
โรงเรียนสตรีนครสวรรค

การเขียนสตอรี่บอรด 

(Story board)

อ.อลงกรณ ราชคฤห

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 5

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี



การเขียนสตอรี่บอรด (Story board)

ส ต อ รี่ บ อ ร ด  คื อ  ก า ร เ ขี ย น ภ า พ นิ่ ง เ พ่ื อ ส ร า ง เ ป น

ภาพเคลื่อนไหวในรูปของสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)  หรือสื่อประสม 

หมายถึงสื่อหลายแบบ เปนการใชสื่อในหลายรูปแบบ ท้ังขอความ 

เสียง รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือกําหนดแนวทางใหทีมผูผลิตเกิด

ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการถายทําเปนภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสั้น 

ภาพยนตรการตูน ภาพยนตรสารคดี หรือแมแตการทําผลงาน โดย

แสดงออกถึงความตอเนื่องของการเลาเรื่อง 



จุดประสงคของสตอร่ีบอรด

จุดประสงคของ สตอรี่บอรด คือ เพ่ือการเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง มุม

กลอง ภาพไมจําเปนตองละเอียดมาก แคบอกองคประกอบสําคัญได ตําแหนง

ตัวละครท่ีสัมพันธกับฉากและตัวละครอ่ืนๆ มุมกลอง แสงเงา เปนการ สเก็ตซ

ภาพของเฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เหมือนการตูนและวาดตัวละครเปน

วงกลม สี่เหลี่ยม ฉากเปนสี่เหลี่ยม การสรางสตอรี่บอรดจะชวยให Producer 

และผูกํากับไดเห็นภาพของรายการท่ีจะถายทําเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึนไดในแต

ละเฟรมท่ีจะดําเนินการ



สวนประกอบของสตอร่ีบอรด

สตอรี่บอรด ประกอบดวยชุดของภาพ Sketches ของ shot ตางๆ 

พรอมคําบรรยายหรือบทสนทนาในเรื่อง อาจเขียนเรื่องยอและบทกอน หรือ 

Sketches ภาพกอน แลวจึงใสคําบรรยายท่ีจําเปนลงไป สิ่งสําคัญท่ีตอง

พิจารณาคือ ภาพและเสียงตองใหไปดวยกันได อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบท

สนทนาก็ได หรืออาจมีบทบรรยายหรือไมมีบทบรรยายก็ได โดยมีเสียง

ประกอบดวย ไดแก เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียงอ่ืนๆ สําหรับการ

ผลิต



ความรูพ้ืนฐานกอนเขียนสตอร่ีบอรด

กอนเขียนสตอรี่บอรดจะตองศึกษาการเขียนเรื่อง บทบรรยาย 

(Notation) รวมท้ังมุมกลองใหเขาใจกอน จึงจะสามารถเขียนสตอรี่บอรดได 

ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร 

ลวนแตมีรากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือการเลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนของมนุษยหรือ

สัตว หรือแมแตอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่ง

เสมอ ฉะนั้น องคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมได คือ ตัวละคร สถานท่ีและเวลา 

สิ่งสําคัญในการเขียนบทหนังสั้นก็คือ การเริ่มคนหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ 

ใหไดวา เราอยากจะพูด จะนําเสนอเรื่องเก่ียวกับอะไร



การเขียนเร่ืองสั้น 

1. ตองมีการระบายสภาพและบรรยากาศ 

2. การวางโครงเรื่อง (Plot)

3. การจัดตัวละครและใหบทบาท 

4. การบรรยายเรื่อง 

5. การเปดเรื่อง 

6. บทเจรจา หรือคําพูดของตัวละคร 

7. ตองมีความแนน คือพูดใหตรงไปตรงมา เขาใจงาย ใชคําไมฟุมเฟอย

8. การตั้งชื่อตัวละคร 

9. การทําบท



การทําสตอร่ีบอรด 

การทําสตอรี่บอรดเปนการสรางตารางข้ึนมาเพ่ือรางภาพลงไป

ตามลําดับข้ันตอนของเรื่องตั้งแตตนจนจบ เพ่ือใหทุกๆฝายสามารถมองเห็น

ภาพรวมของงานท่ีจะลงมือทําไดลวงหนา ซึ่งหากมีขอท่ีตองแกไขใดๆเกิดข้ึนก็

สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได และทําสตอรี่บอรดใหมได การทําสตอรี่บอรด

