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ใบความรูที่ 2 

เร่ือง การเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) 
 

การเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) 
          หลายคนอาจจะกลัววา ตัวเองวาดรูปไมเกงแลวจะวาดสตอรี่บอรดไมได ไมเปนความจริงเลย เพราะ
การวาดสตอรี่บอรดเปนเพียงรูปท่ีวาดงายๆ ก็ได โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือถายทอดไอเดีย (Idea) หรือความคิดวา 
ภาพควรออกมาอยางรบนจอภาพยนตร 
          การเขียนสตอรี่บอรด แตกตางจากการวาดภาพการตูน หรือภาพท่ีเนนความสวยงามแบบศิลปะ เปน
การรางภาพอยางคราวๆ เทานั้น วัตถุประสงคเพ่ือนําไปสรางเปนภาพเคล่ือนไหว เชน ภาพยนตร การตูน 
โฆษณา สารคดี เปนตน โดยคํานึงถึงมุมกลอง อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได 
ความหมายของสตอรี่บอรด (Story Board) 
สตอรี่บอรดคือ การเขียนภาพนิ่งเพ่ือสรางเปนภาพเคล่ือนไหวในรูปของส่ือมัลติมีเดีย (Multimedia)  หรือส่ือ
ประสม หมายถึงส่ือหลายแบบ เปนการใช ส่ือในหลายรูปแบบ ท้ังขอความ เสียง รูปภาพหรือ
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือกําหนดแนวทางใหทีมผูผลิตเกิดความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการถายทําเปน
ภาพเคล่ือนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรส้ัน ภาพยนตรการตูน 
ภาพยนตรสารคดี หรือแมแตการทําผลงาน โดยแสดงออกถึงความตอเนื่องของการเลาเรื่อง จุดประสงคของ
สตอรี่บอรดคือ เพ่ือการเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง มุมกลอง ภาพไมจําเปนตองละเอียดมาก แคบอกองคประกอบ
สําคัญได ตําแหนงตัวละครท่ีสัมพันธกบัฉากและตัวละครอ่ืนๆ มุมกลอง แสงเงา เปนการ สเก็ตซภาพของ
เฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เหมือนการตูนและวาดตัวละครเปนวงกลม ส่ีเหล่ียม ฉากเปนส่ีเหล่ียม การสราง
สตอรี่บอรดจะชวยให Producer และผูกํากับไดเห็นภาพของรายการท่ีจะถายทําเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นไดใน
แตละเฟรมท่ีจะดําเนินการ 
 

สวนประกอบของสตอร่ีบอรด 
สตอรี่บอรด ประกอบดวยชุดของภาพ Sketches ของ shot ตางๆ พรอมคําบรรยายหรือบทสนทนา

ในเรื่อง อาจเขียนเรื่องยอและบทกอน หรือ Sketches ภาพกอน แลวจึงใสคําบรรยายท่ีจําเปนลงไป ส่ิงสําคัญ
ท่ีตองพิจารณาคือ ภาพและเสียงตองใหไปดวยกันได อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได หรืออาจมี
บทบรรยายหรือไมมีบทบรรยายก็ได โดยมีเสียงประกอบดวย ไดแก เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียง
อ่ืนๆ สําหรับการผลิต 
ชลพรรษ ดวงปญญา, การเขียนสตอรี่บอรด (Story Board) [Online], 9 กันยายน 2553, แหลงท่ีมา  
http://province.m-culture.go.th/trat/storyboard2553/2.pdf 
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รายการท่ีส้ันๆ อยางภาพยนตรโฆษณา สามารถทําโดยใชสตอรี่บอรดเปนหลัก มิตองเขียนบทหรือเขียน
สคริปตขึ้นมา 
 

ความรูพ้ืนฐานกอนเขียนสตอร่ีบอรด 
           กอนเขียนสตอรี่บอรดจะตองศึกษาการเขียนเรื่อง บทบรรยาย (Notation) รวมท้ังมุมกลองใหเขาใจ
กอน จึงจะสามารถเขียนสตอรี่บอรดได  
           ศิลปะการเลาเรื่อง ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร ลวนแตมี
รากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือการเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นของมนุษยหรือสัตว หรือแมแตอะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้น
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานท่ีใดท่ีหนหนึ่งเสมอ ฉะนั้น องคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดคือ ตัวละคร 
สถานท่ีและเวลา ส่ิงสําคัญในการเขียนบทหนังส้ันก็คือ การเริ่มคนหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ ใหไดวา 
เราอยากจะพูด จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยางไร ซ่ึงแรง
บันดาลใจในการเขียนบทท่ีเราสามารถนํามาใชในก็คือ ตัวละคร แนวความคิดและเหตุการณ ควรจะมองหา
วัตถุดิบในการสรางเรื่องใหแคบอยูในส่ิงท่ีเรารูสึก รูจริง เพราะคนทําหนังส้ันมักจะทําเรื่องท่ีไกลตัว หรือไม
ก็ไกลเกินจนทําใหเราไมสามารถจํากัดขอบเขตได  
การเขียนเรื่องส้ัน  
          การเขียนเรื่องส้ัน ตองใหกระชับ ตัวละครมีบทสนทนาไมมาก เทคนิคการเขียนเรื่องส้ัน มีดังนี ้

