Digital Movie Production

บทที่ 2
บทภาพยนตร
ภาพยนตร คือ การเลาเรื่องราวดวยภาพและเสียง มีโครงสรางพื้นฐานคลายบทละครเวที บทวิทยุ
โทรทัศน เริ่มตนที่การวางโครงเรื่องกอน แลวบอกรายละเอียดของภาพ เสียง ฉาก ตัวละคร บทภาพยนตร
มีความโดดเดนที่ ฉาก ตัวละคร แอ็คชั่น ตองทําใหดู “สมจริง” แตบทละคร (โดยเฉพาะละครประเภท
soap opera) มักจะทําใหดู “เกินจริง” เขาไว อาจเปนเพราะตองการดึงดูดความสนใจของคนดู ซึ่งถูก
แวดลอมดวยสิ่งเราอื่นๆ
แหลงของเรื่อง ที่จะนํามาเขียน เริ่มจากประสบการณตรงของผูเขียน ซึ่งผูเขียนจะเขียนออกมาได
อรรถรสที่สุด ถาไมมีก็อาจหาจากเรื่องเลา จากการสนทนา หรืออานจากเรื่องสั้น นวนิยาย ขาว สารคดี
และแมกระทั่งบันทึกประจําวัน ซึ่งถาจะนํามาเขียนเปนบทภาพยนตร จะตองมีการตัดแปลงใหเหมาะสมกับ
บทภาพยนตร วิธีการเลาเรื่อง มีหลายวิธี ตองใหสอดคลองกับแนวภาพยนตรดวย หากตองการเลาเรื่อง
เกี่ยวกับ สิ่งลี้ลับ ความรัก การตอสูกับอุปสรรคชีวิต ตองมีวิธีการเลาแตกตางกัน บทภาพยนตรจะเขามามี
บทบาทในตอนนี้
2.1

หลักการเลาเรื่อง (narratology

in film)

สาระสําคัญของการเลาเรื่อง ตองมีเรื่องราว (story) ที่ผูเลา (storyteller) กําหนดขึ้น (จากคําถาม
ที่วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร) แลววางโครงเรื่อง (plot) ของเรื่องราวนั้น จากจุดเริ่มตน ไปสู
กลางเรื่องและจบลง การเลาเรื่องในภาพยนตร จะเลาผานภาพ และ เสียง ไปสูผูชม (audience) ลักษณะ
พิเศษของการวางโครงเรื่องในภาพยนตร จะตองมีความขัดแยง และใหความขัดแยงนั้น พัฒนาไปจนถึงขีด
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สูงสุด แลวจบลง อยางนาประทับใจ
องคประกอบในการเลาเรื่อง (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 และปจจัยพื้นฐานเหลานี้
ใหไดครบถวนเสียกอน กอนที่จะนําไปจัดทําเปนบทภาพยนตร คือ (1) เรื่อง (stroy) (2) แกนเรื่อง
(theme) (3) โครงเรื่อง (plot) และ โครงเรื่องขยาย (treatment) (4) ตัวละคร (character) (5) บท
สนทนา (dialogue) (6) ฉาก (7) กลวิธีในการเสนอเรื่อง หรือ มุมมอง (point of view)
(1)

เคาโครงเรื่อง (plot)

เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ วัตถุสิ่งของ พืช
สัตว มนุษย เทพเจา ระยะเวลาของเหตุการณในเรื่อง อาจจะสั้นเพียงไมกี่นาที อาจยาวนานเปนป หรือไมรู
จบ (Infinity) ก็ได เหตุการณที่นํามาทําเปนบทภาพยนตร จะตองมีปมขัดแยง (conflict) และจุดหักเห
(plot point) เพราะปมขัดแยงและจุดหักเห จะกอใหเกิดการกระทํา แลวผลักสงเรื่องราวใหดําเนินตอไป
บางครั้ ง เรื่ อ งราวทั้ ง หมด ไม ส ามารถนํ า มาใส ใ นบทภาพยนตร ไ ด ทั้ ง หมด ผู เ ขี ย นต อ งเลื อ ก
เหตุการณตอนหนึ่งของเรื่อง มาเขียนเปนโครงเรื่อง (plot) ลําดับเหตุการณ พฤติกรรมของตัวละคร จาก
จุดเริ่มตนไปสูจุดจบ plot อาจเปนเหตุการณที่คิดขึ้นมาใหม หรือนํามาจากเหตุการณจริง หรือดัดแปลงมา
จากวรรณกรรม หรือตัดตอนมาจากภาพยนตรอื่น สิ่งสําคัญคือ เรื่องตองมีความนาสนใจ มีใจความสําคัญ
(the premise) ชัดเจน ที่สามารถพัฒนาขยายเปนโครงเรื่องใหญได การขยายโครงเรื่อง (treatment) ทํา
ใหมองเห็นแนวทางการถายทํา ถาพล็อตเรื่องมีลักษณะเปนนามธรรม ตองขยายใหเปนรูปธรรมจับตองได
การวางโครงเรื่อง ผูเลาจะตองมีแผนในใจกอนวา เรื่องราวจะเลาไปในแนวใด ถาเลาอยางมีแบบ
แผนคลายมีสูตรสําเร็จตั้งรออยู แลวใหเรื่องดําเนินไปตามบทบาท ที่กําหนดไวลวงหนา วิธีเลาเรื่องแบบนี้
เรียกวา รูปแบบนิยม (formalism) แตถาตองการเลาเรื่องเนนเนื้อหาสาระเปนหลัก ก็ไมตองคํานึงถึง
องคประกอบทางศิลปะมากนัก การเลาเรื่องวิธีนี้ เชื่อวาการเนนเรื่องศิลปะ อาจทําใหคุณคาของเรื่องดอย
ลงไป โครงเรื่องควรจะเรียบงาย ตัวละครมักจะขัดแยงกับตัวเอง และเปนผูถูกกระทํา จบเรื่องแบบเปด
ปล อ ยให ค นดู นํ า ไปคิ ด ต อ วิ ธี ก ารเล า เรื่ อ งแบบ เรี ก ว า สั จ นิ ย ม (realitiesm) การเล า เรื่ อ งที่ ต อ งการ
ผสมผสานองคประกอบศิลปะ สอดแทรกเหตุการณจริง มีการตอสู อุปสรรค ทาทาย เรียกวา การเลาเรื่อง
แนวคลาสสิค (classical design) ปลอยใหเหตุการณของเรื่อง ดําเนินไปอยางตอเนื่อง เชิ่อมโยงกัน มีการ
สรางความขัดแยงกับอุปสรรคภายนอก การเลาเรื่องแบบนี้ จะสรางความสนุกนาติดตามไดมากกวา
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การเลาเรื่องอีกแบบหนึ่ง ที่ผูเลาตองการเลาเรื่องตามรูปแบบและวิธีของตัวเอง ซึ่งเปนการเลาแบบ
“ฉีกแนว” หรือเรียกวา แนวอินดี้ (inde ยอมาจากคําวา independent) โครงเรื่องแนวอินดี้สวนใหญ
ไดมาจากแนวคิดสวนตัว ไมผูกติดกับรูปแบบใดๆ (anti-structure) เปนลักษณะเฉพาะผูสราง หรือ ผูเขียน
บทเองโดยแท
โครงเรื่องของภาพยนตรสวนใหญ ผูเลา นิยมวางพล็อตเรื่องตามแนวคลาสสิค (classical design)
แนวนี้ จะดํ า เนิ นเรื่ อ งและพั ฒ นาเรื่ อ ง ในรู ป แบบ องก 3 (3-act) คื อ เริ่ ม เรื่ อง ในองก 1 แล ว หั ก เห
เหตุการณไปสูความขัดแยง ในองก 2 แลวพัฒนาความขัดแยงไปสูจุดจบ ในองก 3

ภาพที่

2.1

โครงสรางการวางพล็อตเรื่อง แบบ องก 3

องก 1 เปดเรื่อง (setup | exposition) อาจเปดดวยฉาก หรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
การกระทําที่นาสนใจของตัวละคร หรือการบรรยายเลาเรื่อง การเปดเรื่อง มีวัตถุประสงค เพื่อปูทาง ให
ผูชมทราบวา ใคร หรือ อะไร มีคุณลักษณะโดดเดนอยางไร มีความปราถนา (need) อะไร และกําลังจะทํา
อะไร ในชวงเปดเรื่อง จะยังไมบอกรายละเอียด แลวใหตัวละครพบอุปสรรค ขัดแยง ที่ตองตอสู ดิ้นรน เพื่อ
ตองการผลักเรื่องราวหรือหักเหเรื่อง ไปสูองก 2
เชน หนุมสุดหลอรางเล็ก พบสาวสุดสวยเขาโดยบังเอิญ และตองการจีบสาวสุดสวย แตหนุมหลอ ก็
พบอุปสรรคสําคัญ ขณะนั้น ก็มีหนุมอีกคนหนึ่งมาจีบตัดหนาไป ...
องก 2 การดําเนินเรื่อง 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 เขมขนขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหักเห (plot point) นําไปสูจุดวิกฤตของเรื่อง (climax) ที่ตอง
ตัดสินใจ อยางใดอยางหนึ่ง เปนการผลักเรื่อง ไปสูจุดจบ
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หนุมสุดหลอ รูสึกทอเล็กนอย แตแลว สาวสุดสวยก็สงยิ้มมาใหเขา หนุมสุดหลอมีกําลังใจ แตเขา
ตองเผชิญหนากับหนุมคูแขง ซึ่งตัวโตกวา มีรถมีเงิน ดูฐานะภายนอกเหนือกวาหนุมสุดหลอ เขาคิดวา การ
เผชิญหนา แขงขัน ดวยขนาดรูปราง ฐานะการเงิน ยอมแพแนๆ เขาจึงตัดสินใจ ใชความภักดี ความ
เอื้อเฟอ เขาตีสนิท แตก็ถูกหนุมคูแขง ชิงชัยไปทุกครั้ง จนกระทั่ง มีหนุมอีกผูหนึ่ง (จุดหักเห) เขามาเปนคู
แขงขัน เปนทางเลือกใหแก สาวสุดสวย เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ศึกชิงนางระหวาง หนุมสองคน ...
องก 3 ภาวะคลี่คลาย (resolution) เมื่อตัวละครตัดสินใจ ภาวะขัดแยง ตึงเครียด ก็บรรเทาลง ปม
ปญหาไดรับการแกไข และทําใหเรื่องราวนั้นจบลง ซึ่งอาจจะจบแบบมีความสุข (happy ending) หรือ จบ
แบบเศรา (sad ending) หรือ จบแบบทั้งเศราและมีความสุข (ไดอยาง แตตองสูญเสียอีกอยาง)
หนุมสุดหลอ จึงฉวยโอกาส พาสาวสุดสวยไปเชยชม แตแลว หนุมสุดหลอ ก็ตกภาวะกลืนไมเขา
คายไมออก เมื่อพบวา สาวสุดสวยผูนั้น ... เปนกะเทย
(2)

การสรางความขัดแยง (conflict)

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

ตัวละคร (character)

ตัวละคร คือองคประกอบสําคัญของการเลาเรื่อง ผูเขียนบท จะตองกําหนดลักษณะทางกายภาพ
ฐานะทางสังคม ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ใหแกตัวละคร ตัวละครหลัก มีใครบาง ถามีตัวละครอื่นเพิ่มเขาไป
ตองใหเหตุผลไดวา เพิ่มเขามาเพื่ออะไร นาสนใจหรือไม มีความสัมพันธเกี่ยวของกับใคร อยางไร และจะ
เป ด ตั ว อย า งไร เพื่ อ ให ค นดู รู สึ ก ว า แรงปรารถนาของตั ว ละคร น า สนใจและน า ติ ด ตาม การกํ า หนด
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) อีกดานหนึ่ง (ดานมืด) คนจะมองไมเห็น ตัวละครแบบนี้ จะมีรูปรางลักษณะภายนอกไม
ตรงกับ นิสัยใจคอ เชน หลอ แต เลว สวย แตราย ดุดัน แตจริงใจ ภายนอกนารัก แตซอนเรนดวยความ
รุนแรง ริษยา แตขี้ขลาด จน แตขี้เกียจ แข็งแรง แตไดรับอุบัติเหตุพิการ ไปเร็วมาเร็ว แตไมแรง หนักแนน
แตไรคา เปนตน
สวนหนึ่งของบุคลิกภาพตัวละคร คือ บทสนทนา (dialogue) เปนสื่อบงบอกอารมณ นิสัย และ
ความตองการของตัวละคร ภาพยนตรที่ดี จะสื่อความหมายดวยภาพ มากกวาคําพูด บทพูดควรใชเทาที่
จําเปน เพื่อชวยเสริมบทบาทของตัวละครใหดูโ ดดเดนขึ้น ไมควรใชบทพูด อธิบายภาพเหตุการณของ
ภาพยนตร
(4)

แกนของเรื่อง (theme) และประโยคหลักสําคัญ (the

premise)

แกนของเรื่อง (theme) หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ของเรื่อง เปนแนวคิดหลักของเรื่อง
อาจเปนปรัชญา หรือ ความเชื่ออยางหนึ่ง ที่ผูเขียนตองการนําเสนอผานภาพยนตร เรื่องราวที่จะนําเสนอ
เปนแนวคิดของอะไร หรือเปนแนวคิดของใคร มาจากที่ใด ตองการนําเสนออะไร แกนเรื่อง อาจมีหลาย
ประเด็น ตั้งแต ประเด็นเนื้อหาสําคัญ หรือ แกนหลักของเรื่องที่จะนําเสนอ ซึ่งอาจประกอบดวย ประเด็น
รอง อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก
ประโยคหลั ก หรื อ the premise มั ก เป น ประโยคคํ า ถาม (ประโยคเดี ย ว หรื อ หลายประโยค)
ประโยชนของการสรางประโยคหลัก คือ จะทําใหการวางโครงเรื่อง ไมออกนอกกรอบแกนของเรื่อง เชน
–ทุกคนก็เปนมนุษย มีกิเลส ที่อยากได อยากมี อยากเปน แตถารูจักพอ รูจักพึ่งตนเอง พึ่งพาคน
รอบขาง ในบางเรื่อง รูจักประมาณตัวเอง ในบางครั้ง รูจักปฏิเสธบาง ในบางคราว ไมสรางความเดือดรอน
ใหกับคนรอบขาง ในทุกๆ เรื่อง แลว เราจะฝนเห็นสังคมที่ดีกวานี้ ไมไดหรือ ? ... แกนของเรื่อง และ
ประโยคหลัก (จาก บทภาพยนตร เรื่อง ฟาใหม หัวใจพอเพียง)
–เมื่อคนที่รักถูกฆา ไมเปนภาระใหหวงหาอีกตอไป บวกกับเลือดบาที่คลั่งแคน เขาจึงคิดทําในสิ่งที่
มนุษยปกติไมทํากัน ... (แกนของเรื่อง) “เกิดอะไรขึ้นกับ เดี่ยว และ นัท เมื่อทั้งสอง ตางก็ถูกอาชญากร
ขามชาติไลลา” (ประโยคหลัก) จากบทภาพยนตรแนวแอ็คชั่น เรื่อง บัดดี้ มีไวใหเดือด (Dork Devils) โดย
สูดิน ชาวหินฟา
ตัวอยาง การสรางประโยคหลัก (1) “คนหนึ่ง มีความจํายาว แตมีความรักสั้น กับอีกคนหนึ่ง มี
ความจําสั้น แตมีความรักยาว” (2) “คนหนึ่ง มีรางกายสมบูรณ แตมีรักไมสมบูรณ กับอีกคนหนึ่ง มีรักที่
สมบูรณ แตมีรางกายไมสมบูรณ” (3) “ถาเวลา ซื้อขายกันในทองตลาด จะเกิดอะไรขึ้น ระหวาง คนซื้อ กับ
คนขาย” ประโยคทั้งสาม จะนําไปสูการสรางแกนของเรื่องที่วา คุณจะเลาเรื่องชีวิต ของเขา อยางใด แนว
ใด ที่จะใหผูชม เขาถึงความหมายที่แทจริงของคําวา “รัก” และ “เวลา”
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การสรางแนวคิดหลักของเรื่อง ตองชัดเจน ลึกซื้ง แตจะทําไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับการกําหนด
บุคลิกภาพของตัวละคร ฉาก แอ็คชั่น อยาใหคนดูรูสึกวา ถูกยัดเยียด หรือชี้นําความคิดอยางใดอยางหนึ่ง
สิ่งที่ซอนเรนอยูในภาพยนตร ถาตองการเปดเผย จะทําอยางไร ตอนไหน จึงสรางความนาสนใจ มากกวา
การบอกกลาวตรงๆ
การปดเรื่อง หรือจบเรื่อง มักจบแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบ คือ จบแบบมีความสุข สมหวัง
ชัดเจน ลงตัว (happy ending) จบแบบความเศราสะเทือนใจ ผิดหวัง (sad ending) มักเปนเรื่องของ
วิบากกรรม ความยุติธรรม และจบแบบธรรมชาติ ของมนุษยโลก (real ending) คือ ผิดหวังบางสิ่ง แตก็
ไดรับอีกสิ่งหนึ่งทดแทน (ไดอยาง เสียอีกอยาง)
(5)

ฉาก (setting หรือ mise-en-scene)

ฉาก เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของภาพยนตร ที่จะสรางความประทับใจ และความซาบซึ้ง
ใหแกคนดู ซึ่งถาทําไดสมจริง จะมีพลังเทียบเทาตัวละคร (character) ฉาก คือ สถานที่ในเรื่อง (อาจจะมี
จริง หรือไมมีอยูในโลกแหงความเปนจริงก็ได) ณ ชวงเวลาหนึ่ง แลวมีเหตุการณ หรือตัวละคร อุบัติขึ้น
เพื่อกระทําการบางอยาง ตามแรงปรารถนาของตน ซึ่งไปกระทบกับตัวละครอีกตัวหนึ่ง หรืออีกเหตุการณ
หนึ่ง จะเกิดความขัดแยงขึ้น นําไปสูจุดวิกฤติ แล็วก็คลี่คลายลง แนวคิดในการออกแบบฉาก ตองใหตรงกับ
วัตถุประสงคของเรื่อง เชน เพื่อสรางความยิ่งใหญ อลังการ หรือเพื่อใหเกิดความสมจริง ความนาเชื่อถือ
หรือเพื่อเปนสิ่งประกอบ ซึ่งมีผลตอการออกแบบ 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–รื่นเริง–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 เสื้อผาทั่วไป (wardrobe) เสื้อผาที่ประดิษฐขึ้นพิเศษ (customs)

ภาพที่ 2.2 ภาพยนตรภาพขาวดํา เรื่อง ida (2013) เนนการสรางภาพสวย ดวยการจัดแสง และ
องคประกอบฉาก ตลอดทั้งเรื่อง การถายภาพ รอยละ 90 ใชอุปกรณชวย
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การบรรยายลักษณะของฉากในภาพยนตร เปนหนาที่ของผูเขียนบท ผูสรางและทีมงาน จะเปนผู
ตีความวา ฉากที่จะใชในภาพยนตร ควรเปนอะไร ที่ไหน จะใชของจริงหรือของทดแทน หรือทําขึ้นใหม
(6)

สัญลักษณพิเศษ (symbol)

สัญญะตางๆ ที่ปรากฏในบทภาพยนตร จะชวยเสริมใหแกนความคิดของเรื่อง (theme) เขมขนและ
หนักแนนยิ่งขึ้น อาจเปนภาพ สัญลักษณ เสียงพูด เพลง ดนตรี เสียงพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง สัญญะ
ต า งๆ เหล านั้ น เกิ ด จากจิน ตนาการของผู เขี ย นบท มี ลั ก ษณะเป นนามธรรม ผู ส ร า งภาพยนตร ต อ ง
ตีความหมาย และสื่อความหมายใหม ใหเปนรูปธรรมจับตองได แลวสื่อไปยังผูชมอีกทอดหนึ่งบนจอภาพ
วิธีนําเสนอ ตองทําใหคนดูรูสึกวา นี่คือความหมายที่ซุกซอนอยู หรือเปนหัวใจของเรื่อง หรือเปนตัวแทน
ของสิ่งสําคัญ ของเรื่องราวทั้งหมด
ปกคือ สัญญะ ที่บงบอกอิสรภาพ และพลังแทจริง
ไมใชพลังจากเวทยมนต เขาของนางฟา เปนสัญญะ
บงบอกวา แมเปนเทพก็ยังมีกิเลส เทพที่มีกิเลส ไม
ควรสาปผูใดเปนอันขาด เพราะถาทําไปแลว ไมอาจ
คื น เวทย ม นต นั้ น ได เช น เดี ย วกั บ คนดี ที่ ทํ า ดี ม า
ตลอด ทําเลวเพียงครั้งเดียว ความเลวนั้น 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 หรือตองการสื่อพฤติกรรมของตัว
ละคร ใหผูชมรับรู ผาน “ตัวกลาง” 4 แบบ คือ
–ตัวละครเปนผูเลาเรื่องดวยตัวเอง (the first-person narrator)
–ตัวละครตัวหนึ่ง เลาถึงตัวละครอีกตัวหนึ่ง (the third-person narrator)
–เลาเรื่องโดยผูบรรยาย ซึ่งไมไดอยูในเหตุการณ มักใชในบภาพยนตรประเภทสารคดี หรือ เรื่องที่
นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง (fact) โดยไมสอดใสอคติ หรือความเห็นใดๆ ลงไป
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–ผูเขียนบท เปนผูเลา แทนบุคลิกภาพและความรูสึกของตัวละครทุกตัวในเรื่อง (the third-person
omniscient) เสมือนวา ผูเลารูจักตัวละครดีทุกตัว การเลาเรื่องแบบนี้ พบเห็นในภาพยนตรทั่วๆ ไป บท
screenplay สวนใหญ จะถูกเขียนดวยวิธีนี้
2.2

