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ตนฉบับ / ราง
วัน เดือน ป

2.

SCENE กอน: 00

SCENE NO.– (SINGLE SCENE)

SCENE ตอไป: –

ใน. หองครัว – กลางคืน.
SHOT: 01

ภาพ:

EXTREM LONG SHOT –

ฟาแลบ.

ขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง มองผานหนาตางในหองครัว

เคลื่อนไหว: เห็นสายฟาแลบบนทองฟา เปนระยะ ดอลลี่ออก จนเห็นขอบหนาตาง
เสียง–พูด: เสียงฟาคํารามเบาๆ
MASTER SHOT [SHOT 02 - 06]
SHOT: 02

ภาพ:

MEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING

หิ้งใสอุปกรณทําครัว
เคลื่อนไหว:

หนาตาง – ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อื่นๆ ใน
หิ้ง – PAN ลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา PAN TO – โตะ
ประกอบอาหาร

เสียง–พูด:

–

PAN TO –

SHOT: 03

ภาพ:

LONG SHOT – HIGH –

โตะประกอบอาหาร
มิคกี้ ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว

เคลื่อนไหว:

มิคกี้ เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใส
อุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเนื้อหมู
IN FRAME –

เสียง–พูด: เสียงสับหมู
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SHOT: 04

ภาพ:

LONG SHOT - HIGH -

มิคกี้สับหมู

เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน
มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ
เสียง–พูด: ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก!
SHOT: 05

ภาพ:

LONG SHOT - HIGH -

มิคกี้

เคลื่อนไหว: มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู
ประตูเปดออก มิคกี้ เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คชั่น อยาครอม
จังหวะ)
เสียง–พูด:

–

SHOT: 06

ภาพ:

MEDIUM SHOT –

ประตูครัว

เคลื่อนไหว: ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น
หลับตากรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ
เสียง–พูด: มิคกี้ “กรี๊ด! วาว! วู!”
SHOT: 07

ภาพ:

ZOOM-IN

/ TRACKING

เคลื่อนไหว:

TRACK TO –

เสียง–พูด:

-

–

โตะประกอบอาหาร

ตูน้ําเย็น แกวน้ํา – เขียงไม - มีดปงตอ
ขวดซีอิ้ว ซอส กระปุกใสเครื่องปรุง – แผนกระดาษ
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กอนเนื้อหมู –

4.
SHOT: 08

ภาพ:

CU – EYE –

มือ

เคลื่อนไหว: ควา มีดปงตอ สับ เนื้อหมู
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 09

ภาพ:

A, B, C, D
CU – EYE – A-พื้นโตะ

/ B-ขาโตะ / C-แกวน้ํา / D-ผิวน้ําในตูน้ําเย็น.

เคลื่อนไหว: โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปน
จังหวะ
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 10

ภาพ:

MCU – EYE -

มีดสับหมู (ตอจาก SHOT

08)

เคลื่อนไหว: มีดปงตอ สับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 11

ภาพ:

CU – LOW –

ใบหนามิคกี้

เคลื่อนไหว: เมามันกับการสับเนื้อหมู
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
SHOT: 12

ภาพ:

MEDIUM SHOT –

ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา.

เคลื่อนไหว: แกวน้ํา สั่น หลนจากโตะ

Movie Script – Shooting : by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

5.

เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
เสียงแกวแตก เพรง!
SHOT: 13

ภาพ:

MCU – LOW –

ใบหนามิคกี้ (ตอจาก SHOT

11)

เคลื่อนไหว: มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปที่ตูน้ําเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปที่พื้น
เสียง–พูด:
SHOT: 14

ภาพ:

–

A., B.
14-B, LONG SHOT -

เคลื่อนไหว:

กองแกวแตก ที่พื้น
หลอดไฟฟาบนเพดานหอง

14-A, LONG SHOT – HIGH -

14-A,
14-B,

กองแกวน้ําแตกที่พื้น มีแสงไฟฟากระพริบติดๆ ดับๆ สองผาน
หลอดไฟฟา ติดๆ / ดับๆ

เสียง–พูด: เสียงครางของหลอดไฟฟา
SHOT: 15

ภาพ:

MEDIUM SHOT - EYE -

มิคกี้

เคลื่อนไหว: มองไปรอบๆ หอง
เสียง–พูด:

–

SHOT: 16

ภาพ:

BMS – EYE – TWO-SHOT –

มิคกี/้ หนาตาง

เคลื่อนไหว: ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคกี้ไม
เห็น
เสียง–พูด:

