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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
ตอนที่ 2 กลับบ ้าน
เรือ
่ งย่อ ลุงชม ผู ้พิการทางสายตาอยูก
่ อ
่ นแล ้ว ประสบอุบต
ั เิ หตุหมดสติ หมอ
ชว่ ยให ้ฟื้ น และเมือ
่ ฟื้ นแล ้ว จําเป็ นต ้องกลับบ ้านคนเดียว จุดมุง่ หมายทีจ
่ ะไป
่ ด
ุ ก็
คือ สถานีรถไฟ ก่อนถึงสถานีรถไฟ เขาถูกคนเดินชนหกล ้ม แต่ในทีส
ื้ ตัวรถไฟได ้สําเร็จ และรอขึน
สามารถซอ
้ รถไฟกลับบ ้าน
บทขยาย (treatment)
scene 01 ห ้องพยาบาล ในมุมมองของลุงชม ผู ้พิการทางสายตา (สายตา
พร่ามัว)
ึ ว่าตนกําลังนอนบนเตียง และรู ้สก
ึ ว่า มีผ ้าหรืออะไร
<shot 01> ลุงชม รู ้สก
เย็นๆ แปะทีห
่ น ้าผากและดวงตาทัง้ สองข ้าง และเมือ
่ หมอเปิ ดผ ้านัน
้ ออก
ภาพก็คอ
่ ยๆปรากฏขึน
้ มัวๆ คล ้ายๆ ว่ามีคนสองคน ชุดขาว ยืนคุยกับตน
หมอพูดกับหมอ เราชว่ ยเค ้าได ้แค่นแ
ี้ หละนะ หมอกับลุงชมพูดโต ้ตอบกัน
ี ใจด ้วย
ี รับ / งัน
้ ก็คงกลับคนเดียวน่ะซ ิ / ครับ / เสย
มีญาติมารับไหม๊ / ไม่มค
นะลุง เราชว่ ยได ้แค่นจ
ี้ ริงๆ
ี งคุยของหมอ ค่อยๆ
ลุงชม ลุกเดินออกจากห ้องพยาบาลไป ปล่อยให ้เสย
ี ง
แผ่วลงไป จนสุดเสย
นีเ่ ราไม่ใจดําไปหน่อยเรอะ / ไม่หรอกน่า / เรามีคนอนาถาอีกตัง้ มากมาย ที่
ต ้องดูแล โน่น มาอีกรายแล ้ว ท่าทางจะหนักกว่าลุงคนนีซ
้ ะอีก ไป ไป
<end shot 01>
scene 02 บนฟุตบาท (สายตายังพร่ามัวอยู)่
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<shot 01>
ลุงชม เดินผ่านผู ้คน ทัง้ ๆ ทีส
่ ายตาพร่ามัว
ลุงชมถาม สถานีรถไฟ ไปทางไหนครับ
โน่น ทางโน ้น
<shot insert>
ภาพ นั่งรถไฟรับลม / เด็กกระโดดนํ้ า / ปั กดํานา / สนทนายามคํา่ ฯลฯ
<end shot insert>
้
ลุงชม ผ่านฝูงคนหมูห
่ นึง่ ถูกชนล ้มลง มีคนมาชว่ ยพยุงให ้ลุกขึน
ลุงไม่เป็ นไรนะ ลุงจะไปไหน
ไปสถานีรถไฟ
เดินตรงไปอีกหน่อยก็ถงึ แล ้ว
ลุงชมเดินต่อไป
<end shot 01>
scene 03 หน ้าห ้องขายตัว๋ (สายตายังพร่ามัวอยู)่
<shot 01>
พนักงานตีตวั๋ ถาม ไปไหนลุง
ลุงชมตอบ ไปสุราษ
<end shot 01>
ั เจน) (สายตาคนปกติ)
scene 04 ชานชาลา (ภาพชด
<shot 01>
ลุงชม ยืนหันหลังให ้รางรถไฟ รถไฟวิง่ มาจอด
<shot 01a> ป้ ายข ้างรถ สุราษฎร์ธานี <end shot 01a>
ี งหวูด รถไฟเคลือ
เสย
่ นขบวนออกไป
<end shot 01>
fade out
**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
จํานวนมากหรือน ้อย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เจ ้าของเรือ
่ ง
็ ตอืน
ชอ
่ ๆ นอกนัน
้ ควรถ่ายเผือ
่ มุมอืน
่ ๆ เผือ
่ ไว ้เยอะๆ เพือ
่ เอาไว ้แก ้ jump cut
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เรียกการถ่ายประเภทนีว้ า่ ถ่ายเจาะ
superimpos:
ื่ สต
ั ย์ จริงใจ และ ความสุข รอคุณอยูท
ข ้อความ (1) ความรัก ซอ
่ บ
ี่ ้าน
โลโก โครงการกลับบ ้านเกิด สนุบสนุนโดย igood media
โลโก นิเทศศาสตร์ ม.เกริก
โลโก สปอนเซอร์อน
ื่ ๆ
voice over:
ิ้ หวัง และมองไม่เห็นมัน แต่มน
ั ก็รอคุณอยูท
่ บ
ี่ ้านแล ้ว
แม ้คุณจะสน
โครงการกลับบ ้านเกิด ชวนคนไทยกลับบ ้าน
สรุปแผนการถ่ายทํา
จํานวน 4 scene
scene
scene
scene
scene

01
02
03
04

มี 1
มี 2
มี 1
มี 2

shot
shot
shot
shot

ิ้ 6 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
แล ้วแต่ต ้องการ) หรือ หยุดทีไ่ หน (ถ ้าเคลือ
่ นหลุดเฟรมไป ก็บอกว่า "หลุด
เฟรมไป" โดยกล ้องจะไม่แพนตามเด็ดขาด คือ ให ้ตัวละคร เดินหายหลุดไป
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เอง)
ี ง มี 2 อย่าง คือ
(3) เสย
ี งพูด ของตัวละคร
-เสย
ี งประกอบ เชน
่ รถวิง่ เสย
ี งคนเอะอะ เสย
ี งบรรยากาศบนถนน เป็ นต ้น
-เสย
(ดูไฟล์ บท shooting)
แล ้วเอาไปทําเองจนจบ
เสร็จแล ้ว ลองมาแสดงทดสอบให ้อาจารย์ดด
ู ้วย
ู ้วย
จากนัน
้ ถ่ายทํา แล ้วเอาไฟล์มาให ้อาจารย์ดด
่ มทีโ่ น่น)
ไปตัดต่อทีห
่ ้องแล็บ พิษณุโลก (ถ ้ามีแก ้ไข จะไปถ่ายซอ
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