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โครงการกลบับา้นเกดิ (Keeping Home)
ชวนคนไทย กลบับา้นเกดิ 
ความรัก ซือ่สตัย ์จรงิใจ และ ความสขุ รอคณุอยูท่ีบ่า้น

สือ่ ภาพยนตรป์ระชาสมัพันธ ์โครงการกลบับา้นเกดิ (Keeping Home)

ความยาว ตอนละ 3 - 5 นาที

แกน่ของเรือ่ง  ความรัก ซือ่สตัย ์จรงิใจ และ ความสขุ รอคณุอยูท่ีบ่า้น

ตอนที ่1  โชคทีไ่มต่อ้งเสีย่ง
เรือ่งยอ่ สมหวงั หนุ่มพกิารทางสายตา แตส่ามารถชว่ยตนเองได ้รับ
ล็อตเตอรีม่าขาย ในชานเมอืงแหง่หนึง่ วนัสดุทา้ยของงวด เหลอืหวยเพยีง
ชดุเดยีว ทีเ่ขาขายไมไ่ด ้เขาประสบโชคดแีละโชครา้ย ในเวลาเดยีวกนั สม
หวงั ถกูรถชน ในขณะเดนิขายล็อตเตอรี ่มนัเป็นสถานทีล่บัตาคน เขาหลน่ลง
ไปในรอ่งถนน ในมอืถอืล็อตเตอรีฉ่บบัสดุทา้ย ทีเ่ขายังขายไมไ่ด ้และไมม่ี
ใครพบศพของเขา รุง่ขึน้ตอนบา่ย ตรงกบัเวลาหวยออก เสยีงจากวทิยแุวว่มา
แตไ่กล หมายเลขรางวลัทีห่นึง่ ตรงกบัเลขทีส่มหวงัถอือยู่

บทขยาย (treatment)

scene 01 ฟตุบาทหา่งสายตาคน
<shot 01> สมหวงั หนุ่มพกิารทางสายตา กลอ่งบรรจสุลากหอ้ยอยูใ่นคอ เร่
ขายล็อตเตอรี่
<shot 01a> สมหวงั พดู เสีย่งโชคครับ เสีย่งโชค ๆ ๆ
มคีนมาซือ้ 1 ราย
<shot 01b> เหลอืสลากในกลอ่ง 1 ชดุ <end shot 01b>
<shot 01a> (ตอ่) เสีย่งโชคครับ เสีย่งโชคไหมค๊รับ  <end shot 01a>
<shot 01c> มคีนเดนิผา่นไป 3 คน ทัง้สามคน ปฏเิสธ ทีจ่ะซือ้สลากของ
เขา  <end shot 01c>
<shot 01d> สมหวงั มองดสูลากชดุสดุทา้ย อยา่งเลือ่นลอย  <end shot 
01d>
<end of shot 01>
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**หมายเหต*ุ*
shot 01 เป็นมาสเตอรช์อ็ต ถา่ยรวดเดยีวจนจบ ใชม้มุสงู ภาพไกล เป็นหลกั 
(เหมอืนเรายนืดลูเิกฉากหนึง่ ทีห่นา้เวท)ี
shot 01a ... เป็นชอ็ตยอ่ย หรอื ชอ็ตลกู บางครัง้เรยีกวา่ insert shot 
จํานวนมากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัเจา้ของเรือ่ง 
ชอ็ตอืน่ๆ นอกนัน้ ควรถา่ยเผือ่มมุอืน่ๆ เผือ่ไวเ้ยอะๆ เพือ่เอาไวแ้ก ้jump cut
เรยีกการถา่ยประเภทนีว้า่ ถา่ยเจาะ

