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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 ่2  กลบับา้น
เรือ่งยอ่ ลงุชม ผูพ้กิารทางสายตาอยูก่อ่นแลว้ ประสบอบุตัเิหตหุมดสต ิหมอ
ชว่ยใหฟ้ื้น และเมือ่ฟ้ืนแลว้ จําเป็นตอ้งกลบับา้นคนเดยีว จดุมุง่หมายทีจ่ะไป
คอื สถานรีถไฟ กอ่นถงึสถานรีถไฟ เขาถกูคนเดนิชนหกลม้ แตใ่นทีส่ดุก็
สามารถซือ้ตวัรถไฟไดสํ้าเร็จ และรอขึน้รถไฟกลบับา้น

บทขยาย (treatment)

scene 01 หอ้งพยาบาล ในมมุมองของลงุชม ผูพ้กิารทางสายตา (สายตา
พรา่มวั)
<shot 01> ลงุชม รูส้กึวา่ตนกําลงันอนบนเตยีง และรูส้กึวา่ มผีา้หรอือะไร
เย็นๆ แปะทีห่นา้ผากและดวงตาทัง้สองขา้ง และเมือ่หมอเปิดผา้นัน้ออก 
ภาพก็คอ่ยๆปรากฏขึน้มวัๆ คลา้ยๆ วา่มคีนสองคน ชดุขาว ยนืคยุกบัตน
หมอพดูกบัหมอ เราชว่ยเคา้ไดแ้คน่ีแ้หละนะ หมอกบัลงุชมพดูโตต้อบกนั
มญีาตมิารับไหม ๊/ ไมม่คีรับ / งัน้ก็คงกลบัคนเดยีวน่ะซ ิ/ ครับ / เสยีใจดว้ย
นะลงุ เราชว่ยไดแ้คน่ีจ้รงิๆ

ลงุชม ลกุเดนิออกจากหอ้งพยาบาลไป ปลอ่ยใหเ้สยีงคยุของหมอ คอ่ยๆ 
แผว่ลงไป จนสดุเสยีง
นีเ่ราไมใ่จดําไปหน่อยเรอะ / ไมห่รอกน่า / เรามคีนอนาถาอกีตัง้มากมาย ที่
ตอ้งดแูล โน่น มาอกีรายแลว้ ทา่ทางจะหนักกวา่ลงุคนนีซ้ะอกี ไป ไป
<end shot 01>

scene 02 บนฟตุบาท (สายตายังพรา่มวัอยู)่
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<shot 01>
ลงุชม เดนิผา่นผูค้น ทัง้ๆ ทีส่ายตาพรา่มวั
ลงุชมถาม สถานรีถไฟ ไปทางไหนครับ
โน่น ทางโนน้
<shot insert>
ภาพ น่ังรถไฟรับลม / เด็กกระโดดน้ํา / ปักดํานา / สนทนายามคํา่ ฯลฯ
<end shot insert>
ลงุชม ผา่นฝงูคนหมูห่นึง่ ถกูชนลม้ลง มคีนมาชว่ยพยงุใหล้กุขึน้ 
ลงุไมเ่ป็นไรนะ ลงุจะไปไหน
ไปสถานรีถไฟ
เดนิตรงไปอกีหน่อยก็ถงึแลว้
ลงุชมเดนิตอ่ไป 
<end shot 01>

scene 03 หนา้หอ้งขายตัว๋ (สายตายังพรา่มวัอยู)่
<shot 01>
พนักงานตตีัว๋ถาม ไปไหนลงุ
ลงุชมตอบ ไปสรุาษ
<end shot 01>

scene 04 ชานชาลา (ภาพชดัเจน) (สายตาคนปกต)ิ
<shot 01>
ลงุชม ยนืหนัหลงัใหร้างรถไฟ รถไฟวิง่มาจอด 
<shot 01a> ป้ายขา้งรถ สรุาษฎรธ์าน ี<end shot 01a>
เสยีงหวดู รถไฟเคลือ่นขบวนออกไป
<end shot 01>
fade out

**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
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เรยีกการถา่ยประเภทนีว้า่ ถา่ยเจาะ

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

voice over:
แมค้ณุจะสิน้หวงั และมองไมเ่ห็นมนั แตม่นัก็รอคณุอยูท่ีบ่า้นแลว้ 
โครงการกลบับา้นเกดิ ชวนคนไทยกลบับา้น

สรปุแผนการถา่ยทํา
จํานวน 4 scene

scene 01 ม ี1 shot
scene 02 ม ี2 shot
scene 03 ม ี1 shot
scene 04 ม ี2 shot

รวมทัง้สิน้  6 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
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เอง)

(3) เสยีง ม ี2 อยา่ง คอื
-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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