บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนและรู ปแบบในการเขียนสคริ ปต์ของรายการ
Daradaily News มุ่งศึ กษารู ปแบบและขั้นตอนการทาสคริ ปต์ ในการทารายการ Daradaily News
ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูจ้ ดั ทารายงานศึกษา
เรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 ความหมายของบทรายการโทรทัศน์ (Script)
2.2 ประเภทของบทโทรทัศน์ (Script)
2.3 ขั้นตอนการเขียนบทรายการโทรทัศน์ (Script)
2.4 รู ปแบบการเขียนบทรายการโทรทัศน์ (Script)
2.5 วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของบทรายการโทรทัศน์ (Script)
(อ้า งอิ ง ข้อ มู ล จาก http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/Bod%2047.pdf สื บค้น เมื่ อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
สังคม ภูมิพนั ธุ์ (2530) กล่าวถึ ง บทโทรทัศน์ (Script) ว่าเป็ นการนาเอาเนื้ อหาเรื่ องราวที่ มี
อยูห่ รื อจินตนาการขึ้นมา เพื่อนาเสนอให้ผดู ้ ูผชู ้ ม ได้รับรู ้อย่างพอใจ ประทับใจ ด้วยเหตุน้ ี เองจึงเป็ น
ที่ยอมรับกันว่า บทโทรทัศน์เป็ นหัวใจของการผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผูเ้ ขียนบทโทรทัศน์ (Script
Writer) จึงจาเป็ นที่ จะต้องมี ความรอบรู ้ ในศาสตร์ และศิ ลป์ ด้านต่างๆ มี ความเข้าใจ จิตวิทยา การ
รับรู ้ของมนุษย์ความชอบ ความสนใจ ประเพณี วฒั นธรรม ความเชื่อและความศรัทธา รวมทั้งการใช้
ภาษาที่เหมาะสมการเขียนบทโทรทัศน์ ควรกาหนดได้วา่ รู ปแบบของ รายการ เป็ นลักษณะใด การ
แนะนาหน่ วยงานองค์กร เป็ นสารคดี การสาธิ ตหรื อปฏิ บตั ิการ รู ปแบบจะใช้การบรรยาย การเล่ า
เรื่ อง หรื อการโฆษณาสิ นค้าบริ การ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูก้ ากับรายการ ช่ างภาพ ผูแ้ สดง และทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องเข้าใจเนื้อหาของเรื่ องบทโดยรวม
โทรทัศน์ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย ชวนชมชวนฟั ง มีการเกริ่ นนา การดาเนิ นเรื่ อง
และบทสรุ ปที่กระชับสอดคล้อง รู ้จกั สอดแทรกมุขตลก เกร็ ดความรู ้ หรื อเทคนิ คแปลกๆ มีลีลาที่
น่าสนใจจดจาได้ดี เพื่อเป็ นสี สันของเรื่ องราว แต่ควรระลึกเสมอว่าบทโทรทัศน์อาจเป็ นจินตนาการ
ที่ได้จากคาพูดเพียงเล็กน้อยแล้วนามาขัดเกลาสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมทั้งภาพและเสี ยงดนตรี
ประกอบ การเขียนบทโทรทัศน์จะมีท้ งั แบบร่ างบทอย่าง่าย และการเขียนบทโทรทัศน์แบบสมบูรณ์
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2.2 ประเภทของบทโทรทัศน์ (Script)
(อ้า งอิ ง ข้อ มู ล จาก http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/Bod%2047.pdf สื บค้น เมื่ อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
บทโทรทัศน์สามารถแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. แบบไม่เข้าตารางหรื อแบบเรี ยงลาดับ เป็ นแบบที่ไม่แบ่งคอลัมน์ภาพ และคอลัมน์ เสี ยง
หากแต่ เขี ย นเรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น มี ก ารระบุ ฉ ากลัก ษณะภาพลัก ษณะเสี ย งและเวลา
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ใช้กบั การบันทึกเทปโทรทัศน์ในสตูดิโอ เช่น การสัมภาษณ์พูดคุยของผูด้ าเนิ น
