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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ วิธีการเขียนบท และเทคนิคเฉพาะ

บุคคลของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จำนวน 6 คน และการวิเคราะห์เนื้อหาละครโทรทัศน์

จำนวน 12 เรื่องที่ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 ผลการวิจัย พบว่า การสร้างสรรค์

บทละครแบบเขียนขึ้นใหม่ มีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว สภาพสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

และโจทย์จากทางผู้อำนวยการผลิต การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็นบทละคร ต้องยึดโครงเรื่องและ

แก่นเรื่องเดิม โดยมีการสร้างเนื้อหาและตัวละครเพิ่มเติมจากบทละครให้เพียงพอกับการนำไปผลิต

กระบวนการเขียนบท ประกอบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ การอ่านบทประพันธ์ การหาข้อมูล

เขียนโครงเรื่องเรื่องย่อแบบละเอียดลำดับฉากและบทแสดง

คำสำคัญ:การเขียนบทบทละครโทรทัศน์กระบวนการสร้างสรรค์เทคนิค
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บทนำ

 ละครโทรทัศน์ เป็นรายการโทรทัศน์ที่กำเนิด

ขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งแรกขึ้นใน

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2498 ที่สถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ในยุคแรกละคร

โทรทัศน์เป็นการนำการแสดงในรูปแบบละครเวทีที่

เคยได้รับความนิยมมาแสดงสดในโทรทัศน์ โดยนำ

เรื่องราวมาจากละครเสภา ละครอิงประวัติศาสตร์

หรือละครพูดพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ยุค

เฟื่องฟูของละครโทรทัศน์เกิดจากที่นักแสดงละคร

เวทีเริ่มเข้ามาในวงการโทรทัศน์มากขึ้น จึงทำให้มี

คณะละครโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ต่อมา

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 มีการบุกเบิกด้าน

ละครมากขึ้น โดยมีการนำเรื่องราวจากละครเวที

ภาพยนตร์และเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่มาใช้เป็น

บทละครโทรทัศน์โดยมีการแข่งขันกันผลิตละครเพื่อ

นำมาออกอากาศ(สินียาไกรวิมล,2545:2)

 พ.ศ. 2504 เริ่มมีการใช้เทปโทรทัศน์ในการ

บันทึกรายการละครโทรทัศน์แทนการออกอากาศ

แบบสด จากนั้นละครโทรทัศน์จึงอยู่ในยุคเฟื่องฟู

มีการผลิตละครโทรทัศน์สำหรับออกอากาศทุก

สถานีโทรทัศน์และเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการผลิต*

คณะต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตละครโดยมี

การจัดฉาก ไม่มีการบอกบท การกำกับการแสดง

และการใช้เทคนิคการบันทึกเทปที่ทันสมัย มีการ

เปลี่ยนแปลงจากการบันทึกเทปแบบเรียงฉาก

เป็นการถ่ายทำฉากที่ใกล้เคียงกันก่อนโดยไม่คำนึง

ถึงการเรียงลำดับฉากแล้วจึงนำมาตัดต่อลำดับภาพ

เป็นละครเหมือนในสมัยปัจจุบัน

 ละครโทรทัศน์นับว่าเป็นรายการที่ได้รับความ

นิยมและแพร่หลายมากในกลุ่มผู้ชม มีการผลิต

ละครโทรทัศน์อยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน การผลิตรายการละครโทรทัศน์

เริ่มต้นจากการสรรหาบทประพันธ์ หรือ โครงเรื่อง

Abstract

The objective of this research was to study the creative process and individual

techniquesofT.V.dramascriptwriting.Theresearcherusedaqualitativeapproachby

in-depthinterviewing6T.V.dramascriptwriters.Inaddition,textualanalysiswasused

to analyze the content of 12 T.V. drama scripts broadcasted during 2005-2007.

Researchfindingsareoriginalscripts,plotsandthemes,togetherwithsomesubplots

addedlatertomeettherequiredtimeforthedramaproduction(30hrs.)wereused.

Moreover, the script writing process consists of building inspiration, reading,

researching,creatingaplot,treatment,scenarioandplay-text.

Keywords:ScriptWriting,T.V.DramaScript,CreativeProcess,Techniques

* คำที่เป็นทางการของคำว่าProducerซึ่งหมายความถึงผู้ผลิตรายการซึ่งบางที่อาจใช้คำว่าผู้จัดเช่นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี

 ช่อง 3 ขณะที่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เรียกบริษัทผู้ผลิตว่า ผู้อำนวยการแสดง และเรียกเจ้าของทุนว่า

 ผู้อำนวยการผลิต
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(Plot) ที่น่าสนใจเพื่อนำมาเขียนเป็นบทละคร

โทรทัศน์และเข้าสู่กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์

ต่อไป

 บทละครโทรทัศน์ คือ บทละครที่ถูกเขียนขึ้น

เพื่อการจัดการแสดงทางโทรทัศน์ เป็นการเล่าเรื่อง

ราวที่เกิดขึ้นโดยใช้ภาพ บทละครโทรทัศน์เป็นสิ่งที่

บอกให้ผู้ชมทราบได้ว่า เป็นเรื่องอะไร มีใครเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยบ้าง และเรื่องราวที่เกิดขึ้น ได้เกิด

ที่สถานที่ ใด เวลาใด และเมื่อใด (เอื้องอรุณ

สมิตสุวรรณ,2535:11)

 การเขียนบทละครโทรทัศน์มีวิธีการสร้างสรรค์

บทละครได้จาก 2 แนวทาง คือ การดัดแปลงหรือ

การแปรรูปวรรณกรรม ให้เป็นบทละครโทรทัศน์

(Adaptation) ด้วยการนำนวนิยาย เรื่องสั้น

เรียงความหรืองานเขียนประเภทอื่นมาสร้างเป็นบท

ละครโทรทัศน์ ซึ่งการผลิตละครโทรทัศน์จากบท

ละครประเภทนี้แม้จะมีข้อดีหลายประการในแง่

ของโครงเรื่องที่มีความสมบูรณ์ และเป็นที่นิยมจาก

ผู้อ่านบทประพันธ์มาก่อนแล้ว หากผลงานชิ้นนั้น

มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยมมากเท่าไร การผลิต

ละครโทรทัศน์ ให้ปรากฏภาพตามบทประพันธ์

ดั้งเดิมที่มีอยู่ ได้ยิ่งจะยากมากขึ้น เนื่องจากความ

แตกต่างระหว่างธรรมชาติของสื่อทั้งสองชนิด และ

เงื่อนไขข้อจำกัดรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิต

ส่งผลให้ผู้ เขียนบทละครโทรทัศน์จำเป็นต้องมี

การดัดแปลง หรือแปรรูปบทประพันธ์เพื่อความ

เหมาะสมในการผลิต จึงมักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง

ระหว่างผู้เขียนบทประพันธ์ต้นฉบับและผู้เขียน

บทโทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความลำบากใจให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตละครโทรทัศน์ด้วย ส่งผลให้