องคประกอบของบทภาพยนตร

การเลาเรื่องในรูปแบบของภาพยนตร แตกตางจากการเขียนนวนิยาย การเขียนนวนิยาย จะมีความ
เปนอิสระมากกวา เพราะไมตองกังวลเรื่องความยาวของเรื่อง วิธีการเขียน รูปแบบภาษา การถายทอด
ความรูสึก แตภาพยนตร ตองยึดรูปแบบวิธีการเขียนที่กระชับ เขียนใหเห็นแอ็คชั่นเคลื่อนไหวของตัวละคร
และเหตุการณ มาตรฐานทั่วไปของบทภาพยนตร จะมีความยาว 120 หนา (เฉลี่ย หนาละ 1 นาที) โครง
เรื่องแบบนวนิยาย ที่ถูกจัดไวอยางไร ก็จะเขียนไปตามนั้นตั้งแตตนจนจบ ผูอานจึงจะเขาใจและรูเรื่องราว
ทังหมด แตบทภาพยนตร ตองวางโครงเรื่องหลักไวเปนแนวทางไวกอน ยังไมตองใสรายละเอียดลงไป
จากนั้น โครงเรื่องก็จะถูกนํามาขยายเปนชวงๆ ดังนั้น บทภาพยนตร จึงมีขั้นตอน การพัฒนา ปรับแก
หลายครั้ง มิใชเขียนแลวจบเลย
โครงสร า งบทภาพยนตร บั น เทิ ง และภาพยนตร สั้ น มี วิ ธี ก ารและองค ป ระกอบแบบเดี ย วกั น
องคประกอบหลัก 5 ประการ ในการเขียนบทภาพยนตร คือ เรื่องราว (story) โครงสรางของเรื่อง
(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) ของเรื่อง (เรื่องจริง หรือเรื่อง
แตงขึ้น) ภายในเรื่องประกอบดวย ตัวละครหลัก คือ ผูที่ตั้งความปรารถนาบางอยางไว แลวตัดสินใจลงมือ
กระทํา แตก็ตองพบกับปญหา และ ความขัดแยง ซึ่งไปสูจุดสูงสุดทางอารมณ และเขาสูจุดคลี่คลายของ
เรื่องในตอนจบ ภาพยนตรสวนใหญ จะดําเนินเรื่องราวไปในลักษณะนี้
ปจจัยสําคัญในการเลาเรื่องใหนาสนใจ คือ พระเอก (hero) เกิดความตองการ (need) และมีการ
กระทํา (action) กอเกิดความขัดแยง (conflict) และการเผชิญหนา (confrontation) พัฒนาไปสูจุดสูงสุด
ทางอารมณ (climax) และ จุดคลี่คลายของเรื่อง (resolution) เรื่องราวที่คิดขึ้น ควรเปนเรื่องที่คนเขียน
บท มีความรูความเขาใจลึกซึ้งเปนอยางดี บทภาพยนตรที่ “ขายได” มิใชอยูที่เนื้อหาสาระ แตอยูที่วิธีการ
เลา วิธีการสื่อสารกับคนดู ผูเขียนบทจะตองมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่อยากเลา วามีคุณคาเพียงพอ และ
สามารถโนมนาวคนดู คนฟง ไดมีจิตใจคลอยตามได เมื่อคิดจะเลาสิ่งใด ควรตองกลั่นกรองความคิด แลว
เขียนออกมาให “ชัดเจน”
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(1)

ที่มาของเรื่องราว

การคิดคนออกแบบเรื่องราว เพื่อนํามาสรางเปนบทภาพยนตร ทําไดหลายวิธี เชน
–การสํ า รวจตนเอง

เพื่ อ ทบทวนพื้ น ฐานด า นปรั ช ญา กระบวนทั ศ น วิ สั ย ทั ศ น และ ความคิ ด
เกี่ยวกับชีวิตของผูเขียนเอง การสํารวจตัวเอง จะชวยใหเกิดมุมมอง ที่ลึกซึ้งและกวางขวาง สงผลใหการ
คิดคนเรื่องทําไดนาสนใจ และมีสาระ ประโยชนตอสังคม
–การเฝาสังเกต

เพื่อคนหาพฤติกรรมของ วัตถุ พืช สัตว คนในสังคม โดยเฉพาะเรื่อง คานิยมของ
ผูคนในสังคม คิดอยางไรกับสิ่งรอบๆ ตัว โดยการตั้งคําถาม วาทําไม เพราะเหตุใด ซึ่งจะเปนแนวทาง
นําไปสูการพัฒนา และการขยายเรื่องราวที่จะเลา
–การบันทึก

เชน บันทึกประจําวัน บันทึกความใฝฝน เหลานี้จะชวยเก็บรายละเอียดของแนวคิด ทั้ง
ชวยเรื่องความทรงจําตางๆ
(2)

การพัฒนาเรื่อง

นักเขียนบท จะมีวิธีการพัฒนาความคิด จากสวนยอยๆ รวมเปนเรื่อวราวหนึ่งเรื่อง มักจะกระทํา
ผานตัวละคร (character) และ ความขัดแยง (conflict) ความขัดแยง จะสรางปมปญหาใหตองคนหา
คําตอบ ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาเรื่องไดงายกวา การ
–เป นเรื่ องเกี่ ย วกั บอะไร เป นเรื่ องเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย สั ต ว จิ ต วิ ญ ญาณ มนุ ษยน อกโลก มี เนื้ อหา
อยางไร จากนั้นก็กําหนด แกนของเรื่อง (theme) ใหไดกอน
–เปนเรื่องราวประเภทใด

ภาพยนตรเรื่องหนึ่ง 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 อาจเปนไดทั้ง วัตถุ พืช คน สัตว สิ่งลี้ลับ อานาจบางอยาง เชน เทพเจา ซาตาน
–มี เ หตุ ก ารณ

หรือ สถานการณใดที่ชวยผลักดันเรื่องราว ใหดําเนินตอไป ซึ่งจําเปนตองใสบท
แอ็คชั่นของตัวละครเขาไป เปนตัวผลักดันใหเกิดเรื่อง
–อะไรคือสิ่งบันเทิงที่สอดแทรกในเรื่อง

ความบันเทิง ตองมีพลัง อํานาจ โนมนาว ดึงดูดคนดูใหเขา
ไปมีสวนรวมกับเรื่องราวที่พวกเขากําลังรับชม ความบันเทิง อาจเปนความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ
หวาดเสียว เวทนา รังเกียจ หรือตลกขบขัน ลักษณะบันเทิง อาจเปลี่ยนไปตามแนวภาพยนตร
บางครั้ง ผูเขียนจะนําเรื่องเลาเกาๆ มาเลาใหม ดวยวิธีการที่แตกตาง หลากหลาย การคิดแบบ “คิด
นอกกลอง” จะชวยพัฒนาเรื่องใหแตกตางไปจากแนวเดิมๆ เชน นวนิยายชีวิตผจญภัย เรื่อง ฝาอุปสรรค
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ตามหารักนิรันดร (Hope Full with Hearted) ผูเขียนไดพัฒนาเรื่องราวจาก วรรณคดีไทย และนิทาน
พื้นบานหลายเรื่อง ผูกเขาดวยกันเปนเรื่องใหม ผสมผสานแนวแฟนตาซีและวิทยาศาสตรเขาไป [1]
2.2.2

บทโครงสราง

โครงสรางบทภาพยนตร

(plot structure)

คืออะไร

โครงเรื่อง หรือ พล็อต (plot) คือสวนหนึ่งของเรื่องราว (story) พล็อตเรื่อง มีลักษณะการจัดลําดับ
เหตุการณ ใหมีความสัมพันธกัน อยางสมเหตุสมผล เชน “สามีตาย ตอมา ภรรยา ก็ตายตาม” นี่คือ
เรื่องราว ที่ถูกเลาแบบตรงไปตรงมา (เหมือนขาวเหตุการณ) แตถา “สามีตาย และตอมาไมนาน ภรรยาก็
ตรอมใจตายตามไป ดวยความอาลัยรัก” นี่เปนพล็อตเรื่อง เพราะมีลําดับของเวลา (สามีตายกอนภรรยา)
พรอมกับความสัมพันธที่มีเหตุผล (ภรรยาตาย เพราะอาลัยรักสามี)
อาจกลาวไดวา เรื่องราว ก็คือโครงเรื่อง ที่มีลําดับเหตุการณของแอ็คชั่น เรียงไปตามลําดับเวลา
สวนโครงเรื่อง คือสิ่งที่เนนความสัมพันธของเหตุผล ระหวางแอ็คชั่นกับแอ็คชั่น ซึ่งจะตองฝาฟนหรือตอสู
กับอุปสรรคที่ขวางกั้น โดยนําไปสูจุดสูงสุดทางอารมณ และ จุดคลี่คลาย
พล็อตเรื่อง หลายๆ พล็อต เมื่อนํามารวมกันในบทภาพยนตร จากตนจนจบเรื่อง องก 1 – 2 – 3
เรียกวา บทโครงสราง (plot structure) จะทําใหเรื่องในบท ถูกยึดโยงใหเปนหนึ่งเดียวกัน บทโครงสราง
จะชวยยึดแอ็คชั่นของตัวละคร พล็อตเรื่อง จะเปนตัวผูกเอาเหตุการณ บทสนทนา และบทบรรยายฉาก เขา
ดวยกัน บทโครงสราง เปรียบเหมือน ถวยกาแฟ สวนที่จะนํามาใสในถวย เชน กาแฟ น้ํานม น้ํารอน ครีม
จะถูกปรุงใหเปนเครื่องดื่ม จะอรอยหรือไม ขึ้นอยูกับผูปรุง คือ ผูเขียนบท ดังนั้น บทโครงสราง กับ บท
ภาพยนตร ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเอง
บทโครงสราง (plot structure) เปรียบเหมือนบานหลังหนึ่ง บานแตละหลัง ประกอบดวยโครงสราง
พื้นฐาน คือ เสา พื้น ผนัง หนาตาง หลังคา บานจะมีรูปทรงอยางไร หรือจะสรางดวยวัสดุอะไร ขึ้นอยูกับ
ความตองการของเจาของบ าน แตบานทุกหลังจะตองมีโครงสรางครบทุกองคประกอบของคําวาบาน
เจาของบาน ก็คือผูเขียนบท รูปทรงของบาน ก็คือพล็อตเรื่อง เรื่องราวจะดําเนินไปอยางไร สนุก ตื่นเตน
เราใจ หรือจืดชืด ก็ขึ้นอยูกับวา บานหลังนั้น สรางดวยวัสดุอะไร
การเขียนบทภาพยนตร จะเริ่มจากการขึ้นโครงราง หรือ แบบโครงสราง (paradigm) ไวรอกอน
หลังจากนั้น จึงสรางเรื่องราวขึ้น และคอยๆ แตงเติมรายละเอียดของเรื่อง (เรียกวา การใส treatment)

1

ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร (Hope Full with Hearted) เขียนโดย ดิน หิน ฟา ความยาว จํานวน 105 ตอน หรือ
30.1 บท แบงเรื่องออกเปน 3 ภาค เผยแพรที่ www.igoodmedia.net
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จนเสร็จสมบูรณ เมื่อไดเรื่องราวแลว จึงนําเนื้อหาของเรื่องราวที่สรางขึ้น ไปจัดวางในโครงสราง
องคประกอบของ บทโครงสราง

(plot structure)

การเขียนบทภาพยนตร ก็เหมือนนักเสี่ยงภัย บทที่เริ่มไวแตแรก อาจจะถูกลบทิ้งภายหลังก็ได หรือ
ถูกแกไขจนไมเหลือเคาเดิม ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนในสิ่งที่กําลังจะเขียนใหดี เชน “ทั้งๆ ที่ถูกแบงค
แกลงใหเจ็บ แต นอยหนาก็ยังใหอภัย” เพราะเหตุใด นอยหนาจึงใหอภัยแบงค ไดงายขนาดนั้น คงตองมี
อะไรในใจของ นอยหนาแนๆ ซึ่งผูวางโครงเรื่อง ตองตอบใหไดวา อาจเปนเพราะ นอยหนาแอบชอบแบงค
หรือนอยหนา ถูกอบรมสั่งสอนวา อยาถือสาคนอื่น
การเขียนบทโครงสราง จะทําใหผูเขียนมองเห็นขอบของเสนทาง หรือ ถนน และมองเห็นจุดสิ้นสุด
ของการเดินทาง ในเรื่องราวนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูการเขียนบทแสดง (screenplay) ในลําดับตอไป
เริ่มเรื่อง (beginning) กลางเรื่อง (middle)

จบเรื่อง (ending)

องก 1 การเปดเรื่อง

องก 3 การคลี่คลายปญหา

(set up)

องก 2 ความขัดแยง เผชิญหนา

บท: หนาที่ 1 – 30

(confrontation)
บท: หนาที่ 31 – 90

จุดหักเหหลักที่ 1

จุดหักเหหลักที่ 2

(plot point I)
บท: หนาที่ 25 – 27

(resolution)
บท: หนาที่ 91 – 120

(plot point II)
บท: หนาที่ 85 – 90

ตารางที่ 2.1 สัดสวนจํานวนหนากระดาษเขียน องก 3 ในการวางโครงเรื่อง [2]

ภาพยนตรบันเทิงทั่วไป มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ 120 นาที เทากับบทภาพยนตร
จํานวน 120 หนากระดาษ[3] เพราะใน 1 หนา จะเฉลี่ยความยาวของภาพยนตร เทากับ 1 นาที มีบท
ภาพยนตรบางเรื่อง อาจมีจํานวนหนามากกวาหรือนอยกวานี้ โดยประมาณ
2

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

3

หมายถึง บทแสดง (screenplay) ไมใช บทขยาย (treatment) ไมใช บทถายทํา (shooting
script) ซึ่งจะมีรายละเอียด และ คําอธิบาย ขยายอีกเปนจํานวนมาก ทําใหเอกสารพิมพ มีจํานวนหนาเขียน
มากกวา 120 หนาแนนอน
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องก 1 การเปดเรื่อง เริ่มจากแนะนําตัวละครหลัก วางเงื่อนไข ความสัมพันธเกี่ยวของในเรื่องราว
ของตัวละคร บรรยายฉาก ลําดับเหตุการณ สรางปมปญหาไว เพื่อนําไปขยายหรือเฉลยในองกถัดไป การ
เดินเรื่องในองก 1 จะตองกระชับ รวดเร็ว ไมยืดเยื้อ
จุดหักเหหลักที่ 1 (major plot point I) เปนจุดที่พาเหตุการณในเรื่อง ใหพัฒนาไปสูองก 2 จุดหัก
เห อาจสั้นหรือยาวเปนตอน หรือฉากหนึ่ง หรือเปนแคแอ็คชั่น หรือคําพูดประโยคหนึ่งก็ได เชน (เหตุการณ
...) เมื่อเขาทั้งสอง คบกันรูใจกันเปนอยางดี (จุดหักเห ...) เขาทั้งสองก็หลับนอนดวยกัน นี่คือการวาง
ความสัมพันธ ที่นําไปสูองก 2 ใหเปนเหตุการณฆาตกรรม
องก 2 ประกอบดวยแอ็คชั่น ที่มาจากปมขัดแยง และการเผชิญหนา เริ่มจากจุดสิ้นสุดของ จุดหักเห
หลักที่ 1 ซึ่งอยูในตอนทายของ องก 1 และดําเนินไปเรื่อยๆ จนพบจุดหักเหหลักที่ 2 ขององก 2 จะเริ่ม
จากหนาที่ 30–90 (ประมาณ 60 หนา) ซึ่งเปนสวนที่ยากที่สุด ของการเขียนบทภาพยนตร และเปนสวนที่
ยาวที่สุดดวย
จุดหักเหหลักที่ 2 (major plot point I) คือจุดพลิกผันของตอนทายของ องก 2 ไปสู องก 3
หนา ที่ ข องจุ ดหั ก เหหลั ก คื อ ช ว ยผลั กดัน เรื่ อ ง ให ดํา เนิ น ไปข างหน า จุ ดหั ก เหอาจเป น แอ็ คชั่ น
อุบัติเหตุ หรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง อุบัติขึ้นแลวพลิกผันไปสูทิศทางใหม ผูเขียนบทภาพยนตร
จะตองสรางจุดหักเหหลักใหชัดเจน ควบคูไปกับโครงสรางของเรื่องที่แข็งแรง จึงจะทําใหเรื่องราวของ
ภาพยนตรโดดเดน และนาสนใจ ภาพยนตรเรื่องหนึ่งๆ อาจมีจุดหักเหยอย เพิ่มขึ้นอีกไดเทาที่ตองการ
องก 3 ประกอบดวยแอ็คชั่น ตอจากจุดหักเหหลักที่ 2 ซึ่งอยูในตอนทายของ องก 2 และดําเนินไป
จนจบเรื่อง มีความยาวประมาณ 30 หนา เริ่มจากหนาที่ 90–120 เหตุการณหรือแอ็คชั่นตางๆ ในองก 3
จะชวยคลี่คลายปญหาตางๆ ที่สะสมกันมาตั้งแตตนเรื่อง เปนการหาทางออกใหแกปมขัดแยงทั้งหมด ซึ่งตัว
ละครตางก็รอโอกาสนี้มานาน การคลี่คลาย อาจประสบภาวะลมเหลว หรือสําเร็จก็ได หรือทั้งสองอยาง
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ความยาว

act–1: beginning / setup

act–2: middle / climax

act–3: ending

120 นาที

เปิ ดเรื่อง เปิ ดตัวละคร
(need’s actor)
หน้าที่ 1 – 30

ขัดแย้ง เผชิญหน้า (confrontation)
หน้าที่ 30 – 90

คลีค่ ลายปัญหา หลัง
climax (resolution)
หน้าที่ 90 – 120

จุดหักเหที่ 1 (plot point 1)
หน้าที่ 25 – 27

จุดหักเหที่ 1 (plot point 1)
หน้าที่ 85 – 90

เปิ ดเรื่อง เปิ ดตัวละคร
(need’s actor)
หน้าที่ 1 – 2 ½

ขัดแย้ง เผชิญหน้า (confrontation)
หน้าที่ 2 ½ – 8

จุดหักเหที่ 1 (plot point 1)
หน้าที่ 2 ½

จุดหักเหที่ 1 (plot point 2)
หน้าที่ 2 ½ – 8

10 นาที

คลีค่ ลายปัญหา หลัง
climax (resolution)
หน้าที่ 9 – 10

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

องค์ 1 (act1)

องค์ 2 (act2)

องค์ 3 (act3)

5 นาที

1½

หน้า

2½

หน้า

1

หน้า

10 นาที
25 นาที

2½
6

หน้า
หน้า

5
13

หน้า
หน้า

2½
6

หน้า
หน้า

120 นาที

30

หน้า

60

หน้า

30

หน้า

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบ ภาพยนตร ความยาว 120 นาที กับ ภาพยนตรสั้น 10 นาที

ภาพยนตรแตละเรื่อง อาจมีความยาวของเหตุการณแตละองก แตกตางกัน แตผูเขียนตองพยายาม
สรุปเรื่องทั้งหมดใหยาวไดแค 120 หนา ดังนั้น กอนลงมือเขียนโครงสราง ผูเขียนจะตองวางเหตุการณ ใน
ตอนจบเรื่อง ตอนเริ่มเรื่อง ที่จุดหักเหหลักที่ 1 และที่จุดหักเหหลักที่ 2 ใหชัดเจนเสียกอน จากนั้นจึงเริ่มลง
มือเขียน เชน
นักศึกษาสาวคนหนึ่ง ทดลองอยูกินกับแฟนหนุมซื่อบื้อที่แสนดี ในสถาบันเดียวกัน ตอมาพบวา ชีวิต
ไมมีความสุข ขณะที่เธอไปลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะ กับอาจารยหนุมใหมไฟแรง เธอหลงเสนห จนมี
ความสัมพันธกัน และมีทองในที่สุด แตความปรารถนาของเธอไมสมหวัง เธอก็ตัดสินใจ หนีจากแฟนเกา
และชายชูไป หลังจากคลอดลูกแลว เธอก็เลี้ยงลูกของเธอเองตามลําพัง
สิ่งแรกที่ตองทําคือ สรางโครงเรื่องใหไดกอน โดยคนหาวา ตัวละครคือใคร มีแอ็คชั่นอะไร โดยเริ่ม
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จากตอนจบของเรื่อง พบวา หญิงสาวคนนั้น หนีจากแฟนเกาและชายชูไป แลวคลอดลูกตามยถากรรม
ถามวา เธอคลอดที่ไหน ไปอยูกับใคร ยังไมจําเปนตองรูตอนนี้ แตสิ่งที่ผูเขียนตองรูใหไดกอน คือ ควรจะเริ่ม
เรื่องนี้อยางไร เพื่อตองการใหคนดูรูวา ทําไมหญิงสาวคนนั้น อยูกับแฟนหนุมแลว จึงไมมีความสุข ผูเขียน
ตองเผยใหเห็นสาเหตุวา การทดลองมีชีวิตคู ของหญิงสาวกับแฟนหนุม ทําไมจึงไมมีความสุข และควร
เปดเผยในตอนใด หรือฉากไหนของเรื่อง จึงจะเหมาะสม ขึ้นอยูกับการลําดับเหตุการณใหดูนาสนใจ
เมื่อตองการเปดเผยเหตุการณดังกลาว สิ่งที่ตองคํานึงถัดไปก็คือ การเปดฉากของเรื่อง ตองเปดเผย
ใหเห็นภาพ ที่เปนเงื่อนไขแรกที่ไดวางไว ดังนั้น การเขียนบทที่ดี ตองคิดวางแผนของเรื่อง ทดลองวางไว
หลายๆ แนวทาง เพื่อตรวจดูวาจะสรางพลังอะไรใหกับตัวละคร ดวยฉากแบบใด กลางวัน หรือ กลางคืน
ภายนอก หรือ ภายใน เปนฉากแอ็คชั่น หรือ ฉากบทพูด เห็นเหตุการณตอนใด ใหพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทันที
องก 1 เปดเผยชีวิตแตงงานที่ไมมีความสุข ของหญิงสาวคนหนึ่ง นักศึกษาสาวคนหนึ่ง รักแฟน
หนุม ที่เธอเห็นวารูปหลอและใจดี และมีความปรารถที่จะรวมชีวิตเดียวกัน เธอจึงตกลงยายไปอยูรวมกัน
กับแฟนหนุม จุดหักเหหลักในตอนจบ ขององก 1 คือ วันที่เธอไปสมัครเรียน วิชาศิลปะ เหตุการณนั้น
นําไปสูความสัมพันธ ระหวางเธอกับอาจารยหนุม แลวจากนั้น เรื่องก็พลิกผันไปสูทิศทางใหม
องก 2 เผชิญปญหา เปนการเริ่มความสัมพันธกับอาจารยหนุมของเธอ ที่นําเธอไปสูจุดสูงสุด คือ
“ทอง” และในจุดหักเหหลักที่ 2 ซึ่งเปนตอนจบของ องก 2 คือ ตอนที่เธอรูวาตัวเองทอง ซึ่งเปน แอ็คชั่น
ที่นําไปสูจุดคลี่คลายปญหา และบทสรุปในองก 3 เพราะไดคลายปมปญหาวา จะทําอยางไร นั่นก็คือ เธอได
หนีจากแฟนและอาจารยหนุม ซึ่งเปนชายชูไป
ถึงตอนนี้ ก็ไดปจจัย ในการวางรูปแบบโครงสรางแลว คือ ตอนจบ ตอนเริ่มเรื่อง จุดหักเหหลักที่ 1
และ จุดหักเหหลักที่ 2 ก็นําไปเขียนเปนแบบโครงสรางไดแลว ดังนี้
องก 1 เปดเรื่อง: ชีวิตแตงงานที่ไรความสุข
จุดหักเหหลักที่ 1: สมัครเรียนวิชาศิลปะ
องก 2 เผชิญปญหา: ความสัมพันธกับอาจารยหนุม
จุดหักเหหลักที่ 2: เธอรูตัววาทอง
องก 3 คลี่คลายปญหา: ทําอยางไร
จุดจบ ทิ้งแฟนหนุมและชูไป
ตัวอยาง แบบโครงสรางดังกลาว สามารถฝกเขียนกันได และทําบอยๆ โดยเริ่มเขียนตอนจบกอน
จะชวยใหมองเห็นแนวของเรื่องไดชัดเจน จากนั้นจึงคอยพิจารณาวา จะเปดเรื่องอยางไร ที่ไหน เวลาใด
โดยยังไมตองคํานึงวา เรื่องราวจะตองสมบูรณในคราวเดียว
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2.2.3

