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ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

การเขียนสตอร่ีบอรด
การเขียนสตอร่ีบอรด แตกตางจากการวาดภาพการตูน  หรือ ภาพที่เนน

ความสวยงามแบบศิลปะ เปนการรางภาพอยางคราวๆ เทาน้ัน วัตถุประสงค
เพื่อนําไปสรางเปน ภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพยนตร การตูน โฆษณา สารคดี 
เปนตน โดยคํานึงถึงมุมกลอง อาจมี บทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

ความหมายของสตอร่ีบอรด (Story Board)
สตอร่ีบอรด คือ การเขียนภาพน่ิงเพื่อสรางเปนภาพเคลื่อนไหวในรูปของ

สื่อ มัลติมีเดีย (Multimedia)  หรือ สื่อประสม หมายถึง สื่อหลายแบบ เปนการใช
สื่อในหลาย รูปแบบ ทั้งขอความ เสียง รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อกําหนด
แนวทางใหทีมผลิตเกิด ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการถายทําเปน
ภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสั้น 
ภาพยนตรการตูน ภาพยนตรสารคดี หรือแมแต การทําผลงาน โดยแสดงออกถึง
ความตอเน่ืองของการเลาเร่ือง 



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

จุดประสงคของสตอร่ีบอรด 
จุดประสงคของสตอร่ีบอรด คือ เพื่อการเลาเร่ือง ลาดับเร่ือง ภาพไม

จําเปนตองละเอียดมาก แคบอกองคประกอบ สําคัญได ตําแหนงตัวละครที่สัมพันธ
กับฉากและตัวละคร เปนการ สเก็ตซภาพของเฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เหมือน
การตูนและวาดตัวละครเปนวงกลม สี่เหลี่ยม ฉากเปนสี่เหลี่ยม



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

สวนประกอบของสตอร่ีบอรด
สตอร่ีบอรด ประกอบดวยชุดของภาพ Sketches  ของ shot  ตางๆ พรอมคํา

บรรยายหรือบทสนทนาในเร่ือง อาจเขียนเร่ืองยอและบทกอน หรือ Sketches ภาพ
กอน แลว จึงใสคําบรรยายที่จําเปนลงไป สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ ภาพและเสียง
ตองใหไปดวยกันได อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได หรืออาจมีบท
บรรยายหรือไมมีบทบรรยายก็ได โดยมีเสียงประกอบดวย ไดแก เสียงดนตรี เสียง
ธรรมชาติหรือ เสียงอ่ืนๆ



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

การทําสตอร่ีบอรด
 การทําสตอร่ีบอรดเปนการสรางตารางขึ้นมาเพื่อรางภาพลงไปตามลาดับ 

ขั้นตอนของเร่ืองต้ังแตตนจนจบ เพื่อใหทุกๆฝายสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน
ที่จะลงมือทําไดลวงหนา ซึ่งหากมีขอที่ตองแกไขใดๆเกิดขึ้นก็สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงได และทํา สตอร่ีบอรดใหมได การทําสตอร่ีบอรดน้ันโดยหลักแลว 
จะเปนตนแบบของการนําไปสราง ภาพจริง และเปนตัวกําหนดในการทํางานอ่ืนๆ 
ไปดวยเชน เสียงพากย เสียงดนตรี เสียง ประกอบอ่ืนๆ special effect จงเปนการ
รางภาพ พรอมกับการระบุรายละเอียดที่จําเปนตองทําลงไป



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

หลักการเขียนสตอร่ีบอรด
รูปแบบของสตอร่ีบอรด จะประกอบไปดวย 2 สวนคือ 

1. สวนเสียง
2.  สวนภาพ

หลักการเขียนสตอร่ีบอรดแบงออกเปน 3 ประการคือ
1. ตองเหมาะสมกับลักษณะของผูชม
2. ตองมีความยาวพอที่จะครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนด
3. ตองใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

หลักการเขียนสตอร่ีบอรด
สิ่งสําคัญที่อยูในสตอร่ีบอรด ประกอบดวย
1. Subject หรือ Character ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือ 
ตัวการตูน และที่สําคัญคือ พวกเขากําลังเคลื่อนไหวอยางไร
2. กลอง ทั้งในเร่ืองของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกลอง
3. เสียง การพูดกันระหวางตัวละคร มีเสียงประกอบหรือ เสียงดนตรีอยางไร