นั้นโดยหลักแลว จะเปนตนแบบของการนําไปสรางภาพจริง และเปน

ตัวกําหนดในการทํางานอ่ืนๆ ไปดวยเชน เสียงพากย เสียงดนตรี เสียง

ประกอบอ่ืนๆ special effect จึงเปนการรางภาพ พรอมกับการระบุ

รายละเอียดท่ีจําเปนตองทําลงไป



หลักการเขียนสตอร่ีบอรด 

รูปแบบของสตอรี่บอรด จะประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนเสียงกับ

สวนภาพ การเขียนบทบรรยายจะเปนสวนสนับสนุนการนําเสนอภาพ มิใช

การนําเสนอบทบรรยายนั้น ความยาวของคําบรรยายมีหลักการในการจัดทํา 

3 ประการคือ

1. ตองเหมาะสมกับลักษณะของผูชม

2. ตองมีความยาวพอท่ีจะครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีกําหนด

3. ตองใหสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะทําได



สิ่งสําคัญที่อยูในสตอร่ีบอรดประกอบดวย

1. Subject หรือ Character ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานท่ี

หรือตัวการตูน และท่ีสําคัญคือ พวกเขากําลังเคลื่อนไหวอยางไร

2. กลอง ท้ังในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกลอง

3. เสียง การพูดกันระหวางตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรี

อยางไร



วิธีการเขียนสตอร่ีบอรด 

สตอรี่บอรด (Story board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวท่ี

สมบูรณของภาพยนตรหรือหนังแตละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดท่ีจะ

ปรากฏในแตละฉากหรือแตละหนาจอ เชน ขอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

เสียงดนตรี เสียงพูดและแตละอยางนั้นมีลําดับของการปรากฏ วาอะไรจะ

ปรากฏข้ึนกอน-หลัง อะไรจะปรากฏพรอมกัน เปนการออกแบบอยาง

ละเอียดในแตละหนาจอกอนท่ีจะลงมือสรางเอนิเมชันหรือหนังข้ึนมาจริงๆ



สวนประกอบตางๆของstoryboard 

-Title คือชื่อเรื่อง

-ภาพแสดงการเคลื่อนไหวในฉากๆนั้น (อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม)

-Description คําอธิบายเก่ียวกันฉากนั้น

-Scene ชื่อฉาก

-Timing เวลาในการแสดงฉากนั้น

-Sound FX เสียงประกอบ

-Music BG ดนตรีประกอบ



ขอดีของการทํา Story Board 

     1. ชวยใหเนื้อเรื่องลื่นไหล เพราะไดอานทวนตั้งแตตนจนจบกอนจะลงมือ

วาดจริง 

    2. ชวยใหเนื้อเรื่องไมออกทะเล เพราะมีแผนการวาดกํากับไวหมดแลว 

    3. ชวยกะปริมาณบทพูดใหพอดีและเหมาะสมกับหนากระดาษและ

บอลลูนนั้น ๆ 

    4. ชวยใหสามารถวาดจบไดในจํานวนหนาท่ีกําหนด (สําคัญสุด!) 



ขอควรจําของการทํา Story Board 

    1. อยา ! กลัวท่ีจะตองแก Story Board

2. อยา !  ลงมือวาดทันทีหลังทํา Story Board เสร็จ

    3. บางทีถึงจะลงมือวาดจริงแลว แตเพ่ิงเจอจุดท่ีอยากแกภายหลัง ก็ยัง

สามารถแกได

        ไมใชวาจะตองวาดตามสตอรี่บอรดเราเดะ ๆ ถาเจออะไรตะหงิด ๆ 

เล็ก ๆ นอย ๆ ก็แกได



ตัวอยาง Story Board 



ตัวอยาง Story Board 



ตัวอยาง Story Board 



จบการนําเสนอ 

???????


