
บทที่ 3 การประพนัธเ์รือ่งและ Storyboard

ครภูรูวิฒัน ์ เกื้อทาน
กล ุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



การเขียนเคา้โครงเรือ่ง/เรือ่งยอ่

หนงัสัน้ คือ การเลา่เรื่องดว้ยภาพและเสียงที่มปีระเด็นเดยีวสัน้ๆ 

แตไ่ดใ้จความ ศิลปะการเลา่เรื่อง ไมว่่าจะเป็นนทิาน นยิาย ละคร หรือ

ภาพยนตร ์ลว้นแลว้แตม่พีื้นฐานแบบเดยีวกนั นัน่คือ การเลา่

เรื่องราวที่เกดิขึน้ของมนษุยห์รือสตัว ์หรือแมแ้ตอ่ะไรก็ตามที่เกดิขึน้

ชว่งเวลาหนึง่เวลาใด ณ สถานที่ใดที่หนึง่เสมอ ฉะนัน้ องคป์ระกอบ

ที่สาํคญัที่ขาดไมไ่ดค้ือ ตวัละคร สถานที่ และเวลา 



การเขียนเคา้โครงเรือ่ง/เรือ่งยอ่

สิ่งที่สาํคญัในการเขยีนบทหนงัสัน้ก็คือ การคน้หาประเด็นหรือ

แรงบนัดาลใจ ว่าอยากจะนาํเสนอเรื่องเกีย่วกบัอะไร มแีนวความคิด

เกีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ อยา่งไร ซึ่งแรงบนัดาลใจในการเขยีนบทที่เรา