ฉาก

(scene)

ฉาก ในภาพยนตร หมายถึง (1) เหตุการณที่ใชแสดง แอ็คชั่นของตัวละคร (2) การรวมช็อท
หลายๆ ช็อท ที่เชื่อมสัมพันธกัน (3) คําอธิบายรายละเอียดของแอ็คชั่น เหตุการณในหวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่มีอยูในเรื่อง
ภาพยนตร แตละเรื่องจะมีจํานวนฉาก ไมเทากัน ฉากที่ควรนําเสนอ ตองเลือกฉากที่มีพลัง มี
ความหมาย มีคุณคา นาสนใจ (ดูรายละเอียดแลว ในหัวขอ 2.1 หลักการเลาเรื่อง (5) mise-en-scene
และหัวขอ 2.3.1 การวางแผนการเขียนบทภาพยนตร)
2.2.4

ตัวละคร (charractor)

ตัวละคร เปนผูมีบทบาทมากที่สุดของบท ผูเขียนบทจะตองกําหนดลักษณะ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ
ความใฝฝน และความตองการของตัวละคใหชัดเจน ตัวละครแตละตัว จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
อาจจะทางตรงหรือทางออม ผูสรางตัวละคร ตองบอกใหไดวา เรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนมุมมอง
ของตัวละครตัวใด (เลาเรื่องโดยใคร)
2.2.5

บทสนทนา (dialogue)

บทสนทนา มีหนาที่ (1) ผลักเหตุการณของเรื่อง ใหดําเนินตอไป และลดความซ้ําซากของฉาก
แอ็คชั่น (2) ตองการบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแกคนดู (สื่อสารกับคนดู) (3) เผยใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร
(ปูพื้นตัวละคร) (4) สรางความนาเชื่อถือใหแกตัวละคร (5) เชื่อมความสัมพันธ ระหวาง ตัวละครกับตัว
ละคร (6) บงบอกฐานะ หรือลําดับความสําคัญ ระหวางตัวละคร (7) ใชเชื่อมฉาก อาจใหฉากหนึ่งจบลง
ดวยคําพูดบางอยาง (แตยังมีเสียงพูดอยู) แลวตัดภาพฉากใหมเขามา (การลําดับภาพ แบบ montage)
บทสนทนา จะชวยเสริมการกระทํา และบงบอกลักษณะนิสัยของตัวละครใหเห็นชัดเจนมากขึ้น บท
สนทนากับตัวละคร จึงตองสอดคลองกลมกลืนกัน ผูเขียนตองรูจักตัวละครเปนอยางดี จึงจะเขียนบท
สนทนาไดกระชับเขาใจงาย กฏขอหาม ของการเขียนบทสนทนา คือ อยาพูดในสิ่งที่เปน แอ็คชั่น การเขียน
บทสนทนา จะตองใหสอดคลองกับ (1) ตัวละคร (2) โครงเรื่อง (3) การเชื่อมฉากและเหตุการณ (4) การ
สรางความตึงเครียด–ผอนคลาย (5) ขอเท็จจริงของเนื้อหา
บทสนทนาตองสัมพันธสอดคลอง กับเพศ อายุ อาชีพ ระดับภาษา การศึกษาของตัวละคร สําเนียง
ภาษา ถิ่นที่อยูอาศัย และเชื้อชาติ จังหวะ แอ็คชั่น อารมณ ของตัวละคร ผูเขียน ควรเลือกใชบทสนทนาที่
กอใหเกิดความสัมพันธทางอารมณ เชน ความรูสึกรัก ชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย คําสนทนางาย หรือวลี
บางอยาง อาจใชเชื่อมฉากหรือเหตุการณได ชวยยนระยะเวลาและพื้นที่การสื่อสารได เชน โจรสองคนปลน
ธนาคาร เมื่อทั้งสองพรอมเขาปลน ก็ตัดภาพภายในอาคาร แลวเริ่มเหตุการณ การปลนธนาคารของพวก
เขาไดเลย
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การสรางความตึงเครียดหรือผอนคลาย ดวยบทแอ็คชั่น อาจไมเพียงพอ ตองใสบทพูดเสริมเขาไป
ดวย เพื่อเพิ่มผลทางอารมณ (บีบหัวใจคนดู) กฎขอหามในการใชบทสนทนากับแอ็คชั่น คือ บทพูดที่มีการ
ชี้นํามาก จะลดอารมณของฉากนั้นลง บทพูดที่มีการชี้นํานอย จะเพิ่มผลทางอารมณ พูดนอย หรือ พูดทิ้ง
ไว ใหคนดูคิดตอ สรางความรูสักคลุมเครือ ไมชัดเจน ทําใหคนดูสงสัย ตองติดตามเรื่องราวตอ การลด
ความตึงเครียด มักสอดแทรกบทตลกเขาไป เชน การนําบทพูดตลกในฉากถัดไป ตัดเขามา กอนที่จะขึ้น
ภาพของฉากใหม
บทบรรยาย ทั้งแบบไมเห็นตัวละคร และแบบเห็นตัวละคร ใชกันมากในภาพยนตรสั้น เพราะมีเวลา
จํากัดในการพัฒนาเรื่อง จึงบรรยายใหผูชมเขาใจเรื่องราวแทนภาพ ถาเปนภาพยนตรเรื่องยาว มักใชักับ
เรื่องราว หรือ เหตุการณที่มีความซับซอนมาก การบรรยาย อาจใชแบบ ไมเห็นตัวผูบรรยาย (off–scene)
หรือ เห็นตัวผูบรรยาย (on-scene) หรือจะใหตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง เปนผูพูด เพื่อถายทอดความในใจ
(interior dialogue) รัก–ชอบ เห็นดวย–ไมเห็นดวย หรือ จะมีเสียงผูบรรยายตางหาก เปนบุคคลที่อยูนอก
เหตุการณ (exterior dialogue) เพื่อใหคนดู รูสึกอยูหางไกลจากเรื่องราว มักใชภาษาเปนทางการ มี
รูปแบบ มีขอมูลที่นาเชื่อถือ ชัดเจน
บทเงียบ ใชเพื่อผลทางอารมณ การผสมผสานกัน ระหวางภาพและเสียง จะเกิดผลทางอารมณสูง
ถานําบทเงียบมาใชกับฉากที่มีเสียง มิติของความเงียบจะมีพลัง อารมณของคนดูจะพุงไปที่ภาพทันที ซึ่ง
เปนไปตามหลักที่วา “ถาลดการชี้นําดวยเสียงลง (less direct) จะกอใหเกิดผลทางอารมณ (up depress)
สูงขึ้น” และหากตองการเพิ่มความเงียบ ใหมีพลังมากขึ้น ก็อาจเปลี่ยนความเงียบ ใหเปนความมืด แลว
ตามดวยเสียงกรีดรอง หวาดกลัว ภาษาที่ใชในบทสนทนา สามารถสรางความรูสึกของการกระทําไดเปน
อยางดี อยาลืมวา ถาตองการสรางความสะเทือนอารมณ ก็ไมควรใชบทพูดมากเกินไป
ขอเท็จจริง ที่จะใสลงไปในบทสนทนา จะสรางความนาเชื่อถือใหแกตัวละคร ผูเขียนบทจะตองศึกษา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้น มาเปนอยางดี โดยเฉพาะ ภาพยนตรที่ตองการเสนอความจริงทางสังคม
ธรรมชาติ และวิทยาการตางๆ หากตองการนําเสนอเกี่ยวกับความเชื่อ ความจริงเหนือธรรมชาติ หรือ
จินตนาการเพอฝน บทสนทนา ก็ตองพูดใหมีความนาถือมากยิ่งขึ้น
2.3

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

4

ช็อท เปนวิธีการถายภาพตอเนื่องหนึ่งครั้ง หมายถึง กดปุมบันทึกภาพ (record) ตอเนื่องจนกวาจะยกเลิกการ
บันทึก (stop) เรียกวา 1 ช็อท ภาพแตละช็อท เมื่อนํามารวมกัน จะเรียกวา ฉาก ช็อทที่ไมตอเนื่อง หรือ ไม
สามารถเชื่อมโยงเปนพวกเดียวกันได เรียกวา ข็อทแทรก
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รวมกันเปนทอนใหญ เรียกวา ฉาก (scene) จากช็อท รวมกันเปนฉาก หลายฉาก รวมกันเปนตอน และ
หลายตอน รวมกันเปนเรื่องหนึ่งเรื่อง
ฉาก หรือ ซีน (scene) หมายถึง สถานที่ (place) หรือ เครื่องประกอบฉาก (props – sets) ที่
จัดสรางขึ้นหรือดัดแปลงขึ้น เพื่อใชในการแสดงละคร หรือการถายทําภาพยนตร ประกอบดวยซ็อทภาพ
ตั้งแต 2 ช็อท ขึ้นไป ในสถานที่และเหตุการณเดียวกัน ตอน หรือ ซีเควนซ (sequence) คือ ชวงเหตุการณ
หนึ่ง ซึ่งเกิดจากซีนหลายๆ ซีนรวมกัน หนึ่งตอนของภาพยนตร อาจประกอบดวยซีนเดียวหรือหลายซีน
บทภาพยนตร แบงออกเปน 3 สวน คือ บทโครงสราง (plot structure) บทแสดง (screenplay)
และ บทถายทํา (shooting script) ผูเขียนบท เปนผูเขียนบทโครงสราง และบทแสดง ในขั้นตอนการสราง
ภาพยนตร ทีมงานสราง จะเปนผูตีความบทแสดง เพื่อจัดทําบทถายทํา
บทโครงสร า ง อาจเขี ย นขึ้ น มาใหม ทั้ ง หมด หรื อ ดั ด แปลงจากนวนิ ย าย ประกอบด ว ยเรื่ อ งย อ
(synopsis) เคาโครง (outline) และเคาโครงขยาย (treatment) บทแสดง บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
บรรยากาศของฉาก แอ็คชั่น และคําสนทนา ของตัวละคร ตามลําดับเหตุการณ ตั้งแตตนไปจนจบเรื่อง แต
ยังไมบอกรายระเอียดของการถายภาพ บทถายทํา จะบอกรายละเอียดของการถายภาพ มุมกลอง การจัด
ฉาก การจัดแสง แอ็คชั่นของนักแสดง (blocking) และองคประกอบอื่นๆ อาจมีการรวมฉากไวในสถานที่
เดียวกัน (ดูรายละเอียด บทที่ 5)
2.3.1

การวางแผนการเขียนบทภาพยนตร

การเขียนบทภาพยนตร มีวิธีการ ลีลา และรูปแบบการเขียน ดังนี้
(1)

วัตถุประสงคของฉาก (purpose)

ฉากของภาพยนตร 1) ทําใหเรื่องดําเนินไปตั้งแตตนจนจบ ฉาก ตองมีความชัดเจน ฉากใดมี
ลักษณะคลุมเครือ ควรถูกตัดออกไป 2) ฉาก ทําหนาที่เปดตัวละคร สถานที่ เหตุการณ สนับสนุนแอ็คชั่น
ของตัวละคร สรางอารมณ สรางความสัมพันธใหแกตัวละคร 3) ฉาก เปนตัวกําหนดปญหา หรือ
คลี่คลายปญหา หรือ สรางความซับซอนใหแกเรื่อง
(2)

โครงสรางภายในของฉาก (internal

scene structure)

มีปจจัยหลายประการ ที่ทําใหใหฉากมีความโดดเดน มีคุณคา มีพลัง ไดแก ตัวละคร การจบฉาก
การหักมุม การเขาฉากชา ความลื่นไหล ความตอเนื่อง จังหวะ แอ็คชั่น น้ําหนักอารมณ ความสัมพันธของ
ฉาก การเชื่อมตอฉาก การทําใหฉากโดดเดน
–ตัวละคร ตัวละครที่ดี ตองระบุความขัดแยงใหชัดเจน วาขัดแยงกับใคร เรื่องอะไร เชน ธงเงิน พา
ชาวบานเรียกรอง ใหนายตักตวง นายก อบต. ชี้แจงเงินสวัสดิการกองทุนที่เก็บจากสมาชิก หายไปไหน แต
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ตักตวง ไมตอบ ขอใหชาวบานเลิกการชุมนุม ความขัดแยงดังกลาว สามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดทาง
อารมณได
–การปดฉาก หรือการจบฉาก ไมควรใหจบแบบทันทีทันใด หรือจบแบบหวนๆ ควรทิ้งปม หรือแงคิด
ใหชวนติดตาม เพื่อใหจบในฉากถัดไป
–การหักมุม ควรมีการหักมุม หรือการหักเหเรื่องภายในฉาก เพื่อใหคนดูคาดเดาเหตุการณอนาคต
จะชวยรสชาติใหกับเหตุการณในฉากนั้น
–การเขาฉากแบบชา หรือ การเขาซีนชา คือ การใหแอ็คชั่นของตัวละคร เกิดขึ้นกอนใหเรื่องดําเนิน
ไป หากภาพในเหตุการณใดที่คนดูเขาใจ รูเรื่องแลว ก็ไมจําเปน ถามีควรตัดออก เชน
แอ็คชั่นทั้งหมด เริ่ม: สมชายกับสมหญิง เขามานั่งในราน สั่งกาแฟ พูดคุยขัดแยงกันตลอดเวลา
จนกระทั่งนําไปสู การตัดสัมพันธรัก และแยกยายกันออกจากรานไป จบฉาก. หากตองการใหฉากนี้มีพลัง
ก็อาจเพิ่มเวลาใหแกฉากนั้น เรียกวา การเขาซีนชา ทําใหดูเหมือนวา คนดูเขาไปมีสวนรูเห็นวา เรื่องมัน
เปนมาอยางไร ดวยการเพิ่มแอ็คชั่นนํา เริ่ม: ในรานกาแฟ สมชายกับสมหญิง นั่งที่โตะมุมคอนขางลับตา
คุยเรื่องอื่นกอน แลวคอยๆ เขาเรื่องสวนตัว ฝายหนึ่งเริ่มไมพอใจ สรางความขัดแยงกัน และรุนแรงขึ้น
จนถึงขั้น… (ในที่สุด เขาและเธอ จึง…) ตัดสัมพันธความรักกัน จบฉาก.
–การปลอยใหฉากลื่นไหล ผูเขียนบท จะตองวางแผนใหเหตุการณในฉาก นาสนใจ นาติดตาม
ตลอดเวลา เชน จุดวิกฤติหนึ่งอุบัติขึ้น และกอนไปถึงจุด climax ก็ควรมีภาพอื่นมาแทรก สรางปริศนา
ชวนติดตามเหตุการณ ซึ่งอยูในฉากตอไป วาเกิดอะไรขึ้น สิ้นสุดลงอยางไร
–ความตอเนื่อง การดําเนินเรื่องแบบฉากตอฉาก ตอเนื่องตามลําดับตั้งแตตนจนจบ (เรียงลําดับ
ตามเวลา สถานที่) อาจทําใหเรื่องนาเบื่อ ควรตัดสลับเหตุการณ ใหกระชับ รวดเร็ว (แตจะตองใหคนดูรู
เรื่องดวย) เชน การขึ้นภาพยอนอดีต สะทอนความคิดของตัวละคร การแทรกภาพเหตุการณ ในขณะตัว
ละครสองตัวคุยกัน เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เหตุการณก็สิ้นสุดในเวลาใกลเคียงกัน ตัวอยาง นักฆาสอง
คน สนทนาตอเนื่องกัน เกี่ยวกับการวางแผนสังหาร แตสถานที่เปลี่ยนไปจาก หองอาหาร หองล็อบบี้ ลิฟท
พอมาถึงที่ประตู พวกเขาก็พบเหยื่อ และสังหารทันที การเลาเรื่องแบบนี้ เรียกวา มองทาจ (montage)
–จังหวะความเร็ว การดําเนินเรื่องในแตละฉาก ตองวางจังหวะ ลําดับ ของแอ็คชั่น ลีลา การเขา
เฟรม การออกเฟรม เชน บทสนทนา (พูดยาว พูดสอด พูดขัด) แอ็คชั่น (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
–น้ําหนักและอารมณ การใหน้ําหนักและอารมณแกฉาก จะชวยใหฉากนั้น มีความสําคัญเพิ่มขึ้น
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อารมณ ขัดแยง ที่รุนแรงหรือแผวเบา มีผลตอการเรงจังหวะความเร็วของภาพยนตร
–แอ็คชั่น ควรกําหนดใหตัวละครมีแอ็คชั่น (การกระทําบางอยาง) ในฉากที่มีบทสนทนา ไมควร
ปลอยใหตัวละครสองตัว นั่งหรือยืนพูดๆ โตตอบกันโดยไมมีแอ็คชั่นใดๆ เชน ภาพเจานาย เรียกพนักงาน
คนหนึ่งเขาไป แลวไลเขาออกจากงาน ช็อทนี้ไมมีแอ็คชั่น ควรปรับเปน ใหเจานายเรียกพนักงานคนนั้น เขา
มาในหอง แลว ใหเขารินกาแฟให (อาจเพิ่มบท พนักงานทํา กาแฟหกเลอะเทอะ) กอนที่จะพูดวา “ผม
ตองการใหคุณ ลาออก” หรือ จะใหอีกฝายนั่ง แตอีกฝายเดินไปดวย พูดไปดวยก็ได
–ประเภทของฉาก ที่ชวนใหนาติดตาม คือ ฉากมุมมองของตัวละคร (point of view) เหตุการณ
จากมุมมองของตัวละคร (Whose scene is it?) ตัวหนึ่ง ฉากประเภทนี้ สรางขึ้นเพื่อใหความสําคัญแกตัว
ละครตัวนั้น ฉากตึงเครียด ขดแยง (scene tension / conflict) ฉากการซอนเรน การสรางประหลาดใจ
(scene suspense and surprise) ฉากที่เปนจุดสูงสุดทางอารมณ (climax)
–ความสัมพันธของฉาก การนําฉากแตละประเภท สูจอภาพ อาจสลับกัน เพื่อลดทอนความซ้ําซาก
จําเจ เชน ถาฉากเชื่องชานาเบื่อ ก็อาจคั่นดวย ฉากวิกฤติ หักมุม หรือซอนเงื่อนเขาไป ฉากแอ็คชั่นถา
มากไป ก็อาจคั่นดวย บทสนทนา ถามีฉากเนนอารมณมากเกินไป ก็อาจคั่นดวย ฉากเปดเผยตัวละคร
สเนหของภาพยนตร อยูที่การสรางฉากใหมีความเขมขน การเชื่อมฉาก ตองสัมพันธกับจังหวะ ความเร็ว
อยางมีเหตุมีผล ฉากที่ควรนํามาเชื่อมสัมพันธกัน ไดแก
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:
ฉาก:

บทสนทนา กับ แอ็คชั่น
จังหวะตัดตอชา กับ ตัดตอเร็ว
ตลก กับ ตึงเครียด
ยาว กับ สั้น
กลางวัน กับ กลางคืน
ภายใน กับ ภายนอก
นิ่ง กับ เคลื่อนไหว
เล็ก กับ ยิ่งใหญ
มุมมองแทนสายตา กับ มุมมองเหตุการณ
เสียงดัง กับ เงียบ
ใกล กับ ไกล (ขนาดภาพ มุมกวาง กับ มุมแคบ)
ยอนอดีต สูอนาคต กับ เวลา เหตุการณจริง
เนนสาระ กับ เนนอารมณ
เสนอประเด็นสําคัญของเรื่อง–ตัวละคร–อารมณ กับ เสนอแบบโครงเรื่อง

