หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตรบันเทิง
การผลิตภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือผลิต และขั้นหลังการ
ผลิต การเขียนบทภาพยนตร อยูในขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งเปนหนาที่ของผูเขียนบท (copy
writer) โดยตรง กฏเกณฑ และแบบแผนการเขียน แบงออกเปน 2 ตอน คือ เนื้อหาสาระ
(script contents) และ รูปแบบ (format script)
ตอนที่ 1 เนื้อหาสาระ ประกอบดวย รายละเอียดการจัดทํา บทโครงราง (outline)
โครงสรางเรื่องและตอน (plot and sequence) บทแสดง (screenplay)
และ บทขยาย (treatments) ตอนที่ 2 รูปแบบ จะพูดถึง กฎและแบบแผนการเขียน
การวางรูปเลม กระดาษพิมพ การวางสวนประกอบตางๆ (elements) ในบท

ตอนที่ 1

เนื้อหาสาระ (script

contents)

ผูเขียนบท screenplay จะทําหนาที่บอกอธิบายรายละเอียดของฉาก ตัวละคร
และแอ็คชั่นตางๆ เทาที่จําเปน ใหนักแสดงและผูกํากับภาพยนตร มองเห็นภาพและเกิด
จินตนาการ ตรงกับที่ผูเขียนบทตองการ แตกอนจะถึงขั้นลงมือเขียน screenplay กัน
จริงๆ จะตองผานขั้นตอนการจัดทํา บทโครงราง (outline) บทโครงสรางเรื่อง
(plot structure and sequence) กอน เพื่อใหไดรายละเอียด ของเรื่องราว
เพียงพอ แลวจึงลงมือเขียน screenplay และปดทายดวย บทขยาย
(treatments) เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกเรื่องราวที่นําเสนอ
1. บทโครงราง (outline)
บทโครงราง ประกอบดวย
1.1 ขอมูลเบื้องตน (title

information)

จะอยูในสวนหัวของบทโครงราง มีรายละเอียดตางๆ คือ ชื่อเรื่อง (title) ชื่อ
ผูเขียน (author) วัน เดือน ป ที่เขียน (creation date) เจาของลิขสิทธิ์
(copyright) ความยาวของเรื่อง (length) ประเภทของเรื่อง (genre)
อาจระบุ ประเภทของเนื้อเรื่อง และประเภทของงานสราง แกนของเรื่อง (theme) และ
เรื่องยอ (synopsis)

2.

1.2 บทโครงสรางเรื่อง (plot structure

and sequence)

บทโครงสราง จะเลาเรื่องราวเหตุการณอยางกระชับ ตั้งแตตนจนจบเรื่อง มักเลาเรื่องใน
รูปแบบของ องก 1–2–3 (act I, act II, act III) หรือ การผจญภัยของ
พระเอก (The Journey of Hero) สําหรับการเลาเรื่องแนวผจญภัย ระทึกขวัญ
ซึ่งจะมีรายละเอียด ปมขัดแยง การหักมุมของเรื่อง ซับซอนมากกวา
เมื่อเขียนโครงสรางเรื่องเสร็จสมบูรณแลว ใหนํามาแบงเปนตอน หรือ sequence
และใสรายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป เปนการขยายเรื่องใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทําเสร็จแลว ก็จะ
กลายเปนแผนที่นําทาง ในการเขียนบท screenplay ตอไป
2. บทแสดง (screenplay)
บท screenplay เปนสวนสําคัญที่สุด และเปนบทหลักในการสรางเรื่องราวใหเปน
ภาพยนตร ประกอบดวย สาระบท (elements) ตางๆ ที่มีแบบแผนการเขียนอยาง
เครงครัด เชน แบบตัวอักษร ขนาด ระยะบรรทัด ตําแหนงการวางสาระบท และกระดาษที่ใช
เขียน บทที่เขียนขึ้น มีรูปแบบและแบบแผนถูกตอง จะชวยใหผูอานบท (reader) นักแสดง
ผูสราง ผูกํากับ อานไดสะดวก และตีความหมายไดตรงกัน
ในระหวางการเขียนบทแสดง ผูเขียนอาจบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ฉาก ตัวละคร
และแอ็คชั่น ลงไปพรอมกันดวย แตไมใหเขียนลงไปในบทแสดง ตองเขียนแยกไวในอีกไฟลหนึ่ง
ตางหาก (สวนขยายบท) โปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชเขียนบท เชน Screenwriting Pro
หรือ Final Draft หรือ Script It! จะชวยอํานวยความสะดวกในการเขียน
โดยเชื่อมโยงสวนขยายตางๆ กับบท screenplay ให
โปรดดูตัวอยางไฟล 04_Treatments&Notes-ScrathPad.doc และ
ไฟล 05_Charactor-ScratchPad.doc ไฟลทั้งสองเปนสวนอธิบายเพิ่มเติม ที่
แยกออกมาจาก ตัวบท screenplay ซึ่งจะแบงเนื้อเรื่องออกเปนตอน (sequence)
การเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมลงไปในตอน การระบุอัตลักษณตัวละคร (character
profile) ใหดูรายละเอียดในขอ 4. บทขยาย (treatments) ในขอถัดไป
รายละเอียดของสาระบท (elements) ที่จําเปนตองเขียนไวในบท อยางนอย 6
สวน คือ
(1) หัวของฉาก

(scene heading)
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และหัวรอง (subheadings)

3.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บทแอ็คชั่น (action) หรือ คําอธิบายฉาก
ชื่อตัวละคร (character name) และ สวนขยาย
บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction)
บทสนทนา (dialogue)
คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition)

(extension)

รายละเอียด วิธีเขียน
2.1 หัวของฉาก (scene

heading)

หรือ พาดหัว (slug

line)

เปนสิ่งจําเปน ที่จะตองระบุทุกครั้ง เมื่อเริ่มตนฉาก ใหเขียนดวยตัวอักษรตัวหนา
(ภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) วางไวชิดขอบซายของหนาเสมอ และเขียนให
เสร็จในบรรทัดเดียว เพื่อบอกวาเหตุการณในฉากนั้น ภายนอก หรือภายใน สถานที่ใด และเปน
เวลากลางวัน หรือกลางคืน
การวางขอความ ที่หัวของฉาก ใหวางเพียงครั้งเดียว จนกวาจะสิ้นสุดแอ็คชั่นในฉากนั้น
(ปดฉาก) ถาเปนการเริ่มตนฉากครั้งแรก (ฉากที่ 1) ใหบอกเอฟเฟคการเปด FADE IN:
สวนฉากอื่นๆ ถัดไป ไมตองบอก และถาเปนฉากปดเรื่อง (ฉากสุดทาย) ใหบอก
transition ปดฉาก FADE OUT. แลวปดเรื่อง ดวยคําวา THE END. ไวกลาง
หนากระดาษ
ที่หัวของฉาก (1) บอกตําแหนงของเหตุการณ (point of location)
ภายนอก หรือ ภายใน (2) บอกสถานที่ในฉาก (place) เชน ในบาน ในอุโมงค บนรถไฟ
(3) บอกเวลา (time of date) เชน กลางวัน กลางคืน
การกําหนดสถานที่ในฉาก ควรเขียนบันทึกรวบรวมไวในบทขยาย (treatments
and notes) เพื่อสะดวกในการอางอิง ในระหวางการเขียนบท
เวลา ที่ใชบอย เชน
กลางวัน
NIGHT – กลางคืน
MORNING – เชา
AFTERNOON – บาย
EVENING – เย็น

DAY –
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4.
SUNRISE –
SUNSET –
DUSK –

ค่ํา

กอนตะวันลับขอบฟา
กอนตะวันลับฟา

เชาวันตอมา
NEXT DAY – วันรุงขึ้น
LATER – ตอมา
MOMENTS LATER – ครูหนึ่งถัดมา
SAME – เหมือนเดิม
THE NEXT DAY - วันถัดไป
NEXT MORNING –

รูปแบบ ฉากหลัก

(master scene):

ใน|นอก. สถานที่ – เวลา

INT.|EXT. PLACE – TIME
...

การเขียนหัวของฉาก มีรายละเอียดกฏเกณฑ และแบบแผนเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การอาง scene

heading

ของฉากกอน ในฉากใหม แตเวลาตอเนื่องกัน

ถามีการเปลี่ยนฉาก หรือสถานที่ในเรื่อง ไปยังอีกที่หนึ่ง แตเปนแอ็คชั่น หรือเหตุการณ
เดียวกัน ในเวลาที่ตอเนื่องกัน ใหบอกเฉพาะ สถานที่ ตอดวยขอความวา ตอเนื่อง หรือ
CONTINUOUS แทนตรงตําแหนง 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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5.