สามารถนาํมาใชไ้ดก้็คือ ตวัละคร แนวความคิด และเหตกุารณ ์และ

ควรจะมองหาวตัถดุบิในการสรา้งเรื่องใหแ้คบอยูใ่นสิ่งที่เราร ูส้ึก รู้

จริง เพราะคนทาํหนงัสัน้สว่นใหญ่ มกัจะทาํเรื่องที่ไกลตวัหรือไมก่็

ไกลเกนิไปจนทาํใหเ้ราไมส่ามารถจาํกดัขอบเขตได ้



การเขียนเคา้โครงเรือ่ง/เรือ่งยอ่

เมือ่เราไดเ้รื่องที่จะเขยีนแลว้เราก็ตอ้งนาํเรื่องราวที่ไดม้าเขยีน Plot

(โครงเรื่อง) ว่าใคร ทาํอะไร กบัใคร อยา่งไร ที่ไหน เมือ่ไร เพราะ

อะไร และไดผ้ลลพัธอ์ยา่งไร ซึ่งสิ่งที่สาํคญัที่สดุก็คือ ขอ้มลู หรือ

ประเด็นที่เรามอียู ่ซึ่งก็ขึน้อยูก่บัประสบการณช์วีิตของแตล่ะคนว่ามี

แนวคิดมมุมองตอ่ชวีิตคนอยา่งไร เพราะความเขา้ใจในมนษุย ์ยิ่ง

เราเขา้ใจมากเทา่ไร เราก็ยิ่งทาํหนงัไดล้ึกมากขึน้เทา่นัน้ 



การเขียนเคา้โครงเรือ่ง/เรือ่งยอ่

การเริม่ตน้เขียนบทภาพยนตร ์

ตอ้งมเีป้าหมายหลกัหรือเนือ้หาเริ่มตน้เรียกว่า ประเด็น (Subject) ของเรื่อง 

ที่ตอ้งชดัเจน มตีวัละครและแอ็คชัน่ พรอ้มดว้ยโครงสรา้ง (Structure) ของบท

ภาพยนตร์

ประเด็นเป็นสิง่ที่งา่ยๆ เชน่ 

+ หุ่นยนตส์งัหาร ถกูโปรแกรมใหย้อ้นเวลามา ตามฆา่ จอหน์ – ซาร่า คอนเนอร ์

+สายลบัองักฤษ ที่ทาํหนา้ที่จารชนสืบสวนสอบสวน ภายใตช้ือ่เจมส ์บอรน์

+ เศรษฐอีงักฤษชือ่ บรชู เวลล ์ที่ออกกาํจดัคนชัว่ในยามราตรี เพราะความแคน้ที่

พอ่แมโ่ดน อนัธพาลฆา่ตาย ตอนยงัเด็ก เป็นตน้



การวางโครงเรือ่ง/เรือ่งยอ่

Intro Peak Climax

action Comedy Drama

Hollow RomanceErotic

Natural

Port/Story



ขั้นตอนการเขยีนบท/เค้าโครง 

1. การคน้ควา้หาขอ้มลู (research) 
เป็นสิ่งสาํคญัหลงัจากไดป้ระเด็นของเรื่อง เพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่
ถกูตอ้ง จริง ชดัเจน และมมีติมิากขึน้ คณุภาพของภาพยนตรจ์ะดหีรือไมจ่ึง
อยู่ที่การคน้ควา้หาขอ้มลู ไมว่่าภาพยนตรน์ัน้จะมเีนือ้หาใดก็ตาม

2. การกาํหนดประโยคหลกัสาํคญั (premise) 
หมายถึง ความคิดหรือแนวความคิดที่งา่ยๆ ธรรมดา สว่นใหญ่มกัใชต้ัง้
คาํถามว่า “เกดิอะไรขึน้ถา้...” (what if) ตวัอย่างของ premise ตามรปูแบบ
หนงัฮอลลวี ูด้ เชน่ เกดิอะไรขึน้ถา้ก็อตซิลา่บกุนวิยอรค์ คือเรื่อง Godzilla, เป็น
ตน้

3. การเขียนเรือ่งยอ่ (synopsis) 
คือความเรียงของเรื่องรายที่สามารถจบลงไดใ้นหนึง่ย่อหนา้ หรืออาจเขยีน
เป็น story outline เป็นร่างหลงัจากที่เราคน้ควา้หาขอ้มลูแลว้กอ่นเขยีนเป็น
โครงเรื่องขยาย (treatment)



ขั้นตอนการเขยีนบท/เค้าโครงเรื่อง

4. การเขียนโครงเรือ่งขยาย (treatment) 
เป็นการเขยีนคาํอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรปูแบบของเรื่องสัน้ ใช ้
สาํหรบัเป็นแนวทางในการเขยีนบทภาพยนตรท์ี่สมบรูณ ์บางครัง้อาจใช ้
สาํหรบัยื่นของบประมาณไดด้ว้ย และการเขยีนโครงเรื่องขยายที่ดตีอ้งมี
ประโยคหลกัสาํคญั (premise) ที่งา่ยๆ นา่สนใจ

5. บทภาพยนตร ์(screenplay) 
สาํหรบัภาพยนตรบ์นัเทิง หมายถึง บท (script) ซีเควนสห์ลกั (master 
scene/sequence)หรือ ซีนาริโอ (scenario) คือ บทภาพยนตรท์ี่มโีครงเรื่อง บท
พดู แตม่คีวามสมบรูณน์อ้ยกว่าบทถ่ายทาํ (shooting script) เป็นการเลา่เรื่อง
ที่ไดพ้ฒันามาแลว้อย่างมขีัน้ตอน ประกอบ ดว้ยตวัละครหลกับทพดู ฉาก 
แอ็คชัน่ ซีเควนส ์มรีปูแบบการเขยีนที่ถกูตอ้ง เชน่ บทสนทนาอยูก่ึง่กลาง
หนา้กระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชดิขอบหนา้ซา้ยกระดาษ ไมม่ตีวัเลข
กาํกบัช็อต และโดยหลกัทัว่ไปบทภาพยนตรห์นึง่หนา้มคีวามยาวหนึง่นาที



ขั้นตอนการเขยีนบท/เค้าโครงเรื่อง

6. บทถ่ายทํา (shooting script) 
คือบทภาพยนตรท์ี่เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการเขยีน บทถ่ายทาํจะบอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ
จากบทภาพยนตร ์(screenplay) ไดแ้ก ่ตาํแหนง่กลอ้ง การเชือ่มช็อต เชน่ คทั (cut) การ
เลือนภาพ (fade) การละลายภาพ หรือการวางซอ้นภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) 
ตลอดจนการใชภ้าพพิเศษ (effect) อื่น ๆ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมเีลขลาํดบัช็อตกาํกบัเรียง
ตามลาํดบัตัง้แตช่็อตแรกจนกระทัง่จบเรื่อง