เกิดอีกแนวทางในการคิดสร้างสรรค์เรื่องสำหรับ

ผลิตละครโทรทัศน์ คือ การเขียนบทละครแบบ

เขียนขึ้นใหม*่(Original)ซึ่งเป็นบทละครโทรทัศน์ที่

ผู้เขียนบทคิดเค้าโครงเรื่อง (Plot) ขึ้นมาเอง โดยที่

ไม่ได้ลอกเลียนหรือทำซ้ำกับบทละครหรือวรรณกรรม

ประเภทอื่นที่มีอยู่แล้ว งานเขียนประเภทนี้สร้างขึ้น

เพื่อจุดประสงค์ในการผลิตละครโทรทัศน์ โดย

เฉพาะ จากนั้นเมื่อสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์แล้ว

อาจมีการดัดแปลงไปในรูปแบบอื่น เช่น หนังสือ

เฉพาะกิจ เรื่องย่อละคร การนำเสนอเรื่องราวซึ่ง

ดัดแปลงจากบทละครไปเป็นนวนิยายผ่านทางสื่อ

หนังสือพิมพ์รายวัน โดยบทละครแบบดั้งเดิมนี้มัก

เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นในยุคสมัย การสะท้อนภาพ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยนำเรื่องราว

เหล่านั้นมาผูกเป็นโครงเรื่อง สร้างตัวละคร

สถานการณ์ต่างๆตามองค์ประกอบของละคร

 วิธีการสร้างสรรค์และเขียนบทละครโทรทัศน์

ของผู้เขียนบทแต่ละคนมีเทคนิค ลีลา หรือวิธีการ

เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนนำ

ไปสู่ผลงานบทละครโทรทัศน์ที่ ใช้สำหรับการผลิต

ละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

มากสำหรับการศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการเขียนบท

ละครโทรทัศน์ของแต่ละท่าน กระบวนการทำงาน

ที่นำมาสู่การผลิตละครโทรทัศน์ให้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งในแง่ของผลงานที่มีคุณค่ารวมถึงความนิยมของ

ผู้ชมที่มีต่อผลงานการเขียนบทละครโทรทัศน์ 

 ผู้เขียนบทโทรทัศน์ เป็นอาชีพหนึ่งในวงการ

โทรทัศน์ที่นับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์

* การสร้างสรรค์บทละครสามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรมให้เป็นบทละครโทรทัศน์

 (Adaptation) และการเขียนบทละครแบบเขียนขึ้นใหม่ (Original) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การใช้คำว่า บทละครแบบเขียน

 ขึ้นใหม่จะสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจนกว่าคำที่แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษว่าบทละครแบบดั้งเดิม
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ผลงานละครโทรทัศน์เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการ

ผลิตละครโทรทัศน์ บทโทรทัศน์เปรียบเสมือนแม่

พิมพ์ของตัวตนหน้าตาลักษณะของละครโทรทัศน์

ที่จะสร้างออกมา และยังเป็นเสมือนแผนที่การเดิน

ทางที่คณะทำงานการผลิตละครทุกฝ่ายยึดเป็น

แนวทางในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

ผลิต โดยที่ผู้ที่ทำหน้าที่ร่างแนวทางดังกล่าว คือ

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์(สินียาไกรวิมล,2545:4)

 ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ได้มีการจัดช่วงเวลาใน

การออกอากาศรายการประเภทละครโทรทัศน์ไว้

หลายช่วงเวลาตลอดวันและรายการละครโทรทัศน์

ที่ทางสถานีโทรทัศน์มักจะให้ความสำคัญจะได้ออก

อากาศในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ำประมาณ 20.30 น.-

22.30 น. การคัดเลือกละครเพื่อออกอากาศในช่วง

เวลาหลังข่าว ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และผู้อำนวย

การผลิตจะพิจารณานำโครงเรื่องหรือบทประพันธ์ที่

มีความน่าสนใจเป็นพิเศษและเหมาะสมกับการผลิต

รายการละครโทรทัศน์ รวมถึงการคัดเลือกนักแสดง

ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมหรือกำลังอยู่ในกระแส

นิยม พิถีพิถันในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำมาออก

อากาศช่วงเวลาหลังข่าวซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ชมละคร

เป็นจำนวนมาก การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์

เพื่อออกอากาศในเวลาหลังข่าวภาคค่ำจึงต้องใช้

ผู้เขียนบทที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถสูง

ในการเขียนบทละครโทรทัศน์

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

วิธีการเขียนบทของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์และ

เทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

งานวิจัยชิ้นนี้ทำให้ ได้ทราบถึงกระบวนการสร้างสรรค์

ของผู้เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทาง

วิชาการด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์และวิชาที่

เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจเรื่อง

การเขียนบทโทรทัศน์นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึง

เทคนิคการเขียนบทโทรทัศน์เฉพาะบุคคล ซึ่งจะ

ทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเขียนบท

ละครโทรทัศน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสภาพทางการตลาด

และการแข่งขันทางธุรกิจของสถานี โทรทัศน์ใน

ปัจจุบัน

ขอบเขตการวิจัย

 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ของผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศหลังข่าวภาคค่ำ วิธี

การเขียนบทของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ และ

เทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

ไทย เพื่อให้การเขียนบทละครโทรทัศน์สำเร็จลุล่วง

เป็นที่ยอมรับของผู้อำนวยการผลิตหรือผู้ว่าจ้าง

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางการตลาดและ

การแข่งขันของสถานี โทรทัศน์ ในปัจจุบัน ซึ่ ง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ที่มีละคร

ออกอากาศในช่วงหลังข่าวระหว่างปี พ.ศ. 2548-

2550 และยังคงประกอบอาชีพเขียนบทละคร

โทรทัศนจ์นถึงปัจจุบันรวมถึงการวิเคราะห์บทละคร

โทรทัศนจ์ากผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ประกอบด้วย

นิยามศัพท์

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ หมายถึง บุคคลที่

ประกอบอาชีพการเขียนบทละครสำหรับนำไปผลิต

เพื่อออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ซึ่งอาจจะเป็น

พนักงานประจำบริษัทหรือทำงานอิสระและมี

ผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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นราพร สังข์ชัย 

 เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์หมายถึง

วิธีการ กระบวนการ และการได้มาซึ่งความคิด

สำหรับนำไปใช้ในการเขียนบทละครโทรทัศน์ ซึ่ง

เป็นความคิดที่ สร้ างสรรค์และมี เทคนิค เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว

 บทละครโทรทัศน์ หมายถึง บทละครที่ ใช้

สำหรับการผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งเขียนขึ้นจาก

ผู้เขียนบท

 บทละครแบบ Original หมายถึง บทละคร

โทรทัศน์ที่ผู้เขียนบทคิดเค้าโครงเรื่อง (Plot) ขึ้นมา

เองโดยที่ไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากบทละครหรือ

วรรณกรรมประเภทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 บทละครแบบ Adaptation หมายถึง บท

ละครโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นจากการนำนวนิยายเรื่องสั้น

เรียงความหรืองานเขียนประเภทอื่นๆ มาสร้างเป็น

บทละครโทรทัศน์

ระเบียบวิธีวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เขียนบท

ละครโทรทัศน์และบทละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศ

ทางสถานี โทรทัศน์ของไทยในช่วงหลังข่าวภาคค่ำ

โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณคฑาหัตส์

บุษปะเกศ คุณจิระวิทย์ สมบัติศิริ คุณฐา-นวดี

สถิตยุทธการคุณเพ็ญศิริเศวตวิหารีคุณศิริลักษณ์

ศรีสุคนธ์ และคุณสมภพ เวชชพิพัฒน์ พร้อมทั้ง

ผลงานการเขียนบทละครโทรทัศน์ทัศน์ซึ่งเป็น

ผลงานของทั้ง 6 ท่าน มาประกอบการวิเคราะห์

ดังตารางที่1

ตารางที่1ละครแนวละครและผู้เขียนบทโทรทัศน์

 ละคร แนว(Genre) ผู้เขียนบทโทรทัศน์

 กุหลาบสีดำ Drama ฐา-นวดีสถิตย์ยุทธการ

 คมฅน Action คฑาหัสต์บุษปะเกศ

 คุณยายสายเดี่ยว RomanticComedy ฐา-นวดีสถิตย์ยุทธการ

 แคนลำโขง Drama นายพัญสร(เพ็ญศิริเศวตรวิหารี)