ใน. หองนอน – กลางคืน
เสียงกริ่งโทรศัพท มาฆ ตกใจตื่น รีบรับสาย มองเวลาที่นาฬิกา 02.15 น.
มาฆ
ฮัลโหล! ... บาเอย! ... ผมจะไปเดี๋ยวนี้
เขารีบลุกขึ้นจากเตียงนอน แตงตัวลวกๆ เดินออกจากหองไป
ใน. หองทํางาน – ตอเนื่อง
มาฆ เดินเขามาในหองทํางาน เปดสวิทชไฟ ไปที่โตทํางาน เปดลิ้นชัก ควานหาสิ่งของ
บางอยาง พบวัตถุคลายไฟฉาย เขาควาติดตัวออกไปจากหอง
นอก. รถยนต – ตอเนื่อง
มาฆ รีบเปดประตูรถเขาไป ขับรถออกไปดวยความเรงรีบ ผานยานสํานักงานที่ทันสมัย ยาม
ค่ําคืน
แดนนี่ (O.S.)
ผมบอกคุณแลว วาอยางเพิ่งรีบกลับ คุณก็ไม
เชื่อ มันไดผล คุณตองรีบเลยนะ ถาชาอดไดดู
ของดี
จบ ตัวอยาง
(2) การอาง

scene heading

ของฉากกอน ในฉากใหม แตตางวัน เวลา

ถาเปนสถานที่เดิมในฉาก และชวงเวลาเดิม แตเปลี่ยนวัน ใหวางขอความวา (วันถัดไป)
หรือคําอื่น ที่มีความหมายเดียวกัน หรือ (LATER) ไวในวงเล็บ ตอถัดจาก สถานที่เดิม และ
ชวงเวลาเดิม
รูปแบบ ฉากเดิมแตตางวัน เวลา:
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ใน|นอก. สถานที่ – เวลา

INT|EXT. PLACE – TIME
…

ใน|นอก. สถานที่เดิม – เวลาเดิม (วันตอมา)

INT|EXT. PLACE – TIME (LATER)

ตัวอยาง:

นอก. สวนสาธารณะราง – กลางวัน
เดวิด และคณะ มาสํารวจพื้นที่ ตรงที่เคยเปน สนามเด็กเลน มันวางเปลา
CUT TO:

นอก. สวนสาธารณะราง – กลางวัน (สัปดาหตามา)
เดวิด ยืนคนเดียว มองไปที่ บานหลังเกาโทรม ตรงที่เคยเปน สนามเด็กเลน
จบ ตัวอยาง
(3) การใชชื่อเฉพาะของสถานที่ (proper

name)

ถาตองการใสชื่อเฉพาะของสถานที่ ใหใสในเครื่องหมายอัญประกาศ "ชื่อสถานที่" เชน
นอก.

“เฉลิมพระเกีรติ

ร.9” หอสมุด – กลางวัน

(4) การเปลี่ยนตําแหนงสถานที่ในฉาก ใน

–

นอก. ของสถานที่เดียวกัน

กรณีสถานที่เดียวกัน แตตัวละคร จําเปนตองเปลี่ยนหรือยาย จากภายใน สูภายนอก
หรือจากภายนอก สูภายใน ซึ่งจําเปนตองเลนในช็อตเดียวกันใหจบ
รูปแบบ:
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ใน/นอก. ชื่อสถานที่ – เวลา – แทร็ก

INT/EXT. PLACE – TIME - TRACKING

ตัวอยาง:

นอก/ใน. หองสูติ – กลางวัน –

TRACKING

ศิ กับ พยาบาล 2 คน รีบเดินตรงไปที่ ประตูทางเขาหองสูติ ศิ ผลักประตูเขาไป ใบหนา วิตก
กังวล มองเห็นปายชื่อคนไขที่ปลายเตียง นาคอนงค ศิ รีบเดินไปที่เตียงคนไข ซึ่งพรอมผาตัด
คลอด
ศิ
(เสียงสั่น ยิ้ม ยื่นมือไปจับมือ นาค)
นาค ทําใจดีๆ ไวนะ ทองแรกมันก็อยางนี้แหละ
คลอดยาก แตไมตองกังวลนะ ทุกอยางจะดีขึ้น
จบตัวอยาง
(5) สถานที่ ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
บางกรณี สถานที่ในฉาก ไมไดอยูนิ่ง เชน บนอานมาที่กําลังวิ่ง ในรถยนต รถไฟ ที่กําลัง
วิ่ง แมกระทั่ง บนเครื่องเลนมาหมุน เรือไวกิ้ง เหลานี้ ซึ่งตัวละคร อยูในนั้น หรือบนสิ่งนั้น ให
ระบุคําวา เคลื่อนไหวตอเนื่อง หรือ TRAVELING ตอถัดจากตําแหนงเวลา
ตัวอยาง:

ใน. รถยนต – ค่ํา – TRAVELING
ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณที่ earphone
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ธนา
ฮัลโหล ธนาพูดครับ
(หยุดรอ)
เฮ! หมอ หายไปนานเลยนะ กําลังคิดถึงอยู
พอดี เหตุการณที่นั่นเปนไงมั่ง
จบตัวอยาง
การพาดหัวรอง

(Subheading)

การขึ้นฉากใหม ที่เปนสถานที่ใกลเคียง หรืออยูในบริเวณเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองเขียน
หัวของฉากใหเต็มรูปแบบทุกครั้งก็ได เพียงแตบอกชื่อสถานที่ ที่บงบอกวา นั่นคือบริเวณ
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
ตัวอยาง:

ใน. หองรับแขก

–

ใกลค่ํา

ที่หองรับแขก ชั้นลาง มองเห็นกรอบรูปถาย วางบนทีวี ผานไปที่ประตูบาน ประตูเปดออก
เลียม เดินเขาบาน แสดงอาการออนเพลีย เดินผานหองครัว ไปที่โซฟา. เห็นดานหลังของ ไมยา
อยูในหองครัว. เลียม มองไปที่ รูปถายของเขา ไมยา เอมี่ ลูกสาวคนโต และ แอนดี้ ลูกชายคน
รอง ขณะเปดตูเย็น เอาเครื่องดื่มออกมา
เลียม
เอมี่ ยังไมกลับเหรอคุณ?
ไมยา (O.S.)
กลับมาแลว ไดสักพัก แลวก็ออกไปอีก
เลียม
ไปกับใคร?
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ที่เคานเตอร – ไมยา. กดปุมเครื่องปนน้ําแข็ง ทําเครื่องดื่มน้ําผลไม
ไมยา
ไปกับเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกัน ... โธคุณ! ลูก
เราโตแลวนะ อยาเปนหวงไปหนอยเลยนา
เลียม. นั่งลงที่โซฟา 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) มีสถานที่ (ฉากยอย) ในบริเวณเดียวกัน
3 จุด ที่ซอนอยูในฉากหลัก
2.2 บทแอ็คชั่น

(action description)

การเขียนแอ็คชั่น ควรเขียนดวยประโยคบอกเลา เหตุการณ กิริยา ที่เห็นและที่ไดยิน วา
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร พยายามหลีกเลี่ยง การอธิบายความคิดในใจ ของตัวละคร
หรือสอดใสความรูสึกคิดเห็น เพราะนี่ไมใชการเขียนนิยาย หรือเรื่องสั้น. การระบุเสียงประกอบ
ที่มีในเรื่อง แตไมปรากฏในฉาก สามารถเขียนได และเขียนดวยอักษรตัวหนา (บทภาษาไทย)
หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) การเขียนแอ็กชั่นใน ฉากหลัก (master
scene) จะตองเขียนติดตอกันไป อาจอยูในยอหนาเดียวกัน หรือขึ้นยอหนาใหมก็ได และไม
สั่ง transition CUT: เมื่อเปลี่ยนแอ็คชั่น
แอ็คชั่น เปนสาระบท ที่มีความหลากหลายมากที่สุด คําอธิบายแอ็คชั่น ครอบคลุมถึง
กฏเกณฑ การวางชื่อตัวละคร (character name) เสียงประกอบ (sound
effect) อุปกรณในฉาก (props-sets) อินเตอรคัท (intercutting)
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เหตุการณยอนอดีต (flashback) การแทรกแอ็คชั่น (insert) มองทาจ
(montage) การบอกช็อตภาพ (shot) ซึ่งมีหลักเกณฑ การเขียน ดังนี้
(1) การใชตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ)
การใชตัวอักษรตัวหนา (ภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) กับบทแอ็คชั่น จะ
ใชก็ตอเมื่อ (1) ตัวละคร ปรากฏตัวครั้งแรก (2) มีเสียงประกอบ (sound effect)
ขึ้นนํา (3) มีอุปกรณ (props-sets) ในฉาก ที่กลองจะตองถายใกล (closeup)

(2) อินเตอรคัท (intercut)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสถานที่สองแหงพรอมกัน และสลับกลับไปกลับมา เชน การสนทนา
ทางโทรศัพท ที่ทั้งสองฝาย อยูกันคนละสถานที่ ใหเริ่มที่บอกสถานที่หลักของทั้งสองฝายกอน
จากนั้น รวมฉากสนทนา ไวดวยคําสั่ง intercut
รูปแบบ:
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
แอ็คชั่น ตัวละครที่ 1 ...
ชื่อตัวละครที่ 1
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
แอ็คชั่น ตัวละครที่ 2 ...
ชื่อตัวละครที่ 2
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
INTERCUT

ตัวละครที่ 1 / ตัวละครที่ 2
ชื่อตัวละครที่ 1
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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ชื่อตัวละครที่ 2
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ชื่อตัวละครที่ 1
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ตัวอยาง:

ใน. รถยนต – ค่ํา – TRAVELING
ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณที่ earphone
ธนา
ฮัลโหล ธนาพูดครับ
(หยุดรอ)
เฮ! หมอ หายไปนานเลยนะ กําลังคิดถึงอยู
พอดี เหตุการณที่นั่นเปนไงมั่ง
นอก. สวนพืชทดลอง – กลางวัน
เจาหนาที่ชาย 2 คน กําลังนําตัวอยางพืช ลงปลูกในกระถางทดลอง. มาฆ กําลังหยิบ
ปรอทวัดอุณหภูมิ ที่กระถางตนไมทดลองตนหนึ่ง ขึ้นมาดู ขณะพูดโทรศัพท

b.g.

