิธี คือ 

แบบที่ 1 : เปลี่ยนแอ็คชั่น 

ใน|นอก.  สถานที่ – เวลา 
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บทแอ็คชั่น ... 

MONTAGE 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 1 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 2 

-ตัวละคร แอ็คชั่น 3 

END OF MONTAGE 

ตัวอยาง:  

ใน.  หองพักของนวล – หนาตูเสื้อผา – 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 



104 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล 
 

 

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 – หลายสถานที ่

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

B) ใน. โรงภาพยนตร – กลางคืน – มาฆ นาค ศิ ดูหนังเรื่อง 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  –  ตอเนื่อง  
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มาฆ ปดจอไอแพด ลุกออกไปจากเตียง 

จบตัวอยาง 

 (6)  ช็อตภาพ (shot)  

ช็อต คือ การระบุขนาดภาพ (video size) มุมมองของภาพ (view angle) การ
เคลื่อนท่ีของกลองและเล็นซ (camera movement) เพ่ือเปลี่ยนอารมณของฉาก เพ่ือผลักดันแอ็ค
ชั่นและเหตุการณในฉากใหดําเนินไป 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 ใหขึ้นบรรทัด
ใหม 

มุมภาพในภาพยนตร มี 3 แบบ คือ  

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

 (2)  มุมเสมือนของผูชม (subjective angle) มุมภาพชนิดน้ี ผูชมจะมีสวนรวมใน
ภาพ เสมือนเปนผูแสดงรวมในเหตุการณ กลองจะทําหนาท่ีแทนสายตาของผูชม ภาพท่ีเห็น นักแสดงจะ
มองกลองและพูดกับกลอง เพ่ือสื่อสารกับคนดู 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 อาจบอกแอ็คชั่นและช็อตไดวา 

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! ไมงั้นไอน่ีไปนรก 

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 วัตถ ุแอ็คชั่น ในระยะใกล เม่ือถายภาพจากคําสั่งน้ี ภาพท่ีได จะ
เห็นสวนหัว หรือรวมไปถึงไหล เชน สวนหนาของรถยนต รวมถึงแอ็คชั่นบางสวน ท่ีตองการใหเห็นใกลๆ 
เชน หัวคอนกําลังทุบไปท่ีกอนหิน คําสั่งน้ี มักใชกับเหตุการณเคลื่อนไหว หรือมีแอ็คชั่น 

คําสั่งช็อตภาพ ท่ีนิยมใชเปลี่ยนแอ็คชั่นของภาพ 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 ซึ่งเปนเจาของมุมมอง 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 มองลงมายังพ้ืนขางลาง ท่ีมีคนมายืนมุงดู (แตยังไมเห็นภาพฝูงคนขางลาง) จากน้ัน ตัดไปช็อตท่ี 
3 ภาพกลุมคน (จากมูมสูง) ท่ีกําลังยืนมองดูชายท่ีอยูบนตึก  

DIFFOCUS | PULL FOCUS 

หมายถึง ในเฟรมภาพน้ัน กลองเปลี่ยนโฟกัส จากวัตถุท่ีอยูหนา ไปท่ีวัตถุท่ีอยูหลัง หรือ วัตถุท่ีอยู
หลัง มาวัตถุท่ีอยูหนา เชน ภาพน้ี 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 การบอกแอ็คชั้นน้ี 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 ซึ่งอยูนอกเฟรมภาพของกลอง 
เดินเขามาในเฟรมภาพ กลองจะดอลลี่ถอยหลัง เพ่ือรับตัวละครท่ีกําลังเดินเขามา หรือ กลองแพนไปรับตัว
ละคร ท่ีกําลังเดินเขามา  เชน 

นวล เดินเขาเฟรม ไปท่ีมานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุงจาก
หนาตางเขามา 

หรือ 

นวล ปรากฏในภาพ เดินไปท่ีมานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุง
จากหนาตางเขามา 

การเขียนคําอธิบายแอ็คชั่นประเภทนี้ ไมตองอธิบายวาใหกลองเคลื่อนไหวอยางไร ใชตัวหนาก็พอ 

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

ถาตองการใหมีเสียงประกอบ ใหใชคําวา SFX และถาตองการบอกวา แอคช่ันใดในฉาก 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 ครั้ง 

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)  แอ็คชั่นเงียบ (mitt out sound : M.O.S.)  

