คือ การนําบท SCREENPLAY มาขยายเพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยน
จัดลําดับใหม ใหแก ฉาก เหตุการณ ตัวละคร เพื่อใหเหมาะสม และงายสําหรับเขียนบทถายทํา
เปนลําดับถัดไป
TREATMENTY

FADE IN:
EXTREM LONG SHOT –

ฟาแลบ. มองเห็นไกลๆ ที่ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง

ใน. หองครัว – กลางคืน
-MASTER SHOTMEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING

หิ้งใสอุปกรณทําครัว

หนาตาง - ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อื่นๆ ในหิ้ง ลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา PAN TO - โตะประกอบอาหาร

PAN TO PAN

-SHOTZOOM-IN

/ TRACKING – โตะประกอบอาหาร (ตอเนื่อง).
TRACK TO – ตูน้ําเย็น แกวน้ํา – เขียงไม - มีดปงตอ - กอนเนื้อหมู – ขวดซีอิ้ว
ซอส กระปุกใสเครื่องปรุง – แผนกระดาษ
-SHOTMEDIUM SHOT –

หนาตาง. เห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ

-MASTER SHOTLONG SHOT – HIGH –

โตะประกอบอาหาร

มิคกี้. ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดิน
เขาไปในซอก ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเนื้อหมู
IN FRAME –

-SHOTCU – EYE –

มือ. ควา มีดปงตอ สับ เนื้อหมู

2.
V.O.

ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!

มีดสับ

–SHOTCU – EYE -

พื้นโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวน้ําในตูน้ําเย็น. โตะสั่นสะเทือน ตาม
แรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ
-SHOTMCU – EYE -

แตกเปนเสนๆ
-SHOTCU – LOW –

มีดสับหมู (ตอเนื่อง). มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู

ใบหนามิคกี้. เมามันกับการสับเนื้อหมู

-SHOTMEDIUM SHOT –

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา. แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง!

-SHOTMCU – LOW –

ใบหนามิคกี้ (ตอเนื่อง). มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกว
วางอยู มองลงไปที่พื้น

-SHOTLONG SHOT – HIGH -

หองดับ / ติดๆ / ดับๆ
-SHOTMEDIUM SHOT - EYE -

แกวแตก ที่พื้น. แกวน้ําแตกละเอียด / หลอดไฟฟาใน

มิคกี้ (ตอเนื่อง). มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง

-SHOTBMS – EYE – TWO-SHOT –

มิคกี้/หนาตาง. ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงา
ของคนถือ สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคกี้ไมเห็น

-SHOTMEDIUM SHOT – EYE –

มีด. แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใส
อุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไวในหิ้ง เปนประกาย
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3.
-SHOTCU – หลอดไฟฟา

ติดสวางเหมือนเดิม

–MASTER SHOTLONG SHOT - HIGH -

มิคกี้ (ตอเนื่อง)

ไฟฟาติดแลว มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะ
เดียวกัน
มีด
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
V.O.

เคาะประตู
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!
V.O.

มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT-SHOTCU – มือมิคกี้. หยุดสับหมู
-SHOTCU – ใบหนามิคกี้.

เงี่ยหูฟง เงียบ ไมมีอะไร

-SHOTCU – มือมิคกี้

(ตอเนื่อง). สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียง
เคาะประตู ดังขึ้นพรอมกันอีก
-SHOTMEDIUM SHOT – LOW –

มิคกี้. มิคกี้ หยุดฟงอีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ เสียง
เคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ มองไปที่ประตูหองครัว (ตรงกับที่มาของเสียง
เคาะประตู – ประตูครัว กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน)

-SHOTLONG SHOT –

ประตูหองครัว. เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน

-SHOTMCU – HIGH –

เขียงหมู ผานไหลมิคกี.้ มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง
คมมีด สับคาเขียง คางอยู
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4.
-MASTER SHOTLONG SHOT - HIGH -

มิคกี้

มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตู
เปดออก มิคกี้ เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คชั่น อยาครอมจังหวะ)
-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT-SHOTCU – EYE – กองแกวแตก. เทาของมิคกี้

กาวขามผานไป

-SHOTCU – EYE –

ลูกบิดประตู. มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก

-SHOTCU – EYE –

เทาของมิคกี้ ตรงประตู. มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหอง

แงมไว
-SHOTLONG SHOT –

หายไป ครูหนึ่ง

ประตูครัว ซึ่งเปดแงมไว. เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบ

มิคกี้ (O.C.)
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด
เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้น มาหยุดอยูที่หนาประตู กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง สงแรง
ผลักใหประตูหองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
มือของมิคกี้ ยื่นมาจับที่ขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
-SHOTCU – EYE –

คํารามของฟา

คมมีด. มีดที่แขวนอยูบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรง
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5.
-MASTER SHOTMEDIUM SHOT –

ประตู (ตอเนื่อง)

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

มิคกี้

-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT-SHOTCU – EYE – ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก

เทาของมิคกี้ ยางเขามา

-SHOTCU – ตนกระเทียมในกํามือของมิคกี้.

ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น

-SHOTTRACKING MEDIUM SHOT –

มิคกี้. เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่

ขางแผนกระดาษ
-SHOTCU - 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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6.

คําอธิบาย
เหตุการณ MASTER SHOT (สีแดง)
–แพนใหเห็นสภาพแวดลอมภายในหองครัว
–มิคกี้ เขามาในเฟรม แลวสับหมู
–มิคกี้ ไดยินเสียงเคาะประตู แตไมแนใจ สับหมูตอ
–มิคกี้ ออกจากหองครัว
–มิคกี้ กลับเขามา พรอมตนกระเทียมสด
INSERT SHOT
CUTAWAY

ถายซ้ํา MASTER

นอกนั้น เปนช็อต สําหรับ CUT-IN,

SHOT

เปนภาพใกล เพื่อนํามา CUT-IN หรือ

CUTAWAY, REACT

แบบฝกหัด
–ใหนักศึกษา

นําบท SHOTTING ไปถายภาพนิ่ง ใหครบทุกช็อต เพื่อนํามาเปนแนวทาง

เขียน STORYBOARD

–ภาพที่ถาย

จะตองจัดองคประกอบภาพดวย

–สัดสวนภาพนิ่ง 16:9

(ถาสัดสวนจากกลอง เปน 4:3 หรือ 3:2 ก็ใหนําไป CROP
ในโปรแกรม PHOTOSHOP ใหเรียบรอยกอนสง)
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