 นางบาป Drama เอกลิขิต(จิระวิทย์สมบัติศิริ)

 แผ่นดินหัวใจ RomanticComedy คฑาหัสต์บุษปะเกศ

 รักเธอทุกวัน RomanticComedy สมภพเวชชพิพัฒน์

 ลิขิตรักลิขิตเลือด RomanticAction ศิริลักษณ์ศรีสุคนธ์

 สายน้ำสามชีวิต Drama นายพัญสร(เพ็ญศิริเศวตรวิหารี)

 สองเรานิรันดร Romance สมภพเวชชพิพัฒน์

 หัวใจช็อคโกแลต RomanticDrama ศิริลักษณ์ศรีสุคนธ์

 อุ้มรัก RomanticComedy เอกลิขิต(จิระวิทย์สมบัติศิริ)
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บทละครโทรทัศน์ ไทย: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth

Interview Focus) แบบมี โครงสร้างคำถาม ใน

ประเด็นดังต่อไปนี้ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์ส่วนที่2กระบวนการสร้างสรรค์

ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ไทย ส่วนที่ 3 วิธีการ

เขียนบทของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ไทย ส่วนที่ 4

เทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

ไทย

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive

Method) โดยนำข้อมูลที่ ได้จากข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์โดยแยกเป็นประเด็นที่

สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะศึกษาโดยอาศัย

ทฤษฎีที่กำหนดไว้มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์

กรอบแนวคิดการวิจัย



ผลการวิจัย

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่แตกต่างกัน

ได้แก่ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เขียน

บทโทรทัศน์ที่เรียนนิเทศศาสตร์จะมีความได้เปรียบ

ด้านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ มุมกล้อง และ

การลำดับภาพ

	 “คือเราไม่รู้อะไรเลย	 ไม่รู้ทิ้วอัพ	 ทิ้วดาวน์		

เฟดดำ	 เฟดขาว	 อะไร	 ไม่รู้อะไรเลย	 คือไม่รู้อะไร

เลย	 แล้วกลายเป็นว่าเราเริ่มจากศูนย์	 คนอื่นมานั่ง

เขียนบทสามารถใช้ศัพท์ ได้แล้ว	 คิดภาพคิดอะไร

เป็น	 เราไม่รู้อะไรเลย	 เราต้องมานั่งเริ่มจากศูนย์	

แทนที่จะเริ่มที่ห้าที่หก	 ควรจะรู้พื้นฐาน” (จิระวิทย์

สมบัติศิริ,สัมภาษณ์,15สิงหาคม2550)

 “ถ้ามี โอกาสไปเรียน	 ก็อยาก	 อยากไปเรียน		

ให้รู้จักวิธีการเขียนตามสูตรเหมือนกัน	 เพราะผมไม่	

ได้เรียนมา” (สมภพ เวชชพิพัฒน์, สัมภาษณ์, 24

สิงหาคม2550)

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิธีการเขียนบท เทคนิคเฉพาะบุคคล

 -ประวัติภูมิหลัง
-จุดเริ่มต้นการทำงาน

-สถานภาพการทำงาน

บทละครโทรทัศน์

ผลการวิจัย
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นราพร สังข์ชัย 

 ส่วนผู้ที่เรียนอักษรศาสตร์จะมีความรู้ด้านการ

ใช้ภาษา หลักไวยากรณ์ และวรรณกรรม มากกว่า

สาขาอื่น

 จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่อาชีพการเขียนบท

ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกสอง

ลักษณะ คือ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ เริ่มจากการ

ทำงานประจำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต้องการ

เปลี่ยนอาชีพ จึงเปลี่ยนแปลงงานด้วยการก้าวเข้าสู่

อาชีพการเขียนบท การเข้าสู่สายงานโดยมีสาย

สัมพันธ์กับบุคคลที่ทำงานในวงการโทรทัศน์จะทำได้

ง่ายกว่า อีกลักษณะหนึ่ง คือ ผู้เขียนบทมี โอกาส

ทำงานในองค์กรที่มีการผลิตละครโทรทัศน์อยู่ก่อน

แล้วแต่เริ่มงานในตำแหน่งอื่นที่มิใช่ผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ ต่อมาเมื่อศึกษากระบวนการทำงานระยะ

หนึ่ งแล้วจึงเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้ เขียนบทละคร

โทรทัศน์

 สถานภาพการทำงานในปัจจุบันของผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์แบ่งเป็นสองลักษณะ คือ สังกัด

บริษัทผลิตละคร หรือสถานี โทรทัศน์ การทำงาน

ลักษณะนี้ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ต้องทำสัญญา

การทำงานซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาระบุว่าไม่สามารถ

เขียนบทโทรทัศน์ให้แก่บริษัทผลิตละครหรือสถานี

โทรทัศน์ช่องอื่นได้ ข้อดีของการทำสัญญา คือ

ผู้เขียนบทไม่ต้องกังวลกับรายได้ที่ได้รับเพราะทราบ

จำนวนล่วงหน้า และสามารถกำหนดวางแผนวิธี

การทำงานซึ่งระบุไว้ในสัญญาว่าในแต่ละปีจะมีบท

ละครให้เขียนจำนวนกี่เรื่อง ทำให้ผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ตัดปัญหาการจัดการเรื่องรายรับรายจ่าย

และสามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์บทละคร

โทรทัศน์โดยไม่เกิดความกังวลและสถานภาพการ

เขียนบทละครโทรทัศน์อีกประเภทหนึ่งคือผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์อิสระ ข้อดีของนักเขียนบทกลุ่มนี้

คือ สามารถรับงานเขียนได้จากทุกบริษัทละครและ

ทุกสถานีโทรทัศน์ แต่ต้องกังวลกับรายได้เนื่องจาก

การทำงานอิสระรายได้จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและ

จำนวนปริมาณงานที่ ได้รับซึ่งไม่สามารถกำหนด

หรือวางแผนได้ล่วงหน้า

 ส่ วนผลการวิ จั ย เ กี่ ย วกั บกระบวนการ

สร้างสรรค์ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์สามารถ

สรุปได้ดังนี้

 1. การคิดสร้างสรรค์บทละครแบบเขียนขึ้น

ใหม่(Original)

 การคิดสร้างสรรค์บทละครแบบเขียนขึ้นใหม่

Originalเริ่มต้นจากการสร้างโครงเรื่อง(Plot)โดย

โครงเรื่องได้มาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งผู้เขียนบท

สามารถนำมาจากข่าวสารที่เกิดขึ้น สภาพสังคม

ปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ การสร้างโครงเรื่องอีก

ลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นจากที่ทางสถานีโทรทัศน์ หรือ

ผู้อำนวยการผลิตกำหนดความต้องการมาให้ผู้เขียน

บทละครนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่อง

บางกรณีจะมีการกำหนดนักแสดงมาด้วย ผู้เขียน

บทต้องนำความต้องการเหล่านี้ ไปประมวลแล้วจึง

นำไปสร้างเป็นเรื่องราว (Story)ที่นักแสดงเหล่านั้น

สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม หรือ

เป็นการเขียนโครงเรื่องของละครจากกระแสสังคม

ความนิยมความต้องการของผู้ชม

 การสร้างตัวละครในบทละครแบบดั้งเดิม

ผู้ เขียนบทสร้างตัวละคร โดยให้มีตัวละครเอก

ของเรื่อง (Antagonist) และตัวละครขัดแย้ง

(Protagonist) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทุกเรื่องและเป็น

ลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดให้ตัวละครขัดแย้งเป็น

ตัวสร้างอุปสรรคหรือความขัดแย้ง (Conflict) ให้

กับตัวละคร ซึ่งจะทำให้บทละครมีความสนุกสนาน
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และชวนติดตาม นักเขียนมีวิธีการสร้างตัวละครได้

สองรูปแบบ คือ การเขียนบุคลิกลักษณะตัวละคร

(Characterization) ขึ้นก่อนที่จะคิดโครงเรื่อง

(Plot) วิธีการนี้ เรียกว่า “ตัวละครนำเรื่อง”	

(Character Driven) ด้วยการใช้บุคลิกลักษณะของ

ตัวละครจะเป็นผู้นำเรื่อง กรณีนี้ผู้เขียนบทละคร

จะถูกกำหนดตัวละครมาให้แล้วตามความต้องการ

ของทางสถานี

 หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ การคิดโครงเรื่องก่อน

แล้วจึงสร้างตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับโครงเรื่อง

วิธีการแบบนี้ เรียกว่า “เรื่องนำตัวละคร” (Plot

Driven) โดยให้โครงเรื่องเป็นตัวกำหนดการกระทำ

ต่างๆของตัวละครที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์มีวิธีการกำหนดเวลา

ฉาก และสถานที่สำคัญให้สัมพันธ์กับโครงเรื่อง

โดยการเขียนเวลา ฉาก สถานที่ ถูกกำหนดให้

สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครโดย

เน้นความสมจริงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

 การเขียนบทสนทนาของตัวละคร(Dialogue)

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ใช้ประสบการณ์จากการได้

พบเห็นผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงการสังเกต

พฤติกรรมของมนุษย์แล้วนำมาเขียนเป็นบทสนทนา

ของตัวละคร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

มักนำประสบการณ์เหล่านี้มาใช้เพื่อให้เกิดความ

สมจริงของบทสนทนา แต่ในกรณีที่ผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจะมีวิธีการหา

ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งจากหนังสือเอกสารอินเทอร์เน็ต

และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำ

ข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นบทสนทนาของตัวละคร

 2. การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็นบทละคร

โทรทัศน์(Adaptation)

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ มีวิธีการดัดแปลง

บทประพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ มาเป็นบทละคร

โทรทัศน์ด้วยการยึดโครงเรื่องหลัก (Plot) หรือ

แก่นของเรื่อง (Theme) ที่ผู้ประพันธ์ ได้เขียนไว้

โดยมีการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมเนื่องจากบทประพันธ์

ประเภทนวนิยายนั้นมักจะมีการพรรณนาหรือ

บรรยายโวหารมากกว่าสถานการณ์ (Situation)

เหตุการณ์(Incident)และความขัดแย้ง(Conflict)

เมื่อนำนวนิยายหรือบทประพันธ์มาเขียนเป็นบท

ละครโทรทัศน์จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเนื้อหาให้

พอสำหรับผลิตเป็นละครซึ่งปกติจะมีความยาวเฉลี่ย

ประมาณ 15-30 ตอน ผู้เขียนบทจะยึดโครงสร้าง

เดิมไว้หากบทประพันธ์นั้นมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ใน

การเล่าเรื่อง

 เนื้อหาจากบทประพันธ์นวนิยายบางเรื่องใน

ยุคหลัง มีจุดมุ่งหมายในการเขียนขึ้นเพื่อหวังที่จะ

ขายลิขสิทธิ์นำไปสำหรับผลิตเป็นละครโทรทัศน์ มี

ความพิถีพิถันในการเขียนน้อยกว่าบทประพันธ์ใน

ยุคก่อน เมื่อได้รับบทประพันธ์ลักษณะนี้มา ผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์จะตัดเนื้อหาเดิมที่นำมาใช้ ไม่ได้

และใช้วิธีการเล่าเรื่องใหม่สำหรับสื่อละครโทรทัศน์

 การสร้างตัวละคร สำหรับบทโทรทัศน์ที่เขียน

ขึ้นจากบทประพันธ์ที่เป็นนวนิยาย ผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ยึดถือตัวละครเอกไว้ ส่วนตัวละครอื่นนั้น

จะพิจารณาจากความเหมาะสมของการดำเนินเรื่อง

มีการเพิ่มเติมตัวละครในกรณีที่ในบทประพันธ์เดิม

ไม่ได้กล่าวถึง แต่ในละครจำเป็นต้องให้มีตัวละครนี้

เพื่อการดำเนินเรื่อง หรือการรวมตัวละคร คือ นำ

ตัวละครหลายตัวที่กล่าวถึงในบทประพันธ์มารวม

กันไว้เป็นตัวละครตัวเดียวในบทละคร การตัดตัว

ละครที่ ไม่จำเป็นหรือมีบทบาทในเรื่องทิ้งทำให้

บทบาทของตัวละครไม่กระจายไปในตัวละครอื่น

มากนักจนคนดูไม่สามารถจับจุดสำคัญที่ผู้เขียนบท

ต้องการจะสื่อสารได้
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นราพร สังข์ชัย 

 การกำหนดเวลา ฉาก และสถานที่ ส่วนใหญ่

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์คงไว้ตามบทประพันธ์เดิม

ให้ ได้มากที่สุด แต่มีบางครั้งด้วยข้อจำกัดของการ

ผลิตละครโทรทัศน์และเนื้อหาในนวนิยายที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่เสียอรรถรส ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเวลา ฉาก และสถานที่ ผู้เขียนบท

ละครโทรทัศน์จะทำการขออนุญาตจากเจ้าของบท

ประพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ ไข

 การเลือกใช้บทสนทนาของตัวละครจากบท

ประพันธ์ประเภทนวนิยาย หากเป็นนวนิยายที่

เจ้าของบทประพันธ์มีความสามารถในการเขียน

ถ้อยคำได้อย่างสละสลวย หรือมีข้อความสำคัญต่อ

เรื่อง ตัวละครที่ไม่สามารถจะตัดออกได้ ผู้เขียนบท

จะนำถ้อยคำเหล่านั้นมาใส่ไว้ในบทละครด้วย และ

มีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นด้วย บางครั้งต้องเขียนให้

สอดคล้องกับบทประพันธ์เดิมซึ่งมีเพียงบทบรรยาย

 3.กระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์

 การเตรียมการเขียนบท เริ่มต้นจากผู้เขียนบท

ละครโทรทัศน์หาแรงบันดาลใจจากงานศิลปะใน

สื่ออื่น เช่น การดูภาพยนตร์ที่มีแนวทางเดียวกับ

บทละครโทรทัศน์ที่จะต้องเขียน หรือการหาข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ ในละคร โดยหาได้จาก สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ และสิ่งที่อยู่