7. บทภาพ (storyboard) 
คือ บทภาพยนตรป์ระเภทหนึง่ที่อธิบายดว้ยภาพ คลา้ยหนงัสือการต์นู ใหเ้ห็นความ
ตอ่เนือ่งของช็อตตลอดทัง้ซีเควนสห์รือทัง้เรื่องมคีาํอธิบายภาพประกอบ เสียงตา่ง ๆ เชน่ 
เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพดู เป็นตน้ ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัการถ่ายทาํ 
หรือใชเ้ป็นวิธีการคาดคะเนภาพลว่งหนา้ (pre-visualizing) กอ่นการถ่ายทาํว่า เมือ่ถ่ายทาํ
สาํเร็จแลว้ หนงัจะมรีปูร่างหนา้ตาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษทัของ Walt Disney นาํมาใชก้บัการ
ผลิตภาพยนตรก์ารต์นูของบริษทัเป็นครัง้แรก โดยเขยีนภาพ เหตกุารณข์องแอ็คชัน่
เรียงตดิตอ่กนับนบอรด์ เพื่อใหค้นดเูขา้ใจและมองเห็นเรื่องราวลว่งหนา้ไดก้อ่นลงมอืเขยีน
ภาพ สว่นใหญ่บทภาพจะมเีลขที่ลาํดบัช็อตกาํกบัไว ้คาํบรรยายเหตกุารณ ์มมุกลอ้ง และ
อาจมเีสียงประกอบดว้ย



ประวตัขิองการเขยีนสตอรีบอร์ด

• เกดิขึน้จาก Walt Disney Studio ในปี 1930 ผูส้รา้งแอนเิมชัน่ชือ่ 
Webb Smith โดยการเขยีนภาพในและชว่งของภาพยนตล์งบน
กระดาษและใชห้มดุปักลงในกระดาน เพื่อใชเ้ลา่เรื่องทัง้หมดที่ละ
สว่น

• สตอรี่บอรด์เรื่องแรกที่เสร็จสมบรูณเ์ป็นการต์นูสัน้เรื่อง Three 
Little Pigs ในปี 1933 

• ภาพยนตรเ์รื่องแรกที่มกีารใชส้ตอรี่บอรด์ในการทาํงานที่สมบรูณ์
ทัง้เรื่อง คือ Gone with the Wind  (1939) และไดร้บัความนยิม
ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา



ข้อดขีองการทาํสตอรีบอร์ด

1. ทาํใหเ้ห็นภาพรวมของภาพยนตรท์ี่กาํลงัจะสรา้งทัง้หมด

2. ตรวจสอบการดาํเนนิเรื่องและแกไ้ขไดง้า่ย

3. ชว่ยประหยดังบประมาณและเวลาในการสรา้งภาพยนตรไ์ดม้าก

4. ทาํใหท้ีมงานเห็นภาพรวมไดต้รงกนั

5. ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคมุการสรา้ง (กาํกบั) ภาพยนตรไ์ดด้ี

มาก



ทกัษะสาํหรบัการทําสตอรบีอรด์

1. วาดรปูได ้ สื่อจากขอ้ความ มาเป็นภาพใหท้ีมงานเขา้ใจตรงกนั 

ทัง้ฉาก ตวัละคร มมุกลอ้ง

2. ร ูเ้ทคนิคดา้นโปรดกัชนั  คือขัน้ตอนการทาํงานดา้นวีดโีอ 

เครื่องมอื การประมาณการตน้ทนุการทาํงาน

3. เขา้ใจรปูแบบการสื่อสาร  เขา้ใจมมุมองภาพ การใชเ้สียง

ประกอบในภาพ การเลา่เรื่องดว้ยภาพ

4. พรอ้มที่จะปรบัเปลี่ยนแกไ้ข ปรบัเปลี่ยนแกไ้ข เพื่อสิ่งที่ดกีว่า

5. เขา้ใจองคป์ระกอบภาพ ทัง้การถ่ายทาํ มติขิองภาพ จงัหวะ



ตวัอยา่งสตอรีบอรด์



ตวัอยา่งสตอรีบอรด์


