FADE IN:

ฟาแลบ มองเห็นไกลๆ ที่ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง

EXTREM LONG SHOT -

ใน. หองครัว – กลางคืน
MEDIUM SHOT – PAN

หิ้งใสอุปกรณทําครัว

ที่ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีดและอุปกรณครัว ลางลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลา
วางอยูบนเตา หางจากผนังราวเมตรครึ่ง เห็นโตะประกอบอาหาร
ZOOM-IN

/ TRACKING

–

โตะประกอบอาหาร (ตอเนื่อง)

เห็นเขียงไม มีดปงตอ บนเขียง มีเนื้อหมูกอนหนึ่ง มีดปงตอ วางอยูขางซายของเขียง /
มีขวดซีอิ้ว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก ติดกัน มีกระดาษแผนหนึ่งวางอยู /
ดานขวา มีตูน้ําเย็น และแกวน้ําวางอยู
MEDIUM SHOT –

หนาตาง

เห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ
ANGLE ON -

มิคกี้

มิคกี้ ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปในซอก
ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว ยื่นมือไปควา มีดปงตอ
MCU -

มีดสับหมู

มีดสับลงไปที่เนื้อหมู
V.O.

ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
CLOSE ON –

มีดสับ

พื้นโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวน้ําในตูน้ําเย็น

โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ

2.
MCU –

มีดสับหมู (ตอเนื่อง)

มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ
CLOSE ON -

ใบหนามิคกี้

เมามันกับการสับเนื้อหมู
MEDIUM SHOT –

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา

แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง!
MCU –

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปที่พื้น
LONG SHOT –

แกวแตก ที่พื้น

แกวน้ําแตกละเอียด / หลอดไฟฟาในหองดับ / ติดๆ / ดับๆ
ANGLE ON -

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง
TWO-SHOT –

มิคกี้

/

หนาตาง

ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป แตมิคกี้ไมเห็น
แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไวใน
หิ้ง เปนประกาย
CU –

หลอดไฟฟา ติดสวางเหมือนเดิม

ANGLE ON -

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน
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3.

มีด
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

เคาะประตู
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!

V.O.

V.O.

มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นพรอมกันอีกครั้ง มิคกี้
หยุดฟงอีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ แตเสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ
เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ
CLOSE ON -

เขียงหมู

มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง
V.O.

ฉึก!

มีดสับ

คมมีด สับคาเขียง คางอยู
ANGLE ON -

มิคกี้

มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตู
เปดออก มิคกี้ เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู
LONG SHOT –

ประตู

เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครูหนึ่ง
มิคกี้ (O.C.)
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด
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4.
MCU –

ประตู (ตอเนื่อง)

เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้นอีกครั้ง มาหยุดอยูที่ประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบ
หนึ่ง สงแรงผลักใหประตูหองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
มือของมิคกี้ ยื่นมาจับที่ขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
CLOSE ON -

คมมีด

มีดที่แขวนอยูบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา
MEDIUM SHOT –

ประตู (ตอเนื่อง)

ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น หลับตา
กรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ
กรี๊ด! วาว! วู!
TRACKING –

มิคกี้

มิคกี้

มิคกี้ เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขางแผนกระดาษ
CU -

บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
FADE OUT.

มิคกี้ (O.S.)
(ดีใจ ตะโกน)
วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียม
ให คราวนี้มิคกี้ จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึง
นะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา
ลันหลา ลั่นลาาาาาาา
THE END.
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