–การเชื่อมฉาก

ตองทําใหดูราบรื่นและตอเนื่อง ทําไดหลายแบบ เชน CUT, FADE, DISSOLVE
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หรือ การเชื่อมตอดวยบทพูดกอน แลวเห็นภาพตามมา เชน การเชื่อมตอฉากมิติเวลา ภาพยนตรเรื่อง
Dragon Wars (2007) ตอนอีธานจับมือซาราห พากันกระโดดหนาผาลงทะเล ที่กําลังมีคลื่นหมุนวน เพื่อ
หนีการไลลาของงูยักษ เชื่อมตอกับภาพคลื่นน้ํากาแฟในถวย (เหมือนคลื่นทะเลหมุน) เปนการตัดสลับจาก
อดีตกลับมาปจจุบัน
–การสรางฉากใหโดดเดน

ฉากที่โดดเดน จะสรางความรูสึกทางอารมณ ใหแกผูชม เชน ตื่นเตน
เคลิบเคลิ้ม ความนาสพรึงกลัว หดหู นาสมเพท เปนตน ลักษณะฉากที่โดดเดน ไดแก
ฉากสวาง กับ ฉากมืด
ฉากที่มีวัตถุ และองคประกอบในภาพ (subject) หนาแนน หรือ เบาบาง
ฉากที่มีพื้นหลัง (background) วุนวายสับสน หรือ เงียบสงบ
ฉากที่มีเสียงเงียบ หรือ เสียงดังอึกทึก
ฉากที่มีสีสัน หรือ จืดชืด
ฉากที่มีโทนสีเย็น หรือ โทนสีรอน
ฉากที่ใหแสง low key หรือ high key
ฉากที่มองเห็นพื้นที่กวาง หรือ แคบ
ฉากมีเสียงดนตรี (music) หรือ ไมมี
ฉากจําเปนตองใช สัญญะ (semiology) อธิบายความหมายในฉากหรือไม
ฉากมีกิจกรรมใด มาขัดขวาง หรือ ตองเพิ่ม แอ็คชั่น หรือไม
(3)

ตัวละคร (character)

ตัวละคร ในนวนิยายกับในภาพยนตร มีความแตกตางกัน ตัวละครบทภาพยนตร ผูเขียนบทจะตอง
บรรยายใหผูกํากับ ผูสราง และนักแสดง มองเห็นเปน “ภาพ” การกระทําของตัวละคร (ภาพจน) จากนั้น
นักแสดงกะจสวมบทบาท เปนตัวละครตัวนั้นบนจอภาพ เพื่อใหคนดูตีความหมายจากการกระทําของตัว
ละคร (ภาพลักษณ) เปนการบงบอกวา ตัวละครคิดอยางไร รูสึกอยางไร มีอารมณอยางไร แตตัวละคร
ในนวนิยาย ถูกเขียนดวยขอความที่เปนภาษา ผานความรูสึก อารมณ และ ความคิด ซึ่งทําไดงายกวา
สิ่งสําคัญในกาเขียนบทภาพยนตร คือ ทั้งผูเขียนและผูตีความบท จะตองรูภูมิหลังและลักษณะนิสัย
ของตัวละครเปนอยางดี เพื่อจะไดกําหนดบทบาท ใหดูสมจริงและสมเหตุสมผล สรางความนาเชื่อถือ ใหแก
บทภาพยนตร ดังนั้น ผูเขียนตองคนหาตัวละครหลักของเรื่องใหได วาคือใคร เกี่ยวของกับใคร ถามีตัว
ละครหลายตัว ตองใหน้ําหนักตัวละคร วาใครคือตัวหลัก (พระเอก นางเอก ผูราย) เมื่อไดแลว ก็แยก
สวนประกอบชีวิตของตัวละคร ออกเปน 2 ดาน คือ เรื่องราวชีวิตภายใน กับ ภายนอก
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3.1)

เรื่องราวชีวิตของตัวละคร

ภูมิหลัง (background) ของตัวละคร เปนเรื่องราวชีวิตภายในจะถูกซอนไว ผูเขียนบทหรือผูตีความ
จะตองคนหาคําตอบวา ทําไมเขาจึงคิดและกระทําเชนนั้น เรื่องราวชีวิตภายนอก เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
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 สิ่งที่ตัวละคร “อยากเอาชนะ” อุปสรรคที่ขัดขวางอยู กอใหเกิด
ความขัดแยง ระหวางความตองการของตัวละครกับอุปสรรค เมื่อตัวละครมีความตองการ ก็จะเกิด แอ็คชั่น
เปนแรงผลักดันใหเรื่องดําเนินไปขางหนาอยางมีทิศทาง วิธีสรางความตองการของตัวละคร คือ การตั้ง
คําถามกอนลงมือเขียนบทวา ตัวละครหลักตองการอะไร และมีอะไรเปนแรงจูงใจใหเกิดความตองการนั้น
3.3)

การกระทํา - แอ็คชั่น (action)

ตัวละคร คือ แอ็คชั่น และ แอ็คชั่น ก็คือ ตัวละคร ภูมิหลังของตัวละคร มีสวนผลักดันใหเกิดแอ็คชั่น
ภูมิหลังของตัวละคร ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ ชีวิตสวนตัว และทุกๆ สิ่งทั้งที่เปดเผย และที่ซอนอยู
ภายใน หรือในมุมมืดของตัวละคร เชน อาชีพ ทําอะไร ทํางานที่ไหน 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)

เมื่อกําหนดความตองการของตัวละครไดแลว ผูเขียนจะตองสรางอุปสรรคขัดขวาง ใหแกตัวละคร
หากเพิ่มความตองการใหสูงขึ้น อุปสรรคก็ควรจะมากขึ้น ความขัดแยงก็จะรุนแรงขึ้นตาม เปนการบีบคั้นใจ
คนดู วาตัวละครจะแกปญหาอุปสรรคนั้นไดหรือไม ผูเขียนบท ตองรูจักวางประเด็นอุปสรรคของเรื่องไว
ลวงหนา กอนที่จะลงมือเขียน โดยกําหนดเปนประโยคหลักสําคัญ (the premise) เชน “เกิดอะไรขึ้น
ถา…” (What’s happened if…) บทที่ไมมีปมขัดแยงเลย ก็ไมจําเปนตองมีตัวละคร หาปราศจากตัวละคร
ก็จะไมมีแอ็คชั่น และเมื่อไมมีแอ็คชั่น ก็ไมมีเรื่องราว
ความขัดแยง มีหลายประเภท ดังที่กลาวไปแลวในหัวขอ 2.1 หลักการเลาเรื่อง คือ ขัดแยงกับ
ตนเอง ขัดแยงกับคนดวยกัน ขัดแยงกับสังคม ขัดแยงกับธรรมชาติ ความขัดแยงของตัวละคร การสราง
ความขัดแยง ตองสัมพันธกับปจจัยอื่นๆ เพื่อใหเรื่องดําเนินตอไปอยางมีรสชาติ และสมเหตุสมผล ผูเขียน
บท ตองสรางจุดเชื่อมของอารมณ ระหวางคนดูกับตัวละครใหดี โดยใหตัวละคร แสดงความตองการออกมา
และอะไรเปนเหตุใหเกิดความตองการนั้น เชน สมชาย ตองการเงินไปซื้อของที่จําเปน แตไมมีเงิน เขาจะหา
เงินมาไดอยางไร ถาปลน ก็จะตองขัดแยงกับ สังคม กฎหมาย ถาฉกชิงตอหนา ก็ตองเผชิญกับเจาของ
ทรัพย (ขัดแยงกับคนดวยกันเอง) บังเอิญตองชวยหญิงสาวที่กําลังจะจมน้ํา เมื่อชวยไดแลวหญิงสาวยัง
หมดสติอยู เห็นสรอยคอ คิดจะฉกเอาแลวหนีไป หรือจะพาสงโรงพยาบาล (ขัดแยงกับตนเอง)
3.5)

มิติของตัวละคร

ความนาเชื่อถือของตัวละคร คือ นักแสดงสามารถ “สวมบท” เปนตัวละคร ที่มีมุมมอง (point of
view) มีการเปลี่ยนแปลง (change) มีนิสัย–ทัศนคติ (attitude) เปนของตนเอง ไมใชแสดงเสแสรงเปน
ตั ว ละครแต ล ะตั ว ควรมี มุ ม มองของตนเองอย า งชั ด เจน เช น ต อ ต า น–สนั บ สนุ น เห็ น ด ว ย–ขั ด แย ง
ยอมรับ–ปฏิเสธ การสรางมุมมองของตัวละคร จะทําใหเรามองเห็นความแตกตางของตัวละครชัดขึ้น สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ พฤติกรรม ซึ่งจะสรางความตางศักดิ์ใหแกตัวละคร ทําใหงายแกการคนหาวา
ละครตัวใดเปนพระเอก นางเอก หรือผูราย ละครตัวใดเปนตัวหลัก ตัวรอง ตัวประกอบ
3.6)

แนวทางการสรางตัวละคร

การคนหาประวัติ ขอมูล ความตองการ มิติของตัวละคร จะทําใหผูเขียนบท สามารถเขาถึงอารมณ
ลึก หรือ ความคิดซับซอนภายใน ของตัวละคร ผูเขียนบท จะตองนําตัวตนเขาไปอยูรวมกับตัวละครในเรื่อง
ใหได ตั้งแตเริ่มตนจนจบเรื่อง และตัวละครที่สรางขึ้นนั้น วิธีการสรางตัวละคร ทําไดหลายวิธี เชน

73

บทที่ 2 บทภาพยนตร

–การคนหาประวัติภูมิหลังชีวิต ของตัวละคร เกิดที่ไหน อายุเทาไร ครอบครัว การศึกษา อาชีพการ
งาน การบอกเลาภูมิหลังของตัวละคร อาจสรางเปนเหตุการณยอนอดีต หรือใชในบทสนทนาเปนตัวเลา
เชน ฉากคนขับรถเจาอารมณ รีบขับรถออกไป แตไปไมไดเพราะ มัวเดินหนาถอยหลังไปชนรถคนอื่นหลาย
คัน และหนึ่งในนั้นคือรถของตํารวจ ตํารวจจะออกใบสั่ง แตเขาก็ประชดโดยการฉีกใบสั่งทิ้ง โดยไมสนใจวา
จะเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองมองหนากัน แลวชายคนนั้นก็ขับรถออกไป โดยตํารวจไมสามารถทําอะไรได ฉาก
ตอไป เปนฉากเฉลยวา คนขับรถกับตํารวจ มีความสัมพันธลึกซึ้งกันมากอน โดยฉายใหเห็นภาพยอนอดีต
–การคนควาหาขอมูล (research) จากเอกสาร ภาพถาย บุคคล ขอมูลจากชีวิตจริง เชน ชีวิตของ
วิศวกร ครู หมอ หญิงขายบริการ คนขับรถตุกตุก
3.7)

พลังของตัวละคร พลังแหงภาพ พลังของการเลาเรื่อง

ภาพยนตรกับโทรทัศน มีพลังในการเลาเรื่องแตกตางกัน ทีวี มีลักษณะทางกายภาพ และภาวะ
แวดลอม เหมาะสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ มิไดสรางขึ้นมาเพื่องานถายทอดสุนทรียารมณ แตการ
เลาเรื่องดวยภาพ เปนสื่อถายทอดความรูสึก ซึ่งตองใชพลังในการสรางสรรคภาพมากกวา และใหผูรับชม
เขาไปมีสวนรวมในภาพนั้นดวย ภาพแอ็คชั่น จะชวยเปดเผยใหเห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร (มิใชแคคําพูด
ซึ่งนาสนใจนอยกวา) “สิ่งที่เขาทํา คือ ตัวเขา. ไมใช สิ่งที่เขาพูด” (actions is character) การเลาเรื่อง
ดวยภาพแบบภาพยนตร จึ งมีพลังมากกว า การเล าเรื่ องโดยจอที วี เพราะรายการทีวี มีอุปสรรคเรื่ อง
ระยะเวลา (ความยาว) ในการนําเสนอ ตอนละ 10 นาที หรือ 25 นาที ตองแบงเวลาใหกับโฆษณา ทําให
การเลาเรื่องขาดตอน
เหตุการณและแอ็คชั่น เปนตัวสรางพลังใหแกตัวละคร เชน ฉาก ฝนตก อาบน้ํา ไฟใหม ระเบิด
หมอกควัน เชน คืนหนึ่ง หลังจากเขา ผานการฆาตกรรมเหยื่อเสร็จ จนตัวเองมีคราบเลือดเต็มตว จึงรีบ
เขาที่พัก ไปอาบน้ํา การอาบน้ํา เปนภาพเปรียบเทียบใหเห็นถึง การชําระลางความโกรธแคน และ การ
ทรยศ น้ําที่พรั่งพรูออกมาจากฝกบัวชะโลมตัวเขา เหมือนเปนลางบอกเหตุการลางมลทิน คือ การเตรียม
ตัวไปสูความตายของเขาที่จะเกิดขึ้น ในคืนตอมา
วิธีสรางพลังใหแกตัวละคร เชน
–การอธิบายลักษณะทางกายภาพ (physical description) ของตัวละคร เพศ อายุ รูปราง น้ําหนัก
สวนสูง สีผิว นัยนตา ผม ทาทาง เสียง เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องใช
–การอธิบายฉาก (mise-en-scene) เพื่อใหเห็นลักษณะของตัวละคร เปนการเสริมบทบาทและพลัง
ใหแกตัวละคร กฎพื้นฐานของการเขียนบทภาพยนตร คือ ไมพูดในสิ่งเดียวกับที่คนดูเห็น
–เสียงบรรยาย บทพูดที่ไมเห็นตัวผูแสดง (voice over: V.O.) ก็สรางฉากใหมีพลังไดอีกแบบหนึ่ง
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–ถาตองการใชภาพถาย หรือภาพขาวจากหนังสือพิมพ เขามาในฉาก ใหเขียนบทบรรยายกอน โดย
ไมตองกังวลเรื่องภาพ จากนั้น จึงเลือกภาพถายใหเหมาะสมกับบทบรรยาย ฉากละประมาณ 4–5 ภาพ
–การยอนอดีต (flashback) คือ การตัดสลับฉากปจจุบันกับอดีต เพื่อใหเห็นพลังแหงภาพ แมวาใน
โลกแหงความเปนจริง ภาพเหตุการณในอดีตหรืออนาคต เปนสิ่งที่มนุษยปกติไมอาจเขาถึงได แตในโลกของ
ภาพยนตร สามารถทําได ไมมีขอจํากัดในเรื่องมิติเวลา มิติสถานที่ เพียงแตผูสรางรูจักใชเทคโนโลยีดาน
ภาพ มาใชสรางภาพเหลานั้น ใหคนดู “เชื่อ” วานั่นคือเหตุการณจริง
–การคิดลวงหนา (forward) คือ การตัดสลับฉาก ระหวางอนาคตกับปจจุบัน เชน ในภาพยนตร
เรื่อง Sherlock Holmes ตอนที่ โฮลม คิดวางแผนทํารายคูตอสู ในระหวางตามดูพิธีกรรมของลอรดแบล็
ควูด และการตอสูในสังเวียน เขาจะวางแผนไวลวงหนากอนเผชิญหนากันศัตรูตัวจริง และในภาพยนตร
เรื่อง NEXT (2006) ตัวเอกในเรื่อง มีพรสวรรคพิเศษ สามารถมองเห็นเหตุการณลวงหนาได 2 นาที พลัง
ของฉาก อยูที่การนําเสนอ เหตุการณลวงหนา แลวตัดกลับมาที่เหตุการณปจจุบัน
2.3.2

การเขียนบทโครงราง และ โครงเรื่องขยาย
(1)

การเขียนโครงราง (outline)

โครงราง คือ การสรุปเรื่องแบบสั้นๆ ความยาวประมาณ 5–15 หนา และจะไมรวมเอาบทสนทนา
มาใสไว การเขียนโครงราง ชวยใหผูเขียนบทหาโครงสรางของเรื่อง และมองเห็นทิศทางการพัฒนาเรื่อง
ตอไป บทโครงราง จะใชเพื่อนําเสนอตอผูมีสิทธิอนุมัติงบประมาณสราง (ผูอํานวยการสราง) เมื่อเขียนโครง
รางเสร็จแลว ก็จะนําไปขยายเขียนเปนบทภาพยนตรจริงๆ ที่เรียกวา สกรีนเพล (screenplay)
ตัวอยางการเขียนบทโครงราง (Outline)
ภาพยนตร เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง (alive)[5]
องก 1
น.ส.นาคอนงค บุศยประเวศ หรือ นาค. ตําแหนงเจาหนาที่พิเศษ สถาบันขอมูล พันธุกรรมมนุษย
แหงชาติ (TGR) ซึ่งตั้งอยูในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. เธอเขารับการตรวจสอบและทําบันทึกทะเบียน
ประวัติพันธุกรรม (Genome mapping) เพื่อคนหาสาเหตุความเจ็บปวยในอนาคต. ผลปรากฏวา เธอเปน
โรคมานตาแพแสง. อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น เมื่อมีอายุประมาณปที่ 29 และเธอก็เก็บเรื่องนี้ไวเปน
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. เธอมีเพื่อนสนิทที่ทํางานดวยกัน แต
ทํางานในสวนที่เปนโรงพยาบาล ชื่อ ศศิประพิน หรือ ศิ. แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ และแอบเปนชูกัน โดยที่
นาคไมรู.
ความสัมพันธของคนทั้งสาม เริ่มกอตัว ตั้งแตพวกเขาเรียนแพทย ตั้งแตปหนึ่ง จนกระทั่งจบ และ
ทํางานในสถานที่ใกลกัน. ดังนั้น ระหวางเพื่อนกับคนรัก ทําใหพวกเขาแยก ความรูสึกออกจากกันไดยาก.
ป 2037 เมียนมา กับ จีน เผชิญหนากัน. กรณีพิพาทอํานาจเหนือดินแดนแนวตะเข็บชายแดน ที่
เปนแหลงน้ํามันปโตรเลียม แหลงสุดทาย ในภูมิภาคนี้. จีน กับ ไทย มีขอตกลงระหวางประเทศ ในการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยน เทคโนลียีชีวภาพกันอยู. และรอยเอก มาฆวัตร ก็เปนผูเชี่ยวชาญดานนี้ เขาเปน
แพทยทหาร สังกัดโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กองทัพบก.
เพื่อยุติปญหารักสามเสาระหวาง มาฆ นาค และ ศิ. มาฆ จึงตัดสินใจแตงงานกับ นาค. เขาคิดจะ
ซื้อเรือนหอในหมูบานชลประภา ซึ่งเปนหมูบานจัดสรรของ ธนา เพื่อนสนิท เพื่อเปนของขวัญแตงงาน. แต
เธอหามไว ขออยูบานทาวนโฮมไปพลางกอน เพราะสะดวกในการไปทํางานมากกวา.
สงครามระหวางเมียนมากับจีน ก็เกิดขึ้น. เมียนมา เปนฝายเปดศึกกอน ดวยการใชอาวุธเชื้อโรค.
องก 2
นาค แตงงานกัน มาฆ แลว แต ศิ ยังทําใจไมได และไมอาจหักใจเลิกรากับ มาฆ ได. เธอจึงเปน
ฝายรุกมากกวา จนผูชายอยาง มาฆ ไมอาจหักหามใจได. วันหนึ่ง เรื่องชูสาวรูไปถึง นาค ในขณะที่เธอ
ทองไดสี่เดือน. ความขัดแยงระหวาง มาฆ กับ นาค ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และไมรูวาจะตัดสินปญหา
อยางไรดี.
สงครามระหวาง เมียนมา กับ จีน ยังดําเนินตอไป. ดูเหมือนวาประเทศใหญอยางจีน ประสบปญหา
อยางหนักเรื่องอาวุธเชื้อโรค. จากฝายเมียนมา จึงรองขอความชวยเหลือจากไทย ในฐานะพันธมิตร.
ประเทศไทยสง พลโทยุทธ กับ รอยเอกมาฆวัตร และทหารจํานวนหนึ่ง ไปทํางานในภาคสนาม รวมกับ
ทหารฝายจีน. มีภาระกิจสําคัญคือ วิเคราะหหาสารเคมีชีวภาพ เพื่อตานการทําลายลางของอาวุธเชื้อโรค
จากฝายศัตรู.
เรื่องราวบาดหมางใจกัน ระหวาง มาฆ กับ นาค ยุติลงชั่วคราว. ความรูสึกหวงหาอาลัยรัก ของ
สองสามีภรรยา ก็เขามาแทนที่. มาฆ มารูวาเมียทอง ก็ตอนออกเดินทาง ยิ่งสรางความหวงอาลัยขึ้นอีก
หลายเทา. นาค เองก็เศราไมแพกัน เพราะไปสงครามคราวนี้ ไมแนใจวาจะรอดกลับมาหรือไม. ในขณะที่ ศิ
ก็รูสึกใจเสียเชนกันที่ มาฆ ไดรับคําสั่งแบบกะทันหันเชนนี้.
ปญหาทุกอยางที่คางคาใจ ตองยุติไวกอน โกรธกันเกลียดกันไปก็ไมมีประโยชน. ศิ มาขอคืนดีกับ