รอบตัว เมื่อผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ทราบว่าต้อง

เขียนบทละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์เรื่องใด จะ

มีการเตรียมตัวอ่านบทประพันธ์เรื่องดังกล่าวมาก

กว่า1รอบเพื่อหาแก่นของเรื่อง(Theme)หรือสาร

(Message) จากผู้เขียนบทประพันธ์ จากนั้นจึง

ทำความเข้าใจกับบทประพันธ์ หรือโครงเรื่องให้

ถ่องแท้ ค้นหาสิ่งที่จะนำมาใช้ในบทละคร ส่วนที่

ต้องตัดออกและส่วนที่ต้องเพิ่มเติมก่อนลงมือ

เขียนบท

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์มีวิธีการทำงานที่

แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล และขึ้นอยู่กับลักษณะ

การทำงานด้วยว่าเป็นการทำงานแบบทีม หรือการ

เขียนตามลำพัง นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับผู้อำนวย

การผลิตแต่ละบริษัทที่มีวิธีการทำงานแตกต่างกัน

หากเขียนเป็นทีมต้องมีการประชุมทีมร่วมกัน

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เริ่มทำงานจากการสร้าง

โครงเรื่องจากบทประพันธ์หรือหากมีโครงเรื่องแล้ว

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะทำเป็นโครงเรื่องขยาย

(Treatment) ละคร 1 เรื่องมี โครงเรื่องขยาย

ประมาณ 24 หน้า หรือเฉลี่ยประมาณตอนละ 1

หน้า แล้วจึงส่งให้ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับ

การแสดงหรือผู้อำนวยการผลิต (Producer) อ่าน

เสนอแนะ แก้ ไข จากนั้นผู้เขียนบทจึงนำโครงเรื่อง

ขยาย (Treatment) มาเขียนเป็นเรื่องย่อพร้อม

ลำดับฉาก (Scenario) หลังจากนั้นผู้เขียนบทจึง

เขียนเป็นบทละคร (Play-Text) เมื่อเสร็จสิ้นการ

เขียนบทผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะแก้ ไขเพิ่มเติม

(Rewrite)บทด้วยการอ่านทวนอ่านแบบเร็วพูด

บทหรือแสดงบทนั้นว่า “เข้าปาก”หรือไม่ จากนั้น

จึงตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาตัวสะกด

รูปแบบการพิมพ์ แล้วจึงส่งให้กับผู้อำนวยการผลิต

เพื่อดำเนินการต่อไป

 การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) และ

ลำดับฉาก (Scenario) ผู้ เขียนบทส่วนใหญ่มี

* เข้าปาก หมายถึง บทละครที่นักแสดงสามารถนำไปพูดหรือแสดงได้โดยเป็นบทที่มีภาษาพูดที่เป็นธรรมชาติเข้ากันได้กับการ

 แสดงและภาพรวมทั้งหมดของเรื่อง
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การเขียน โครงเรื่องขยายเพื่อความสะดวกในการ

ทำงานโดยส่วนใหญ่มีการเขียนโครงเรื่องขยาย

1 หน้าต่อ 1 ตอน เพื่อส่งให้แก่ผู้อำนวยการผลิต

สถานี โทรทัศน์ ผู้อำนวยการผลิตหรือผู้กำกับ

การแสดงพิจารณาก่อนที่จะเขียนบท (Play-Text)

ส่วนการเขียนลำดับฉาก (Scenario) หากมีเวลา

เพียงพอในการทำงานจะมีการทำขั้นตอนนี้ แต่ใน

ช่วงเวลาที่ต้องเร่งรัดการเขียนบทละครโทรทัศน์จะ

ข้ามขั้นตอนนี้แล้วเขียนบทแสดงเลย และในกรณี

ที่งานเร่งจนไม่สามารถมีเวลาทำโครงเรื่องขยาย

(Treatment)และลำดับฉาก(Scenario)ได้ทันจะ

เขียนบทละครโทรทัศน์จากโครงเรื่อง(Plot)โดยไม่

ต้องใช้โครงเรื่องขยายและลำดับฉากซึ่งวิธีนี้ต้องใช้

ทักษะความสามารถในการเขียนสูง เพราะผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์ต้องมีความเข้าใจโครงเรื่องตั้งแต่

ต้นจนจบ มีรายละเอียดที่คิดวางแผนไว้ล่วงหน้า

และทุกอย่างต้องแม่นยำ หากมีความผิดพลาด

จะทำให้สัดส่วนของละครผิดไปจากโครงเรื่อง

 การเขียนบทละครโทรทัศน์ให้พอดีกับเวลา

ที่ ใช้ ในการออกอากาศ ผู้เขียนบทจะต้องมีการ

วางแผนการเขียนบท เช่น การกำหนดจำนวนฉาก

ในแต่ละตอน และในแต่ละฉากจะมีความยาว

เท่าใด เมื่อนำมาเรียงร้อยต่อกันจะได้บทละคร

โทรทัศน์ที่พอดีสำหรับหนึ่งตอนในปัจจุบันบทละคร

โทรทัศน์สำหรับ 1 ชั่วโมงออกอากาศ มีความยาว

เฉลี่ยประมาณ18-22หน้า

 นอกเหนือจากบทสนทนาของตัวละครแล้ว

สิ่งที่ผู้เขียนจะต้องระบุลงในบทละครโทรทัศน์จะ

ประกอบไปด้วย ลำดับฉาก สถานที่ เวลา และ

ตัวละครที่ปรากฏตัวในฉาก การระบุสถานที่ในฉาก

เพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด ภายใน หรือ

ภายนอก ส่วนเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉาก

(Props) ผู้ เขียนบทจะระบุให้เห็นอย่างชัดเจน

เฉพาะที่สำคัญ มีผลต่อการแสดงและขาดไม่ได้ใน

ฉากนั้น เพื่อสะดวกในขั้นตอนการผลิตเป็นละคร

โทรทัศน์

 การแก้ ไขบทสำหรับผู้เขียนบทที่เขียนเป็นทีม

หากมีการแก้ ไขบทเพียงเล็กน้อยหัวหน้าทีมจะเป็น

ผู้แก้ ไขให้เนื่องจากประหยัดเวลาในการที่จะส่งงาน

กลับไป แต่หากมีการแก้ ไขมาก หรือต้องเขียนใหม่

จะส่งกลับไปให้ลูกทีมแก้ ไขด้วยตัวเอง แต่หาก

ลูกทีมไม่สามารถเขียนใหม่ได้จะพิจารณาใช้วิธีหา

คนใหม่มาเขียนแทน หรือหัวหน้าทีมเขียนให้ด้วย

ตัวเอง สำหรับผู้เขียนบทที่ไม่ได้ใช้ทีมนั้น จะแก้ ไข

งานด้วยตัวเอง โดยประสานกับผู้ควบคุมบท

หรือผู้อำนวยการผลิตขึ้นอยู่กับวิธีการและระบบ

การทำงานของแต่ละบริษัทที่ผลิตละครเรื่องนั้น

จากนั้นเมื่อบทเสร็จสิ้นสมบูรณ์จึงนำไปผลิตเป็น

ละครโทรทัศน์

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่นิยมใช้

สูตรสำเร็จ (Fixed Formula)* ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เขียน

บทต้องการมีแนวทางในการเขียนที่สร้างสรรค์

แปลกใหม่ หากไม่มีการกำหนดนโยบายมาตั้งแต่ต้น

เพราะการเขียนบทในรูปแบบเดิมซ้ำกันหลายเรื่อง

ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะหลีกหนีวิธี

การเดิม จึงมีการคิดค้นวิธีการเขียนรูปแบบใหม่อยู่

เสมอ เช่น การระดมสมอง สอบถามความคิดเห็น

จากคนรุ่นใหม่มาใช้ในละคร ส่วนใหญ่ผู้เขียนบท

* วิธีการเขียนบทละครที่ใช้โครงสร้างเรื่องราวและตัวละครแบบเดิมที่เคยใช้แล้วประสบความสำเร็จ
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ละครโทรทัศน์มักจะมีลักษณะที่เป็น “ลายมือ”*

