ใบความรูที่ 2
เรื่อง การเขียนสตอรี่บอรด (Story board)
การเขียนสตอรี่บอรด (Story board)
หลายคนอาจจะกลัววา ตัวเองวาดรูปไมเกงแลวจะวาดสตอรี่บอรดไมได ไมเปนความจริงเลย เพราะ
การวาดสตอรี่บอรดเปนเพียงรูปที่วาดงายๆ ก็ได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อถายทอดไอเดีย (Idea) หรือความคิดวา
ภาพควรออกมาอยางรบนจอภาพยนตร
การเขียนสตอรี่บอรด แตกตางจากการวาดภาพการตูน หรือภาพที่เนนความสวยงามแบบศิลปะ เปน
การรางภาพอยางคราวๆ เทานั้น วัตถุประสงคเพื่อนําไปสรางเปนภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพยนตร การตูน
โฆษณา สารคดี เปนตน โดยคํานึงถึงมุมกลอง อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได
ความหมายของสตอรี่บอรด (Story Board)
สตอรี่ บ อร ด คื อ การเขี ย นภาพนิ่ ง เพื่ อ สร า งเป น ภาพเคลื่ อ นไหวในรู ป ของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia) หรือสื่อประสม หมายถึงสื่อหลายแบบ เปนการใชสื่อในหลายรูปแบบ ทั้งขอความ เสียง
รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อกําหนดแนวทางใหทีมผูผลิตเกิดความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการ
ถายทําเปนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสั้น ภาพยนตร
การ ตู น ภาพยนตร ส ารคดี หรื อ แม แ ต ก ารทํ า ผลงาน โดยแสดงออกถึ ง ความต อ เนื่ อ งของการเล า เรื่ อ ง
จุดประสงคของสตอรี่บอรด คือ เพื่อการเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง มุมกลอง ภาพไมจําเปนตองละเอียดมาก แค
บอกองคประกอบสําคัญได ตําแหนงตัวละครที่สัมพันธกับฉากและตัวละครอื่นๆ มุมกลอง แสงเงา เปนการ
สเก็ตซภาพของเฟรม (Shot) ตางๆ จากบท เหมือนการตูนและวาดตัวละครเปนวงกลม สี่เหลี่ยม ฉากเปน
สี่เหลี่ยม การสรางสตอรี่บอรดจะชวยให Producer และผูกํากับไดเห็นภาพของรายการที่จะถายทําเปน
รูปธรรมชัดเจนขึ้นไดในแตละเฟรมที่จะดําเนินการ
สวนประกอบของสตอรี่บอรด
สตอรี่บอรด ประกอบดวยชุดของภาพ Sketches ของ shot ตางๆ พรอมคําบรรยายหรือบทสนทนา
ในเรื่อง อาจเขียนเรื่องยอและบทกอน หรือ Sketches ภาพกอน แลวจึงใสคําบรรยายที่จําเปนลงไป สิ่งสําคัญ
ที่ตองพิจารณาคือ ภาพและเสียงตองใหไปดวยกันได อาจมีบทสนทนาหรือไมมีบทสนทนาก็ได หรืออาจมี
บทบรรยายหรือไมมีบทบรรยายก็ได โดยมีเสียงประกอบดวย ไดแก เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียง
อื่นๆ สําหรับการผลิตรายการที่สั้นๆ อยางภาพยนตรโฆษณา สามารถทําโดยใชสตอรี่บอรดเปนหลัก มิตอง
เขียนบทหรือเขียนสคริปตขึ้นมา
ชลพรรษ ดวงปญญา, การเขียนสตอรี่บอรด (Story Board) [Online], 9 กันยายน 2553, แหลงที่มา
http://province.m-culture.go.th/trat/storyboard2553/2.pdf

ความรูพื้นฐานกอนเขียนสตอรี่บอรด
กอนเขียนสตอรี่บอรดจะตองศึกษาการเขียนเรื่อง บทบรรยาย (Notation) รวมทั้งมุมกลองใหเขาใจ
กอน จึงจะสามารถเขียนสตอรี่บอรดได
ศิลปะการเลาเรื่อง ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร ลวนแตมี
รากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือการเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นของมนุษยหรือสัตว หรือแมแตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดที่หนหนึ่งเสมอ ฉะนั้น องคประกอบที่สําคัญที่ขาดไมไดคือ ตัวละคร