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

76

การผลิตภาพยนตรดิจิตัล

นาค เธอเห็นวาเปนเพื่อนรักกัน จึงใหอภัย.
ระหวางสงคราม นาค กับ มาฆ ติดตอคุยกันตลอดทางโทรศัพทบาง จดหมายบาง. จนกระทั่ง นาค
ทองไดเดือนที่ 8 สายตาเริ่มสูแสงไมไหว เธอออกไปขางนอกลําบาก. มาฆ รูสึกหวงภรรยามากที่สุด แทบ
จะปฏิบัติภารกิจไมได.
ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชที่หองพัก. ตอนนี้สายตาของ นาค เริ่มสูแสงไมไดแลว แมแตแสงทั่วๆ
ไป. เธอก็รูสึกไมดี นาค จึงตองอยูในบานที่มีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตางกรองแสงแดดจากขาง
นอก. ถาจะออกไปขางนอก ตองสวมแวนตาดํา.
ตอมา มีขโมยขึ้นบาน มันไดแคมานอยางดีไป. มาฆ รูเขา จึงโทรบอกธนา ใหจัดเตรียมบาน พรอม
ติดมานอยางดีให ที่หมูบานชลประภา เพื่อใหนาคและคนใชไปอยู.
นาค มาอยูบานใหมไดคืนเดียว ฝนก็ตกหนัก. นาค เจ็บทองคลอด บังเอิญพี่เลี้ยงก็ไมอยู เธอตอง
ชวยเหลือตัวเอง อยูหลายนาที. พยายามโทรศัพทถึง ศิ หลายครั้ง แตสายไมวาง. พอ ศิ รูเรื่องเขา จึงรีบ
พา นาค ไปโรงพยาบาลโดยดวน. นาค เจ็บปวดทรมานมากเพราะเด็กไมกลับหัว และรางกายเริ่มออนแอ
จากโรคแพแสง. นาค ขาดความชวยเหลือนานเกินไป. พอไปถึงหองฉุกเฉิน นาค ทนความเจ็บปวดไมไหว.
กอนสิ้นใจ นาค นึกถึงสามี อยากใหเขากลับมาดูใจกอนตาย.
มาฆ กําลังปฏิบัติภารกิจในหองแล็บกลางสนามรบ ทามกลางสายฝน. แสงจากฟาแลบ สรางภาพ
ลวงตา ทําใหเขามองเห็น เมียรักอุมทองมาหาเขา.
ทั้ง นาค และ มาฆ ตกใจตื่นกลางดึก ในเวลาใกลเคียงกัน.
วันรุงขึ้น นาค จึงเลาความฝนใหหมอใหญฟง. หมอใหญจึงตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยของเธอ
ในฐานขอมูลจีโนม ใหละเอียดอีกครั้ง. พบวา นาค มีอายุใกลเลข 29 แลว และพบอีกวา โรคมานตาแพแสง
ถายทอดถึงลูกในทองดวย. การคลอดลูกเอง สุมเสี่ยงกวาที่จะไมรอดทั้งแมและลูก เนื่องจากโรคแพแสง.
หมอจึงแนะนําวาใหผาเด็กออก จะเสี่ยงนอยกวา แตก็ไมรับประกันวาจะปลอดภัยรอยเปอรเซนต.
นาค ยอมตกลงใหหมอผาเอาลูกออก โดยมี ผกาวรรณ ผูเปนแม และ แวว มาคอยดูแล. ปรากฏวา
เธอไดลูกชายสมความตั้งใจ.
ที่สนามรบชายแดน จีน เมียนมา เกิดการสูรบอีกระรอกหนึ่งตอนค่ํา. ระเบิดตกลงขางหองแล็บที่
มาฆ ประจําการอยู ขาวของเสีย หาย. ระหวางเก็บกูหองแล็บใหกลับคืนดังเดิม มาฆ เห็น นาค อุมลูก ฝา
หมอก ควันระเบิดเขามาหาเขา เขาตกใจมากจนแยกไมออกวานี่มันฝนหรือจริง.
หลังผาตัด ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชที่บานใหมอีกครั้ง. ตอนนี้สายตาของ นาค เริ่มสูแสงไมได
แลว โดยเฉพาะกลางวันที่มีแสงแดดจัด. เธอจึงตองอยูในบานที่มีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตาง
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กรองแสงแดดจากขางนอก. ถาจะออกไปขางนอก ตองสวมแวนตาดําหนา
นาค แอบรูความสัมพันธ ระหวาง ศิ กับ มาฆ จากคําบอกเลาของ นวล. ทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ
ที่แผลรักเกากําเริบขึ้นมาอีกแลว.
กลางคืน มีขโมยขึ้นบานอีกแลว แตก็ตกใจหนีไปเสียกอน โดยไมไดอะไรไปเลย.
วันตอมา นวล ก็หายไปโดยไมบอกกลาว. โทรไปถาม ศิ ก็ไมไดความ. ขาวของในบาน ก็มีไมครบ
ยังขาดของใชที่จําเปนหลายอยาง ทั้งผาออม ของกิน. นาค จึงอยูอยางลําบาก เธอโทรศัพท ขออนุญาตคุย
กับ มาฆ แตเสียงขาดๆ หายๆ เพราะ มีการสูรบกันอยางหนัก.
ที่สมรภูมิรบ ทานนายพล เห็นวาเสี่ยงเกินไปที่จะอยูที่นั่น. จึงสั่งอพยพทหารไทยและหองแล็บเปน
การดวน ขณะที่ถูกซุมโจมตีดวยระเบิดจากฝายศัตรูเปนระยะๆ.
ผานไปอีกสองวัน นาค ไมคอยรูเรื่องราวภายนอกบาน. เพราะเธอจะเก็บตัว อยูแตในบาน โดยเฉพาะ
กลางวันทุกอยางดูเงียบสงบไปหมด. เธอรูสึกวาผูคนในหมูบาน คงออกไปทํางาน กันหมด .พอตกกลางคืน
จึงมีเสียงครึกครื้นขึ้นมาบาง. ตอนหัวค่ํา นาค ติดประกาศรับสมัครแมบานไวที่รั้วบาน. ไมนาน มีหญิงวัย
กลางคน ชื่อ ปรางคทิพย มาสมัคร. นาค จึงรับไวเปนแมบาน และบอกภารกิจที่จะตองทํา.
นาค บอกสาเหตุท่ีตองปดมานหนาตางประตูใหมิดชิด เพราะทั้งเธอและลูก เปนโรคแพแสง อนุญาต
ใหใชหลอดไฟหรี่หรือแสงจากเทียนไขเทานั้น และหามเปดมานหนาตางไวเด็ดขาด โดยเฉพาะกลางวัน. งาน
บ า นทุ ก อย า ง เช น ซื้ อ ของ ทํ า อาหาร ซั ก ผ า นาค ต อ งพึ่ ง พา แม ป รางค ทุ ก เรื่ อ ง ทํ า ให เ ธอรู สึ ก
สะดวกสบายขึ้น.
กลางวัน มีเด็กสองคน แอบมาเลนที่ขางบาน เอากอนหินปาใสหนาตาง. แมปรางค จึงรูดมาน
หนาตาง ออกดู. เด็กเห็นเขา ก็ตกใจวิ่งหนีไป ที่เห็นมานหนาตางเปด. แมปรางคจึงถูกดุอยางรุนแรง วา
อยาเปดมานหนาตาง ขณะที่เธอและลูกยังอยูในบาน. เสียงดุ ทําใหแมปรางครูสึกกลัว.
ไมกี่วันถัดมา นาค ทราบขาววา หนวยแพทยทหารไทยที่ไปทํางานที่จีน ถูกเรียกตัวกลับ. นาค ดีใจที่
จะไดพบหนาสามี.
ที่สนามบิน เวลาทุมตรง มีขบวนแหรับศพเหลาทหารไทย. มาฆ เดินลงจากเครื่องบิน มองไปที่ขบวน
แห คิดวาเขาโชคดีที่รอดชีวิตกลับไปหาลูกและเมีย.
มาฆ ตรงไปขึ้นรถแท็กซี่. คนขับแท็กซี่กําลังโทรศัพท และถูกเรียกใหไปรับผูโดยสารที่หมูบานชลประภา
ซึ่งเปนสถานที่เดียวกัน. มาฆ จึงควากระเปาขึ้นรถ รถเคลื่อนออกจากอาคารผูโดยสารขาออก มุงไปทาง
เขตพระโขนง.
รถแลนสูถนนหลักของหมูบานชลประภา ถึงหนาบานหลังหนึ่ง. มีแมวดําวิ่งตัดผาน รถเบรคกระทันหัน
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ไปชนกับฟุตบาท. รถเสียหายเล็กนอย คนขับแท็กซี่โกรธมาก. ขณะนั้น มาฆ มองเห็นปายชื่อบาน เปนชื่อ
ของ นาค จึงลงจากรถ และทิ้งเงินคาโดยสาร ไวที่เบาะหลัง. จากนั้น รถแท็กซี่ก็วิ่งออกไป.
คืนนี้ ชางเปนคืนที่มีความสุขที่สุดของครอบครัว. มาฆ และ นาค ตางชื่นชมลูกชายของตน เกือบ
คอนคืน.
รุงเชา ผาออมหมดพอดี. มาฆ จึงขับรถออกไปซื้อที่ปากซอย. เขารูสึกแปลกใจที่หมูบานนี้ ผูคน
ตอนกลางวันหายไปไหนกันหมด. เขาขับรถออกไปเกือบถึงปากซอย. พบรานขายของสะดวกซื้อ จึงจอดรถ
เปดประตูเขารานไป. ที่เคานเตอรคิดเงิน พนักงานขาย กําลังกมๆ เงยๆ เก็บของหลน แตมาฆไมเห็น. เขา
คิดวาเจาของรานไมอยู มาฆ เขาไปเลือกสินคาที่ชั้นวางของ. วางเงินที่เคานเตอร เงินนั้นหายวับไป. เขา
รูสึกตกใจ วาในรานมีผีหลอกกลางวัน.
อีกสองวันถัดมา ค่ําวันนั้น นาค สังเกตเห็นอาการเฉื่อยชาของสามี แตกลับโทรศัพทบอยขึ้น. ภาพ
เกาๆ ที่ นวล เคยเลาใหฟง ก็ผุดขึ้นมาเต็มหัว. ทั้งสองมีปากเสียงกัน มาฆ โกรธเมีย ที่ไมเขาใจ. จึงขับรถ
ออกจากบานไปในตอนใกลค่ํา โดย นาค ก็ไมรูสาเหตุ. ปลอยใหเธอจินตนาการไปเอง แนละ เธอคิดวา มาฆ
ตองไปหา ศิ แนนอน พวกเขาคงนัดไปนอนดวยกันที่ไหนสักแหง.
เปนจริงดังที่ นาค คิด. มาฆ ขับรถตรงไปยังโรงพยาบาล ที่ศิทํางานอยู.
[climax]
ที่หนาบานตอนทุมตรง พลโทยุทธ ถือหนังสือสําคัญมาแจงขาวการตายของ มาฆ ใหนาค รับรู. เธอ
รับอารมณไมถูก ทั้งแคนใจ ทั้งประหลาดใจ ทั้งโกรธ หาวาทานนายพลโกหก. มาฆ เพิ่งขับรถออกจากบาน
ไปเมื่อตอนหัวค่ํา เขาจะตายไดอยางไร. พลโทยุทธ จึงยื่นหนังสือให นาค. เธอรับมันไวโดยไมดูดวยซ้ํา
เพราะอยูในภาวะที่รับเหตุการณรายๆ ยังไมได. ทานนายพลเห็นวาเสร็จกิจแลว จึงลากลับ.
มาฆ เดินตรงเขาไปในอาคารโรงพยาบาล. เห็น ศิ กําลังพูดคุยกับหมอ ใกลกับเตียงเก็บศพคนไขราย
หนึ่ง ในหองพิสูจนศพ. เสียงหมอถกเถียงกัน ถึงความผิดพลาดการผาตัดครั้งนั้น.
เพื่อใหหายของใจ นาค จึงควาโทรศัพท โทรหา มาฆ ทันที.
องก 3
หมอผาคลอด กับ ศิ มาพิสูจนศพของนาค เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต. มาฆ มองเห็นศพที่นอนอยู
บนเตียง และหอผาที่วางอยูใกลๆ เห็นปายชื่อ และใบหนาผูตาย ซึ่งก็คือ นาค เมียรักนั่นเอง. มาฆ แอบได
ยิน ศิ พูดวา ขอใหวิญญาณของนาคกับมาฆ ไปสูสุขคติ.
มาฆ รูสึกตกใจมาก และสับสนในสถานภาพของตน. เปนเวลาเดียวกับที่มีเสียงโทรศัพทเขา เขาจึง
รับสาย เสียงนาครองไห สะอึกสะอื้นเชิงขอโทษ. น้ําตาของ มาฆ ไหลพรั่งพรูออกมา. นั่นคงเปนเสียงของ
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วิญญาณรักของ นาค. เขาเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง ที่ตองมาเสียเมียและลูกไปอยางไมคาดฝน. เขาไมรูตัว
ดวยซ้ําไปวา ตลอดสามวัน ที่เขาอยูในบานกับนาคและลูก นั่นเปนเพียงภาพของวิญญาณคนรักเทานั้น.
เมื่อสายตาของ ศิ สบกับสายตาของเขา ก็ยิ่งสรางความปวดราวและสับสนใหกับเขามากยิ่งขึ้น.
นาค ยัง คงรองไหรําพันรํา ถึงถึง ความรัก ในอดีต กับ มาฆ ไมหยุดหยอน. เสีย งจากทีวีออกขาว
การเสียชีวิตของแพทยและทหารไทย ที่สงไปทํางานในสนามรบ. มีรายชื่อของ พลโทยุทธ และ รอยเอกมาฆ
วัตร อยูดวย. นาค จึงเปดหนังสือที่พลโทธยุทธ นํามาสงให ตราประทับบนหนังสือ มันคือวันเวลากอนหนา
นี้ 9 วัน. น้ําตาก็ไหลพรั่งพรู รูสึกสับสนกับสภาพของตนเองและลูก. เธอจินตนาการภาพของเหตุการณ ที่
สนามบิน. ขบวนแหรับศพ มีศพของ พลโทยุทธ และศพของมาฆ อยูในขบวนแหนั้นดวย.
งานศพที่วัดแหงหนึ่ง. โรงศพถูกตั้งคู มีภาพถายของ นาค และ มาฆ วางคูกัน. ทั้งเพื่อนรวมงาน
และญาติผูตาย มารวมงานอยางหนาตา.
เด็กสองคน แอบมาเลนที่หนาตางบานของ มาฆ. เห็นมานหนาตาง เปดไดเอง ก็รูสึกตกใจ วาถูก
ผีหลอกกลางวัน. จึงพากันวิ่งขามรั้วไปอีกบานหลังหนึ่งที่อยูถัดไป. ดวยความกลัว พวกเขาจึงแอบเขาไปใน
บานหลังนั้น. แตสถานที่ ที่เด็กสองคนนั่นยืนอยู ขางหลังเปนกรอบรูปถายของหญิงเจาของบาน หนาตา
เหมือน แมปรางค.
เด็กสองคนตกใจตะโกนรองลั่น. เมื่อคนในรูปถาย ยื่นหนาออกมาจากกรอบรูป เอยคําทักทาย.
จบ.
ตัวละครหลัก ในภาพยนตรเรื่อง พลังรัก พลังชีวิต คือ มาฆวัตร (มาฆ) กับ นาคอนงค (นาค) และ
ศศิประพิน (ศิ) ทั้งสามคน เปนเพื่อนสนิทกันมาตั้งแตยังเปนนักเรียนแพทย มาฆกับนาค ตองการมีชีวิตคู
อยางยั่งยืน แต ศิ กลับมาเปนตัวอุปสรรค ทั้งคูแตงงานกัน สิ่งที่พิสูจนความรักผูกพันของมาฆกับนาค คือ
ชีวิตหลังความตาย (alive) วิญญาณของนาคกับมาฆ คิดวาตนยังมีชีวิตอยูเหมือนคนปกติ (และในมุมมอง
ของภาพยนตร ผูชมก็จะเห็นเชนนั้น) ในที่สุด เรื่องจบลงแบบเศรา เมื่อรูวาความรักผูกพันของพวกเขา มัน
เปนแควิวาทะทางจิตเทานั้น เรื่องนี้ ศศิประพิน รูกอนใครอื่น เพราะเปนผูเห็นเหตุการณทั้งหมด
โครงเรื่อง พลังรัก พลังชีวิต คลายกับภาพยนตรเรื่อง The Other (2001) ที่ผูเขียนวางตําแหนง
ของตัวละคร ลงไปในความรูสกึ ของคนดู ทําใหคนดูไมรูตัววา เรื่องราวที่กําลังรับชมอยูนั้น เปนมุมมองของ
วิญญาณ มิใชมุมมองของคนปกติ เคาโครงเรื่อง พลังรัก พลังชีวิต ยังคงอิงเคาเรื่องของแมนาคพระโขนง
ซึ่งคนไทยสวนใหญรูเรื่องมากอนแลว
(2)

การขยายโครงเรื่อง (treatment)

การขยายโครงเรื่อง จะตองผานขั้นตอนการเขียนโครงรางเรื่อง (outline) มากอน โครงเรื่องขยาย
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มีความยาวประมาณ 15–30 หนา การเขียนโครงเรื่องขยาย ผูเขียนตองเตรียมปจจัยเหตุการณ 4 ขอ รอ
ไว คือ ตอนจบ ตอนเริ่มเรื่อง จุดหักเหหลักที่ 1 และ จุดหักเหหลักที่ 2 และตองคนหาแอ็คชั่นของตัวละคร
ใหได มีแนวทางการเขียนตามลําดับ ดังนี้
–ตอนเปดเรื่อง (องก 1) สรางเหตุการณ หรือตัวละคร อาจใชมิติดานเวลา หรือ สถานที่เขามารวม
ก็ได เชน ภาพยอนอดีต หรือภาพเหตุการณลวงหนา เขียนเปดเรื่อง ใหมีความยาว ประมาณครึ่งหนา
–เหตุการณ กอนถึงจุดหักเหหลัก เขียนอธิบายแอ็คชั่นของเหตุการณ ซึ่งจะนําไปสู จุดหักเหหลักใน
ตอนจบของ องก 1 ความยาวประมาณ 2–3 หนา
–จุดหักเหหลักที่ 1 เริ่มในหนาที่ 2 โดยเขียนจุดหักเหตอนจบ ขององก 1 เขียนใหเหมือนกับที่เขียน
ตอนเปดเรื่องตอนแรก คือ เขียนออกมาวา เหตุการณอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เหตุการณเปดเรื่อง และจุดหักเห
หลัก อยาเขียนรายละเอียดมากเกินไป ควรอธิบายแอ็คชั่นงายๆ วาเกิดอะไรขึ้นก็พอ
–แอ็คชั่น องก 2 ใหเขียนกวางๆ อยาลงรายละเอียด โดยเริ่มจากจุดหักเหหลักที่ 2 ใหมีปมขัดแยง
ตางๆ สัก 2–3 อยาง และตัวละคร จะถูกลากพาใหไปพบกับอุปสรรค ที่นําไปสูความสําเร็จ ตามความ
ตองการของตัวละคร ความยาวประมาณ 1 หนา
–จุดหักเหหลักที่ 2 ตอนจบของ องก 2 ผูเขียนตองอธิบายใหเห็นลีลาของแอ็คชั่น ความยาว
ประมาณครึ่งหนา จะใสบทสนทนาไปบางไดเล็กนอย จากจุดหักเหหลักที่ 2 จะทําใหแอ็คชั่นของตัวละคร
เกิดการพลิกผลันไปสูองก 3
–องก 3 คลี่คลาย จบเรื่อง องก 3 จะมีความยาวประมาณครึ่งหนา ถึงหนึ่งหนา สิ่งที่เกิดขึ้นในองก
3 คือ เหตุการณที่เกิดขึ้น จะไดรับการเฉลย และสรุปวาคืออะไร เรื่องราวจบลงอยางไร โดยไมเนน
รายละเอียด แตใหบรรยายไวกวางๆ
การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) ในกระดาษ ขนาด Letter จํานวน 4 หนา

ปัจจัย 4 ประการ ในการเขียนโครงเรื่องขยาย:
–จบเรื่อง (ending) –เริ่มเรื่อง (beginning) –จุดหักเหที่ 1 (plot point I) –จุดหักเหที่ 2 (plot point II)
ลําดับการเขียน บรรยายเรื่องขยาย
–เปิ ดฉาก เปิ ดตัวละคร (scene /sequence)
½
หน้า
–ดําเนินเรื่องเริ่มต้น (act-1) ไปสู่จดุ หักเหที่ 1 (plot point I)
½
หน้า
–จากจุดหักเหที่ 1 ดําเนินไปจนจบ act1
½
หน้า
–ดําเนินเรื่องต่อ กลางเรื่อง (act-2 confrontation)
1
หน้า
(การเผชิญหน้าระหว่าง พระเอก–ผูร้ า้ ย รุนแรงขึ้น)
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–การเผชิญหน้า ดําเนินไปสู่ จุดหักเหที่ 2 (plot point II) หรือจุด climax
–คลีค่ ลาย (act-3 resolution) ไปจนจบเรื่อง

½
หน้า
½ – 1 หน้า

สรุป การเขียนโครงเรื่องขยาย 4 หนา ก็คือ การรวมแนวคิดที่เปนนามธรรม ใหเปนโครงสรางของ
เรื่อง แลวกลั่นกรองออกมาใหเปนรูปธรรม ใหเห็นเคาโครงเรื่องในตอนเริ่ม ตอนกลางเรื่อง และตอนจบ
จากนั้น จึงคอยๆ พัฒนา หรือขยายเคาโครง ใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ตามสัดสวนของโครงสราง
จากโครงเรื่องขยาย ก็พัฒนาไปเปนบทภาพยนตร (screenplay) ที่สมบูรณ เครื่องมือในการเขียน
ควรใชโปรแกรมประเภทประมวลผลคํา (Word processing) เชน Microsoft Word โดยตั้งคา
หนากระดาษ Letter (11 นิ้ว x 8 นิ้ว) สวนรูปแบบของการตั้งคาหนากระดาษ บทพิมพจริงๆ ใหดูใน
รายละเอียดที่ภาคผนวกทายบท หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตร
2.3.3