มาฆ
ก็ดูสงบดี คงยังยันๆ กันอยูละมั๊ง ผมไมไดอยู
ตรงที่เขายิงกัน วันๆ ก็ยุงแตเรื่องทดลอง มัน
มีของใหเลนเยอะ
INTERCUT

มาฆ/ธนา
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ธนา
อยามัวแตบางานนะหมอ กินกินซะบาง หมอ
กินเจ ก็คงชอบละซิ ที่เมืองจีน มีผักเยอะ
มาฆ
นี่มันสนามรบ เลือกไมไดเทาไหรหรอก
แตก็พออยูไดนะ เออ ธนา จําเรื่องที่
เราเคยคุยกัน กอนที่ผมจะมาเมืองจีน
ไดไหม?
ธนา
ผมวา หมอตองเปลี่ยนใจแลวแนๆ
มาฆ
ใช เออ ไมใช ตกลงผมจะซื้อบานหลัง
นั้น ตอนนี้ภรรยาผมลําบากแย คือ
ทาวนเฮาส ถูกโขมยขึ้น
ธนา
เรื่องนั้น ผมรูแลว เสียใจดวย เอาเปน
วา หมอกลับเมืองไทย เมื่อไหร คอย
มาทําสัญญากันก็แลวกัน เราคน
กันเอง แลวจะใหผมทําอะไรเพิ่มอีก
ไหม?
จบ ตัวอยาง
(3) เหตุการณยอนอดีต (flashback) และเหตุการณอนาคต (forward)
เหตุการณยอนอดีต หรือลวงหนา เปนเหตุการณหนึ่ง ที่ผูเขียนบท ตองแยกเปนฉากหนึ่ง
ไวตางหาก ใหเขียนคําวา FLASHBACK หรือ FORWARD ไวที่หัวของฉาก และเมื่อจบ
เหตุการณ ก็ปดทายดวยคําวา END OF FLASHBACK | FORWARD หรือ BACK
TO PRESENT DAY ไวที่บรรทัดสุดทายของฉาก
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ตัวอยาง

FLASHBACK TO –

หอของขวัญ บนหัวเตียงนอน หองนอนของเอมี่

บนหอของขวัญ มีขอความวา สุขสันทวันเกิด พอเปนหวงลูกนะ เอมี่ แกะหอของขวัญออกดู
เปนกระเปาถือ เอมี่ พอใจ ควากระเปา คลองไหล แขน คอ ดูที่หนากระจก ดวยลีลา ทาทางดี
ใจ ขณะที่ปุมไฟ LED เล็กๆ ที่ซอนอยูบนเม็ดกระดุม ดานนอกของกระเปา กระพริบขึ้น เอมี่
ไมทันสังเกต
ประตูเปดอยู มองเห็น เลียม กําลังแอบดู เอมี่ แกะหอของขวัญ เขายิ้มพอใจ ประตูคอยๆ ปด
END OF FLASHBACK

จบตัวอยาง
(4) การแทรกแอ็คชั่น (insert)

on scene

บางครั้ง แอ็คชั่น หรือ เหตุการณในฉาก ไมไดเกิดจากนักแสดง แตอาจเปนสิ่งอื่น เชน
ขอความกราฟก หรือภาพกราฟก ที่ปรากฏบนจอ เชน ในจอโทรทัศน หรือ จอโทรศัพท หรือ
จอภาพอะนิเมชั่นโฆษณา หรือแมกระทั่งสิ่งเคลื่อนไหวบนแผนปายโฆษณา ใหขึ้นตนวา ON
SCREN หรือ จอภาพ และใหใสสิ่งที่ปรากฏในจอภาพนั้น ในบรรทัดถัดไป แลวปดทายดวยคํา
วา BACK TO เปนการตัดกลับไปที่ตัวละคร
รูปแบบ:
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
บทแอ็คชั่น ...
ON SCREEN –

ขอความ หรือ สิ่งที่ปรากฏในจอ
BACK TO –
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ตัวอยาง:

ใน. หองพัก – เตียงนอน – กลางวัน
มาฆ คลิกดูภาพใบหนา นาค และ ศิ ในหนาจอไอแพด สลับกลับไปมา
ON SCREEN –

จอภาพไอแพด

หองแล็บ
มาฆ. ระหวางพักงาน นาค สบตา มาฆ

P.O.V. –

นาค
วันนี้ ดูตัวเองเงียบไปนะ เหนื่อยเหรอ
(ชูสองนิ้ว)
สู สู นะ คิดเปนนักเรียนหมอ ตองอดทน
มาฆ. (ตอเนื่อง)

P.O.V. –

INTO FRAME

ศิ เขามากอดเอว นาค สบตากับ มาฆ

ศิ
วาไงจะ วาที่คุณหมอรูปหลอ ยิ้มหนอยซิ ไม
สงสารเจาหญิงตัวนอยๆ ของเราเหรอ ...
(ยื่นหนา จุบปาก)
เคาก็รักตัวเองนะ
BACK TO –

มาฆ
จบตัวอยาง

(5) มองทาจ (montage)
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มองทาจ คือ การบอกเลาแอ็คชั่นของตัวละคร วาไดกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตั้งแตตนจน
เสร็จ แตหลายคราวตอเนื่องกัน หรือ กระทําในสถานที่หลายแหง รวมกัน
ปจจัยของ แอ็คชั่นที่เปน มอนทาจ คือ
(1)

ตัวละคร ตัวใดตัวหนึ่ง กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตตนจนเสร็จกิจ และ

(2)

กระทําการ ตั้งแตสองครั้งขึ้นไป หรือ

(3)

กระทําการ ในสถานที่ ตั้งแตสองแหงขึ้นไป

การทํามองทาจภาพ จะทําในขั้นตอนการตัดตอลําดับภาพ ถาตองการใหเหตุการณใด
แอ็คชั่นใด เปนมองทาจ ก็เขียนบอกในบท การเขียนมองทาจ เริ่มดวยคําวา MONTAGE เมื่อ
เสร็จแลว ก็ปดดวย END OF MONTAGE มีรูปแบบการเขียนอยู 2 วิธี คือ
แบบที่ 1 : เปลี่ยนแอ็คชั่น
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
บทแอ็คชั่น ...
MONTAGE
-ตัวละคร

แอ็คชั่น 1

-ตัวละคร

แอ็คชั่น 2

-ตัวละคร

แอ็คชั่น 3

END OF MONTAGE

ตัวอยาง:

ใน. หองพักของนวล – หนาตูเสื้อผา – กลางวัน
นวล เปดตู ดูชุดที่สวม มีอยู 4–5 ชุด มือหยิบ สลับชุดกันไปมา หลายครั้ง
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–

นวล ชุดพยาบาล ในโรงพยาบาล

–

นวล ชุดเที่ยวกลางคืน ในหางสรรพสินคา

–

นวล ชุดพนักงานสาว ในงานลีลาศ

–

นวล ชุดแฟนซี

BACK TO SCENE

ที่หนากระจก นวลเงาตัวเองในกระจก อยูในชุดสาวใชประจําบาน
นวล
ตัดสินใจ เอาซักอยางซิวะ นังนวล
จบตัวอยาง
แบบที่ 2 : หลายสถานที่
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
บทแอ็คชั่น ...
MONTAGE –

หลายสถานที่

A)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 1

B)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 2

C)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 3

END OF MONTAGE

ตัวอยาง:
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มาฆ
ใบหนา แววตาของมาฆ มีทั้งความสุข และสับสน
MONTAGE –

หลายสถานที่

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 ที่โตะหลั่งน้ําสังข ศิ แอบรองไหระหวางรดน้ําสังข

END OF MONTAGE

ใน. หองพัก

–

เตียงนอน

–

ตอเนื่อง

มาฆ ปดจอไอแพด ลุกออกไปจากเตียง
จบตัวอยาง
(6) ช็อตภาพ (shot)
ช็อต คือ การระบุขนาดภาพ (video size) มุมมองของภาพ (view
angle) การเคลื่อนที่ของกลองและเล็นซ (camera movement) เพื่อเปลี่ยน
อารมณของฉาก เพื่อผลักดันแอ็คชั่นและเหตุการณในฉากใหดําเนินไป ช็อตภาพในมุมมองของ
ผูเขียนบท ไมควรเจาะจงรายละเอียดจนเกินไป และจะไมอธิบายรายละเอียดไปถึงเทคนิค มุม
กลอง เชน
ผูราย
นิ้วมือ และไกปน.