รายการหรื อ พิธีกรกับผูร้ ่ วมรายการ สาหรับผูท้ ี่ชานาญใช้เวลาในการบันทึกเทปที่ไม่ซับซ้อนมาก
นัก
2. แบบเข้าตาราง เป็ นการวางรู ป แบบบทโทรทัศ น์ ให้ ส่ วนของภาพอยู่ซี ก ซ้ า ยเรี ย กว่า
คอลัมน์ ภาพและส่ วนของเสี ยงอยูซ่ ี กขวาเรี ยกว่าคอลัมน์เสี ยง คอลัมน์ภาพใช้สาหรับเขียนลักษณะ
ของมุ ม ภาพ ตัวหนัง สื ออธิ บ ายมุ ม กล้อ งหรื ออาจวาดเป็ นภาพร่ าง (Storyboard) บางครั้ ง อาจใช้
ภาพถ่ายลงไปใน คอลัมน์ภาพก็ได้ สิ่ งที่สาคัญก็คือคาสั่งหรื อคาศัพท์เกี่ยวกับภาพที่นามาใช้น้ นั ต้อง
เป็ นที่ เข้าใจของ ผูร้ ่ วมงานการผลิ ตทั้งหมด และควรเหลื อเนื้ อที่ ส าหรั บ ผูก้ ากับ รายการได้เขี ย น
เพิ่มเติมสิ่ งที่จาเป็ นด้วย ส่ วนคอลัมน์เสี ยงใช้ สาหรับเขียนคาบรรยาย ดนตรี ประกอบหรื อเสี ยงพิเศษ
อื่นๆ นอกจากนั้นใช้เขียนคาอธิ บายสิ่ งต่างๆ ให้กบั ผูแ้ สดง และผูบ้ รรยายด้วย เช่ น การใช้อารมณ์
ชนิ ดต่างๆ การเคลื่อนไหวการ ควบคุมเสี ยงเปล่งเสี ยงหรื อการทอดเสี ยงเป็ นต้น อย่างไรก็ดีรูปแบบ
นี้ อาจขยายคอลัมน์ภาพและคอลัมน์ เสี ยงให้สามารถกาหนดรายละเอียดมากยิ่งกว่าเดิมได้ ทั้งนี้ สุด
แท้แต่ละหน่วยงานที่ทาการผลิต โดยยึดถือ ความเข้าใจของทุกคนที่ร่วมผลิตและความสะดวกเป็ น
หลัก
สังคม ภูมิพนั ธุ์ (2530) ได้สรุ ปรู ปแบบของการเขียนบทโทรทัศน์ไว้ 5 แบบดังนี้
1.บทแบบสมบูรณ์ (Fully Scripted Show)
บทแบบสมบูรณ์ เป็ นบทแสดงรายละเอียดของภาพที่จาเป็ นและทางด้านเสี ยงจะบอกคาพูด
ทุ ก ค าที่ ผูพ้ ู ดจะพู ดใน รายการตั้งแต่ ต้น จนจบพร้ อมกับ บอกรายละเอี ยดด้านภาพและเสี ยงโดย
สมบูรณ์บางครั้งจึงเรี ยกรายการ ที่ใช้บทประเภทนี้ วา่ Fully Scripted Show รายการที่ใช้บทประเภท
นี้ ได้แก่รายการละคร รายการตลก รายการข่าวและรายการโฆษณาสิ นค้า ที่ สาคัญในรายการเพื่อ
การศึ ก ษาบทประเภทนี้ จะนามาใช้ เมื่ อมัน่ ใจว่าผูแ้ สดงรู ้ จกั การพู ดบทแทนการอ่านบทในขณะ
แสดง มิฉะนั้นจะทาให้รายการน่ าเบื่อได้ ประโยชน์ ของการเขียนบทประเภทนี้ ก็คือสามารถมอง
ภาพของรายการได้อย่างทะลุ ปรุ โปร่ งเพราะมีการกาหนด มุมกล้องขนาดของภาพ การเคลื่ อนไหว
กล้องอย่างชัดเจน
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สตอรี่ บอร์ด (Story Boards)
เป็ นกระบวนการก่ อนการผลิ ต (Pre Production) เป็ นการร่ างแนวความคิ ดเชิ งรู ปธรรมที่
ทีมงาน จินตนาการถึงเนื้ อหา (บทประพันธ์) ให้ผผู ้ ลิตรายการ ทาการกากับมุมภาพ กากับนักแสดง
กากับการ ถ่ายทาบันทึกเสี ยง บรรยากาศสถานที่ รวมทั้งแนวทางการตัดต่อให้คล้ายคลึงกับสถานที่
จริ งมากที่สุด
หากเขี ย นหรื อ ก าหนดได้ม ากเท่ า ใดก็ จ ะเป็ นการง่ า ยในการเตรี ย มการผลิ ต มากยิ่ ง ขึ้ น
บางครั้งผู ้ กาหนดสตอรี่ บอร์ ด อาจใช้ภาพถ่ายเป็ นตัวกาหนดมุมภาพ แทนการวาดก็ได้เช่นกัน ส่ วน
ใหญ่ใช้กบั การ ถ่ายทาภาพยนตร์ ภาพยนตร์ โฆษณา ซึ่ งมีทุนสู งและมีความละเอียดอ่อนในการผลิต
มาก

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่ บอร์ ดเพื่อผลิตไตเติ้ลรายการวีดิทศั น์

รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการเขียนสคริปต์แบบสมบูรณ์