–

SHOT: 17
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ภาพ:

MEDIUM SHOT – EYE –

มีด

เคลื่อนไหว: แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่
แขวนไวในหิ้ง เปนประกาย
เสียง–พูด:

–

SHOT: 18

ภาพ:

CU –

หลอดไฟฟาบนเพดานหองครัว (หลอดเดิม)

เคลื่อนไหว: ติดสวางจา
เสียง–พูด:

–

SHOT: 19

ภาพ:

CU – EYE -

มือมิคกี้. (ตอเนื่องจาก SHOT

04)

เคลื่อนไหว: หยุดสับหมู
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเนื้อหมู ปก! ปก! ปก! หยุด
SHOT: 20

ภาพ:

CU –

ใบหนามิคกี้.

เคลื่อนไหว: เงี่ยหูฟง เงียบ ไมมีอะไร
เสียง–พูด:

–

SHOT: 22

ภาพ:

CU –

มือมิคกี้ (ตอจาก SHOT

20).

เคลื่อนไหว: สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังขึ้น
พรอมกันอีก
เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู
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SHOT: 23

ภาพ:

MEDIUM SHOT – LOW –

มิคกี้

เคลื่อนไหว: –มิคกี้ หยุดฟง ไมมีอะไร สับหมูตอ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา
–มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ มองไปที่ประตูหองครัว (ตรงกับที่มาของเสียงเคาะประตู –
ประตูครัว กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน)
เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู
SHOT: 24

ภาพ:

LONG SHOT –

เคลื่อนไหว:

–

ประตูหองครัว

เสียง–พูด: เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน
SHOT: 25

ภาพ:

MCU – HIGH –

เขียงหมู ผานไหลมิคกี้

เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง คมมีด สับคาเขียง คางอยู
เสียง–พูด: เสียงสับมีดปงตอ ปก!
SHOT: 26

ภาพ:

(ตอเนื่องจาก SHOT
CU – EYE –

05)

กองแกวแตก

เคลื่อนไหว: เทาของมิคกี้ กาวขามผานไป
เสียง–พูด:
SHOT: 27

ภาพ:

-

(ตอเนื่องจาก SHOT
CU – EYE –

05)

ลูกบิดประตู

เคลื่อนไหว: มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก
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เสียง–พูด: เสียงบิดประตู
SHOT: 28

ภาพ:

(ตอเนื่องจาก SHOT
CU – EYE –

05)

เทาของมิคกี้ ตรงประตู

เคลื่อนไหว: มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว
เสียง–พูด:
SHOT: 29

ภาพ:

–

(ตอเนื่องจาก SHOT
LONG SHOT –

05)

ประตูครัว ซึ่งเปดแงมไว

เคลื่อนไหว: –กระแสลมพัด สงแรงผลักประตู ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน
–มือของมิคกี้ ยื่นมาจับขอบประตู กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม
เสียง–พูด: –เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครูหนึ่ง
–มิคกี้ “กรี๊ด ด ด ด ด ด ด ด” ดังลั่นเขามาถึงหองครัว ... เสียงประตูบานใหญปด
–เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังขึ้น มาหยุดอยูที่หนาประตู
–เสียงฟาคําราม
SHOT: 30

ภาพ:

CU – EYE –

คมมีด

เคลื่อนไหว: มีดที่แขวนอยูบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา
เสียง–พูด: เสียงฟาคําราม
SHOT: 31

ภาพ:

(ตอเนื่องจาก SHOT
CU – EYE –

06)

ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก เทาของมิคกี้ ยางเขามา

เคลื่อนไหว:
เสียง–พูด:
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SHOT: 32

ภาพ:

(ตอเนื่องจาก SHOT
CU –

06)

ตนกระเทียมในกํามือของมิคกี้.

เคลื่อนไหว: ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น
เสียง–พูด:
SHOT: 33

ภาพ:

TRACKING MEDIUM SHOT –

มิคกี้

เคลื่อนไหว: เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขางแผนกระดาษ
เสียง–พูด:

-

SHOT: 34

ภาพ:

CU -

บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"

เคลื่อนไหว:

FADE OUT

เสียง–พูด:

-

SHOT: 35

ภาพ:

BLACK

เคลื่อนไหว:

END CAST

เสียง–พูด: มิคกี้ ดีใจ ตะโกน วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให คราวนี้มิคกี้ จะ
ทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา
ลั่นลาาาาาาา
จบ.
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