หรือเอกลักษณ์แฝงอยู่ในงานทุกชิ้นและผู้เขียนบท

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่มากกว่าที่

จะผลิตผลงานในรูปแบบเดิมติดต่อกันทุกเรื่อง

 4. เทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์

 ผู้เขียนบทแต่ละคนมีเทคนิคเฉพาะในการ

สร้างสรรค์โครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การเขียน

บทสนทนา และมีกระบวนการดัดแปลงบทดัง

ตารางที่2

ตารางที่2กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

* ลายมือ หมายถึง เอกลักษณ์ในการเขียนของแต่ละคนที่จะปรากฏอยู่ในบทละคร ซึ่งสามารถบ่งบอกให้เห็นได้ว่าเป็นงาน

 เขียนจากผู้เขียนบทละครท่านใด

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค

คฑาหัสต์บุษปะเกศ การคิดโครงเรื่อง

 จากสิ่งรอบตัว

 การอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์

 โจทย์ที่กำหนดมาจากสถานี

 การสร้างตัวละคร

 พระเอกนางเอกจะต้องมีความขัดแย้งและแตกต่างกัน

 การเขียนบทสนทนา

 สร้างขึ้นจากบุคลิกของตัวละคร

 การดัดแปลงบท

 ตีความบทประพันธ์

 เพิ่มเติมรายละเอียดของเรื่องให้ครบถ้วน

 เก็บตัวละครที่สำคัญในเรื่องไว้เก็บบทสนทนาที่คมคายไว้

 เล่าเรื่องใหม่แบบละคร

จิระวิทย์สมบัติศิริ การคิดโครงเรื่อง

(เอกลิขิต) แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ต่างประเทศที่ชื่นชอบ

 เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

 สิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน

 การสร้างตัวละคร

 ตัวละครต้องสนับสนุนเรื่องราวให้ดำเนินไปได้

 สอดคล้องกับแก่นและโครงของเรื่อง

 ตัวละครต้องมีความขัดแย้งกันสูง

 การเขียนบทสนทนา

 เลือกใช้คำพูดที่ไม่เยิ่นเย้อพูดกระชับ
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จิระวิทย์สมบัติศิริ สร้างคำพูดที่ทำให้คนดูจดจำ

(เอกลิขิต) ทำให้ตัวละครได้แสดงความรู้สึกเช่นเศร้าเจ็บใจหรือซึ้งใจ

 การดัดแปลงบท

 คิดคีย์ซีน

 หาเสน่ห์ให้กับงานเขียนด้วยการเก็บแง่คิดดีๆ

 เพิ่มเติมรายละเอียดของเรื่องให้ครบถ้วน

 เก็บตัวละครที่สำคัญในเรื่องไว้และสร้างตัวละครที่จำเป็นเพิ่ม

 เน้นแก่นเรื่องให้ชัดเจนและปรับได้ตามความเหมาะสม

ฐา-นวดีสถิตย์ยุทธการ การคิดโครงเรื่อง

 หาจุดขายของเรื่องจากโจทย์ที่กำหนดมา

 พิจารณาความสามารถในการแสดงของนักแสดง

 การสร้างตัวละคร

 สร้างบทให้เหมาะสมกับความสามารถของนักแสดง

 การเขียนบทสนทนา

 วิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร

 ผู้เขียนบทสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น

 คำนึงถึงความมีชีวิตจิตใจของตัวละคร

 การดัดแปลงบท

 อ่านเรื่องราวทั้งหมดและเขียนสถานการณ์ทั้งหมดออกมา

 ค้นหาความคิดของผู้ประพันธ์

 เขียนเรื่องย่อใหม่จัดสัดส่วนใหม่

 เพิ่มตัวละครเท่าที่จำเป็น

เพ็ญศิริเศวตรวิหารี การคิดโครงเรื่อง

(นายพัญสร) เหตุการณ์ที่กระทบใจ

 แรงบันดาลใจจากข่าวปัญหาสังคม

 การสร้างตัวละคร

 สร้างตัวละครควบคู่ไปกับการสร้างโครงเรื่อง

 การเขียนบทสนทนา

 สังเกตคนว่ามีวิธีการพูดวิธีการคิดอย่างไร

 ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 การดัดแปลงบท

 อ่านบทประพันธ์ให้ละเอียด

 ค้นหาแก่นของเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละคร

 แยกเหตุการณ์ย่อย

ตารางที่2กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์(ต่อ)

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค
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ตารางที่2กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์(ต่อ)

 ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค

เพ็ญศิริเศวตรวิหารี การดัดแปลงบท

(นายพัญสร) เพิ่มเติมเรื่องให้เพียงพอสำหรับการผลิตละครโทรทัศน์

 ปรับเหตุการณ์และการดำเนินเรื่องให้เร็วขึ้นกว่าบทประพันธ์

ศิริลักษณ์ศรีสุคนธ์ การคิดโครงเรื่อง

 มาจากแรงบันดาลใจ

 นักแสดงที่ถูกกำหนดให้มารับบทบาท

 การสร้างตัวละคร

 สร้างตัวละครก่อนแล้วจึงสร้างโครงเรื่อง

 การเขียนบทสนทนา

 เขียนจากบุคลิกลักษณะของตัวละคร

 เขียนบทพูดที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับคนธรรมดาพูด

 การดัดแปลงบท

 หาความสนุกของเรื่องที่จะดัดแปลง

 นำเสนอความคิดของผู้เขียนบท

 เพิ่มเติมสถานการณ์ในเรื่องให้เพียงพอ

สมภพเวชชพิพัฒน์ การคิดโครงเรื่อง

 โจทย์กำหนดจากทางผู้จัด

 พัฒนาตัวละครจากโจทย์ที่กำหนด

 การสร้างตัวละคร

 ตัวละครกับโครงเรื่องจะสร้างขึ้นพร้อมกัน

 มีเหตุการณ์ร้ายให้ตัวละครได้เผชิญ

 การเขียนบทสนทนา

 สังเกตคนที่ต่างฐานะความเป็นอยู่มีวิธีคิดและพูดที่แตกต่างกัน

 เลือกใช้คำพูดที่สละสลวยในจุดที่ต้องการเน้น

 การดัดแปลงบท

 อ่านบทประพันธ์ให้ละเอียด

 การดัดแปลงบท

 ตีความตามมุมมองของผู้เขียนบท

 เพิ่มเติมตัวละครที่จำเป็น-ตัดตัวละครที่ไม่มีความน่าสนใจ

 เพิ่มเติมเรื่องให้เพียงพอสำหรับการผลิตละครโทรทัศน์

 จัดลำดับการเล่าเรื่องใหม่ให้สอดคล้องกับการตีความ

 เลือกบทพูดที่สำคัญจากนวนิยายมาใช้
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 จากกระบวนการสร้างสรรค์บทโทรทัศน์ของ