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2. บทแบบกึ่งสมบูรณ์หรื อแบบย่อ (Semi - Scripted Show)
บทแบบกึ่ งสมบูรณ์ หรื อแบบย่อเป็ นบทที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับแบบสมบูรณ์ ส่วนแต่ไม่
กาหนดรายละเอียดของมุมกล้อง แต่วา่ งไว้ เพื่อให้ผกู ้ ากับรายการได้กาหนดเอง แต่บางรายการอาจ
กาหนดคาสั่งลงบนด้านภาพบ้าง ทางด้านคาพูด คาบรรยายบ้าง บทสนทนาก็ไม่ได้ระบุ หมดทุ ก
ตัว อัก ษรหรื อ ทุ ก ค าเพี ย งแต่ ใ ห้ ป ระโยคเริ่ ม ต้น ประเด็ น ที่ จ ะพู ด และประโยคสุ ด ท้า ยเพื่ อ เป็ น
สัญญาณชี้ แนะเท่านั้น จึงเรี ยกรายการที่ใช้บทประเภทนี้ วา่ "Semi - Scripted Show" รายการที่ใช้บท
ประเภทนี้ ได้แก่ รายการเพื่อการศึกษา รายการปกิ ณกะ รายการสัมภาษณ์ เป็ นต้น ที่ผูส้ นทนาหรื อ
ผู บ้ รรยายพู ด เองเป็ นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ร ะบุ ใ นบท ดัง ตัวอย่า ง การเขี ย น สคริ ป ต์รู ป แบบรายการ
ประชาสัมพันธ์ คณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างการเขียนสคริ ปต์แบบกึ่งสมบูรณ์
3. บทแบบกาหนดการแสดงและช่วงเวลา (Show Format)
บทแบบกาหนดการแสดงและช่ วงเวลา เป็ นบทที่ เขียนบอกเฉพาะคาสั่งของส่ วนต่างๆ ที่
สาคัญในรายการฉากที่สาคัญ ลาดับรายการและ กาหนดเวลาของรายการแต่ละตอน เรี ยกรายการที่
ใช้บทประเภทนี้ ว่า The Show Format รายการที่ ใช้บท ประเภทนี้ ได้แก่ รายการประจาของสถานี
อาทิรายการสนทนารายการข่าวสั้น รายการปกิณกะ รายการอภิปราย รายการนิตยสารและ Variety
Show
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างการเขียนสคริ ปต์แบบกาหนดการแสดงและช่วงเวลา
4. บทแบบเรี ยงลาดับเรื่ องที่เสนอ
บทแบบเรี ยงลาดับเรื่ องที่เสนอ เป็ นบทที่เขียนเพื่อแสดงรายการที่จะ นาเสนอทางหน้า
กล้อ งตามล าดับ ก่ อ นหลังของเหตุ ก ารณ์ โดยระบุ สิ่ ง ที่ จะต้อ งเสนอโดยคร่ าวๆ ไม่ มี ค าสั่ งหรื อ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพและเสี ยงโดยเฉพาะ ใช้เพื่อ บันทึกหรื อถ่ายทอดสด บางครั้งบริ ษทั โฆษณา
จะเขี ย นและเตรี ย มบทประเภทนี้ ให้ ก ับ ผู ้ผ ลิ ต รายการว่า ต้อ งการให้ มี ภ าพสิ น ค้า อะไรบ้างที่
ออกอากาศ และมีคาพูดโฆษณาอย่างไรบ้างพอสังเขป ผูก้ ากับรายการจาเป็ นต้องนาบทประเภทนี้มา
กาหนดช่วงเวลาก่อน-หลัง เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดได้เข้าใจว่าเขาควรจะ ทางานตามขั้นตอนอย่างไร
บทประเภทนี้นิยมใช้นาเสนอในรายการถ่ายทอดสด (live)

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างการเขียนสคริ ปต์แบบเรี ยงลาดับเรื่ องที่เสนอ
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5. บทแบบเปิ ด (Open Script)
เป็ นบทที่ มีการเรี ยงลาดับประเด็นที่ พู ดหรื อสัม ภาษณ์ เช่ น ประเด็นที่ พิ ธีกรจะถาม และ
ประเด็ น ส าหรั บ ผูร้ ่ วมในรายการให้สั ม ภาษณ์ ตอบเท่ านั้น บทโทรทัศ น์ แบบนี้ ไ ม่มี ก ารก าหนด
รายละเอี ยดใดเลย เกี่ ยวกับภาพและเสี ยงมักใช้ในการบันทึ กเทปโทรทัศน์ เพื่ อที่ จะนาไปตัดต่ อ
แก้ไขอีกครั้ง
ตัวอย่างบทถ่ายทาบันทึกเทปโทรทัศน์แบบเปิ ด
______________________________________________
บทโทรทัศน์ เรื่ อง ความพร้อมในการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24