MEDIUM SHOT –
IN –

PAN TO
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บอกรายละเอียดมากเกินไป ควรเขียนช็อตที่ไมเจาะจง เชน
ANGLE ON –

ผูราย / พระเอก. พระเอก ประทับปนที่ไหล เตรียมยิง นิ้วมือ แตะไกปน.

การบอกช็อตภาพ ใหใชตัวอักษร ตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บท
ภาษาอังกฤษ) และใหวางไวชิดซายของหนาเสมอ และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว หากมี
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ใหขึ้นบรรทัดใหม
มุมภาพในภาพยนตร มี 3 แบบ คือ
(1) มุมที่เห็นวัตถุโดยตรง (objective angle) มุมภาพชนิดนี้ ผูชมจะเห็น
ภาพโดยตรงจากเลนสของกลอง เลนสจะทําหนาที่แทนตาผูชม ภาพยนตรสวนใหญ จะใชมุม
ประเภทนี้เลาเรื่อง
(2) มุมเสมือนของผูชม (subjective angle) มุมภาพชนิดนี้ ผูชมจะมี
สวนรวมในภาพ เสมือนเปนผูแสดงรวมในเหตุการณ กลองจะทําหนาที่แทนสายตาของผูชม
ภาพที่เห็น นักแสดงจะมองกลองและพูดกับกลอง เพื่อสื่อสารกับคนดู มุมภาพเสมือนของผูชม
มักใชถายทําภาพยนตรแนวเสมือนจริง (reality) เชน ภาพยนตรสยองขวัญ เรื่อง
Paranormal Activity (2007) และ Cloverfield (2008)
(3) มุมของตัวละคร (point of view angle) หรือ P.O.V. เปน
มุมภาพที่ผูชมมองเห็น เชนเดียวกับที่ตัวละครมองเห็น โดยที่ ผูชมจะเห็นตัวละคร จากมุม
objective และเห็นภาพในมุมที่ตัวละครเห็น จากมุม P.O.V.
ตัวอยางการสรางช็อตภาพ เชน นักโทษแหกคุก จับผูคุมไวเปนตัวประกัน ดวยมีดในมือ
จี้ที่คอหอยของผูคุม และตองการใหคนดู เห็นวา นักแมนปน กําลังเล็งปนไปที่นักโทษ อาจบอก
แอ็คชั่นและช็อตไดวา
ตัวอยาง:

ใน. อุโมงค – กลางวัน
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นักโทษ ขยับปลายมีด ที่คอหอยของ ผูคุม ดวยอาการสั่นเทา
นักโทษ
(ปากคอสั่น นัยนตาเลิกลั่ก)
กูจะฆามัน! กูทําจริงๆ นะโวย
ผูคุม
(ชําเรืองตาไปที่ นักแมนปน)
ปลอยมันไปซะ เดี๋ยวนี้! ลดปนลงซิวะ
ANGLE ON –

ผูคุม / นักแมนปน

นักแมนปน ประทับปนที่ไหล เตรียมยิง นิ้วมือ แตะไกปน
นักโทษ
กูขอพูดกับนายมึง สงมันมาพูดกะกู เดี๋ยวนี้! ไม
งั้นไอนี่ไปนรก
จบตัวอยาง
คําที่บงบอกวาเปน ช็อตภาพ คือคําสั่งที่เกี่ยวกับ การทําหนาที่ของกลอง เลนซ และ
อุปกรณในการถายภาพ เชน ขนาดภาพ (close-up, medium shot, long
shot) มุมภาพ (objective, subjective, point of view,
angle on) มุมกลอง (top view, eye view, low view) การ
เคลื่อนกลอง (tracking, dolly) เคลื่อนเลนซ (zoom)
ช็อต ที่ใชบอย 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
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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 แอ็คชั่น ในระยะใกล เมื่อถายภาพจากคําสั่งนี้
ภาพที่ได จะเห็นสวนหัว หรือรวมไปถึงไหล เชน สวนหนาของรถยนต รวมถึงแอ็คชั่นบางสวน
ที่ตองการใหเห็นใกลๆ เชน หัวคอนกําลังทุบไปที่กอนหิน คําสั่งนี้ มักใชกับเหตุการณ
เคลื่อนไหว หรือมีแอ็คชั่น
คําสั่งช็อตภาพ ที่นิยมใชเปลี่ยนแอ็คชั่นของภาพ ไดแก
PAN TO –
แพนไปที่ –

มุมที่ตองการใหกลองแพนไปหา เชน PAN

TO –

รถยนต

ANGLE ON –
มุมของ –

หมายถึง มุมของตัวละคร ที่ผูเขียนบทตองการใหความสําคัญกับตัวละครตัวนั้น หรือวัตถุ
สิ่งนั้น ANGLE ON เปนวิธีบอกมุมภาพที่ไมเจาะจง เปนหนาที่ของผูกํากับภาพยนตร และผู
ถายภาพจะตีความเอาเองวา ควรจะใชภาพขนาดใด มุมกลองอยางไร เชน ANGLE ON –
ไมค
REVERS ANGLE –
ตรงขาม –

หมายถึง ภาพที่เห็น จะอยูฝงตรงขามกับมุมมองของตัวละคร มีความหมายคลาย มุม
P.O.V. - ชื่อตัวละคร แลวตัดสลับกลับไปที่มุมฝงตรงขามกัน อาจเปนภาพขามไหลก็ได
เชน
P.O.V. REVERS -

ธนา
มาฆ
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P.O.V. -

มาจากคําวา Point of view คําสั่งนี้ จะไดภาพจากกลองที่ตั้งอยู
เคียงขางตัวละคร ซึ่งเปนเจาของมุมมอง คนดูรูสึกเหมือนกําลังยืนชิดกับตัวละคร หรือเปนตัว
ละครเสียเอง และมองเห็นภาพขางหนา จากกลองโดยตรง ภาพ P.O.V. ที่ผูชมเห็น จะเห็น
ผานสายตาของตัวละคร เหมือนมุมภาพแบบ subjective angle แตตัวละครจะไม
มองกลอง และคลายกับการถายขามไหลแตคนดู จะไมไดเห็นหัวไหล เชน
P.O.V.

ช็อตที่ 1 ผูชม เห็นภาพชายผูหนึ่ง ยืนบนตึกสูง กําลังจะกระโดดตึกฆาตัวตาย ตัด
มาช็อตที่ 2 ชายผูนั้น มองลงมายังพื้นขางลาง ที่มีคนมายืนมุงดู (แตยังไมเห็นภาพฝูงคน
ขางลาง) จากนั้น ตัดไปช็อตที่ 3 ภาพกลุมคน (จากมูมสูง) ที่กําลังยืนมองดูชายที่อยูบนตึก
DIFFOCUS | PULL FOCUS

หมายถึง ในเฟรมภาพนั้น กลองเปลี่ยนโฟกัส จากวัตถุที่อยูหนา ไปที่วัตถุที่อยูหลัง หรือ
วัตถุที่อยูหลัง มาวัตถุที่อยูหนา เชน ภาพนี้ คือการโฟกัส กลับไประหวาง นักแสดงขางหนา
และขางหลัง

CONTRAZOOM -

หมายถึง การดอลลี่ถอยกลอง พรอมกับ ซูมเขา ไปที่ตัวละคร ซึ่งกําลังเดินเขาหากลอง
PULL BACT TO –
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หมายถึง การดอลลี่ ถอยกลอง หรือแพนกลอง ออกไปรับ ตัวละคร (ดานหนา หรือ
ดานหลังก็ได) มักใชรวมกับคําสั่ง CONTRA ZOOM, INTO VIEW เชน
ถอยไปรับ เลียม
เขากําลังเดินถือปน เขาปที่คอคอยของ ไมค
PUSH IN –

หมายถึง เคลื่อนตัวกลอง เขาไปหาวัตถุ การบอกแอ็คชั้นนี้ เปนหนาที่ของกลอง ที่จะ
เคลื่อนตัวเขาหาวัตถุอยางอิสระ และคอนขางเร็ว สวนมากจะไมมีอุปกรณชวย เชน
PUSH IN

