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โครงการกลับบ ้านเกิด (Keeping Home)
ชวนคนไทย กลับบ ้านเกิด
ื่ สต
ั ย์ จริงใจ และ ความสุข รอคุณอยูท
ความรัก ซอ
่ บ
ี่ ้าน
ื่ ภาพยนตร์ประชาสม
ั พันธ์ โครงการกลับบ ้านเกิด (Keeping Home)
สอ
ความยาว ตอนละ 3 - 5 นาที
ื่ สต
ั ย์ จริงใจ และ ความสุข รอคุณอยูท
แก่นของเรือ
่ ง ความรัก ซอ
่ บ
ี่ ้าน
ี่ ง
ตอนที่ 1 โชคทีไ่ ม่ต ้องเสย
เรือ
่ งย่อ สมหวัง หนุ่มพิการทางสายตา แต่สามารถชว่ ยตนเองได ้ รับ
ล็อตเตอรีม
่ าขาย ในชานเมืองแห่งหนึง่ วันสุดท ้ายของงวด เหลือหวยเพียง
ชุดเดียว ทีเ่ ขาขายไม่ได ้ เขาประสบโชคดีและโชคร ้าย ในเวลาเดียวกัน สม
หวัง ถูกรถชน ในขณะเดินขายล็อตเตอรี่ มันเป็ นสถานทีล
่ บ
ั ตาคน เขาหล่นลง
ไปในร่องถนน ในมือถือล็อตเตอรีฉ
่ บับสุดท ้าย ทีเ่ ขายังขายไม่ได ้ และไม่ม ี
ี งจากวิทยุแว่วมา
ใครพบศพของเขา รุง่ ขึน
้ ตอนบ่าย ตรงกับเวลาหวยออก เสย
่ มหวังถืออยู่
แต่ไกล หมายเลขรางวัลทีห
่ นึง่ ตรงกับเลขทีส
บทขยาย (treatment)
scene 01 ฟุตบาทห่างสายตาคน
<shot 01> สมหวัง หนุ่มพิการทางสายตา กล่องบรรจุสลากห ้อยอยูใ่ นคอ เร่
ขายล็อตเตอรี่
ี่ งโชคครับ เสย
ี่ งโชค ๆ ๆ
<shot 01a> สมหวัง พูด เสย
ื้ 1 ราย
มีคนมาซอ
<shot 01b> เหลือสลากในกล่อง 1 ชุด <end shot 01b>
ี่ งโชคครับ เสย
ี่ งโชคไหม๊ครับ <end shot 01a>
<shot 01a> (ต่อ) เสย
ื้ สลากของ
<shot 01c> มีคนเดินผ่านไป 3 คน ทัง้ สามคน ปฏิเสธ ทีจ
่ ะซอ
เขา <end shot 01c>
<shot 01d> สมหวัง มองดูสลากชุดสุดท ้าย อย่างเลือ
่ นลอย <end shot
01d>
<end of shot 01>
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**หมายเหตุ**
็ ต ถ่ายรวดเดียวจนจบ ใชมุ้ มสูง ภาพไกล เป็ นหลัก
shot 01 เป็ นมาสเตอร์ชอ
(เหมือนเรายืนดูลเิ กฉากหนึง่ ทีห
่ น ้าเวที)
็ ตย่อย หรือ ชอ
็ ตลูก บางครัง้ เรียกว่า insert shot
shot 01a ... เป็ นชอ
่ ง
จํานวนมากหรือน ้อย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เจ ้าของเรือ
็ ตอืน
ชอ
่ ๆ นอกนัน
้ ควรถ่ายเผือ
่ มุมอืน
่ ๆ เผือ
่ ไว ้เยอะๆ เพือ
่ เอาไว ้แก ้ jump cut
เรียกการถ่ายประเภทนีว้ า่ ถ่ายเจาะ
<shot 02>
่ ม ห่างออกไปราว 50 เมตร
สมหวัง ยืนอยูบ
่ นฟุตบาต ของถนนทีก
่ ําลังซอ
เป็ นร่องถนนลึก
<shot 02a> ร่องถนนลึก <end shot 02a>
<shot 02b> รถวิง่ ผ่านไปมา เต็มไปด ้วยฝุ่ น <end shot 02b>
<shot 02c> สมหวัง ก ้าวข ้ามถนน (ภาพไกล ้ เฉพาะเท ้า) <end shot
02c>