มีบางแอ็คชั่น ท่ีผูเขียนบทตองการถายทอดเหตุการณ ใหเปนแอ็คชั่นเงียบ เพ่ือตองการหยุดอารมณ
คนดู มันเปนภาพชา เชน เหตุการณตัวละคร ถูกแรงระเบิด ชนกระแทกกระเด็นไป แลวเกิดอาการหูอ้ือ
ไมไดยินเสียงใดๆ แตสายตายังใชการได ภาพท่ีคนดูเห็น เปนภาพแทนสายตาของตัวละเคร ซึ่งไมมีเสียง 
ตัวอยางการใชคําสั่ง เชน 

M.O.S. ฝูงมา วิ่งแตกตื่น ลงมาท่ีถนนใหญ 

 (11)  เลาเรื่องผานขอความ (INTERTITLE)  

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

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

กรณี ชื่อตัวละครเดิม แตถูกเปลี่ยนชื่อ เพราะไดรับการเปดเผยตัว ใหใชชื่อเดิมกอน แลววงเล็บตอ
หนา ชื่อใหม เชน ทานนายพล (ลี)  

คําขยายหลังชื่อตัวละคร (Extensions) ใหเขียนในวงเล็บเสมอ เพ่ือบอกสถานภาพของตัว
ละครขณะนั้น หรือ เปนการบังคับใหตัวละครตองทําสิ่งน้ัน คําขยายหลังชื่อตัวละคร 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 บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction)  

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

2.5 บทสนทนา (Dialogue)  

บทสนทนาถูกวางไวในบรรทัด ลําดับถัดจาก บทกํากับแอ็คชั่น (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 และเม่ือขึ้นหนาใหม ตองเขียนชื่อ
ตัวละครอีกรอบ แลวตอดวยคําวา (CONT’D) หรือ (CONTINUED) ท่ีทายชื่อ กอนจะวางบท
สนทนาท่ีเหลือตอไป 

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

 

เลียม (ตอ)  
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ท่ีจะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย 

จบตัวอยาง 

 (2)  บทสนทนาของตัวละครตัวหน่ึง แตถูกคําบรรยายแอ็คชั่นค่ันไว แลวกลับมาพูดใหม 
(ติดตอกัน) จะตองใสคําวา (ตอเน่ือง) หรือ (continuing) ในตําแหนง บทกํากับแอ็คชั่น (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 คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition)  

หลังเสร็จสิ้นแอ็คชั่นของฉากใดๆ (ตองการจะปดฉากน้ัน หรือเปลี่ยนไปฉากอ่ืน) ใหใชขอความสั้นๆ 
เริ่มตนท่ี 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: เขียนไวเพื่อใหผูกํากับ 
ตีความหมายวา จะใชวิธีใดท่ีเหมาะสมระหวางฉากเดิม กับ ฉากใหม   

MATCH CUT: คือ การเชื่อมช็อตสองช็อตเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความตอเน่ือง ลื่นไหลเปน
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หลัก  เชน ภาพกระดูก ท่ีมนุษยวานรใชเปนเคร่ืองมือ และใชเปนอาวุธในยุคโบราณ แลวตัดไป หรือเลือน
ไป ยังภาพยานอวกาศ ซึ่งหมายถึง เครื่องมือแหงโลกอนาคต หรือ การตัดภาพเปาไฟบนกานไมขีดใหดับไป
ยังภาพดวงอาทิตย ซึ่งคอยๆ ลอยสูงขึ้นกลางทะเลทราย หรือ ภาพกาแฟในถวย ท่ีกําลังถูกคนใหผสมเขา
กันกับครีม แลวตัดไปท่ี กระแสนํ้าหมุนวนของหวงมหาสมุทร MATCH CUT เปนการเชื่อมภาพท่ีมี
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. ซึ่ง
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
ใหคําอธิบายเชื่อมโยงกับ หมายเลขกํากับตอน หรือ ชื่อตอน  

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 

 

ตอนที่ 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 เพราะตองเผื่อพื้นท่ีสระและ
วรรณยุกตลางบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ: 



บทท่ี  2 บทภาพยนตร 119 
 

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

 

ขอความทุกแหงในบท รวมหนาปก ใหใชขนาดฟอนตเดียวกันตลอดทั้งเลม. 

การใชฟอนตภาษาไทย ในบทเรียนน้ี ผูเขียน เลือกใชฟอนต PSL ThaiAntique แทน 
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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 จะเริ่มท่ีหนา 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)  บทแอ็คชั่น ใหเริ่มท่ีชิดกั้นขอบซาย (1.5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย) ตลอดแนวบรรทัด ไป
จนถึงกั้นขอบหลัง (ไมเกิน 1 น้ิว จากขอบกระดาษดานขวา) รวมแลว บทแอ็คชั่น เขียนไดยาวสุด 5.5 น้ิว 

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

 (5)  บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction หรือ action) ใหเริ่มท่ีตําแหนง 3 น้ิว 
จากขอบกระดาษซาย เรื่อยไปไมเกิน 5 น้ิว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทกํากับเขียนไดยาวสุด 2 น้ิว 
ตอบรรทัด 

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

 (7)  คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition) ใหเริ่มท่ีตําแหนง 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 
สวนสาระบท ชื่อตัวละคร บทกํากับ บทสนทนา ใหเวนระยะ 1 บรรทัด 

บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด คือ single 



บทท่ี  2 บทภาพยนตร 121 
 

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

line สาระบทตางๆ (element) ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด เชน scene heading, 
subheading, action, shot, dialogue, transition  ใหเวนระยะ 2 บรรทัด
เสมอ หลัง FADE OUT. ใหเวน 3 บรรทัด. สวนสาระบท ชื่อตัวละคร – 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 ชื่อภาพยนตร ชื่อผูเขียนบท 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 

รูปแบบ: 
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ตัวอยาง:  
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 3. การตอหนา และการขึ้นหนาใหม 
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การเขียนบทท่ียังไมจบในยอหนา และจําเปนตองขึ้นหนาใหม ใหปฏิบัติดังน้ี 

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

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

ตัวอยาง:  

 

ใน.  หองพัก – กลางวัน (ซ้ํา)  

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

 (CONTINUED)  

 

CONTINUED: 

โตะอาหาร วางชิดอยูท่ีมุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูยา และตูเก็บหนังสือ บนโตมีถาดอาหาร 

จบตัวอยาง 

 (3)  ชื่อตัวละคร (character name) ถาอยูในตําแหนงบรรทัดสุดทายของหนา ใหเลื่อน
ไปข้ึนหนาใหม  

 (4)  บทสนทนา (dialogue) ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคาง
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อยูในหนาเดิม อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ (บทภาษาไทย) หรือ MORE 
(บทภาษาอังกฤษ) ไวในวงเล็บท่ีตําแหนงบทกํากับแอ็คชั่น และเม่ือขึ้นหนาใหม จะตองเขียนชื่อตัวละคร
เดิม ซ้ําใหมอีกคร้ัง และตอทาย ดวยคําวา ตอ (บทภาษาไทย) หรือ CONTINUED หรือ CONT’D (บท
ภาษาอังกฤษ)  

ตัวอยาง: 

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

 

เลียม (ตอ)  
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ท่ีจะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย 

จบตัวอยาง 

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

บทท่ีเขียนเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉล่ีย ในหน่ึงหนา จะเทากับเวลาในภาพยนตร 1 นาที บท
ภาพยนตรเรื่องหน่ึง ควรจะมีจํานวนหนาเฉลี่ย อยูท่ี 100-120 หนา สําหรับบทท่ีเขียนผิดมาตรฐาน
รูปแบบ หรือเขียนผิดแบบแผนสากล เชน ใชฟอนตผิดขนาด ระยะบรรทัดไมคงท่ี วางสวนประกอบตางๆ ไม
ตรงตําแหนง จัดหนา กั้นหนา ไมถูกตอง หรือ ใชกระดาษผิดขนาด จะสงผลตอจํานวนหนา และการ
คาดคะเนเวลาในภาพยนตร (runtime) ผิดไปจากความจริง 

ขอแนะนําสําหรับมือใหมหัดเขียน 
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–อยาวาง ชื่อตัวละคร และบทสนทนา ไวกลางหนา 

–อยาใสเครื่องหมายใดๆ หลังชื่อตัวละคร เชน : และอยาใสเครื่องหมายอัญประกาศ ท่ีบทสนทนา 
(เครื่องหมายคําพูด)  

–ชื่อตัวละคร 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 ชั่วโมง (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, ชื่อตัวละคร, บทอธิบายแอ็คชั่น 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 
ถาบทนั้นดีจริง ผูสรางจะติดตอกลับมาเอง 

สิ่งที่ควรทํา เมื่อเขียนบทเสร็จ 
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–ตรวจ สะกดคําผิดใหเรียบรอย กอนสงออกไป 

–สําเนาท่ีสงออกไป ตองใหคมชัดท่ีสุด และการเขาเลมตองดูแนนหนา สมบูรณ 

–จดทะเบียนลิขสิทธ์ิใหเรียบรอย กอนสงออกไป 

–สิ่งท่ีจะสงไปกับจดหมายนําสง คือ หนาแรก และหนาสุดทายของบท screenplay 
 

ตอนที่ 3 
ขอแนะนํา การใชโปรแกรมเขียน 

ไฟลตนแบบทุกไฟล จะมีขอความแนะนํา ปรากฏอยู หากตองการใชพ้ืนท่ีในหนาน้ัน ใหลบคําแนะนํา
เหลาน้ันท้ิงไป จะไดเหลือหนาวางไวใชงานตอไป 

โปรแกรมที่ใชเขียนบทภาพยนตร 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 

01a_CoverScreenplay ไฟลปกของบท screenplay 
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01b_Screenplay บทแสดง  

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

02a_CoverPageAppendix ปกของภาคผนวก 

02b_Title-info บอกขอมูลเบื้องตนของเรื่อง  

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

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

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. 

 