1.ตองมีการระบายสภาพและบรรยากาศ (Local Color) หมายถึงการพรรณนาภาพอยางใดอยางหนึ่ง 
เพ่ือนําความคิดของผูอานใหซาบซ้ึงในทองเรื่อง ใหเห็นฉากท่ีเราวาดดวย ตัวอักษรนั้นตองชัดเจน 

2.การวางโครงเรื่อง (Plot) มีการเริ่มนําเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือท่ีเรียกวา ไคลแมกซ (Climax) 
และจบเรื่องลงโดยเร็ว ใหผูอานโลงใจ เขาใจและสะเทือนใจ หรือเปนแบบสองซอนเหตุการณ 

3.การจัดตัวละครและใหบทบาท เปนตัวละครท่ีสําคัญในเรื่อง เพ่ือแสดงลักษณะนิสัยอยางหนึ่ง
อยางใด กอใหเกิดเรื่องราวขึ้น 

4.การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนท่ีเขาไปอยูในตัวเรื่อง และการเปนบุรุษท่ีสาม ไดแก ตัวละคร
แสดงบทบาทของตนเอง เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

5.การเปดเรื่อง อาจทําไดโดยการใหตัวละครพูดกัน การบรรยายตัวละคร การวางฉากและการ
บรรยายตัวละครประกอบ  การบรรยายพฤติกรรมและตัวละคร 

6.บทเจรจา หรือคําพูดของตัวละคร ตองเขียนใหเปนภาษามนุษยพูดกัน และตองให เหมาะกับ
บทบาทและเหตุการณท่ีเกี่ยวกับตัวละคร 

7.ตองมีความแนน คือพูดใหตรงไปตรงมา เขาใจงาย ใชคําไมฟุมเฟอย 
8.การตั้งช่ือตัวละคร ควรใหช่ือท่ีใกลเคียงกับช่ือคนจริงๆ สวนช่ือเรื่องก็ควงเปนขอความท่ี

กอใหเกิดความอยากอาน ใชคําส้ันๆ แตใหนาท่ึง 
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9.การทําบท คือการบรรยายใหตัวละครแสดงบทบาทเชนเดียวกับการแสดงละคร ตองพรรณนาถึง

กิริยาทาทาง อาการรําพึงรําพัน เปนตน 
 

การทําสตอร่ีบอรด  
การทําสตอรี่บอรดเปนการสรางตารางขึ้นมาเพ่ือรางภาพลงไปตามลําดับขั้นตอนของเรื่องตั้งแตตน

จนจบ เพ่ือใหทุกๆฝายสามารถมองเห็นภาพรวมของงานท่ีจะลงมือทําไดลวงหนา ซ่ึงหากมีขอท่ีตองแกไข
ใดๆเกิดขึ้นก็สามารถแกไขเปล่ียนแปลงได และทําสตอรี่บอรดใหมได การทําสตอรี่บอรดนั้นโดยหลักแลว 
จะเปนตนแบบของการนําไปสรางภาพจริง และเปนตัวกําหนดในการทํางานอ่ืนๆ ไปดวยเชน เสียงพากย 
เสียงดนตรี เสียงประกอบอ่ืนๆ special effect จึงเปนการรางภาพ พรอมกับการระบุรายละเอียดท่ีจําเปนตอง
ทําลงไป 

 

หลักการเขียนสตอร่ีบอรด   
รูปแบบของสตอรี่บอรด จะประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนเสียงกับสวนภาพ โดยปกติการเขียน

สตอรี่บอรด 24 เฟรม คือภาพ 24 ภาพ เม่ือถายทําเปนภาพยนตรใชเวลา 1 นาที ถาเปนภาพยนตรโฆษณา ใน
เวลา 30 วินาที ตองเขียน 12 เฟรม การเขียนบทบรรยายจะเปนสวนสนับสนุนการนําเสนอภาพ มิใชการ
นําเสนอบทบรรยายนั้น ความยาวของคําบรรยายมีหลักการในการจัดทํา 3 ประการคือ 