รถบรรทุกคันหนึง่ วิง่ เฉี่ยวชน ลากเขาหายไปในกลุม
่ ฝุ่ นหนา
<end of shot 02>
scene 02 ร่องถนนลับตาคน
<shot 01>
สมหวัง นอนแน่นงิ่ ทีร่ อ
่ งถนน
<shot 01a> กล่องสลากหลุดจากคอ วางอยูไ่ ม่หา่ ง <end shot 01a>
ั เจน (ควรเป็ นภาพ
<shot 01b> ในมือมีสลากชุดสุดท ้าย มองเห็นตัวเลขชด
ใกล ้มากๆ) <end shot 01b>
เวลาผ่านไปหนึง่ วันหนึง่ คืน จนกระทัง่ บ่าย เวลาหวยออก
ี งวิทยุประกาศหมายเลขสลาก รางวัลทีห
เสย
่ นึง่ ตรงกับเลขสลากทีอ
่ ยูใ่ นมือ
ของ สมหวัง
<end of shot 01>
superimpos:
ื่ สต
ั ย์ จริงใจ และ ความสุข รอคุณอยูท
ข ้อความ (1) ความรัก ซอ
่ บ
ี่ ้าน
ี่ ง
่ ณ
ุ จะได ้รับมัน โดยไม่ต ้องเสย
ขัอความ (2) โชค ทีค
โลโก โครงการกลับบ ้านเกิด สนุบสนุนโดย igood media
โลโก นิเทศศาสตร์ ม.เกริก
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โลโก สปอนเซอร์อน
ื่ ๆ
voice over:
บางครัง้ โชคทีค
่ ณ
ุ ได ้รับ ไม่อาจชว่ ยคุณได ้
แต่โชคดี กําลังรอคุณอยูท
่ บ
ี่ ้าน
โครงการกลับบ ้านเกิด ชวนคนไทยกลับบ ้าน
สรุปแผนการถ่ายทํา
จํานวน 2 scene
scene 01 มี 2 shot
็ ตลูก)
shot 01 มี shot ย่อยอีก 4 shot (เรียกว่า ชอ
shot 02 มี shot ย่อยอีก 3 shot
scene 02 มี 1 shot
shot 01 มี shot ย่อยอีก shot
ิ้ 15 shot
รวมทัง้ สน
เสร็จแล ้ว เอาบท treatment ไปทําเป็ นบท shooting
โดยแต่ละ shot ให ้กําหนดรายละเอียดเพิม
่ เติม คือ
(1) ภาพ - ขนาด ใกล ้ ปานกลาง ไกล - มุม ก ้ม เงย ระดับสายตา
(2) เคลือ
่ นไหว มี 2 อย่าง คือ
-กล ้อง เคลือ
่ นอย่างไร (pan, tlit, track, dolly) จากไหน ถึง ไหน หรือจาก
อะไร/ใคร ถึง อะไร/ใคร จําเป็ นต ้องบอกให ้ละเอียด เพือ
่ ความเข ้าใจตรงกัน
ระหว่างทุกคนในทีม
-ตัวละคร ใคร เคลือ
่ นจากทีไ่ หน ไปทีไ่ หน (อาจเคลือ
่ นกล ้องตามหรือไม่ สุด
่ นหลุดเฟรมไป ก็บอกว่า "หลุด
แล ้วแต่ต ้องการ) หรือ หยุดทีไ่ หน (ถ ้าเคลือ
เฟรมไป" โดยกล ้องจะไม่แพนตามเด็ดขาด คือ ให ้ตัวละคร เดินหายหลุดไป
เอง)
ี ง มี 2 อย่าง คือ
(3) เสย
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ี งพูด ของตัวละคร
-เสย
ี งประกอบ เชน
่ รถวิง่ เสย
ี งคนเอะอะ เสย
ี งบรรยากาศบนถนน เป็ นต ้น
-เสย
(ดูไฟล์ บท shooting)
แล ้วเอาไปทําเองจนจบ
เสร็จแล ้ว ลองมาแสดงทดสอบให ้อาจารย์ดด
ู ้วย
จากนัน
้ ถ่ายทํา แล ้วเอาไฟล์มาให ้อาจารย์ดด
ู ้วย
่ มทีโ่ น่น)
ไปตัดต่อทีห
่ ้องแล็บ พิษณุโลก (ถ ้ามีแก ้ไข จะไปถ่ายซอ
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