บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเขียนบทรายการโทรทันศ์ ( Script ) นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เป็ นหัวใจของการผลิต
ผูเ้ ขียนบท (Script Writer) นอกจากจะมีความรอบรู ้ ในศาสตร์ และศิลป์ ด้านต่างๆ เข้าใจธรรมชาติ
การรับรู ้ หรื อการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษ ย์ยิ่งเป็ น Teaser แล้วมี ความจําเป็ นอย่างมากที่ ตอ้ งอาศัยบทหรื อ
สคริ ป ต์ (Script) เพราะสคริ ป ต์จ ะเป็ นตัว กําหนดกระบวนการทํา งานทุ ก อย่า งของการทํางาน
วัตถุ ประสงค์หลัก ของการเขี ยนสคริ ปต์ที เซอร์ คื อ การนําสคริ ปต์ทีเซอร์ น้ ันมาผลิ ตเป็ นชิ้ นงาน
ต่างๆ
หนังสื อพิมพ์บนั เทิง “ดาราเดลี่ ” วางแผงฉบับแรกเมื่อวันที่ 19 กันยาย 2549 ภายใต้คอน
เซ็ทป์ “มากกว่าดารา ยิง่ กว่าบันเทิง” โดยเนื้ อหาหลักๆ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน เพื่อความชัดเจน
และง่ายต่อการติดตามของผูอ้ ่าน อาทิ ส่ วนแรก ประกอบด้วย หน้าปก จะเป็ นการวิเคราะห์เจาะลึก
ข่าวในแวดวงบันเทิง ที่ตกอยูใ่ นกระแสขณะนั้น ด้วยรู ปแบบการทําข่าวและนําเสนอเชิ งลึก ให้อ่าน
แบบเต็มอิ่ม จุใจ ภายใต้รูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวธุ รกิจ
บันเทิง ที่หนังสื อพิมพ์บนั เทิงทัว่ ๆไป ไม่ค่อยให้ความสนใจ จะสามารถหาอ่านได้จาก “ดาราเดลี่”
ฉบับเดี ยวเท่านั้น หนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่เป็ นหนังสื อพิมพ์ 4 สี ที่มีครบรสทั้งเนื้ อหาสาระทางธุ รกิ จ
บันเทิ ง และธุ รกิ จอื่ นๆที่ มีป ระโยชน์ ต่อท่ านผูอ้ ่าน โดยเน้นไปที่ เนื้ อหาที่ ถู กคัดกรองมาโดยที ม
นักข่าวคุ ณภาพปั จจุบนั “ดาราเดลี่ ” อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั ดาราเดลี่ จํากัด และยังคง
รักษาจุดแข็งในฐานะหนังสื อพิมพ์บนั เทิง ที่มียอดขายอันดับ 1 ตลอดมา
นอกจากบริ ษ ทั ดาราเดลี่ จํากัด จะมี การทําหนังสื อพิ ม พ์บ นั เทิ ง แล้วยังมี ก ารทํารายการ
บันเทิง ซึ่ งการทํารายการนั้นหัวใจหลักก็คือการทําสคริ ปต์ เพราะการทําสคริ ป ต์เป็ นการกําหนด
กระบวนการทํางานทุ กอย่าง เพื่ อที่ จะถ่ ายทอดออกมาเป็ นแนวทางเดี ยวกัน อะไรก่อนอะไรหลัง
เนื้อหาข้อมูลทุกอย่างจะจัดอยูใ่ นสคริ ปต์ท้ งั หมด
ในการศึ กษาครั้ งนี้ เพื่อจะทราบถึ งขั้นตอนและรู ปแบบการทําสคริ ป ต์การราย Daradaily
News เพื่อที่ จะได้รู้ถึงขั้นตอนของการทํางานจริ ง และยังสามารถนําความรู ้ ความสามารถที่ ได้มา
ประยุกต์ใช้กบั การทํางานต่อไป
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1,2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึ กษาขั้นตอนการเขียนบทรายการ Daradaily News ช่ วงเวลา 18:00 – 19:30 น.
ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จํากัด
1.2.2. เพื่อศึกษารู ปแบบการเขียนบทรายการ ศึกษากรณี รายการ Daradaily News
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนและรู ป แบบในการเขี ย นสคริ ป ต์ข องรายการ Daradaily News ช่ ว ง
ออกอากาศ เวลา 18:00-19:30 น. ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์รายการDaradaily News ช่วงเวลา 18:00 – 19:30 น.
ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จํากัด
1.4.2. ทราบถึงรู ปแบบการเขียนสคริ ปต์