หนาของเลียม วิตกกังกวล วาจะหาทางออกอยางไร

หากตองการบอกช็อตภาพ แบบมุมภาพที่เห็นวัตถุโดยตรง (Objective
Camera Angle) (ผูดูเห็นภาพโดยตรงจากเลนสของกลอง) ก็ใชคําสั่งนี้
มุมมองของเลียม มองเห็น คิม กับ ไมค กําลังสะพายกระเปาเปใบใหญ เดินลัดเลาะไปตาม
โตนตนไมใหญ
TIGHT ON

หมายถึง มุมภาพของตัวละคร หรือวัตถุ ที่มีขนาดพอดีกับเฟรม ทําใหดูคับแคบ จนแทบ
ไมเหลือชองวาง มุมนี้สรางความอึดอัดใหกับคนดู เชน ขณะที่แมบานกําลังสาละวนกับการ
ทําอาหารในครัว คนรายก็แอบยองเขาบาน ใชมุมภาพ TIGHT ON ไปที่แมบาน ให
ความรูสึกวา เธอไมรูไมเห็นอันตรายที่กําลังเขามา ราวกับวาอยูในโลกสวนตัวแคบๆ
(7) การเขามาในเฟรม หรือการปรากฏตัวของตัวละคร
(INTO FRAME | INTO VIEW)

การเขาเฟรม หรือ INTO FRAME หมายถึง ขณะที่ กลองบันทึกเฟรมภาพวางเปลา
ไว ใหตัวละครซึ่งอยูนอกเฟรมภาพ เขามาอยูในเฟรมภาพ
การปรากฏในภาพ หรือ INTO VIEW หมายถึง ขณะที่ตัวละคร ซึ่งอยูนอกเฟรม
ภาพของกลอง เดินเขามาในเฟรมภาพ กลองจะดอลลี่ถอยหลัง เพื่อรับตัวละครที่กําลังเดินเขา
มา หรือ กลองแพนไปรับตัวละคร ที่กําลังเดินเขามา เชน
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นวล เดินเขาเฟรม ไปที่มานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสง
สวางพุงจากหนาตางเขามา
หรือ
นวล ปรากฏในภาพ เดินไปที่มานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก
แสงสวางพุงจากหนาตางเขามา
การเขียนคําอธิบายแอ็คชั่นประเภทนี้ ไมตองอธิบายวาใหกลองเคลื่อนไหวอยางไร ใช
ตัวหนาก็พอ
(8) การบอกแอ็คชั่นของเสียง และเทคนิคพิเศษ

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

ถาตองการใหมีเสียงประกอบ ใหใชคําวา SFX และถาตองการบอกวา แอคชั่นใดในฉาก
ตองการใหคอมพิวเตอรชวยงานดานกราฟก ก็ใหเขียนบอกวา CGI เทคนิคพิเศษบางอยาง ไม
ตองใชคอมพิวเตอรชวย ก็ใชคํา SPFX แทน
การวางขอความบนจอภาพ เปนเทคนิคพิเศษอยางหนึ่ง ที่ตองพึ่งพาคอมพิวเตอร ใชคํา
วา SUPER TEXT: หรือ SUPERIMPOST: แลวตอดวยขอความ ไมตองบอกวา จะ
วางอยางไร วางตรงจุดไหน ดวยฟอนตขนาด สี อยางไร เพราะเปนหนาที่ของผูตัดตอ เชน
SFX:

ฝูงชนบนถนน โหรองดีใจ ปะปนกับ เสียงเฮลิคอปเตอร

SFX:

หวูดรถไฟ คําราม 2 ครั้ง

CGI:

ใบหนาแมปรางค คอยๆ ผุดออกมาจากกรอบรูป ลอยไปที่ดานหลังของ โอต กับ เกง

SUPERIMPOST:

กรุงเทพมหานคร ป 2016, สถาบันขอมูลพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ

(9) ฉากหลัง ฉากหนา (background,

foreground) | b.g.,

f.g.

ฉากหลัง จะอยูในตําแหนงดานหลังของตัวละคร ฉากหลังของตัวละครตัวหนึ่ง อาจเปน
แอ็คชั่นของตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ได ฉากหนา ก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เชน
เอมี่ เอาผาพันแผล พันที่หัวของพอ

b.g.
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ใบหนา ของเด็ก โอต กับ เกง
(10)

แอ็คชั่นเงียบ

b.g.

กรอบรูปถายของ แมปรางค ติดที่ฝาผนังบาน

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

มีบางแอ็คชั่น ที่ผูเขียนบทตองการถายทอดเหตุการณ ใหเปนแอ็คชั่นเงียบ เพื่อตองการ
หยุดอารมณคนดู มันเปนภาพชา เชน เหตุการณตัวละคร ถูกแรงระเบิด ชนกระแทกกระเด็นไป
แลวเกิดอาการหูอื้อไมไดยินเสียงใดๆ แตสายตายังใชการได ภาพที่คนดูเห็น เปนภาพแทน
สายตาของตัวละเคร ซึ่งไมมีเสียง ตัวอยางการใชคําสั่ง เชน
M.O.S.

(11)

ฝูงมา วิ่งแตกตื่น ลงมาที่ถนนใหญ
เลาเรื่องผานขอความ (INTERTITLE)

เปนเทคนิคการเลาเรื่องผานบทสนทนา หรือบทบรรยาย วิธีคือ ตัดภาพไปที่ตัวหนังสือ
(พื้นหลังดํา) แลวตัดกลับมาที่เรื่องราว วิธีนี้ใชในยุคหนังเงียบ (ค.ศ. 1908 – 1928) เชน
Charlie Chaplin

2.3 ชื่อตัวละคร (Character

Name)

ชื่อตัวละคร เขียนดวยตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) อยา
ใหชื่อยาวเกิน 1 บรรทัด ชื่อตัวละคร ถามีนามสกุลดวย ใหใชเฉพาะชื่อ ไมตองมีคํานําหนา
อนุญาตใหใชคําเฉพาะเปนชื่อตัวละครได แตอยาใชคําที่ไมมีลักษณะเฉพาะ เชน ชายนิรนาม
ตํารวจ แตถาคําแสดงตําแหนงหนาที่ อนุโลมใหใชได เชน ทานนายพล
กรณี ชื่อตัวละครเดิม แตถูกเปลี่ยนชื่อ เพราะไดรับการเปดเผยตัว ใหใชชื่อเดิมกอน แลว
วงเล็บตอหนา ชื่อใหม เชน ทานนายพล (ลี)
คําขยายหลังชื่อตัวละคร (Extensions) ใหเขียนในวงเล็บเสมอ เพื่อบอก
สถานภาพของตัวละครขณะนั้น หรือ เปนการบังคับใหตัวละครตองทําสิ่งนั้น คําขยายหลังชื่อ
ตัวละคร ที่นิยมใช เชน
V.O. (Voice over)

ภาพเลย

ใชกับเสียงบรรยายในภาพยนตร โดยไมมีตัวละครใน

ใชกรณีที่ เหตุการณในฉากหนึ่ง กําลังจะถูกตัดไป แตก็
มีเสียงในฉากใหมเขามากอน กอนที่จะปรากฏภาพ หรือตัวละครในฉากใหมนั้น
O.C. (Off camera)
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คลาย O.C. แตตางกันตรงที่ ฉากนั้นไมมีตัวละครตัวนี้
แตไปมีในฉากอื่น ใหปรากฏในฉากนี้เฉพาะเสียงพูดเทานั้น
O.S. (Off scene)
(MORE)

หรือ (มีตอ)

(CONT'D)

หรือ (ตอ)

(SUBTITLE)

หรือ (บทบรรยาย)

2.4 บทกํากับแอ็คชั่น (stage

direction)

บทกํากับตัวละคร จะอยูถัดจากชื่อตัวละคร และเขียนอยูในวงเล็บ ความยาบรรทัดหนึ่ง
ไมเกิน 2 นิ้ว เขียนกํากับไวเพื่อใหเห็นแอ็คชั่นของตัวละคร และใหเขียนเทาที่จําเปน การ
แสดงออกทางแอ็คชั่นโดยพื้นฐาน เปนหนาที่และทักษะของนักแสดงอยูแลว ไมควรเขียนลงไป
อีกประการหนึ่ง การตีความแอ็คชั่น เปนหนาที่ของผูกํากับการแสดง ผูเขียนบท จึงเขียนเทาที่
จําเปน
2.5 บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนาถูกวางไวในบรรทัด ลําดับถัดจาก บทกํากับแอ็คชั่น (stage
direction) เขียนไดยาวอยางไรก็ได และสามารถเขียน บทกํากับแอ็คชั่นคั่นระหวางบท
พูดก็ได ถาตองการให ตัวละครพูดภาษาตางประเทศ ก็ใหเขียนบทกํากับไวดวย
ตัวอยาง

แมน
(ภาษาลาว)
เปนจังได ซําบายดีบอ?
จบตัวอยาง
ถาตัวละคร พูดพรอมกัน ใหเขียนไวในบรรทัดลําดับเดียวกัน
ตัวอยาง:
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วิญญาณแมปรางค
(ยื่นหนาไปพูดกับ เกง)
แลวที่เห็นนี่ ใชคนหรือเปลาละ?
เกง
แง แ แ แ แ ชวยดวย! ผี