เทคนิคการเขียนบท screenplay

การเขียนบทภาพยนตร เปนศิลปะอยางหนึ่ง ที่ตองใชพลังสรางสรรคสูง เพราะในโลกของภาพยนตร
ประกอบดว ยศาสตรทุกแขนง ผู เขี ย นต องใชทั้ง ความรอบรู ดานสุ นทรีย ศาสตร และวิ ท ยาศาสตรอยา ง
กลมกลืน ใชจินตนาการ และภาษาอยางเหมาะสม และตองฝกฝนการเขียนอยูเปนประจํา จึงจะเปนผูเขียน
บทภาพยนตรไดดี หลักวิธีและรูปแบบการเขียน ไดกลาวไวโดยละเอียดแลว ในภาคผนากทายของบทนี้
โดยหลักการ การเขียนบทภาพยนตร มีแนวทางการเขียน ดังนี้
(1) ฉากและแอ็คชั่น เปนองค ประกอบที่สํ าคัญ ที่สุดของบทภาพยนตร การออกแบบและเขีย น
บรรยายฉาก ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน เปดเผย ตองเขียนบรรยายนามธรรม ใหเปนรูปธรรม “ใหมองเห็น
ภาพ”
(2) บอกเวลา และ สถานที่ของฉาก วางไวบนสวนหัว (scene heading) บอก กลางวัน กลางคืน
ภายนอก ภายใน
(3) คําอธิบายฉาก (scene description) ตองเขียนใหมองเห็นภาพ จากสายตาของผูชม หรือ
ของผูเลาเรื่อง มิใชดวยเลนซ หรือ มุมกลอง เชน ถาเปนภาพขนาดกวางมาก (very long shot) และ มุม
สูง (high view) มักใชคําวา “มองเห็นยอดเจดียแตไกล เสียดทะลุกลุมเมฆ …” แทนภาษากลอง หรือ ถา
เปนภาพแทนสายตาของสุนัข ซึ่งกําลังวิ่งลอดรั้วเขาไปกินเศษอาหารในถังขยะขางบาน (ดอลลี่กลองเขาไป)
ใหใชคําวา “วิ่งลอดผานรั้วไมขัดแตะ ตาหางๆ เขาไปในบาน เห็นถังขยะใกลเขามา ใกลเขามา มันไมสูง
เกินไป จึงจะกระโดดเกาะปากถัง อยางทุลักทุเล แตเมื่อมองเห็นชิ้นเศษเนื้อ…” 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 ฉากนั้น
เกิดอะไรขึ้นบาง เพื่อคํานวณความยาวของแตละฉาก และคาดคะเนไดวาทั้งเรื่องจะยาวเทาไหร สํานวนการ
เขียนจะรวบรัด และใชภาษาอธิบายเหตุการณการแสดง มากกวาอธิบายความคิด หรือ อารมณตัวละคร
(6) ความยาวของบทสนทนา ขึ้นอยูกับเรื่องราวเปนตัวกําหนด บางฉาก ตองการใหตัวละคร
ระบายความอัดอั้น อาจตองใชบทพูดยาว หรือ ฉากที่ตองการสรางพลังของตัวละคร หรือ การเนนอารมณ
ก็ใชบทพูดสั้นๆ หรือไมมีเลยก็ได
(7) การเปดเผยแนื้อหาสาระของเรื่อง ไมควรเปดเผยแบบนําเสนอขาว ใหคอยๆ เปด โดยการทิ้ง
ปมไวในฉากแรกๆ แตไปเผยในฉากถัดไป ขอสําคัญคือ อยาใหคนดูเดาได
(8) อยาฉายฉากซ้ําจากมุมกลองเดิม หรือถาจําเปน ตองทําใหนอยที่สุด
(9) จัดใหฉากมีความสัมพันธกัน และตอเนื่องกันอยางกลมกลืน ถาเห็นวาควรมีฉากใดในบทราง
แรก ก็ควรเขียนไปกอน แตพอตรวจดูในรอบถัดไป ถาเห็นวาไมจําเปน ก็อาจลบทิ้งภายหลังได
(10) เขียนใหเปนภาพ แอ็คชั่น หรือ การเคลื่อนไหว แทนความรูสึก เชน ภาพที่นารันทดใจมาก ก็ให
เขียนวา แมนัยนตาจะฝาฟาง มองไมเห็นวาเขาเปนใคร แตเมื่อไดสัมผัสในหนา และไดยินเสียง นางก็รูวา
เขาคือลูกชายที่หายไปเมื่อหลายสิบปกอน นางสวมกอดลูกชาย ร่ําไห…
(11) จังหวะของฉาก ไดแก ดนตรี ลีลา การตัดตอ จังหวะการเดินเรื่อง ควรเลือกใหเหมาะสมวา
ฉากใดควรเขาซีนชา ฉากใดควรกระชับเร็ว ฉากใดควรเงียบ ฉากใดควรระทึก ความยาวของฉาก และ
ความแตกตางของฉาก จะเปนตัวกําหนดจังหวะตางๆ ของเรื่อง เชน ฉากไลลา สลับกับฉากที่มีบทพูด
(12) แอ็คชั่นเชื่อมฉาก ผูเขียนสามารถนําแอ็คชั่นไปเชื่อมฉาก หรือ แยกฉากออกจากกันก็ได เชน
เชื่อมฉาก ดวยแอ็คชั่น การชนแกวเหลา ของวงเหลาวัยรุนรุนลูก กับกลุมคนรุนปูที่จัดงานเลี้ยงรุน รอบ
60 ป ภาพมุมแคบ แกวเหลาหลายใบของกลุมวัยรุน ถูกชูขึ้นแลวคอยๆ ชนกัน ตัดไปที่ แกวเหลาที่ชนกัน
แลว คอยๆ ซูมออกมองเห็น กลุมคนรุนปูแสดงความยินดีกัน
(13) การเขียนบรรยายฉากหลัง (background) คือ การเขียน แอ็คชั่น ที่ฉากหลัง เพื่อเพิ่ม
รายละเอียด ใหกับเรื่องราว เพิ่มพลังใหแกฉาก และ แอ็คชั่นของตัวละคร เชน ภาพผีเสื้อกําลังบินวนเวียน
ดอกไม แลวเกาะสงบนิ่ง เพื่อประกอบฉากที่พระเอกสารภาพรักกับนางเอก ภาพกบสองตัวผสมพันธุกัน
ทามกลางสายฝน ที่อยูขางหนากระทอม เพื่อบอกกับคนดูวา ชายหญิงในกระทอม กําลังมีเพศสัมพันธกัน
(14) การปูเรื่อง เพื่อใหคนดูรับรู ประวัติ นิสัย ของตัวละคร อาจกระทําไดโดยบทบรรยายฉาก หรือ
บทพูดก็ได
(15) การเขียนบทเราอารมณ (dramatic tension) ใหสูงขึ้น หรือผอนลง ชวยใหเรื่องนาติดตาม ไม
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เครียดเกินไป เชน ฉากสามีภรรยาที่อยูในบาน เริ่มทะเลาะกัน ถึงขึ้นรุนแรง แตเมื่อลูกสาวแทรกเขามา ใน
ที่สุด ก็เขาใจกัน การเราอารมณที่ดี ควรมาจากบทแอ็คชั่นมากกวาบทพูด
(16) ความหมายซอนเรน (subtext) ไดแก ความหมายแฝงที่ซอนเรนอยูภายในฉาก เชน ใหตัว
ละครหลัก เปนคนพิการ เพื่อเนนใหเห็น สังคมที่พิการ หรือ ใชสายฝนแทนการระบายความอึดอัด เหมือน
การพรั่งพรูของสายฝน หรือ ใหภาพถายตกลงมากระจกแตก แทนลางบอกเหตุความตาย เปนตน
(17) การพลิกผัน (reversal) คือ การสรางจุดหักเห ใหเหตุการณหรือแอ็คชั่น ไปในทิศทางตรงกัน
ขาม เชน การพลิกผันของ ไอเซนไฮม (Edward Norton) ในภาพยนตร เรื่อง The Illusionist (2006) ที่
ใชมายากล ทําลายความหวังของเจาชายแหงเวียนนา และชิงคนรักไป โดยหลอกใหคนดูเขาใจวา โซฟ
(Jessica Biel) ถูกเจาชายฆา และ ไอเซนไฮม หายตัวไปกับมายากล จุดพลิกผันตอนจบเรื่อง ไดถูก
เปดเผยวา ทั้งหมดเปนกลลวงทั้งสิ้น ไอเซนไฮม กับ โซเฟย สมหวังในความรัก
(18) มองทาจ (montage) คือ การเขียนฉากที่ใชเทคนิคการลําดับตัดภาพ ที่อยูคนละเหตุการณ
ตางเวลากัน ใหอยูในฉากเดียวกัน ชวยยนระเวลาและสถานที่ในเรื่องราวใหสั้นลง หรือกระชับขึ้น
(19) ฉากยอนอดีต (flashback) มักใชยอนอดีตในตอนเปดเรื่อง ที่เปนจุดวิกฤติ ความเปนความ
ตายของตัวละคร เชน ภาพยนตรเรื่อง Slumdog Millionaire (2008) เปดฉากตอนที่ จามาน หนุม
นักแสวงโชค เจาของสถิติแชปมทายปญหาไมเคยแพ ถูกตํารวจ ซึ่งเปนพวกเดียวกับตัวพิธีกร เจาของ
รายการ จับตัวไปทรมานใหรับสารภาพการโกง กอนที่จามาน จะเขารอบชิง 20 ลานรูป แลวภาพยนตร ก็
เลายอนอดีต ความเปนมาของจามาน ตั้งแตเด็กวา ทําไมเขาจึงรูคําตอบทุกคําถาม เมื่อมาถึงจุด climax
คือรอบสุดทาย จามานก็สามารถทําได สรางความผิดหวังใหแก เจาของรายการ ที่ตองสูญเสียเงินรางวัลไป
20 ลานรูป เพราะถาจามานตอบผิดในรอบสุดทาย เงินรางวัลทั้งหมด ก็ยังเปนของเขา
ในภาพยนตร เรื่อง The Illusionist (2006) ก็ใชฉากยอนอดีต เชนเดียวกับ เรื่อง Slumdog
Millionare (2008) คือ เปดฉาก ตอนที่ ไอเซนไฮม เปดรอบเลนมายากล แตถูกสารวัตร พรอมดวยกอง
ทหารองครักษ ของเจาชายแหงเวียนนา จับตัวไปสอบสวน จากนั้น สารวัตร ก็เลายอนอดีตของไอเซนไฮม
เรื่องดําเนินมาบรรจบ ณ ฉากเปด และดําเนินตอไปจนเขาสูจุด climax คือ การใชมายากล ของไอเซนไฮม
เพื่อทําลายความหวัง ของเจาชายผูซึ่งคิดชิงบัลลังกพระบิดา และไดตัวคนรัก กลับคืนไป
ฉากการคิดลวงหนา (flashforward) คือ การตัดสลับฉาก ระหวางอนาคตกับปจจุบัน ตัวอยางใน
ภาพยนตรเรื่อง Next (2006) และ Sherlock Holmes (2009)
(20) การเขียนบทกํากับการแสดง (stage direction) คือ การเขียนอารมณแอ็คชั่น ของตัวละคร
อาจเขียนไวใตบรรทัด ชื่อของตัวละครก็ได หรือจะเขียนเปนบทบรรยายฉากก็ได
(21)

เสียงพูดบรรยายฉาก มักใชกับภาพยนตรแนวสืบสวนสอบสวน เพื่อเผยรายละเอียดของ
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เรื่องราว
บทภาพยตรที่ถูกเขียนขึ้น ตามรูปแบบที่ถูกตอง จะไดรับการพิจารณา จากผูอานบท (Professional
script reader) ซึ่งเปนผูมีสวนในการตัดสินใจเลือก หรือไมเลือกเรื่องที่กําลังอาน ถารูปแบบถูกตอง
วิธีการเลาเรื่องนาสนใจ เนื้อเรื่องดี ก็จะไดรับการพิจารณา ผูเขียนไดรวบรวมหลักการเขียน และการ
ออกแบบแบบพิมพที่ถูกตองไวแลว ที่ภาคผนวกที่ 1 หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตร
บันเทิง และสามารถ download แบบฟอรมตางๆ ไดที่
.
http://www.igoodmedia.net/@production/index.html.

85

บทที่ 2 บทภาพยนตร

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 ปจจัยสําคัญที่สุดในการเลาเรื่องอยางมีพลัง
และอธิบายดวยวา “อยางมีพลัง” นั้น หมายถึงอะไร และยกตัวอยาง

(8)

สวนประกอบของบทโครงสราง (outline story) ในการนําเสนอแนบไปพรอมกับโครงการสราง
เพื่ออนุมัติงบประมาณสราง ควรประกอบดวยอะไรบาง

(9)

จงออกแบบ เขียนบทโครงสรางภาพยนตรสั้น ความยาว 1–2 นาที ประกอบดวย ชื่อเรื่อง (title)
แกนของเรื่อง theme) แนวภาพยนตร (genre) ประโยคหลัก (premise) เรื่องยอ (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 ในบทนี้)

Digital Movie Production by SUDIN CHAOHINFA,
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ภาคผนวก
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หลักเกณฑและแบบแผน การเขียนบทภาพยนตรบันเทิง
การผลิตภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือผลิต และขั้นหลังการผลิต การ
เขียนบทภาพยนตร 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) โครงสราง
เรื่องและตอน (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 และแอ็คชั่น
ตางๆ เทาที่จําเปน ใหนักแสดงและผูกํากับภาพยนตร มองเห็นภาพและเกิดจินตนาการ ตรงกับที่ผูเขียนบท
ตองการ แตกอนจะถึงขั้นลงมือเขียน screenplay กันจริงๆ จะตองผานขั้นตอนการจัดทํา บทโครง
ราง (outline) บทโครงสรางเรื่อง (plot structure and sequence) กอน เพื่อให
ไดรายละเอียด ของเรื่องราวเพียงพอ แลวจึงลงมือเขียน screenplay และปดทายดวย บทขยาย
(treatments) เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกเรื่องราวที่นําเสนอ
1. บทโครงราง (outline)
บทโครงราง ประกอบดวย
1.1 ขอมูลเบื้องตน (title

information)

จะอยูในสวนหัวของบทโครงราง มีรายละเอียดตางๆ คือ ชื่อเรื่อง (title) ชื่อผูเขียน
(author) วัน เดือน ป ที่เขียน (creation date) เจาของลิขสิทธิ์ (copyright)
ความยาวของเรื่อง (length) ประเภทของเรื่อง (genre) อาจระบุ ประเภทของเนื้อเรื่อง 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
เมื่อเขียนโครงสรางเรื่องเสร็จสมบูรณแลว ใหนํามาแบงเปนตอน หรือ sequence และใส
รายละเอียดเพิ่มเติมเขาไป เปนการขยายเรื่องใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทําเสร็จแลว ก็จะกลายเปนแผนที่นํา
ทาง ในการเขียนบท screenplay ตอไป
2. บทแสดง (screenplay)
บท screenplay เปนสวนสําคัญที่สุด และเปนบทหลักในการสรางเรื่องราวใหเปนภาพยนตร
ประกอบดวย สาระบท (elements) ตางๆ ที่มีแบบแผนการเขียนอยางเครงครัด เชน แบบตัวอักษร
ขนาด ระยะบรรทัด ตําแหนงการวางสาระบท และกระดาษที่ใชเขียน บทที่เขียนขึ้น มีรูปแบบและแบบแผน
ถูกตอง จะชวยใหผูอานบท (reader) นักแสดง ผูสราง ผูกํากับ อานไดสะดวก และตีความหมายได
ตรงกัน
ในระหวางการเขียนบทแสดง ผูเขียนอาจบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ฉาก ตัวละคร และแอ็คชั่น ลงไป
พรอมกันดวย แตไมใหเขียนลงไปในบทแสดง ตองเขียนแยกไวในอีกไฟลหนึ่งตางหาก (สวนขยายบท)
โปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชเขียนบท 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 ไฟลทั้งสองเปนสวนอธิบายเพิ่มเติม ที่แยกออกมาจาก ตัว
บท screenplay ซึ่งจะแบงเนื้อเรื่องออกเปนตอน (sequence) การเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมลงไป
ในตอน การระบุอัตลักษณตัวละคร (character profile) ใหดูรายละเอียดในขอ 4. บทขยาย
(treatments) ในขอถัดไป
รายละเอียดของสาระบท (elements) ที่จําเปนตองเขียนไวในบท อยางนอย 6 สวน คือ
(1) หัวของฉาก

(scene heading)
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(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 และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว เพื่อบอกวา
เหตุการณในฉากนั้น ภายนอก หรือภายใน สถานที่ใด และเปนเวลากลางวัน หรือกลางคืน
การวางขอความ ที่หัวของฉาก ใหวางเพียงครั้งเดียว จนกวาจะสิ้นสุดแอ็คชั่นในฉากนั้น (ปดฉาก)
ถาเปนการเริ่มตนฉากครั้งแรก (ฉากที่ 1) ใหบอกเอฟเฟคการเปด FADE IN: สวนฉากอื่นๆ ถัดไป ไม
ตองบอก และถาเปนฉากปดเรื่อง (ฉากสุดทาย) ใหบอก transition ปดฉาก FADE OUT.
แลวปดเรื่อง ดวยคําวา THE END. ไวกลางหนากระดาษ
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
notes) เพื่อสะดวกในการอางอิง ในระหวางการเขียนบท
เวลา ที่ใชบอย เชน
กลางวัน
NIGHT – กลางคืน
MORNING – เชา
AFTERNOON – บาย
EVENING – เย็น
SUNRISE – กอนตะวันลับขอบฟา

DAY –

and
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SUNSET –
DUSK –

กอนตะวันลับฟา

ค่ํา

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 หรือเหตุการณเดียวกัน ใน
เวลาที่ตอเนื่องกัน ใหบอกเฉพาะ สถานที่ 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 มองเวลาที่นาฬิกา 02.15 น.
มาฆ
ฮัลโหล! ... บาเอย! ... ผมจะไปเดี๋ยวนี้
เขารีบลุกขึ้นจากเตียงนอน แตงตัวลวกๆ เดินออกจากหองไป
ใน. หองทํางาน – ตอเนื่อง
มาฆ เดินเขามาในหองทํางาน เปดสวิทชไฟ ไปที่โตทํางาน เปดลิ้นชัก ควานหาสิ่งของบางอยาง พบวัตถุ
คลายไฟฉาย เขาควาติดตัวออกไปจากหอง
นอก. รถยนต – ตอเนื่อง
มาฆ รีบเปดประตูรถเขาไป ขับรถออกไปดวยความเรงรีบ ผานยานสํานักงานที่ทันสมัย ยาม
ค่ําคืน
แดนนี่ (O.S.)
ผมบอกคุณแลว วาอยางเพิ่งรีบกลับ คุณก็ไมเชื่อ มันไดผล
คุณตองรีบเลยนะ ถาชาอดไดดูของดี
จบ ตัวอยาง
(2) การอาง

scene heading

ของฉากกอน ในฉากใหม แตตางวัน เวลา

ถาเปนสถานที่เดิมในฉาก และชวงเวลาเดิม แตเปลี่ยนวัน ใหวางขอความวา (วันถัดไป) หรือคําอื่น
ที่มีความหมายเดียวกัน หรือ (LATER) ไวในวงเล็บ ตอถัดจาก สถานที่เดิม 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 มาสํารวจพื้นที่ ตรงที่เคยเปน สนามเด็กเลน มันวางเปลา
CUT TO:

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

name)

ถาตองการใสชื่อเฉพาะของสถานที่ ใหใสในเครื่องหมายอัญประกาศ "ชื่อสถานที"่ เชน
นอก. “เฉลิมพระเกีรติ ร.9” หอสมุด – กลางวัน
(4) การเปลี่ยนตําแหนงสถานที่ในฉาก ใน

–

นอก. ของสถานที่เดียวกัน

กรณีสถานที่เดียวกัน 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 รีบเดินตรงไปที่ ประตูทางเขาหองสูติ ศิ ผลักประตูเขาไป ใบหนา วิตกกังวล
มองเห็นปายชื่อคนไขที่ปลายเตียง นาคอนงค ศิ รีบเดินไปที่เตียงคนไข ซึ่งพรอมผาตัดคลอด
ศิ
(เสียงสั่น ยิ้ม ยื่นมือไปจับมือ นาค)
นาค ทําใจดีๆ ไวนะ ทองแรกมันก็อยางนี้แหละ
คลอดยาก แตไมตองกังวลนะ ทุกอยางจะดีขึ้น
จบตัวอยาง
(5) สถานที่ ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
บางกรณี สถานที่ในฉาก ไมไดอยูนิ่ง เชน บนอานมาที่กําลังวิ่ง ในรถยนต รถไฟ ที่กําลังวิ่ง
แมกระทั่ง บนเครื่องเลนมาหมุน เรือไวกิ้ง เหลานี้ ซึ่งตัวละคร อยูในนั้น หรือบนสิ่งนั้น ใหระบุคําวา
เคลื่อนไหวตอเนื่อง หรือ TRAVELING ตอถัดจากตําแหนงเวลา
ตัวอยาง:

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

(Subheading)

การขึ้นฉากใหม ที่เปนสถานที่ใกลเคียง หรืออยูในบริเวณเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองเขียนหัวของฉาก
ใหเต็มรูปแบบทุกครั้งก็ได เพียงแตบอกชื่อสถานที่ ที่บงบอกวา นั่นคือบริเวณเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
ตัวอยาง:

ใน. หองรับแขก

–

ใกลค่ํา

ที่หองรับแขก ชั้นลาง มองเห็นกรอบรูปถาย วางบนทีวี ผานไปที่ประตูบาน ประตูเปดออก เลียม เดินเขา
บาน แสดงอาการออนเพลีย เดินผานหองครัว ไปที่โซฟา. เห็นดานหลังของ ไมยา อยูในหองครัว. เลียม
มองไปที่ รูปถายของเขา ไมยา เอมี่ ลูกสาวคนโต และ แอนดี้ ลูกชายคนรอง ขณะเปดตูเย็น เอาเครื่องดื่ม
ออกมา
เลียม
เอมี่ ยังไมกลับเหรอคุณ?
ไมยา (O.S.)
กลับมาแลว ไดสักพัก แลวก็ออกไปอีก
เลียม
ไปกับใคร?
ที่เคานเตอร – ไมยา. กดปุมเครื่องปนน้ําแข็ง ทําเครื่องดื่มน้ําผลไม
ไมยา
ไปกับเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกัน ... โธคุณ! ลูกเราโต
แลวนะ อยาเปนหวงไปหนอยเลยนา
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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 ที่
ซอนอยูในฉากหลัก
2.2 บทแอ็คชั่น

(action description)

การเขียนแอ็คชั่น ควรเขียนดวยประโยคบอกเลา เหตุการณ กิริยา ที่เห็นและที่ไดยิน วาใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร พยายามหลีกเลี่ยง การอธิบายความคิดในใจ ของตัวละคร หรือสอดใสความรูสึก
คิดเห็น เพราะนี่ไมใชการเขียนนิยาย หรือเรื่องสั้น. การระบุเสียงประกอบที่มีในเรื่อง แตไมปรากฏในฉาก
สามารถเขียนได และเขียนดวยอักษรตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) การ
เขียนแอ็กชั่นใน ฉากหลัก (master scene) จะตองเขียนติดตอกันไป อาจอยูในยอหนาเดียวกัน
หรือขึ้นยอหนาใหมก็ได และไมสั่ง transition CUT: เมื่อเปลี่ยนแอ็คชั่น
แอ็คชั่น เปนสาระบท ที่มีความหลากหลายมากที่สุด คําอธิบายแอ็คชั่น ครอบคลุมถึง กฏเกณฑ
การวางชื่อตัวละคร (character name) เสียงประกอบ (sound effect) อุปกรณใน
ฉาก (props-sets) อินเตอรคัท (intercutting) เหตุการณยอนอดีต
(flashback) การแทรกแอ็คชั่น (insert) มองทาจ (montage) การบอกช็อตภาพ
(shot) ซึ่งมีหลักเกณฑ การเขียน ดังนี้
(1) การใชตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ)
การใชตัวอักษรตัวหนา (ภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (ภาษาอังกฤษ) กับบทแอ็คชั่น จะใชก็ตอเมื่อ
(1) ตัวละคร ปรากฏตัวครั้งแรก (2) มีเสียงประกอบ (sound effect) ขึ้นนํา (3) มีอุปกรณ
(props-sets) ในฉาก ที่กลองจะตองถายใกล (close-up)
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(2) อินเตอรคัท (intercut)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสถานที่สองแหงพรอมกัน และสลับกลับไปกลับมา เชน การสนทนาทาง
โทรศัพท ที่ทั้งสองฝาย อยูกันคนละสถานที่ ใหเริ่มที่บอกสถานที่หลักของทั้งสองฝายกอน จากนั้น รวม
ฉากสนทนา 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ชื่อตัวละครที่ 2
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ชื่อตัวละครที่ 1
คําสนทนา ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ตัวอยาง:
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ใน. รถยนต – ค่ํา – TRAVELING
ธนา กําลังขับรถ เสียงโทรศัพทเขา เขากดรับสัญญาณที่ earphone
ธนา
ฮัลโหล ธนาพูดครับ
(หยุดรอ)
เฮ! หมอ หายไปนานเลยนะ กําลังคิดถึงอยูพอดี
เหตุการณที่นั่นเปนไงมั่ง
นอก. สวนพืชทดลอง – กลางวัน
เจาหนาที่ชาย 2 คน กําลังนําตัวอยางพืช ลงปลูกในกระถางทดลอง. มาฆ กําลังหยิบปรอทวัด
อุณหภูมิ ที่กระถางตนไมทดลองตนหนึ่ง ขึ้นมาดู ขณะพูดโทรศัพท
b.g.

มาฆ
ก็ดูสงบดี คงยังยันๆ กันอยูละมั๊ง ผมไมไดอยูตรงที่
เขายิงกัน วันๆ ก็ยุงแตเรื่องทดลอง มันมีของใหเลน
เยอะ
INTERCUT

มาฆ/ธนา
ธนา
อยามัวแตบางานนะหมอ กินกินซะบาง หมอกินเจ ก็
คงชอบละซิ ที่เมืองจีน มีผักเยอะ
มาฆ
นี่มันสนามรบ เลือกไมไดเทาไหรหรอก แตก็พออยูไดนะ เออ
ธนา จําเรื่องที่เราเคยคุยกัน กอนที่ผมจะมาเมืองจีนไดไหม?
ธนา
ผมวา หมอตองเปลี่ยนใจแลวแนๆ
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มาฆ
ใช เออ ไมใช ตกลงผมจะซื้อบานหลังนั้น ตอนนี้
ภรรยาผมลําบากแย คือ ทาวนเฮาส ถูกโขมยขึ้น
ธนา
เรื่องนั้น ผมรูแลว เสียใจดวย เอาเปนวา หมอกลับ
เมืองไทย เมื่อไหร คอยมาทําสัญญากันก็แลวกัน
เราคนกันเอง แลวจะใหผมทําอะไรเพิ่มอีกไหม?
จบ ตัวอยาง
(3) เหตุการณยอนอดีต (flashback) และเหตุการณอนาคต (forward)
เหตุการณยอนอดีต หรือลวงหนา เปนเหตุการณหนึ่ง ที่ผูเขียนบท ตองแยกเปนฉากหนึ่งไวตางหาก
ใหเขียนคําวา FLASHBACK หรือ FORWARD ไวที่หัวของฉาก และเมื่อจบเหตุการณ ก็ปดทายดวยคํา
วา END OF FLASHBACK | FORWARD หรือ BACK TO PRESENT DAY ไวที่บรรทัด
สุดทายของฉาก
ตัวอยาง

FLASHBACK TO –

หอของขวัญ บนหัวเตียงนอน หองนอนของเอมี่

บนหอของขวัญ มีขอความวา สุขสันทวันเกิด พอเปนหวงลูกนะ เอมี่ แกะหอของขวัญออกดู เปนกระเปา
ถือ เอมี่ พอใจ ควากระเปา คลองไหล แขน คอ ดูที่หนากระจก ดวยลีลา ทาทางดีใจ ขณะที่ปุมไฟ LED
เล็กๆ ที่ซอนอยูบนเม็ดกระดุม ดานนอกของกระเปา กระพริบขึ้น เอมี่ไมทันสังเกต
ประตูเปดอยู มองเห็น เลียม กําลังแอบดู เอมี่ แกะหอของขวัญ เขายิ้มพอใจ ประตูคอยๆ ปด
END OF FLASHBACK

จบตัวอยาง
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(4) การแทรกแอ็คชั่น (insert)

on scene

บางครั้ง แอ็คชั่น หรือ เหตุการณในฉาก ไมไดเกิดจากนักแสดง แตอาจเปนสิ่งอื่น เชน ขอความ
กราฟก หรือภาพกราฟก ที่ปรากฏบนจอ เชน ในจอโทรทัศน หรือ จอโทรศัพท หรือ จอภาพอะนิเมชั่น
โฆษณา หรือแมกระทั่งสิ่งเคลื่อนไหวบนแผนปายโฆษณา ใหขึ้นตนวา ON SCREN หรือ จอภาพ และให
ใสสิ่งที่ปรากฏในจอภาพนั้น ในบรรทัดถัดไป แลวปดทายดวยคําวา BACK TO เปนการตัดกลับไปที่ตัว
ละคร
รูปแบบ:
ใน|นอก. สถานที่ – เวลา
บทแอ็คชั่น ...
ON SCREEN –

ขอความ หรือ สิ่งที่ปรากฏในจอ
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
วันนี้ ดูตัวเองเงียบไปนะ เหนื่อยเหรอ
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(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)
มองทาจ คือ การบอกเลาแอ็คชั่นของตัวละคร วาไดกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตั้งแตตนจนเสร็จ แต
หลายคราวตอเนื่องกัน 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 เมื่อเสร็จแลว 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 ดูชุดที่สวม มีอยู 4–5 ชุด มือหยิบ สลับชุดกันไปมา หลายครั้ง
MONTAGE
–

นวล ชุดพยาบาล ในโรงพยาบาล

–

นวล ชุดเที่ยวกลางคืน ในหางสรรพสินคา

–

นวล ชุดพนักงานสาว ในงานลีลาศ

–

นวล ชุดแฟนซี

BACK TO SCENE

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

MONTAGE –
A)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 1

B)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 2

C)

สถานที่ - ตัวละคร แอ็คชั่น 3

END OF MONTAGE

ตัวอยาง:

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
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มาฆ ปดจอไอแพด ลุกออกไปจากเตียง
จบตัวอยาง
(6) ช็อตภาพ (shot)
ช็อต คือ การระบุขนาดภาพ (video size) มุมมองของภาพ (view angle) การ
เคลื่อนที่ของกลองและเล็นซ (camera movement) เพื่อเปลี่ยนอารมณของฉาก เพื่อผลักดันแอ็ค
ชั่นและเหตุการณในฉากใหดําเนินไป ช็อตภาพในมุมมองของผูเขียนบท ไมควรเจาะจงรายละเอียด
จนเกินไป และจะไมอธิบายรายละเอียดไปถึงเทคนิค มุมกลอง เชน
MEDIUM SHOT –

ผูราย

PAN TO

พระเอก ประทับปนที่ไหล เตรียมยิง

ZOOM IN –

นิ้วมือ

และไกปน.
บอกรายละเอียดมากเกินไป ควรเขียนช็อตที่ไมเจาะจง เชน
ANGLE ON –

ผูราย / พระเอก. พระเอก ประทับปนที่ไหล เตรียมยิง นิ้วมือ แตะไกปน.

การบอกช็อตภาพ ใหใชตัวอักษร ตัวหนา (บทภาษาไทย) หรือ ตัวพิมพใหญ (บทภาษาอังกฤษ) และ
ใหวางไวชิดซายของหนาเสมอ และเขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว หากมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ใหขึ้นบรรทัด
ใหม
มุมภาพในภาพยนตร มี 3 แบบ คือ
(1) มุมที่เห็นวัตถุโดยตรง (objective angle) มุมภาพชนิดนี้ ผูชมจะเห็นภาพ
โดยตรงจากเลนสของกลอง เลนสจะทําหนาที่แทนตาผูชม ภาพยนตรสวนใหญ จะใชมุมประเภทนี้เลาเรื่อง
(2) มุมเสมือนของผูชม (subjective angle) มุมภาพชนิดนี้ ผูชมจะมีสวนรวมใน
ภาพ เสมือนเปนผูแสดงรวมในเหตุการณ กลองจะทําหนาที่แทนสายตาของผูชม 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. เปนมุมภาพที่ผูชม
มองเห็น เชนเดียวกับที่ตัวละครมองเห็น โดยที่ ผูชมจะเห็นตัวละคร จากมุม objective และเห็นภาพ
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ในมุมที่ตัวละครเห็น จากมุม P.O.V.
ตัวอยางการสรางช็อตภาพ เชน นักโทษแหกคุก จับผูคุมไวเปนตัวประกัน ดวยมีดในมือ จี้ที่คอหอย
ของผูคุม และตองการใหคนดู เห็นวา นักแมนปน กําลังเล็งปนไปที่นักโทษ อาจบอกแอ็คชั่นและช็อตไดวา
ตัวอยาง:

ใน. อุโมงค – กลางวัน
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! ไมงั้นไอนี่ไปนรก
จบตัวอยาง
คําที่บงบอกวาเปน ช็อตภาพ คือคําสั่งที่เกี่ยวกับ การทําหนาที่ของกลอง 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 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
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 จะ
เห็นสวนหัว หรือรวมไปถึงไหล เชน สวนหนาของรถยนต รวมถึงแอ็คชั่นบางสวน ที่ตองการใหเห็นใกลๆ
เชน หัวคอนกําลังทุบไปที่กอนหิน คําสั่งนี้ มักใชกับเหตุการณเคลื่อนไหว หรือมีแอ็คชั่น
คําสั่งช็อตภาพ ที่นิยมใชเปลี่ยนแอ็คชั่นของภาพ ไดแก
PAN TO –
แพนไปที่ –

มุมที่ตองการใหกลองแพนไปหา เชน PAN

TO –

รถยนต

ANGLE ON –
มุมของ –

หมายถึง มุมของตัวละคร ที่ผูเขียนบทตองการใหความสําคัญกับตัวละครตัวนั้น หรือวัตถุสิ่งนั้น
ANGLE ON เปนวิธีบอกมุมภาพที่ไมเจาะจง เปนหนาที่ของผูกํากับภาพยนตร และผูถายภาพจะตีความ
เอาเองวา ควรจะใชภาพขนาดใด มุมกลองอยางไร เชน ANGLE ON – ไมค
REVERS ANGLE –
ตรงขาม –
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หมายถึง ภาพที่เห็น จะอยูฝงตรงขามกับมุมมองของตัวละคร มีความหมายคลาย มุม P.O.V.
- ชื่อตัวละคร แลวตัดสลับกลับไปที่มุมฝงตรงขามกัน อาจเปนภาพขามไหลก็ได เชน
P.O.V. REVERS -

ธนา
มาฆ

P.O.V. -

มาจากคําวา Point of view คําสั่งนี้ จะไดภาพจากกลองที่ตั้งอยูเคียงขางตัว
ละคร ซึ่งเปนเจาของมุมมอง คนดูรูสึกเหมือนกําลังยืนชิดกับตัวละคร หรือเปนตัวละครเสียเอง และ
มองเห็นภาพขางหนา จากกลองโดยตรง ภาพ P.O.V. ที่ผูชมเห็น จะเห็นผานสายตาของตัวละคร
เหมือนมุมภาพแบบ subjective angle แตตัวละครจะไมมองกลอง และคลายกับการถายขาม
ไหลแตคนดู จะไมไดเห็นหัวไหล เชน
P.O.V.

ช็อตที่ 1 ผูชม เห็นภาพชายผูหนึ่ง ยืนบนตึกสูง กําลังจะกระโดดตึกฆาตัวตาย ตัดมาช็อตที่ 2
ชายผูนั้น มองลงมายังพื้นขางลาง ที่มีคนมายืนมุงดู (แตยังไมเห็นภาพฝูงคนขางลาง) จากนั้น ตัดไปช็อตที่
3 ภาพกลุมคน (จากมูมสูง) ที่กําลังยืนมองดูชายที่อยูบนตึก
DIFFOCUS | PULL FOCUS

หมายถึง ในเฟรมภาพนั้น กลองเปลี่ยนโฟกัส จากวัตถุที่อยูหนา ไปที่วัตถุที่อยูหลัง หรือ วัตถุที่อยู
หลัง มาวัตถุที่อยูหนา เชน ภาพนี้ คือการโฟกัส กลับไประหวาง นักแสดงขางหนา และขางหลัง
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CONTRAZOOM -

หมายถึง การดอลลี่ถอยกลอง พรอมกับ ซูมเขา ไปที่ตัวละคร ซึ่งกําลังเดินเขาหากลอง
PULL BACT TO –

หมายถึง การดอลลี่ ถอยกลอง หรือแพนกลอง ออกไปรับ ตัวละคร (ดานหนา หรือดานหลังก็ได)
มักใชรวมกับคําสั่ง CONTRA ZOOM, INTO VIEW เชน
ถอยไปรับ เลียม
เขากําลังเดินถือปน เขาปที่คอคอยของ ไมค
PUSH IN –

หมายถึง เคลื่อนตัวกลอง เขาไปหาวัตถุ การบอกแอ็คชั้นนี้ เปนหนาที่ของกลอง ที่จะเคลื่อนตัวเขา
หาวัตถุอยางอิสระ และคอนขางเร็ว สวนมากจะไมมีอุปกรณชวย เชน
PUSH IN

หนาของเลียม วิตกกังกวล วาจะหาทางออกอยางไร

หากตองการบอกช็อตภาพ แบบมุมภาพที่เห็นวัตถุโดยตรง (Objective
Angle) (ผูดูเห็นภาพโดยตรงจากเลนสของกลอง) ก็ใชคําสั่งนี้

Camera
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มุมมองของเลียม มองเห็น คิม กับ ไมค กําลังสะพายกระเปาเปใบใหญ เดินลัดเลาะไปตามโตนตนไมใหญ
TIGHT ON

หมายถึง มุมภาพของตัวละคร หรือวัตถุ ที่มีขนาดพอดีกับเฟรม ทําใหดูคับแคบ จนแทบไมเหลือ
ชองวาง มุมนี้สรางความอึดอัดใหกับคนดู เชน ขณะที่แมบานกําลังสาละวนกับการทําอาหารในครัว คนราย
ก็แอบยองเขาบาน ใชมุมภาพ TIGHT ON ไปที่แมบาน ใหความรูสึกวา เธอไมรูไมเห็นอันตรายที่กําลัง
เขามา ราวกับวาอยูในโลกสวนตัวแคบๆ
(7) การเขามาในเฟรม หรือการปรากฏตัวของตัวละคร
(INTO FRAME | INTO VIEW)

การเขาเฟรม หรือ INTO FRAME หมายถึง ขณะที่ กลองบันทึกเฟรมภาพวางเปลาไว ใหตัว
ละครซึ่งอยูนอกเฟรมภาพ เขามาอยูในเฟรมภาพ
การปรากฏในภาพ หรือ INTO VIEW หมายถึง ขณะที่ตัวละคร ซึ่งอยูนอกเฟรมภาพของกลอง
เดินเขามาในเฟรมภาพ กลองจะดอลลี่ถอยหลัง เพื่อรับตัวละครที่กําลังเดินเขามา หรือ กลองแพนไปรับตัว
ละคร ที่กําลังเดินเขามา เชน
นวล เดินเขาเฟรม ไปที่มานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุงจาก
หนาตางเขามา
หรือ
นวล ปรากฏในภาพ เดินไปที่มานหนาตาง มือจับที่ผามาน แลวกระชากลากใหมานเปดออก แสงสวางพุง
จากหนาตางเขามา
การเขียนคําอธิบายแอ็คชั่นประเภทนี้ ไมตองอธิบายวาใหกลองเคลื่อนไหวอยางไร ใชตัวหนาก็พอ
(8) การบอกแอ็คชั่นของเสียง 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 ที่ตองพึ่งพาคอมพิวเตอร ใชคําวา SUPER
TEXT: หรือ SUPERIMPOST: แลวตอดวยขอความ ไมตองบอกวา จะวางอยางไร 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 อาจเปนแอ็คชั่นของ
ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ได ฉากหนา ก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เชน
เอมี่ เอาผาพันแผล พันที่หัวของพอ
ใบหนา ของเด็ก โอต กับ เกง
(10) แอ็คชั่นเงียบ

b.g.

b.g.

ทีมงานกองถาย กําลังเก็บของขึ้นรถ

กรอบรูปถายของ แมปรางค ติดที่ฝาผนังบาน

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

มีบางแอ็คชั่น ที่ผูเขียนบทตองการถายทอดเหตุการณ ใหเปนแอ็คชั่นเงียบ เพื่อตองการหยุดอารมณ
คนดู มันเปนภาพชา เชน เหตุการณตัวละคร ถูกแรงระเบิด ชนกระแทกกระเด็นไป แลวเกิดอาการหูอื้อ
ไมไดยินเสียงใดๆ แตสายตายังใชการได ภาพที่คนดูเห็น เปนภาพแทนสายตาของตัวละเคร ซึ่งไมมีเสียง
ตัวอยางการใชคําสั่ง เชน
M.O.S.