1.ตองเหมาะสมกับลักษณะของผูชม 
2.ตองมีความยาวพอท่ีจะครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
3.ตองใหส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
สําหรับรายการท่ีใชการบรรยายแบบ “Voice Over” ควรมีภาพของผูบรรยายปรากฏขึ้นในตอนเริ่ม

รายการกอน จะทําใหรายการดูเปนกันเองมากขึ้น และถารายการยาวมาก ควรใหผูบรรยายมากกวา 1 คน จะ
ทําใหลดความเบ่ือหนายจําเจของรายการลงได เสียงบรรยายไมจําเปนตองมีอยูตลอด ควรท้ิงชวงโดยใช
ดนตรีและเสียงอ่ืนประกอบดวย 

 

ส่ิงสําคัญที่อยูในสตอร่ีบอรดประกอบดวย 
1.Subject หรือ Character ไมวาจะเปนคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ีหรือตัวการตูน และท่ีสําคัญคือ พวก

เขากําลังเคล่ือนไหวอยางไร 
2.กลอง ท้ังในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคล่ือนกลอง 
3.เสียง การพูดกันระหวางตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอยางไร 
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วิธีการเขียนสตอร่ีบอรด  

สตอรี่บอรด (Story board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวท่ีสมบูรณของภาพยนตรหรือหนังแตละ
เรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดท่ีจะปรากฏในแตละฉากหรือแตละหนาจอ เชน ขอความ ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแตละอยางนั้นมีลําดับของการปรากฏ วาอะไรจะปรากฏขึ้นกอน-
หลัง อะไรจะปรากฏพรอมกัน เปนการออกแบบอยางละเอียดในแตละหนาจอกอนท่ีจะลงมือสรางเอนิเมชัน
หรือหนังขึ้นมาจริงๆ 
การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครเปนขั้นตอนของสรางตัวละครขึ้นมาตามเนื้อเรื่องท่ีเราสรางขึ้น โดยตัวละคร
ใดๆก็ตาม ถาระบายสีดําลงไปในตัวละครนั้นท้ังตัวซ่ึงจะทําใหมองเห็นแตโครงรางเทานั้น หากตัวละครตัว
นั้นดูโดดเดนและมีบุคลิกท่ีสามารถจดจําไดงาย นั่นละท่ีเรียกวาตัวละครท่ีดี  

นอกจากนี้ยังมีส่ิงท่ีเราตองคํานึงถึงอีกมากมายเชนความสวยงาม และส่ิงหนึ่งท่ีทําเม่ือลงมือ
ออกแบบสามหนูกับหนึ่งแมวแดงใหญคือ เรียบงาย และมีบุคลิกภาพเฉพาะท่ีเปนตัว นั่นเปนเพราะเช่ือวามัน
จะชวยทําใหขั้นตอนการลงมือวาดจริงนั้นจะดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซ่ึงก็เปนเชนนั้นจริงๆ และสําหรับ
ภาพประกอบดานบนคือสามหนูกับหนึ่งแมวแดงใหญในรางแรกกอนท่ีจะพัฒนาขัดเกลาแบบจนไดตัวจริง 
 

สวนประกอบตางๆของstoryboardมีดังนี้ 
-Title คือช่ือเรื่อง 
-ภาพแสดงการเคล่ือนไหวในฉากๆนั้น (อยูภายในกรอบส่ีเหล่ียม) 
-Description คําอธิบายเกี่ยวกันฉากนั้น 
-Scene ช่ือฉาก 
-Timing เวลาในการแสดงฉากนั้น 
-Sound FX เสียงประกอบ 
-Music BG ดนตรีประกอบ 
 

ขอดีของการทํา Story Board  
    1. ชวยใหเนื้อเรื่องล่ืนไหล เพราะไดอานทวนตั้งแตตนจนจบกอนจะลงมือวาดจริง  
    2. ชวยใหเนื้อเรื่องไมออกทะเล เพราะมีแผนการวาดกํากับไวหมดแลว  
    3. ชวยกะปริมาณบทพูดใหพอดีและเหมาะสมกับหนากระดาษและบอลลูนนั้น ๆ  
    4. ชวยใหสามารถวาดจบไดในจํานวนหนาท่ีกําหนด (สําคัญสุด!)  
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ขอควรจําของการทํา Story Board  

    1. อยา ! กลัวท่ีจะตองแก Story Board 
    2. อยา !  ลงมือวาดทันทีหลังทํา Story Board เสร็จ 
    3. บางทีถึงจะลงมือวาดจริงแลว แตเพ่ิงเจอจุดท่ีอยากแกภายหลัง ก็ยังสามารถแกได 
        ไมใชวาจะตองวาดตามสตอรี่บอรดเราเดะ ๆ ถาเจออะไรตะหงิด ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ก็แกได 

 
ตัวอยาง storyboard 
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