โอต
ชวยดวย! ผีหลอก
จบตัวอยาง

การใช MORE / มีตอ กับ CONT’D / ตอ กับบทสนทนา ใชได 2 กรณี คือ
(1) บทสนทนาของตัวละคร ยาวไปถึงอีกหนาหนึ่ง ตองตัดบทสนทนาออกเปน 2 ทอน
ทอนบนในหนากอน ใหเขียน (MORE) หรือ (มีตอ) ไวที่บรรทัดสุดทายของบท และเมื่อขึ้น
หนาใหม ตองเขียนชื่อตัวละครอีกรอบ แลวตอดวยคําวา (CONT’D) หรือ
(CONTINUED) ที่ทายชื่อ กอนจะวางบทสนทนาที่เหลือตอไป
ตัวอยาง:

เลียม
ผมเปนพอของเอมี่ ผมออกไปตามลูกสาว เธอ
ยังเปนเด็ก ไมรูเรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน
คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมักเชื่อเพื่อนๆ
(มีตอ)

เลียม (ตอ)
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ที่จะ
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ทําลายอนาคตของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก
หลงผิดไดงาย
จบตัวอยาง
(2) บทสนทนาของตัวละครตัวหนึ่ง แตถูกคําบรรยายแอ็คชั่นคั่นไว แลวกลับมาพูดใหม
(ติดตอกัน) จะตองใสคําวา (ตอเนื่อง) หรือ (continuing) ในตําแหนง บทกํากับแอ็คชั่น
(stage direction)
ตัวอยาง:

มาฆ
ชวยเปลี่ยนผามานใหหนอยนะ ใหหนาที่สุด
มาฆ กวักมือเรียกเจาหนาที่ ใหเอาผากรองแสง มาหุมกระถางตนไมทดลอง
มาฆ
(ตอเนื่อง)
คือ นาค ภรรยาผม เคาเปนโรคมานตาแพแสง
อยางแรง เปลี่ยนทั้งหมดเลย สวนหองคนใช
ก็แลวแตเคา คุณชวยจัดการใหหนอยนะ
ขอบคุณมาก
จบตัวอยาง
2.6 คําสั่งเปลี่ยนฉาก

(transition)

หลังเสร็จสิ้นแอ็คชั่นของฉากใดๆ (ตองการจะปดฉากนั้น หรือเปลี่ยนไปฉากอื่น) ใหใช
ขอความสั้นๆ เริ่มตนที่ 6 นิ้ว จากขอบกระดาษดานซายมือ เขียนดวยตัวอักษรตัวหนา (บท
ภาษาไทย) และ ตัวอักษรพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) กอนจะเริ่มฉากถัดไป
คําที่มักใชบอย เชน
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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: เขียนไวเพื่อใหผู
กํากับ ตีความหมายวา จะใชวิธีใดที่เหมาะสมระหวางฉากเดิม กับ ฉากใหม
คือ การเชื่อมช็อตสองช็อตเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความตอเนื่อง
ลื่นไหลเปนหลัก เชน ภาพกระดูก ที่มนุษยวานรใชเปนเครื่องมือ และใชเปนอาวุธในยุคโบราณ
แลวตัดไป หรือเลือนไป ยังภาพยานอวกาศ ซึ่งหมายถึง เครื่องมือแหงโลกอนาคต หรือ การตัด
ภาพเปาไฟบนกานไมขีดใหดับไปยังภาพดวงอาทิตย ซึ่งคอยๆ ลอยสูงขึ้นกลางทะเลทราย หรือ
ภาพกาแฟในถวย ที่กําลังถูกคนใหผสมเขากันกับครีม แลวตัดไปที่ กระแสน้ําหมุนวนของหวง
มหาสมุทร MATCH CUT เปนการเชื่อมภาพที่มีลักษณะ ตรงขามกับ jump cut
MATCH CUT:

ใชกรณีหวงเวลาของเหตุการณในฉาก เปลี่ยนไป เชน 20 ปผาน
ไป หรือ 7 วันผานไป CUT TO: คือ ตองการเปลี่ยนสถานที่ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ใน
ลักษณะหางไกล หรือแตกตางกันสิ้นเชิง
DISSOLVE TO:

ใชเฉพาะปดทายสุดของบท screenplay กอนจะจบดวย THE
END. ซึ่งถือวาบทไดเขียนจบอยางสมบูรณแลว
FADE OUT.
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3. บทขยาย (treatments)
บทขยาย คือ รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวละคร ฉาก เหตุการณ อุปกรณ อาจ
เขียนไปพรอมกับ บท screenplay ไดแก รายละเอียด ตอไปนี้
3.1

คําอธิบายในแตละตอน (outline

sequence)

ในขณะเขียนบท screenplay บางครั้ง ผูเขียนตองการ ใสรายละเอียดตางๆ แต
ไมอาจเขียนลงไปในบท screenplay ได ใหแยกเขียนลงในรายการ ที่แยกออกเปนตอน
(sequence) โดยใหคําอธิบายเชื่อมโยงกับ หมายเลขกํากับตอน หรือ ชื่อตอน
ตัวอยาง คําอธิบายเพิ่มเติมในตอน เชน
บอกเหตุการณในตอน วาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร หรือมี
บรรยากาศอยางไร หรืออิงกับเหตุการณใดในประวัติศาสตร หรือเปนเรื่องเลา อัตชีวประวัติของ
ใคร ฯลฯ
–outline

–ลักษณะ

คุณสมบัติ ของฉาก อุปกรณประกอบฉาก (props-sets) โดยเฉพาะ
ภาพยนตร แนวแฟนตาซี และวิทยาศาสตร
–เสียงดนตรี (music)

(special

effect)

เสียงประกอบ (sound
มีลักษณะ คุณสมบัติอยางไร

–หมายเหตุคําอธิบาย (note)

effect)

เทคนิคพิเศษ

หรือบอกลักษณะเฉพาะพิเศษ ที่มีอยูในตอน

ไฟลตัวอยาง ที่รองรับบทประเภทนี้ คือ 04_Treatments&Notes-

ScratchPad.doc
3.2

อัตลักษณตัวละคร (identity)

คือ คําอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร (character profile) เชน เบื้องหลังชีวิต
(character bio) วิถีชีวิตจริงที่ตัวละครจะตองเผชิญ (character arc)
และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปน สําหรับตัวละครแตละตัว ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส พี่
นองในครอบครัว การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ/กําลังศึกษาอยู แถบถิ่นที่อาศัย
บานพัก พักอยูกับใคร ชอบเดินทางดวยพาหนะใด และที่สําคัญคือ มีจุดดอยหรือปมดอยอะไร
(character flow) มีความใฝฝน (life ambition) และมีรูปรางหนาตา
อยางไร คําอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร จะมีผลตอการคัดเลือกตัวนักแสดง การแตงกาย ใน
ขั้นตอนลงมือถายทํา
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ไฟลตัวอยาง ที่รองรับบทประเภทนี้ คือ 05_Charactor-ScratchPad.doc
การเขียนบทขยาย จะแยกเลมกับ บท screenplay ผูเขียน จะเขียนอธิบายให
ละเอียดอยางไรก็ได เพื่อใหผูสราง และผูออกแบบงานสราง ตลอดจนผูกํากับภาพยนตร เขาใจ
และนําบทไปออกแบบงานสรางใหไดภาพยนตร ที่มีอรรภรถและเรื่องราว ตรงกับวัตถุประสงค
ของเรื่อง และตรงกับตลาดความตองการของคนดู

ตอนที่ 2

รูปแบบ (format

script)

1. ขนาดกระดาษพิมพ ฟอนต และระยะการวาง elements
รูปแบบการเขียนบทภาษาไทย ยังไมมีกฏเกณฑบังคับที่แนนอน จึงตองอิงกฎเกณฑการ
เขียนแบบเดียวกับบทภาษาอังกฤษ แตก็มีขอยกเวนเรื่องจํานวนบรรทัดที่แตกตางกัน เพราะ
ภาษาไทยมีสระและวรรณยุกตเหนือบรรทัดและใตบรรทัด ทําใหตองเสียพื้นที่หนากระดาษ
มากกวาบทภาษาอังกฤษ
1.1 กระดาษพิมพ
ทั้งบทภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ใหใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว สีขาวลวน
–ขอบดานบน (top margin)

จากขอบกระดาษเทากัน คือ 1 นิ้ว

และขอบดานลาง (bottom

margin)

–ขอบดานซาย (left margin)

หางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว

–ขอบดานขวา (right margin)

หางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว

หาง

1.2 ฟอนต ระยะบรรทัด และยอหนา
บทภาษาไทย
–ใชฟอนต Angsana New

ขนาด 16pt. – 18pt.