“ดอกบัวเกมส์” วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2549
เจ้ าของเรื่ อง
สานักการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว
ประมาณ 12 นาที
พิธีกร/ผู้ดาเนินรายการ เกริ่ น นาถึ งการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่ งขัน “ดอกบัว เกมส์ ” และแนะน า
ผูเ้ ข้าร่ วม รายการทุกคนตามลาดับ
ประเด็นสั มภาษณ์
ผูเ้ กี่ ยวข้องและผูใ้ ห้ ก ารสนับ สนุ น ภาครั ฐเอกชน องค์ก รส่ วนท้องถิ่ น
บุคคล
1. นายจิรศั กดิ์ เกษณียบุตร ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตอกย้ าถึ ง
ความพร้อมของ หน่วยงานภาครัฐ ในการรับเป็ นเจ้าภาพจัดแข่งขัน)
2. นายพรชัย โควสุ รัตน์ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (ตอกย้ าความ
เชื่ อมัน่ ถึ งความ ร่ วมมื อของประชาชน และหน่ วยงานภาคเอกชนและ
ท้องถิ่น)
3. ศ.ดร.ประกอป วิโรจนกูฏ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ความ
พร้อมของสนามกีฬา และสถานที่พกั ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิธีกร/ผูด้ าเนินรายการ กล่าวสรุ ปและขอบคุณผูร้ ่ วมในรายการ ปิ ดรายการ
__________________________________
2.3 ขั้นตอนการเขียนบทรายการโทรทัศน์
(อ้างอิงข้อมูลจาก https://suksuk.wikispaces.com/ขั้นตอนการเขียนบทโทรทัศน์ สื บค้นเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2560)
อรนุช เลิศจรรยารักษ์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนบทโทรทัศน์มีท้ งั หมด 3 ขั้นตอนได้แก่
2.3.1. กาหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย
สิ่ งแรกที่ควรคานึงก่อนลงมือเขียน คือวัตถุประสงค์ของการเขียน ว่าเขียนเพื่ออะไร เขียน
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เพื่อใคร ต้องกาหนดให้แน่นอนว่า เราต้องการให้รายการของเราให้อะไรแก่ผชู ้ ม เช่น ให้ความรู ้ให้
ความบันเทิง ปลูกฝังความสานึกที่ดีงาม เป็ นต้น จากนั้นจึงดูกลุ่มเป้ าหมาย ว่าเราต้องการผูช้ มใน
เพศใด อยูใ่ นช่วงอายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจแบบใด เป็ นต้น
2.3.2. การกาหนดระยะเวลาและรู ปแบบของรายการ
ผูเ้ ขียนต้องรู ้วา่ เวลาในรายการของเรามีระยะเวลาเท่าไร เพื่อจะได้กาหนดรู ปแบบของราย
การให้เหมาะสมกับระยะเวลาของรายการ รู ป แบบของรายการสามารถจัดแบ่งออกได้หลาแบบ
ได้แก่ รายการข่าว รายการพูดกับผูช้ ม รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา รายการตอบปั ญหารายการ
แข่งขัน รายการอภิปราย เกม รายการสารคดี รายการปกิณกะ รายการดนตรี และละคร
2.3.3. การกาหนดหัวข้ อเรื่ อง ขอบข่ ายเนื้อหา ค้ นคว้า และลงมือเขียน
เมื่อทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้ว จะทาให้เรากาหนดหัวข้อเรื่ องและ
ขอบข่ายเนื้ อหาได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงเริ่ มค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องที่สุดมาแล้วจึงลง
มื อเขี ยน โดยคานึ งถึ งข้อควรค านึ งหลักการเขี ยนบทวิท ยุโทรทัศ น์ 15 ข้อที่ ก ล่ าวมาแล้วข้างต้น
เขียนแล้วควรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ส านวน และเขี ยนอี กเพื่อพัฒนาบท แก้ไขปรั บบทโทรทัศ น์