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

ตัวอยางการเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) เร่ือง อาเซียน



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

ตัวอยางการเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) เร่ือง อาเซียน
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ตัวอยางการเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) เร่ือง อาเซียน
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ตัวอยางการเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) เร่ือง อาเซียน
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ตัวอยางการเขียนสตอร่ีบอรด (Story board) เร่ือง อาเซียน



ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนสตอรี่บอรด

ตัวอยางงานนําเสนอ
เรื่อง อาเซียน



จัดทําโดย
เด็กหญิงศิรินทรา   พรมสําลี

เสนอ
นาย อลงกรณ ราชคฤห

โรงเรียนสตรีนครสวรรค



   งานนาํเสนอเรื่องนี้จัดทําข้ึนเพือ่อยากใหทุกคนไดรูจัก 
ประวัติความเปนมาและประโยชนของประชาคมอาเซียน  
10  ประเทศ



เรื่อง                                                                                         หนา
สังคมแหงการเรียนรู                                                                 4-5
ความเปนมาของอาเซียน                                                           6-7
ประเทศในอาเซียน                                                                   8-17
อางอิง                                                                                       18



         สังคมแหงการเรียนรู ( Knowledge-base Society ) หมายถึง กระบวนการ
ทางสังคมท่ีเก้ือหนุน สงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการ
เรียนรูโดยผานสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง 
ๆ จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบ
การเรียนรูท่ีดี มีการถายทอดความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทุกภาค
สวนในสังคมทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปนเครื่องมือในการ
เลือกและตัดสินใจเพื่อแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง



         อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Assciation of 
Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The 
Bangkok Declaration ) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผูกอต้ัง 5 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟ ลิ ป ป น ส  แ ล ะ สิ ง ค โ ป ร  ไ ด ล ง น า ม ใ น

“ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดต้ังสมาคมความ
รวมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพ
และความม่ันคง ในพื้นท่ีและเปนการเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวาง
ประเทศสมาชิกอยางสันติของระดับ



       ภูมิภาคของประเทศตางๆ ในเอเชีย ในเวลาตอมาไดมีบูรไนดารุสซา
ราม (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 8 มกราคม 2527)สาธารณรัฐสังคมคมนิยม
เวียดนาม (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 23 กรกฎาคม 2540) 
สหภาพพมา (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(เขาเปนสมาชิกต้ังแต 30 เมษายน 2542) ตามลําดับทําใหอาเซียนมีสมาชิก
ครบ 10ประเทศ



ธงชาติของประเทศลาว

คําวา สวัสดี ภาษาของประเทศลาว คือ ซําบายดี 

การแตงกายของประเทศลาว



ธงชาติของประเทศกัมพูชา

     คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศกัมพูชา คือ ซัวซไดย 

การแตงกายของประเทศกัมพูชา



ธงชาติของประเทศไทย

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศไทย คือ สวัสดี 

การแตงกายของประเทศไทย



ธงชาติของประเทศพมา

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศพมา คือ มิงกลาบา 

การแตงกายของประเทศพมา



ธงชาติของประเทศมาเลเซีย

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศมาเลเซีย คือ ซาลามัต ดาตัง

การแตงกายของประเทศมาเลเซีย



 ธงชาติของประเทศฟลิปปนส

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศฟลิปปนส คือ มาบูไฮ 

การแตงกายของประเทศฟลิปปนส



ธงชาติของประเทศอินโดนีเซีย

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศอินโดนีเซีย คือ ซาลามัด เซียง

การแตงกายของประเทศอินโดนีเซีย



ธงชาติของประเทศบรูไน

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศบรไูน คือ ซาลามัด บากี  

การแตงกายของประเทศบรูไน



ธงชาติของประเทศสิงคโปร

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศสิงคโปร คือ แฮนโล 

การแตงกายของประเทศสิงคโปร



ธงชาติของประเทศเวียดนาม

คําวาสวัสดี ภาษาของประเทศเวียดนาม คือ ซินจาว 

การแตงกายของประเทศเวียดนาม



http://www.google.co.th/search?hl 
http://chavanit-arar.blogspot.com/
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