ผู้เขียนบทโทรทัศน์สามารถสรุปได้ดังนี้

 การคิดโครงเรื่อง เกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งที่อยู่

รอบตัวของผู้เขียนบท การเขียนโครงเรื่องจาก

ประสบการณ์จริงของผู้เขียนบทโทรทัศน์หรือคน

ใกล้ชิด แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ต่างประเทศ

ที่ชื่นชอบ การอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ เรื่อง

ราวที่ เป็นปัญหาสังคม โจทย์หรือข้อเสนอที่ถูก

กำหนดมาจากทางสถานี โทรทัศน์ ซึ่งทั้งหมดนี้

ผู้เขียนบทสามารถนำมาสร้างเป็นโครงเรื่องของ

ละครโทรทัศน์ได้ทั้งสิ้น

 การสร้างตัวละครผู้เขียนบทมีวิธีการสร้างตัว

ละคร ด้วยการกำหนดความขัดแย้งให้ตัวละครเอก

ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแก่นและโครงของเรื่อง ตัว

ละครจะต้องสนับสนุนเรื่องราวให้ดำเนินต่อไปได้

ตัวละครจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้ง

การสร้างลักษณะของตัวละครให้เหมาะสมกับ

นักแสดงที่จะรับบทบาทนั้นด้วย

 การเขียนบทสนทนา ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

สร้างบทสนทนาจากบุคลิกลักษณะของตัวละครโดย

การวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร สร้างคำพูดหรือ

คำคมให้ผู้ชมจดจำ บทสนทนาที่ทำให้ตัวละครได้

แสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น เศร้า เจ็บช้ำหรือซึ้งใจ

ผู้เขียนบทอาจต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น โดย

คำนึงถึงความมีชีวิตจิตใจของตัวละคร หรือการ

สังเกตว่าคนที่มีลักษณะเดียวกันกับตัวละครมีวิธี

การคิด วิธีการพูดอย่างไร การเขียนบทโดยการใช้

เหมือนกับการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติของคน การ

เลือกใช้คำพูดที่กระชับได้ใจความรวมถึงการเขียน

บทโดยการใช้ภาษาให้ถูกต้อง

 การดัดแปลงบทประพันธ์ ผู้เขียนบทมีเทคนิค

และวิธีการ ดังนี้ การเพิ่มเติมรายละเอียดที่ขาด

หายให้ครบถ้วน รวมถึงการเพิ่มเติมหรือตัดทอน

ตัวละครในเรื่องให้เหมาะสมกับการนำไปเขียนเป็น

บทละครโทรทัศน์ การเก็บแง่คิดที่ดี บทสนทนาที่

ไพเราะหรือคำสำคัญจากบทประพันธ์นำมาใส่ไว้ใน

บทละครโทรทัศน์ การค้นหาแก่นของเรื่อง การ

ตีความบทประพันธ์ การหาความสัมพันธ์ของตัว

ละคร การจัดสัดส่วน วางลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ให้เกิดความน่าสนใจและติดตามชม

 5. การวิเคราะห์ปัจจัย ปัญหา อุปสรรค

กลุ่มเป้าหมาย และแนวโน้มการเขียนบทละคร

โทรทัศน์

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทละครโทรทัศน์

แบ่งออกได้เป็น ปัจจัยภายใน คือ ผู้เขียนบทหลาย

คนประสบปัญหาในการเขียนคิดไม่ออกไม่สามารถ

เขียนต่อได้หรือขาดข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องหยุดเขียน

เพื่อกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ความรู้สึกเบื่อหน่าย

ไม่อยากเขียนต่อ หรือการรับงานซ้อนกันหลายเรื่อง

ในเวลาเดียวกันทำให้เวลาการทำงานสร้างสรรค์

ในแต่ละชิ้นถูกจำกัดด้วยกำหนดการส่งงาน ปัจจัย

ภายนอก มาจากการเขียนบทพร้อมกับกระบวนการ

ผลิตและการออกอากาศ ทำให้ต้องเร่งเขียนบท

ในเวลาจำกัด การแก้ ไขบทหน้ากองถ่าย การเพิ่ม

จำนวนตอนการตัดตอนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

แก้ ไขบทที่เขียนไปแล้วเกิดการทำงานซ้ำซ้อน

 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเขียนบท

ละครโทรทัศน์คือความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เขียน

บทละครโทรทัศน์กับผู้อำนวยการผลิตหรือผู้กำกับ

การแสดง ทำให้ต้องส่งคืนงานไม่สามารถเขียนต่อ

ไปได้จนเสร็จสิ้น การเขียนบทแล้วเกิดความรู้สึกว่า

บทนั้นยังใช้งานไม่ได้ ไม่สนุก ต้องแก้ ไขหลายครั้ง

การที่ผู้อำนวยการผลิต ผลิตละครไม่หลากหลาย
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นราพร สังข์ชัย 

แนวทำให้ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ต้องเขียนบท

ละครแนวเดียวกันซ้ำซาก เวลาในการทำงานที่

จำกัด การแข่งขันระหว่างสถานี การจัดประเภท

ของรายการ การวัดความนิยมของรายการ ข้อ

จำกัดข้อห้ามระเบียบปฏิบัติของการออกอากาศ

 กลุ่มเป้าหมาย สภาพการณ์ทางการตลาด

การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ ผู้ชมละครโทรทัศน์

เป็นคนกลุ่มเดิม ซึ่งต้องการดูละครเพื่อการหลีกหนี

และหาความบันเทิง เรื่องราวเนื้อหาในละครมักจะ

อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “น้ำเน่า” ซึ่งผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์พยายามสอดแทรกเนื้อหาที่ดี สัจธรรม

ความเป็นไปในชีวิต แฝงแนวคิด คุณธรรม ผ่าน

พฤติกรรมหรือคำพูดของตัวละคร แต่ละบริษัทผลิต

ละครไปในแนวเดียวกัน เมื่อละครลักษณะใดได้รับ

ความนิยมจะผลิตละครลักษณะเดียวกันตามออกมา

การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตรายการละคร

โทรทัศน์จะผลิตละครในลักษณะที่ใกล้เคียงกันและ

เน้นความรุนแรงทางด้านอารมณ์มากกว่าการแสดง

เหตุผลละครส่วนใหญ่ที่ผลิตจะได้รับอนุมัติจากทาง

สถานีก่อนดำเนินการผลิต ดังนั้น การกำหนด

รูปแบบและประเภทของละครโทรทัศน์จะถูกกำหนด

จากทางสถานีโดยผู้อำนวยการผลิตเสนอเข้าไปให้

พิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถดำเนิน

การผลิตได้

 แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการเขียน

บทละครโทรทัศน์ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์มีความ

คิดเห็นว่าควรมีการผลิตละครโทรทัศน์ในลักษณะ

Series* โดยการคิดโครงเรื่อง บุคลิกลักษณะตัว

ละครให้มีโครงสร้างชัดเจนและน่าสนใจ จากนั้นจึง

นำโครงสร้างหลักนี้ ไปเขียนเนื้อหาของละครให้มี

ความเข้มข้นในแต่ละตอน เนื่องจากในปัจจุบันนี้

ส่วนใหญ่ละครนิยมผลิตในรูปแบบ Serial ซึ่ง

ผู้ เขียนบทเห็นว่าหากมีการผลิตในรูปแบบของ

Series จะทำให้การใช้ประโยชน์ของโครงเรื่อง

คุ้มค่ากว่าที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันซึ่งโครงเรื่องหนึ่งใช้

ผลิตละครได้ประมาณ15-30ตอนจบเท่านั้น

 การก้าวเข้าสู่อาชีพการเขียนบทสถานีโทรทัศน์

หรือผู้อำนวยการผลิตควรเปิดกว้างในการรับคน

เขียนบทเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มีเนื้อหาเรื่องราวใน

แนวทางใหม่ โดยเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาฝึก

เขียน และมีการสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่

มากขึ้น การทำงานต่อไปจะต้องขึ้นอยู่กับการจัด

ประเภทของรายการซึ่งกำหนดโดยนโยบายของรัฐ

ความท้าทาย คือ จะต้องเขียนบทละครให้สนุก

สร้างสรรค์ได้โดยจะต้องมีการคำนึงถึงประเภทของ

รายการที่ออกอากาศว่าเป็นประเภทใดเพิ่มอีกปัจจัย

หนึ่ง ซึ่งต่อไปการเขียนบทละครโทรทัศน์จะอยู่

ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้



* การผลิตละครโทรทัศน์สามารถจำแนกได้ตามแบบแผน(Format)ดังนี้

 1. รายการชุดขนาดยาวหรือSeriesเช่นละครหรือภาพยนตร์ที่มีตัวละครชุดเดียวกันนำเสนอแบบจบในตอน