<shot 02>
สมหวงั ยนือยูบ่นฟตุบาต ของถนนทีกํ่าลงัซอ่ม หา่งออกไปราว 50 เมตร 
เป็นรอ่งถนนลกึ
<shot 02a> รอ่งถนนลกึ <end shot 02a>
<shot 02b> รถวิง่ผา่นไปมา เต็มไปดว้ยฝุ่ น <end shot 02b>
<shot 02c> สมหวงั กา้วขา้มถนน (ภาพไกล ้เฉพาะเทา้) <end shot 
02c>
รถบรรทกุคนัหนึง่ วิง่เฉี่ยวชน ลากเขาหายไปในกลุม่ฝุ่ นหนา
<end of shot 02>

scene 02 รอ่งถนนลบัตาคน
<shot 01>
สมหวงั นอนแน่นิง่ทีร่อ่งถนน 
<shot 01a> กลอ่งสลากหลดุจากคอ วางอยูไ่มห่า่ง <end shot 01a> 
<shot 01b> ในมอืมสีลากชดุสดุทา้ย มองเห็นตวัเลขชดัเจน (ควรเป็นภาพ
ใกลม้ากๆ) <end shot 01b>
เวลาผา่นไปหนึง่วนัหนึง่คนื จนกระทัง่บา่ย เวลาหวยออก
เสยีงวทิยปุระกาศหมายเลขสลาก รางวลัทีห่นึง่ ตรงกบัเลขสลากทีอ่ยูใ่นมอื
ของ สมหวงั
<end of shot 01>

superimpos: 
ขอ้ความ (1) ความรัก ซือ่สตัย ์จรงิใจ และ ความสขุ รอคณุอยูท่ีบ่า้น
ขอัความ (2) โชค ทีค่ณุจะไดรั้บมนั โดยไมต่อ้งเสีย่ง
โลโก โครงการกลบับา้นเกดิ สนุบสนุนโดย igood media
โลโก นเิทศศาสตร ์ม.เกรกิ
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โลโก สปอนเซอรอ์ืน่ๆ

voice over:
บางครัง้ โชคทีค่ณุไดรั้บ ไมอ่าจชว่ยคณุได ้
แตโ่ชคด ีกําลงัรอคณุอยูท่ีบ่า้น 
โครงการกลบับา้นเกดิ ชวนคนไทยกลบับา้น

สรปุแผนการถา่ยทํา
จํานวน 2 scene

scene 01 ม ี2 shot
shot 01 ม ีshot ยอ่ยอกี 4 shot (เรยีกวา่ ชอ็ตลกู)
shot 02 ม ีshot ยอ่ยอกี 3 shot

scene 02 ม ี1 shot
shot 01 ม ีshot ยอ่ยอกี  shot

รวมทัง้สิน้  15 shot

เสร็จแลว้ เอาบท treatment ไปทําเป็นบท shooting 
โดยแตล่ะ shot ใหกํ้าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิ คอื

(1) ภาพ - ขนาด ใกล ้ปานกลาง ไกล  - มมุ กม้ เงย ระดบัสายตา

(2) เคลือ่นไหว ม ี2 อยา่ง คอื 
-กลอ้ง เคลือ่นอยา่งไร (pan, tlit, track, dolly) จากไหน ถงึ ไหน หรอืจาก 
อะไร/ใคร ถงึ อะไร/ใคร จําเป็นตอ้งบอกใหล้ะเอยีด เพือ่ความเขา้ใจตรงกนั 
ระหวา่งทกุคนในทมี 
-ตวัละคร ใคร เคลือ่นจากทีไ่หน ไปทีไ่หน (อาจเคลือ่นกลอ้งตามหรอืไม ่สดุ
แลว้แตต่อ้งการ) หรอื หยดุทีไ่หน (ถา้เคลือ่นหลดุเฟรมไป ก็บอกวา่ "หลดุ
เฟรมไป" โดยกลอ้งจะไมแ่พนตามเด็ดขาด คอื ใหต้วัละคร เดนิหายหลดุไป
เอง)

(3) เสยีง ม ี2 อยา่ง คอื
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-เสยีงพดู ของตวัละคร
-เสยีงประกอบ เชน่ รถวิง่ เสยีงคนเอะอะ เสยีงบรรยากาศบนถนน เป็นตน้

(ดไูฟล ์บท shooting) 
แลว้เอาไปทําเองจนจบ
เสร็จแลว้ ลองมาแสดงทดสอบใหอ้าจารยด์ดูว้ย
จากนัน้ ถา่ยทํา แลว้เอาไฟลม์าใหอ้าจารยด์ดูว้ย
ไปตดัตอ่ทีห่อ้งแล็บ พษิณุโลก (ถา้มแีกไ้ข จะไปถา่ยซอ่มทีโ่น่น)
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