สถานที่และเวลา สิ่งสําคัญในการเขียนบทหนังสั้นก็คือ การเริ่มคนหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจ ใหไดวาเรา
อยากจะพูด จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยางไร ซึ่งแรงบันดาล
ใจในการเขียนบทที่เราสามารถนํามาใชในก็คือ ตัวละคร แนวความคิดและเหตุการณ ควรจะมองหาวัตถุดิบ
ในการสรางเรื่องใหแคบอยูในสิ่งที่เรารูสึก รูจริง เพราะคนทําหนังสั้นมักจะทําเรื่องที่ไกลตัว หรือไมก็ไกล
เกินจนทําใหเราไมสามารถจํากัดขอบเขตได
การเขียนเรื่องสั้น
การเขียนเรื่องสั้น ตองใหกระชับ ตัวละครมีบทสนทนาไมมาก เทคนิคการเขียนเรื่องสั้น มีดังนี้
1. ตองมีการระบายสภาพและบรรยากาศ (Local Color) หมายถึงการพรรณนาภาพอยางใดอยางหน
เพื่อนําความคิดของผูอานใหซาบซึ้งในทองเรื่อง ใหเห็นฉากที่เราวาดดวย ตัวอักษรนั้นตองชัดเจน
2. การวางโครงเรื่อง (Plot) มีการเริ่มนําเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือที่เรียกวา ไคลแมกซ
(Climax)และจบเรื่องลงโดยเร็ว ใหผูอานโลงใจ เขาใจและสะเทือนใจ หรือเปนแบบสองซอนเหตุการณ
3. การจัดตัวละครและใหบทบาท เปนตัวละครที่สําคัญในเรื่อง เพื่อแสดงลักษณะนิสัยอยางหนึ่ง
อยางใด กอใหเกิดเรื่องราวขึ้น
4. การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนที่เขาไปอยูในตัวเรื่อง และการเปนบุรุษที่สาม ไดแก ตัวละคร
แสดงบทบาทของตนเอง เปนวิธีที่ดีที่สุด
5. การเปดเรื่อง อาจทําไดโดยการใหตัวละครพูดกัน การบรรยายตัวละคร การวางฉากและการ
บรรยายตัวละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมและตัวละคร
6. บทเจรจา หรือคําพูดของตัวละคร ตองเขียนใหเปนภาษามนุษยพูดกัน และตองใหเหมาะกับ
บทบาทและเหตุการณที่เกี่ยวกับตัวละคร
7. ตองมีความแนน คือพูดใหตรงไปตรงมา เขาใจงาย ใชคําไมฟุมเฟอย
8. การตั้งชื่อตัวละคร ควรใหชื่อที่ใกลเคียงกับชื่อคนจริงๆ สวนชื่อเรื่องก็ควงเปนขอความที่
กอใหเกิดความอยากอาน ใชคําสั้นๆ แตใหนาทึ่ง
9. การทําบท คือการบรรยายใหตัวละครแสดงบทบาทเชนเดียวกับการแสดงละคร ตองพรรณนาถึง
กิริยาทาทาง อาการรําพึงรําพัน เปนตน

การทําสตอรี่บอรด
การทําสตอรี่บอรดเปนการสรางตารางขึ้นมาเพื่อรางภาพลงไปตามลําดับขั้นตอนของเรื่องตั้งแตตน
จนจบ เพื่อใหทุกๆฝายสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่จะลงมือทําไดลวงหนา ซึ่งหากมีขอที่ตองแกไข
ใดๆ เกิดขึ้นก็สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได และทําสตอรี่บอรดใหมได การทําสตอรี่บอรดนั้นโดยหลักแลว
จะเปนตนแบบของการนําไปสรางภาพจริง และเปนตัวกําหนดในการทํางานอื่นๆ ไปดวยเชน เสียงพากย
เสียงดนตรี เสียงประกอบอื่นๆ special effect จึงเปนการรางภาพ พรอมกับการระบุรายละเอียดที่จําเปนตอง
ทําลงไป
หลักการเขียนสตอรี่บอรด
รูปแบบของสตอรี่บอรด จะประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนเสียงกับสวนภาพ โดยปกติการเขียน
สตอรี่บอรด 24 เฟรม คือภาพ 24 ภาพ เมื่อถายทําเปนภาพยนตรใชเวลา 1 นาที ถาเปนภาพยนตรโฆษณา ใน
เวลา 30 วินาที ตองเขียน 12 เฟรม การเขียนบทบรรยายจะเปนสวนสนับสนุนการนําเสนอภาพ มิใชการ
นําเสนอบทบรรยายนั้น ความยาวของคําบรรยายมีหลักการในการจัดทํา 3 ประการ คือ
1. ตองเหมาะสมกับลักษณะของผูชม
2. ตองมีความยาวพอที่จะครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนด
3. ตองใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได
สําหรับรายการที่ใชการบรรยายแบบ “Voice Over” ควรมีภาพของผูบรรยายปรากฏขึ้นในตอนเริ่ม
รายการกอน จะทําใหรายการดูเปนกันเองมากขึ้น และถารายการยาวมาก ควรใหผูบรรยายมากกวา 1 คน จะ
ทําใหลดความเบื่อหนายจําเจของรายการลงได เสียงบรรยายไมจําเปนตองมีอยูตลอด ควรทิ้งชวงโดยใช
ดนตรีและเสียงอื่นประกอบดวย
สิ่งสําคัญที่อยูในสตอรี่บอรดประกอบดวย
1. Subject หรือ Character ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือตัวการตูน และที่สําคัญคือ พวก
เขากําลังเคลื่อนไหวอยางไร
2. กลอง ทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกลอง
3. เสียง การพูดกันระหวางตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอยางไร
วิธีการเขียนสตอรี่บอรด
สตอรี่บอรด (Story board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณของภาพยนตรหรือหนังแตละ
เรื่ อ ง โดยมี ก ารแสดงรายละเอี ย ดที่ จ ะปรากฏในแต ล ะฉากหรื อ แต ล ะหน า จอ เช น ข อ ความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแตละอยางนั้นมีลําดับของการปรากฏ วาอะไรจะปรากฏขึ้นกอนหลัง อะไรจะปรากฏพรอมกัน เปนการออกแบบอยางละเอียดในแตละหนาจอกอนที่จะลงมือสรางเอนิเมชัน
หรือหนังขึ้นมาจริง ๆ

การออกแบบตัวละคร
การออกแบบตัวละครเปนขั้นตอนของสรางตัวละครขึ้นมาตามเนื้อเรื่องที่เราสรางขึ้น โดยตัวละคร
ใดๆ ก็ตาม ถาระบายสีดําลงไปในตัวละครนั้นทั้งตัวซึ่งจะทําใหมองเห็นแตโครงรางเทานั้น หากตัวละครตัว
นั้นดูโดดเดนและมีบุคลิกที่สามารถจดจําไดงาย นั่นละที่เรียกวาตัวละครที่ดี
นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ที่ เ ราต อ งคํ า นึ ง ถึ ง อี ก มากมายเช น ความสวยงาม และสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทํ า เมื่ อ ลงมื อ
ออกแบบสามหนูกับหนึ่งแมวแดงใหญคือ เรียบงาย และมีบุคลิกภาพเฉพาะที่เปนตัว นั่นเปนเพราะเชื่อวามัน
จะชวยทําใหขั้นตอนการลงมือวาดจริงนั้นจะดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซึ่งก็เปนเชนนั้นจริงๆ และสําหรับ
ภาพประกอบดานบนคือสามหนูกับหนึ่งแมวแดงใหญในรางแรกกอนที่จะพัฒนาขัดเกลาแบบจนไดตัวจริง
สวนประกอบตาง ๆ ของstoryboard มีดังนี้
- Title คือชื่อเรื่อง
- ภาพแสดงการเคลื่อนไหวในฉากๆนั้น (อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม)
- Description คําอธิบายเกี่ยวกันฉากนั้น
- Scene ชื่อฉาก
- Timing เวลาในการแสดงฉากนั้น
- Sound FX เสียงประกอบ
- Music BG ดนตรีประกอบ
ขอดีของการทํา Story Board
1. ชวยใหเนื้อเรื่องลื่นไหล เพราะไดอานทวนตั้งแตตนจนจบกอนจะลงมือวาดจริง
2. ชวยใหเนื้อเรื่องไมออกทะเล เพราะมีแผนการวาดกํากับไวหมดแลว
3. ชวยกะปริมาณบทพูดใหพอดีและเหมาะสมกับหนากระดาษและบอลลูนนั้น ๆ
4. ชวยใหสามารถวาดจบไดในจํานวนหนาที่กําหนด (สําคัญสุด!)
ขอควรจําของการทํา Story Board
1. อยา ! กลัวที่จะตองแก Story Board
2. อยา ! ลงมือวาดทันทีหลังทํา Story Board เสร็จ
3. บางทีถึงจะลงมือวาดจริงแลว แตเพิ่งเจอจุดที่อยากแกภายหลัง ก็ยังสามารถแกไดไมใชวาจะตอง
วาดตามสตอรี่บอรดเราเดะ ๆ ถาเจออะไรตะหงิด ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ก็แกได

ตัวอยาง storyboard