ฝูงมา วิ่งแตกตื่น ลงมาที่ถนนใหญ

(11) เลาเรื่องผานขอความ (INTERTITLE)
เปนเทคนิคการเลาเรื่องผานบทสนทนา หรือบทบรรยาย วิธีคือ ตัดภาพไปที่ตัวหนังสือ (พื้นหลังดํา)
แลวตัดกลับมาที่เรื่องราว วิธีนี้ใชในยุคหนังเงียบ (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 แตอยาใชคําที่ไมมีลักษณะเฉพาะ เชน ชายนิรนาม ตํารวจ แตถาคําแสดงตําแหนงหนาที่
อนุโลมใหใชได เชน ทานนายพล
กรณี ชื่อตัวละครเดิม แตถูกเปลี่ยนชื่อ เพราะไดรับการเปดเผยตัว ใหใชชื่อเดิมกอน แลววงเล็บตอ
หนา ชื่อใหม เชน ทานนายพล (ลี)
คําขยายหลังชื่อตัวละคร (Extensions) ใหเขียนในวงเล็บเสมอ เพื่อบอกสถานภาพของตัว
ละครขณะนั้น หรือ เปนการบังคับใหตัวละครตองทําสิ่งนั้น คําขยายหลังชื่อตัวละคร ที่นิยมใช เชน
V.O. (Voice over)

ใชกับเสียงบรรยายในภาพยนตร โดยไมมีตัวละครในภาพเลย

ใชกรณีที่ เหตุการณในฉากหนึ่ง กําลังจะถูกตัดไป แตก็มีเสียงใน
ฉากใหมเขามากอน กอนที่จะปรากฏภาพ หรือตัวละครในฉากใหมนั้น
O.C. (Off camera)

คลาย O.C. แตตางกันตรงที่ ฉากนั้นไมมีตัวละครตัวนี้ แตไปมีใน
ฉากอื่น 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 การแสดงออกทางแอ็คชั่นโดย
พื้นฐาน เปนหนาที่และทักษะของนักแสดงอยูแลว ไมควรเขียนลงไป อีกประการหนึ่ง การตีความแอ็คชั่น
เปนหนาที่ของผูกํากับการแสดง ผูเขียนบท จึงเขียนเทาที่จําเปน
2.5 บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนาถูกวางไวในบรรทัด ลําดับถัดจาก บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction)
เขียนไดยาวอยางไรก็ได และสามารถเขียน บทกํากับแอ็คชั่นคั่นระหวางบทพูดก็ได ถาตองการให ตัวละคร
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พูดภาษาตางประเทศ ก็ใหเขียนบทกํากับไวดวย
ตัวอยาง

แมน
(ภาษาลาว)
เปนจังได ซําบายดีบอ?
จบตัวอยาง
ถาตัวละคร พูดพรอมกัน ใหเขียนไวในบรรทัดลําดับเดียวกัน
ตัวอยาง:

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 ทอนบน
ในหนากอน ใหเขียน (MORE) หรือ (มีตอ) ไวที่บรรทัดสุดทายของบท และเมื่อขึ้นหนาใหม ตองเขียนชื่อ
ตัวละครอีกรอบ แลวตอดวยคําวา (CONT’D) หรือ (CONTINUED) ที่ทายชื่อ กอนจะวางบท
สนทนาที่เหลือตอไป
ตัวอยาง:
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เลียม
ผมเปนพอของเอมี่ ผมออกไปตามลูกสาว เธอยังเปนเด็ก ไมรู
เรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมัก
เชื่อเพื่อนๆ
(มีตอ)

เลียม (ตอ)
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ที่จะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย 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 เคาเปนโรคมานตาแพแสงอยางแรง
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เปลี่ยนทั้งหมดเลย สวนหองคนใช ก็แลวแตเคา คุณชวย
จัดการใหหนอยนะ ขอบคุณมาก
จบตัวอยาง
2.6 คําสั่งเปลี่ยนฉาก

(transition)

หลังเสร็จสิ้นแอ็คชั่นของฉากใดๆ (ตองการจะปดฉากนั้น หรือเปลี่ยนไปฉากอื่น) ใหใชขอความสั้นๆ
เริ่มตนที่ 6 นิ้ว จากขอบกระดาษดานซายมือ เขียนดวยตัวอักษรตัวหนา (บทภาษาไทย) และ ตัวอักษรพิมพ
ใหญ (บทภาษาอังกฤษ) กอนจะเริ่มฉากถัดไป
คําที่มักใชบอย 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
ตีความหมายวา จะใชวิธีใดที่เหมาะสมระหวางฉากเดิม กับ ฉากใหม
MATCH CUT:

CUT:

เขียนไวเพื่อใหผูกํากับ

คือ การเชื่อมช็อตสองช็อตเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความตอเนื่อง ลื่นไหลเปน
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หลัก เชน ภาพกระดูก ที่มนุษยวานรใชเปนเครื่องมือ และใชเปนอาวุธในยุคโบราณ แลวตัดไป หรือเลือน
ไป ยังภาพยานอวกาศ ซึ่งหมายถึง เครื่องมือแหงโลกอนาคต หรือ การตัดภาพเปาไฟบนกานไมขีดใหดับไป
ยังภาพดวงอาทิตย ซึ่งคอยๆ ลอยสูงขึ้นกลางทะเลทราย หรือ ภาพกาแฟในถวย ที่กําลังถูกคนใหผสมเขา
กันกับครีม แลวตัดไปที่ กระแสน้ําหมุนวนของหวงมหาสมุทร MATCH CUT เปนการเชื่อมภาพที่มี
ลักษณะ ตรงขามกับ jump cut
ใชกรณีหวงเวลาของเหตุการณในฉาก เปลี่ยนไป เชน 20 ปผานไป หรือ 7
คือ ตองการเปลี่ยนสถานที่ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในลักษณะหางไกล หรือ

DISSOLVE TO:

วันผานไป CUT TO:
แตกตางกันสิ้นเชิง

ใชเฉพาะปดทายสุดของบท screenplay กอนจะจบดวย THE
ถือวาบทไดเขียนจบอยางสมบูรณแลว
FADE OUT.

END.

ซึ่ง

3. บทขยาย (treatments)
บทขยาย คือ รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวละคร ฉาก เหตุการณ อุปกรณ อาจเขียนไป
พรอมกับ บท screenplay ไดแก รายละเอียด ตอไปนี้
3.1

คําอธิบายในแตละตอน (outline

sequence)

ในขณะเขียนบท screenplay บางครั้ง ผูเขียนตองการ ใสรายละเอียดตางๆ แตไมอาจเขียน
ลงไปในบท screenplay ได ใหแยกเขียนลงในรายการ ที่แยกออกเปนตอน (sequence) โดย
ใหคําอธิบายเชื่อมโยงกับ หมายเลขกํากับตอน หรือ ชื่อตอน
ตัวอยาง คําอธิบายเพิ่มเติมในตอน เชน
บอกเหตุการณในตอน วาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร หรือมีบรรยากาศ
อยางไร หรืออิงกับเหตุการณใดในประวัติศาสตร หรือเปนเรื่องเลา อัตชีวประวัติของใคร ฯลฯ
–outline

–ลักษณะ

คุณสมบัติ ของฉาก อุปกรณประกอบฉาก (props-sets) โดยเฉพาะภาพยนตร
แนวแฟนตาซี และวิทยาศาสตร
–เสียงดนตรี (music)
effect)

เสียงประกอบ (sound
มีลักษณะ คุณสมบัติอยางไร
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–หมายเหตุคําอธิบาย (note)

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) และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปน สําหรับตัวละครแตละตัว ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส พี่นองในครอบครัว
การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ/กําลังศึกษาอยู แถบถิ่นที่อาศัย บานพัก พักอยูกับใคร ชอบ
เดินทางดวยพาหนะใด และที่สําคัญคือ มีจุดดอยหรือปมดอยอะไร (character flow) มีความ
ใฝฝน (life ambition) และมีรูปรางหนาตาอยางไร คําอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร จะมีผลตอการ
คัดเลือกตัวนักแสดง การแตงกาย ในขั้นตอนลงมือถายทํา
ไฟลตัวอยาง ที่รองรับบทประเภทนี้ คือ 05_Charactor-ScratchPad.doc
การเขียนบทขยาย จะแยกเลมกับ บท screenplay ผูเขียน จะเขียนอธิบายใหละเอียดอยางไร
ก็ได เพื่อใหผูสราง และผูออกแบบงานสราง ตลอดจนผูกํากับภาพยนตร เขาใจ และนําบทไปออกแบบงาน
สรางใหไดภาพยนตร ที่มีอรรภรถและเรื่องราว ตรงกับวัตถุประสงคของเรื่อง และตรงกับตลาดความ
ตองการของคนดู

ตอนที่ 2

รูปแบบ (format

script)

1. ขนาดกระดาษพิมพ ฟอนต และระยะการวาง elements
รูปแบบการเขียนบทภาษาไทย ยังไมมีกฏเกณฑบังคับที่แนนอน จึงตองอิงกฎเกณฑการเขียนแบบ
เดียวกับบทภาษาอังกฤษ แตก็มีขอยกเวนเรื่องจํานวนบรรทัดที่แตกตางกัน เพราะภาษาไทยมีสระและ
วรรณยุกตเหนือบรรทัดและใตบรรทัด ทําใหตองเสียพื้นที่หนากระดาษ มากกวาบทภาษาอังกฤษ
1.1 กระดาษพิมพ
ทั้งบทภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ใหใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว สีขาวลวน
–ขอบดานบน (top margin)

และขอบดานลาง (bottom

margin)

หางจาก
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ขอบกระดาษเทากัน คือ 1 นิ้ว
–ขอบดานซาย (left margin)

หางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว

–ขอบดานขวา (right margin)

หางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว

1.2 ฟอนต ระยะบรรทัด และยอหนา
บทภาษาไทย
–ใชฟอนต Angsana New

ขนาด 16pt. – 18pt.

–ระยะหางระหวางบรรทัด (line spacing)

คือ 1 บรรทัด (single

ระยะหาง 1 ยอหนา หมายถึง หางจากบรรทัดบน (spacing
บรรทัดลาง (spacing after) 6 pt.

line)

before) 6 pt.

และหางจาก

บทภาษาอังกฤษ ใชฟอนต Courier New ขนาด 12pt. ระยะบรรทัด (line
spacing) 1 บรรทัด (single line) ไมมีระยะหางระหวางยอหนา เพราะบทภาษาอังกฤษ ใช
วิธีเคาะเวนบรรทัดแทนยอหนา การวางสาระบทตางๆ (elements) จะเคาะเวนบรรทัดไมเทากัน
คําอธิบายในบทภาษาไทย ที่ใชคําภาษาอังกฤษรวมอยูดวย ใหใชฟอนต Courier New ขนาด
12pt หรือ 14pt. เชนกัน สวนระยะหางระหวางบรรทัด และระยะหางระหวางยอหนา ใหอิงตาม
ฟอนตภาษาไทย บทภาษาไทย อาจมีระยะบรรทัดหางกวา บทภาษาอังกฤษ เพราะตองเผื่อพื้นที่สระและ
วรรณยุกตลางบน
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ขอความทุกแหงในบท รวมหนาปก ใหใชขนาดฟอนตเดียวกันตลอดทั้งเลม.
การใชฟอนตภาษาไทย ในบทเรียนนี้ ผูเขียน เลือกใชฟอนต PSL ThaiAntique แทน

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 และทุกหนา ใหแสดงเฉพาะตัว
เลขเทานั้น (ตัวเลขหนา จะเริ่มที่หนา 2)
(2) หัวของฉาก (scene heading) หัวรอง (subheading) ใหวางไวชิดกั้นขอบ
ซาย (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. (บท
ภาษาไทย) หรือ 2 บรรทัด (บทภาษาอังกฤษ)
(3) บทแอ็คชั่น ใหเริ่มที่ชิดกั้นขอบซาย (1.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย) ตลอดแนวบรรทัด ไป
จนถึงกั้นขอบหลัง (ไมเกิน 1 นิ้ว จากขอบกระดาษดานขวา) รวมแลว บทแอ็คชั่น เขียนไดยาวสุด 5.5 นิ้ว
(4) ชื่อตัวละคร (character name) ใหเริ่มที่ตําแหนง 3.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย
ไปตลอดแนวบรรทัด และเขียนใหเสร็จภายใน 1 บรรทัด รวมแลว ชื่อตัวละคร เขียนไดยาวสุด 2 นิ้ว
(5) บทกํากับแอ็คชั่น (stage direction หรือ action) ใหเริ่มที่ตําแหนง 3 นิ้ว
จากขอบกระดาษซาย เรื่อยไปไมเกิน 5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทกํากับเขียนไดยาวสุด 2 นิ้ว
ตอบรรทัด
(6) บทสนทนา (dialogue) ใหเริ่มที่ตําแหนง 2.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย เรื่อยไปไม
เกิน 5.5 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย รวมแลว บทสนทนา เขียนไดยาวสุด บรรทัดละ 3 นิ้ว ถาเกินใหขึ้น
บรรทัดใหม
(7) คําสั่งเปลี่ยนฉาก (transition) ใหเริ่มที่ตําแหนง 6 นิ้ว จากขอบกระดาษซาย และ
เขียนใหเสร็จในบรรทัดเดียว รวมแลว คําเปลี่ยนฉาก เขียนไดยาวสุด 1.5 นิ้ว
บทภาษาไทย ใชฟอนต PSL ThaiAntique ขนาด 16pt.–18pt. ระยะบรรทัด คือ
single line สาระบทตางๆ (element) ขึ้นตนดวยตัวหนาทั้งหมด 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) ใหใชตัวพิมพใหญทั้งหมด 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 ตามแบบแผนที่
ผูเขียนกําหนด จะมี 24–26 บรรทัด โดยประมาณ (ใชทุกบรรทัด) แมวาในภาษาอังกฤษ จะมีจํานวน
บรรทัดมากกวา แตก็มีบรรทัดวาง แทรกอยูระหวางยอหนา ของแตละสาระบท เมื่อเทียบกับบทภาษาไทย
เฉลี่ยแลว จะบรรจุเนื้อหาแอ็คชั่น ไดไมแตกตางกันมากนัก
2. หนาปก หนาแรก และหนาสุดทาย
2.1 หนาปก
กระดาษหนาปก ใชกระดาษ ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว ขาวทั้งปกหนาและปกหลัง ปกหนา ใหมี
ขอความระบุเพียง ชื่อภาพยนตร ชื่อผูเขียนบท และสถานที่ติดตอ (ตามแบบฟอรม) ไมใสภาพกราฟกใดๆ
ไมแสดงเลขหนา สวนปกหลัง ปลอยใหเปนหนาวางเปลาเชนกัน
การเขาเลมบทที่เขียนเสร็จแลว บทที่ไมเกิน 120 หนา ใหใชคลิปหมุดทองเหลือง (brads) เบอร 5
(ยาว 1 ¼ นิ้ว) สอดเขาที่รูบนและรูลาง (เวนรูกลางไว) แลวพับหนีบใหเรียบรอย
2.2 หนาแรก
หนาแรกของบท จะเริ่มที่หนา 1. (หนาแรก จะตองไมแสดงเลขหนา สวนหนาถัดไปจึงจะแสดงเลข
หนา) และเปดหนาดวย FADE IN: บรรทัดแรก วางชิดขอบซายมือสุด เหมือนหัวของฉาก
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 และจะไมมีขอความใดๆ ตอทายอีก ถือวาจบบท
screenplay
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3. การตอหนา และการขึ้นหนาใหม
การเขียนบทที่ยังไมจบในยอหนา และจําเปนตองขึ้นหนาใหม ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาหัวของฉาก (scene heading) และหัวรอง (subheading) อยูที่ตําแหนง
บรรทัดสุดทายของหนา ใหเลื่อนไปขึ้นหนาใหม
(2) คําอธิบายแอ็คชั่น ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคางอยูในหนาเดิม
อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ ไวในวงเล็บ (บทภาษาไทย) หรือ
CONTINUED (บทภาษาอังกฤษ) ที่ตําแหนง transition (นับจากขอบซายของหนา ไปทางขวา
6 นิ้ว) และเมื่อขึ้นหนาใหม ที่บรรทัดแรกซายมือสุด เขียนคําวา ตอ: (บทภาษาไทย) หรือ
CONTINUED: (บทภาษาอังกฤษ) กอนที่จะเขียนบทอธิบายแอ็คชั่นตอไป
ตัวอยาง:

ใน. หองพัก – กลางวัน (ซ้ํา)
มองเห็นหองพัก ผานใบพัดลมเพดาน ที่กําลังหมุนอยางชา กวาดภาพลงมายังพื้นหอง เห็นประตูทางเขา
ปดอยู ขางประตูเปนบานเกร็ด 2 บาน ไรฝุนเกาะ ตรงขามเปนบานหนาตางบานเปด 2 บาน เปดทิ้งไว มาน
สีฟาขาวสะอาดตา ลมพัดผามานหนาตางปลิวเล็กนอย
(CONTINUED)

CONTINUED:

โตะอาหาร วางชิดอยูที่มุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูยา และตูเก็บหนังสือ บนโตมีถาดอาหาร
จบตัวอยาง
(3) ชื่อตัวละคร (character
ไปขึ้นหนาใหม

name)
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(4) บทสนทนา (dialogue) ถามีหลายบรรทัด จนลนเลยไปถึงหนาถัดไป จะตองใหคาง
อยูในหนาเดิม อยางนอย 2 บรรทัด และบรรทัดสุดทาย ใหเขียนคําวา มีตอ (บทภาษาไทย) หรือ MORE
(บทภาษาอังกฤษ) ไวในวงเล็บที่ตําแหนงบทกํากับแอ็คชั่น และเมื่อขึ้นหนาใหม จะตองเขียนชื่อตัวละคร
เดิม ซ้ําใหมอีกครั้ง และตอทาย ดวยคําวา ตอ (บทภาษาไทย) หรือ CONTINUED หรือ CONT’D (บท
ภาษาอังกฤษ)
ตัวอยาง:

เลียม
ผมเปนพอของเอมี่ ผมออกไปตามลูกสาว เธอยังเปนเด็ก ไมรู
เรื่องอะไรดวย ทําไปเพราะเพื่อน คุณก็นาจะเขาใจวา วัยรุนมัก
เชื่อเพื่อนๆ
(มีตอ)

เลียม (ตอ)
มากกวาพอแมเสียอีก อยาตั้งขอหาอะไร ที่จะทําลายอนาคต
ของลูกผมเลย เธอยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย
จบตัวอยาง
อยาหยุดคําพูดของตัวละคร ดวยเครื่องหมาย – แตใหใชบทกํากับวา
(หยุด) หรือ (pause) หรือ (beat)
บทที่เขียนเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉลี่ย ในหนึ่งหนา จะเทากับเวลาในภาพยนตร 1 นาที บท
ภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ควรจะมีจํานวนหนาเฉลี่ย อยูที่ 100-120 หนา สําหรับบทที่เขียนผิดมาตรฐาน
รูปแบบ หรือเขียนผิดแบบแผนสากล เชน ใชฟอนตผิดขนาด ระยะบรรทัดไมคงที่ วางสวนประกอบตางๆ ไม
ตรงตําแหนง จัดหนา กั้นหนา ไมถูกตอง หรือ ใชกระดาษผิดขนาด จะสงผลตอจํานวนหนา และการ
คาดคะเนเวลาในภาพยนตร (runtime) ผิดไปจากความจริง
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ขอแนะนําสําหรับมือใหมหัดเขียน
–อยาวาง

ชื่อตัวละคร และบทสนทนา ไวกลางหนา

–อยาใสเครื่องหมายใดๆ

หลังชื่อตัวละคร เชน : และอยาใสเครื่องหมายอัญประกาศ ที่บทสนทนา

(เครื่องหมายคําพูด)
–ชื่อตัวละคร

ตองยาวแคบรรทัดเดียว (ยาวไมเกิน 2 นิ้ว)

–ในบทภาษาอังกฤษ

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

ในบทภาษาไทย ถาใชคําภาษาอังกฤษ รวมกับภาษาไทย อนุโลมใหใชตัวหนาเหมือนกับคํา

ภาษาไทย
–สําหรับบทภาพยนตรเรื่องยาว 2

ชั่วโมง (90 - 100 เทากับ ความยาวจริง (นาที) ของภาพยนตร คือ 90 - 120 หนา

120

นาที) จะตองเขียนบทใหได

–หนาแรก

(หนาที่ 2)

อยาใสเลขหนา และอยาใสคําวา “หนา” กอนตัวเลขหนา เลขหนาจะปรากฏในหนาถัดไป
และเริ่มตนบรรทัดแรก ดวยคําวา FADE IN: ชิดขอบกั้นหนาซายเสมอ

–ที่หัวของฉาก

อยาใสหมายเลขกํากับ หรือลําดับของฉาก

–อยาทิ้ง

หัวของฉาก, ชื่อตัวละคร, บทอธิบายแอ็คชั่น ไวที่บรรทัดสุดทายของหนา และ อยาให คํา
บอกเปลี่ยนฉาก ไปอยูในบรรทัดแรกของหนาถัดไป
–หลีกเลี่ยงการอธิบายมุมกลอง
–อยาบรรยายความรูสึก

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

และไมตองเขียนภาพหรือใสรูปภาพ รวมทั้โลโกลงไปที่ปก ขอความ
ทุกอยางในตัวเลม มีแคสองสี คือ ขาวกับดําเทานั้น
–หนาปก

จะตองแยกออกจาก screenplay (อยาใชไฟลเดียวกัน)

–รอยลวดเย็บตัวเลม

ที่รูบนกับรูลางเทานั้น รูตรงกลางวางไว

–อยาตั้งความหวังใหสูง

วาบทของทานจะถูกใจผูสรางสักราย หรือสงบทออกไปแลว หวังจะไดคืน
ถาบทนั้นดีจริง ผูสรางจะติดตอกลับมาเอง
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สิ่งที่ควรทํา เมื่อเขียนบทเสร็จ
–ตรวจ

สะกดคําผิดใหเรียบรอย กอนสงออกไป

–สําเนาที่สงออกไป

ตองใหคมชัดที่สุด และการเขาเลมตองดูแนนหนา สมบูรณ

–จดทะเบียนลิขสิทธิ์ใหเรียบรอย

กอนสงออกไป

–สิ่งที่จะสงไปกับจดหมายนําสง

คือ หนาแรก และหนาสุดทายของบท

screenplay

ตอนที่ 3
ขอแนะนํา การใชโปรแกรมเขียน
ไฟลตนแบบทุกไฟล จะมีขอความแนะนํา ปรากฏอยู หากตองการใชพื้นที่ในหนานั้น ใหลบคําแนะนํา
เหลานั้นทิ้งไป จะไดเหลือหนาวางไวใชงานตอไป
โปรแกรมที่ใชเขียนบทภาพยนตร คือ Microsoft Word รุนป 2003 (แนะนําใหใช รุนนี้)
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

พรอมตัวอยาง

คําอธิบาย การเขียนบท หลักการ แนวการเขียน เกณฑรูปแบบตางๆ
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บทที่ 2 บทภาพยนตร
01a_CoverScreenplay
01b_Screenplay

ไฟลปกของบท

screenplay

บทแสดง

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

ปกของภาคผนวก

บอกขอมูลเบื้องตนของเรื่อง

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

ไฟลนี้ คือสวนที่เปนบทขยาย
(treatments) ซึ่งจะบอกขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับฉาก ตัวละคร และอุปกรณที่มีในฉาก รวมถึง
เครื่องแตงกายของตัวละคร ซึ่งจะสอดคลองและเชื่อมโยงควบคู ไปกับบท screenplay การเขียน
รายละเอียดลงไปในไฟลนี้ จะทําในระหวางการเขียน screenplay ก็ได เพราะในบท
screenplay ไมสามารถใสรายละเอียดมากไปกวา การบอกแอ็คชั่นเทาที่จําเปน
02d_Treatments&Notes-ScratchPad

02e_Charactor-ScreatchPad

เปนบทขยายอีกไฟลหนึ่ง ที่แยกเขียนออกมาตางหาก

เพื่อบอกอัตลักษณของตัวละครแตละตัว
ดูตัวอยาง ไฟลชุดทั้งหมด 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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