เพื่อให้ได้บทโทรทัศน์ที่ดีที่สุด
2.4 รู ปแบบการเขียนบท (Script)
(อ้างอิงข้อมูลจาก : http://e-book.ram.edu/e-book/m/MC341(51)/MC341-3.pdf สื บค้นเมื่อวันที่ 1
สิ งหาคม 2560)
สุ ภาณี นิ ตย์เสมอ ได้กล่าวถึ งรู ปแบบการเขียนบท (Script) รายการ แบ่งออกเป็ น 3 แบบ
ใหญ่ๆ ได้แก่
2.4.1. บทคร่ าวๆ (Rundown Script Fact Sheet)
เป็ นเพียงโครงร่ างคร่ าวๆ ที่กล่าวถึง รายการว่าเป็ นเรื่ องอะไร ลาดับของรายการมีอะไรบ้าง
ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ รู ้ลาดับของรายการ เมื่อมีบทคร่ าวๆ แล้วผูเ้ กี่ยวข้องจะเข้าใจภาพรวมของการ
ทางาน ในส่ วนของรายละเอียด แต่ละฝ่ ายอาจจะต้องเตรี ยมงานเพิ่มในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
2.4.2. บทกึง่ สมบูรณ์ (Semi Script)
เป็ นบทที่ผเู ้ ขียนรู ้ถึงแนวคิดของเรื่ อง และค้นคว้าข้อมูล พร้อมทั้งเขียนเป็ นบทได้แล้ว แต่มี
บางช่ วงที่ ไม่ อาจระบุ ไปได้ จึ งได้วางแนวทางไว้เพื่ อให้ผูด้ าเนิ นรายการท างานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว การที่เขียนโดยใช้รูปแบบนี้ มักได้แก่บทที่มีเนื้ อหาเป็ นเชิงอภิปาย การสาธิ ต การแข่งขัน
การสนทนา สารคดี เป็ นต้น
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2.4.3. บทสมบูรณ์ (Fully Script)
เป็ นบทที่บอกทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ มีการเขียนพูดทุกคาที่ตอ้ งการสื่ อออกไป บอกลักษณะภาพ
ที่ตอ้ งการ ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนาไปเตรี ยมตัว โดยทัว่ ไป บทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ มักใช้
การเขียนแบบนี้
2.5 วิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องสั งคม
(อ้างอิ งข้อมู ล จาก http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/293/นราพร%20สังข์ชัย.pdf สื บค้นเมื่ อวัน ที่
16 กรกฎาคม 2560)
นราพร สังข์ชยั (2552)บทละครโทรทัศน์ไทย: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิ ค Thai
TV Drama Script Writing : Creation Process and Techinques
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษากระบวนการสร้ างสรรค์วิธีการเขี ยนบท และเทคนิ ค
เฉพาะบุคคลของผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์ งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เจาะลึกผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์จานวน 6 คน และการวิเคราะห์เนื้อหาละครโทรทัศน์
จานวน 12 เรื่ องที่ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 ผลการวิจยั พบว่า การสร้างสรรค์ บทละคร
แบบเขียนขึ้นใหม่ มีแรงบันดาลใจจากสิ่ งที่เกิดขึ้นรอบตัว สภาพสังคม เหตุการณ์ปัจจุบนั และโจทย์
จากทางผูอ้ านวยการผลิต การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็ นบทละคร ต้องยึดโครงเรื่ องและแก่นเรื่ อง
เดิ ม โดยมี ก ารสร้ า งเนื้ อ หาและตัว ละครเพิ่ ม เติ ม จากบทละครให้ เพี ย งพอกับ การน าไปผลิ ต
กระบวนการเขี ยนบท ประกอบด้วยการสร้ างแรงบันดาลใจ การอ่ านบทประพันธ์ การหาข้อมู ล
เขียนโครงเรื่ อง เรื่ องย่อแบบละเอียด ลาดับฉาก และบทแสดง