–ระยะหางระหวางบรรทัด (line spacing)
line)
6 pt.

คือ 1 บรรทัด (single
ระยะหาง 1 ยอหนา หมายถึง หางจากบรรทัดบน (spacing before)
และหางจากบรรทัดลาง (spacing after) 6 pt.
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บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด
(line spacing) 1 บรรทัด (single line) ไมมีระยะหางระหวางยอหนา
เพราะบทภาษาอังกฤษ ใชวิธีเคาะเวนบรรทัดแทนยอหนา การวางสาระบทตางๆ
(elements) จะเคาะเวนบรรทัดไมเทากัน
คําอธิบายในบทภาษาไทย ที่ใชคําภาษาอังกฤษรวมอยูดวย ใหใชฟอนต Courier
New ขนาด 12pt หรือ 14pt. เชนกัน สวนระยะหางระหวางบรรทัด และระยะหาง
ระหวางยอหนา ใหอิงตามฟอนตภาษาไทย บทภาษาไทย อาจมีระยะบรรทัดหางกวา บท
ภาษาอังกฤษ เพราะตองเผื่อพื้นที่สระและวรรณยุกตลางบน
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รูปแบบ:
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ขอความทุกแหงในบท รวมหนาปก ใหใชขนาดฟอนตเดียวกันตลอดทั้งเลม.
แทน

การใชฟอนตภาษาไทย ในบทเรียนนี้ ผูเขียน เลือกใชฟอนต PSL ThaiAntique
Angsana New

1.3 การวางขอความสาระบทตางๆ (elements)
(1) เลขหนา (page no.) ใหวางไวที่ตําแหนง 0.5 นิ้ว จากขอบกระดาษบน
และ ตําแหนง 7.25 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย หนาแรก เริ่มที่เลข 1 แตไมใหแสดงตัวเลข และ
ทุกหนา ใหแสดงเฉพาะตัวเลขเทานั้น (ตัวเลขหนา จะเริ่มที่หนา 2)
(2) หัวของฉาก (scene heading) หัวรอง (subheading) ใหวางไว
ชิดกั้นขอบซาย (1.5 นิ้ว 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. (บทภาษาไทย) หรือ 2 บรรทัด (บทภาษาอังกฤษ)
(3) บทแอ็คชั่น ใหเริ่มที่ชิดกั้นขอบซาย (1.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย) ตลอดแนว
บรรทัด ไปจนถึงกั้นขอบหลัง (ไมเกิน 1 นิ้ว จากขอบกระดาษดานขวา) รวมแลว บทแอ็คชั่น
เขียนไดยาวสุด 5.5 นิ้ว
(4) ชื่อตัวละคร (character name) ใหเริ่มที่ตําแหนง 3.5 นิ้ว จาก
ขอบกระดาษซาย ไปตลอดแนวบรรทัด และเขียนใหเสร็จภายใน 1 บรรทัด รวมแลว ชื่อตัวละคร
เขียนไดยาวสุด 2 นิ้ว
(5) บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction หรือ action) ใหเริ่มที่
ตําแหนง 3 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย เรื่อยไปไมเกิน 5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บท
กํากับเขียนไดยาวสุด 2 นิ้ว ตอบรรทัด
(6) บทสนทนา (dialogue) ใหเริ่มที่ตําแหนง 2.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย
เรื่อยไปไมเกิน 5.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทสนทนา เขียนไดยาวสุด บรรทัดละ 3
นิ้ว ถาเกินใหขึ้นบรรทัดใหม
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(7) คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition) ใหเริ่มที่ตําแหนง 6 นิ้ว จากขอบกระดาษ
ซาย และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว รวมแลว คําเปลี่ยนฉาก เขียนไดยาวสุด 1.5 นิ้ว
บทภาษาไทย ใชฟอนต PSL ThaiAntique ขนาด 16pt.–18pt. ระยะ
บรรทัด คือ single line สาระบทตางๆ (element) ขึ้นตนดวยตัวหนาทั้งหมด ให
เวนระยะ 1 ยอหนาเสมอ สวนสาระบท ชื่อตัวละคร บทกํากับ บทสนทนา ใหเวนระยะ 1
บรรทัด
บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด คือ
single line สาระบทตางๆ (element) ใหใชตัวพิมพใหญทั้งหมด เชน scene
heading, subheading, action, shot, dialogue,
transition ใหเวนระยะ 2 บรรทัดเสมอ 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 ตามแบบ
แผนที่ผูเขียนกําหนด จะมี 24–26 บรรทัด โดยประมาณ (ใชทุกบรรทัด) แมวาในภาษาอังกฤษ
จะมีจํานวนบรรทัดมากกวา แตก็มีบรรทัดวาง แทรกอยูระหวางยอหนา ของแตละสาระบท เมื่อ
เทียบกับบทภาษาไทย เฉลี่ยแลว จะบรรจุเนื้อหาแอ็คชั่น ไดไมแตกตางกันมากนัก
2. หนาปก หนาแรก และหนาสุดทาย
2.1 หนาปก
กระดาษหนาปก ใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว ขาวทั้งปกหนาและปกหลัง ปก
หนา ใหมีขอความระบุเพียง ชื่อภาพยนตร ชื่อผูเขียนบท และสถานที่ติดตอ (ตามแบบฟอรม)
ไมใสภาพกราฟกใดๆ ไมแสดงเลขหนา สวนปกหลัง ปลอยใหเปนหนาวางเปลาเชนกัน
การเขาเลมบทที่เขียนเสร็จแลว บทที่ไมเกิน 120 หนา ใหใชคลิปหมุดทองเหลือง
(brads) เบอร 5 (ยาว 1 ¼ นิ้ว) สอดเขาที่รูบนและรูลาง (เวนรูกลางไว) แลวพับหนีบให
เรียบรอย
2.2 หนาแรก
หนาแรกของบท จะเริ่มที่หนา 1. (หนาแรก จะตองไมแสดงเลขหนา สวนหนาถัดไปจึงจะ
แสดงเลขหนา) และเปดหนาดวย FADE IN: บรรทัดแรก วางชิดขอบซายมือสุด เหมือนหัว
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ของฉาก
2.3 หนาสุดทาย
หนาสุดทายของบท (ประมาณ หนาที่ 90–100–120) จะปดทายบรรทัด ดวยคําวา
FADE OUT. วางชิดขวามือสุดของหนา และ เวนระยะหางลงมาอีก 24 pt. (หรือ 3
บรรทัด ในบทภาษาอังกฤษ) วางขอความ THE END ไวกึ่งกลางหนา และจะไมมีขอความ
ใดๆ ตอทายอีก ถือวาจบบท screenplay
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รูปแบบ:
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ตัวอยาง:
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3. การตอหนา และการขึ้นหนาใหม
การเขียนบทที่ยังไมจบในยอหนา และจําเปนตองขึ้นหนาใหม ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาหัวของฉาก (scene heading) และหัวรอง (subheading)
อยูที่ตําแหนงบรรทัดสุดทายของหนา ใหเลื่อนไปขึ้นหนาใหม
(2) คําอธิบายแอ็คชั่น ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคางอยูใน
หนาเดิม อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ ไวในวงเล็บ (บท
ภาษาไทย) หรือ CONTINUED (บทภาษาอังกฤษ) ที่ตําแหนง transition (นับจาก
ขอบซายของหนา ไปทางขวา 6 นิ้ว) และเมื่อขึ้นหนาใหม ที่บรรทัดแรกซายมือสุด เขียนคําวา
ตอ: (บทภาษาไทย) หรือ CONTINUED: (บทภาษาอังกฤษ) กอนที่จะเขียนบทอธิบาย
แอ็คชั่นตอไป
ตัวอยาง:

ใน. หองพัก – กลางวัน (ซ้ํา)
มองเห็นหองพัก ผานใบพัดลมเพดาน ที่กําลังหมุนอยางชา กวาดภาพลงมายังพื้นหอง เห็น
ประตูทางเขา ปดอยู ขางประตูเปนบานเกร็ด 2 บาน ไรฝุนเกาะ ตรงขามเปนบานหนาตางบาน
เปด 2 บาน เปดทิ้งไว มานสีฟาขาวสะอาดตา ลมพัดผามานหนาตางปลิวเล็กนอย
(CONTINUED)

CONTINUED:

โตะอาหาร วางชิดอยูที่มุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูยา และตูเก็บหนังสือ บนโตมีถาด
อาหาร
จบตัวอยาง
(3) ชื่อตัวละคร (character
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ใหเลื่อนไปขึ้นหนาใหม
(4) บทสนทนา (dialogue) ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป
จะตองใหคางอยูในหนาเดิม อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ (บท
ภาษาไทย) หรือ MORE (บทภาษาอังกฤษ) ไวในวงเล็บที่ตําแหนงบทกํากับแอ็คชั่น และเมื่อ
ขึ้นหนาใหม จะตองเขียนชื่อตัวละครเดิม ซ้ําใหมอีกครั้ง และตอทาย ดวยคําวา ตอ (บท
ภาษาไทย) หรือ CONTINUED หรือ CONT’D (บทภาษาอังกฤษ)
ตัวอยาง:

เลียม
ผมเปนพอของเอมี่ ผมออกไปตามลูกสาว เธอ
ยังเปนเด็ก ไมรูเรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน
คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมักเชื่อเพื่อนๆ
(มีตอ)

เลียม (ตอ)
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ที่จะ
ทําลายอนาคตของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก
หลงผิดไดงาย
จบตัวอยาง
อยาหยุดคําพูดของตัวละคร ดวยเครื่องหมาย – แตใหใชบทกํากับวา
(หยุด) หรือ (pause) หรือ (beat)
บทที่เขียนเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉลี่ย ในหนึ่งหนา จะเทากับเวลาในภาพยนตร 1 นาที
บทภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ควรจะมีจํานวนหนาเฉลี่ย อยูที่ 100-120 หนา สําหรับบทที่เขียน
ผิดมาตรฐานรูปแบบ หรือเขียนผิดแบบแผนสากล เชน ใชฟอนตผิดขนาด ระยะบรรทัดไมคงที่
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วางสวนประกอบตางๆ ไมตรงตําแหนง จัดหนา กั้นหนา ไมถูกตอง หรือ ใชกระดาษผิดขนาด
จะสงผลตอจํานวนหนา และการคาดคะเนเวลาในภาพยนตร (runtime) ผิดไปจากความ
จริง
ขอแนะนําสําหรับมือใหมหัดเขียน
–อยาวาง

ชื่อตัวละคร และบทสนทนา ไวกลางหนา

–อยาใสเครื่องหมายใดๆ

หลังชื่อตัวละคร เชน : และอยาใสเครื่องหมายอัญประกาศ ที่
บทสนทนา (เครื่องหมายคําพูด)
–ชื่อตัวละคร

ตองยาวแคบรรทัดเดียว (ยาวไมเกิน 2 นิ้ว)

–ในบทภาษาอังกฤษ

ใหใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ตัวปกติเทานั้น
และตลอดทั้งเลม หามใชตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเสนใต สวนบทภาษาไทย ใหใชตัวหนาแทน
ตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษ
–ยกเวน

ในบทภาษาไทย ถาใชคําภาษาอังกฤษ รวมกับภาษาไทย อนุโลมใหใชตัวหนา
เหมือนกับคําภาษาไทย
–สําหรับบทภาพยนตรเรื่องยาว 2

ชั่วโมง (90 - 100 - 120 นาที) จะตอง
เขียนบทใหไดเทากับ ความยาวจริง (นาที) ของภาพยนตร คือ 90 - 120 หนา
–หนาแรก

อยาใสเลขหนา และอยาใสคําวา “หนา” กอนตัวเลขหนา เลขหนาจะปรากฏ
ในหนาถัดไป (หนาที่ 2) และเริ่มตนบรรทัดแรก ดวยคําวา FADE IN: ชิดขอบกั้นหนา
ซายเสมอ
–ที่หัวของฉาก

อยาใสหมายเลขกํากับ หรือลําดับของฉาก

–อยาทิ้ง

หัวของฉาก, ชื่อตัวละคร, บทอธิบายแอ็คชั่น ไวที่บรรทัดสุดทายของหนา และ
อยาให คําบอกเปลี่ยนฉาก ไปอยูในบรรทัดแรกของหนาถัดไป
–หลีกเลี่ยงการอธิบายมุมกลอง
–อยาบรรยายความรูสึก

บรรยากาศ ที่มองไมเห็น หรือไมไดยิน ลงไปในบท (อยาเขียน
บรรยายแบบ นิยาย หรือเรื่องสั้น) รวมทั้ง อยาพยายามบอกแกนของเรื่อง ที่หัวของบท
–อยาลงวันที่ในหนาปกของบท

และไมตองเขียนภาพหรือใสรูปภาพ รวมทั้โลโกลงไปที่ปก
ขอความทุกอยางในตัวเลม มีแคสองสี คือ ขาวกับดําเทานั้น
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–หนาปก

จะตองแยกออกจาก screenplay (อยาใชไฟลเดียวกัน)

–รอยลวดเย็บตัวเลม

ที่รูบนกับรูลางเทานั้น รูตรงกลางวางไว

–อยาตั้งความหวังใหสูง

วาบทของทานจะถูกใจผูสรางสักราย หรือสงบทออกไปแลว
หวังจะไดคืน ถาบทนั้นดีจริง ผูสรางจะติดตอกลับมาเอง
สิ่งที่ควรทํา เมื่อเขียนบทเสร็จ
–ตรวจ

สะกดคําผิดใหเรียบรอย กอนสงออกไป

–สําเนาที่สงออกไป

ตองใหคมชัดที่สุด และการเขาเลมตองดูแนนหนา สมบูรณ

–จดทะเบียนลิขสิทธิ์ใหเรียบรอย
–สิ่งที่จะสงไปกับจดหมายนําสง
screenplay

กอนสงออกไป
คือ หนาแรก และหนาสุดทายของบท

ตอนที่ 3
ขอแนะนํา การใชโปรแกรมเขียน
ไฟลตนแบบทุกไฟล จะมีขอความแนะนํา ปรากฏอยู หากตองการใชพื้นที่ในหนานั้น ให
ลบคําแนะนําเหลานั้นทิ้งไป จะไดเหลือหนาวางไวใชงานตอไป
โปรแกรมที่ใชเขียนบทภาพยนตร คือ Microsoft Word รุนป 2003 (แนะนํา
ใหใช รุนนี้) เหมาะสําหรับบทภาษาไทย มีไฟลแบบฟอรม สําหรับเขียน 6 ไฟล (ไฟลชุด) ทุก
ไฟล ไดวางขอกําหนด และแบบแผนตางๆ ไวเรียบรอยแลว ผูใชนําไปใชไดทันที โดยไมตองตั้ง
คาหนากระดาษ ระยะ ฟอนต ใหมอีก
[download:
http://www.igoodmedia.net/@production/01_script/ind
ex.html]
00_Description
01a_CoverScreenplay.doc
01b_Screenplay.doc
02a_CoverPageAppendix.doc
02b_Title-info.doc
02c_PlotOutline-Sequence.doc
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02d_Treatments&Notes-ScratchPad.doc
02e_Charactor-ScratchPad.doc
00_Description

รูปแบบตางๆ พรอมตัวอยาง

คําอธิบาย การเขียนบท หลักการ แนวการเขียน เกณฑ

01a_CoverScreenplay
01b_Screenplay

ไฟลปกของบท

screenplay

บทแสดง

การบอกแอ็คชั่นตางๆ ช็อต หัวรอง (subheading) สวนขยาย
(extension) อาจใชคําภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย โดยไมตองแปล
02a_CoverPageAppendix
02b_Title-info

ปกของภาคผนวก

บอกขอมูลเบื้องตนของเรื่อง

ไฟลสําหรับเขียนพล็อตเรื่อง โครงเรื่อง
และตอน ตอดวยสวนขยาย (treatment) ที่ผูเขียนจะตองแบงออกเปน ตอนๆ เองใน
ภายหลังที่เขียนบท screenplay เสร็จแลว หรือจะแบงในระหวางการเขียนก็ได
02c_PlotOutline-Sequence

ไฟลนี้ คือสวนที่เปนบทขยาย
(treatments) ซึ่งจะบอกขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับฉาก ตัวละคร และอุปกรณที่มีในฉาก
รวมถึงเครื่องแตงกายของตัวละคร ซึ่งจะสอดคลองและเชื่อมโยงควบคู ไปกับบท
screenplay การเขียนรายละเอียดลงไปในไฟลนี้ จะทําในระหวางการเขียน
screenplay ก็ได เพราะในบท screenplay ไมสามารถใสรายละเอียดมากไปกวา
การบอกแอ็คชั่นเทาที่จําเปน
02d_Treatments&Notes-ScratchPad

เปนบทขยายอีกไฟลหนึ่ง ที่แยกเขียน
ออกมาตางหาก เพื่อบอกอัตลักษณของตัวละครแตละตัว
02e_Charactor-ScreatchPad

ดูตัวอยาง ไฟลชุดทั้งหมด ในบทภาพยนตร เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง

(alive)

และแนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเขียน เปนรุนภาษาอังกฤษ (ทุกโปรแกรม ยังไม
ตอบสนองภาษาไทย) คือ Script It! Version 1.0.3 ป 2013 ของบริษัท
Nuvotech โปรแกรม Screenwriting Pro beta (ใชฟรี 30 วัน) และ
โปรแกรม Final Draft ปจจุบัน version 9 โปรแกรมดังกลาว มีแบบแผน
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film school.

43.

ขอกําหนด และกฏเกณฑการเขียน ไวใหพรอมแลว.
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film school.