 2. รายการชุดขนาดสั้นหรือเช่นMini-Seriesละครหรือภาพยนตร์หลายตอนจบความยาวประมาณ3-5ตอน

 3. รายการเรื่องยาวเป็นตอนๆหรือSerial เช่นละครโทรทัศน์ไพรม์ไทม์ (หลังข่าว) เรื่องยาวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆ

  ความยาวประมาณ15-30ตอนจบ

 4. รายการเรื่องสั้นๆ ที่มีตัวละครต่างชุดกัน แต่อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน มีลักษณะที่เรียกว่า Anthology มักเป็นเรื่องจบ

  ในตอน
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บทละครโทรทัศน์ ไทย: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค 

ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาวิจัยด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์

 จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เอกสารอ้างอิง

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การศึกษาวิจัยด้านการเขียน

บทละครโทรทัศน์มีผู้สนใจศึกษาด้านนี้ ในเชิงลึก

เป็นจำนวนน้อย และส่วนใหญ่แล้วเน้นศึกษาใน

ลักษณะของสภาพการณ์ โดยรวมของวงการ

โทรทัศน์ การวิเคราะห์เนื้อหาบทละครโทรทัศน์

การหาสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายที่

ปรากฏในละคร การศึกษากระบวนการผลิตละคร

โทรทัศน์ ความพึงพอใจในอาชีพผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ โดยยังไม่มีการศึกษาเจาะลึกไปถึงเทคนิค

ของผู้เขียนบทแต่ละคนซึ่งมีวิธีการทำงานที่แตกต่าง

กันและในข้อจำกัดของการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างเพียง 6 ท่านซึ่งผู้วิจัยได้พยายามคัด

เลือกผู้เขียนบท ซึ่งเป็นตัวแทนประชากรและยังคง

ทำงานเขียนบทอยู่ ในปัจจุบันจากผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์ประมาณ 100 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านจะมี

แนวทางในการทำงานและ“ลายมือ”ที่แตกต่างกัน

ไป ซึ่งหากผู้สนใจต้องการจะศึกษาเทคนิคของ

แต่ละคนอย่างเจาะลึก จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ เช่น การ

สัมภาษณ์ การวิ เคราะห์ เนื้อหาของบทละคร

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม เพื่อนำผลที่ ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ถึง

เทคนิคของผู้เขียนบทแต่ละคน

 วิธีการที่ดีที่สุดของการศึกษาเทคนิคการเขียน

บทละครโทรทัศน์ คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

เขี ยนบทละครโทรทัศน์ซึ่ ง จะทำให้ ได้ทราบ

กระบวนการคิด วิธีการสร้างสรรค์ของผู้เขียนบท

แต่ละคน แต่หากการจะเข้าไปในลักษณะดังกล่าว

ไม่สามารถกระทำได้สะดวกเนื่องจากการผลิตละคร

โทรทัศน์เป็นเรื่องของการแข่งขันการตลาดรวมถึง

ความลับของทางสถานีซึ่งไม่อาจจะเปิดเผยให้บุคคล

ภายนอกทราบได้ มี โอกาสที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้

เก็บข้อมูลในส่วนที่เป็นความลับ เช่น บทละครที่ยัง

อยู่ในกระบวนการผลิตยังไม่ได้ออกอากาศ การนำ

เอกสารบทละครมาวิเคราะห์เนื้อหามีอุปสรรค

เนื่องจากผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ได้ส่งมอบบท

ทั้งหมดให้แก่ผู้อำนวยการผลิตและไม่แน่ใจว่าหาก

นำบทละครดังกล่าวมาให้ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์

จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเหมาะสมหรือไม่รวม

ถึงการวิเคราะห์เนื้อหาของละครในแต่ละเรื่องใช้

เวลามาก หากผู้สนใจศึกษาในด้านการวิเคราะห์

เนื้อหาจะต้องมีเวลาในการศึกษาวิจัยอย่างเพียงพอ

 ผู้สนใจในวิชาชีพด้านเขียนบทละครโทรทัศน์

 อาชีพการเขียนบทละครโทรทัศน์ เป็นวิชาชีพ

เฉพาะซึ่งต้องอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลสูง

เริ่มต้นจากความสามารถในการใช้ภาษา ความ

สามารถในการคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย เข้าใจชีวิต

มนุษย์ มีประสบการณ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง

ใหม่อยู่เสมอ ทั้งยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องภาษา

ภาพ และการผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ยังต้องมีความสามารถใน

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ

เขียนและรับ-ส่งบทโทรทัศน์ที่จำเป็นมากในปัจจุบัน

 การมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่สามารถทำงานร่วม

กับผู้อื่นได้ดีเป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากมีความเข้าใจ

ผิดว่าการเขียนบทคือการทำงานคนเดียว แต่ใน

ความเป็นจริงงานเขียนบทต้องติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอื่นด้วย เช่น ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับการ

แสดง ผู้ประสานงาน การเขียนบทโทรทัศน์

นอกจากจะต้องมีความสามารถในการเขียนบทให้มี
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คุณภาพดีแล้ว ยังต้องอาศัยสายสัมพันธ์กับคนใน

วงการโทรทัศน์เพื่อที่จะได้งานทำอย่างต่อเนื่อง

และหากเป็นผู้เขียนบทอิสระอาจเกิดความวิตก

กังวลเรื่องงานและค่าตอบแทนเพราะเนื่องจากงาน

ลักษณะนี้ ไม่สามารถทำขึ้นมารอก่อนได้ ต้องมีผู้ว่า

จ้างแล้วถึงจะเริ่มลงมือทำได้ นอกจากนั้น หาก

ผู้สนใจด้านการเขียนบทต้องการที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพ

นี้ ต้องมีผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และตรงต่อ

เวลา

 การมอบหมายงานการเขียนบทละครโทรทัศน์

ให้แก่ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่

ผู้เขียนบทที่มีชื่อเสียง มีสังกัด หรือมีผลงานเป็นที่

ยอมรับ ผู้เขียนบทรุ่นใหม่ต้องหาโอกาสให้ตัวเอง

ด้วยการพิสูจน์ความสามารถจากผลงาน

 ค่าตอบแทนสำหรับผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

หากทำงานต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอยู่ในระดับน่าพึง

พอใจ และมีรายได้เพิ่มขึ้นหากทำงานมาเป็นระยะ

เวลาหนึ่ง ซึ่งค่าตอบแทนในงานเขียนบทละคร

โทรทัศน์แต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงและ

ความพึงพอใจของเจ้าของงานกับผู้เขียนบท ความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพผู้เขียนบท สามารถพัฒนาเป็น

หัวหน้าทีมเขียนบททำให้รับงานได้มากขึ้นมีลูกทีม

ช่วยรองรับการทำงาน หรือหากเป็นผู้ควบคุมบทที่

ทำหน้าที่ตรวจบท แก้ ไข ประสานงานให้ ได้บท

ละครตามที่ผู้อำนวยการผลิตต้องการ ซึ่งเมื่อก้าว

เข้าสู่ตำแหน่งผู้ควบคุมบทแล้วจะไม่ค่อยได้กลับไป

ทำหน้าที่เขียนบทละครโทรทัศน์เพราะมีภาระที่หนัก

มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าตอบแทนที่มากขึ้นด้วย

เช่นกัน
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