บทโครงราง (Story Outline)
บทภาพยนตรโฆษณา รณรงค เรื่อง “ทุจริต โกง อาย ... บางไหม?”
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 90 – 120 วินาที
แกนและแนวคิดของเรื่อง (theme) : แมวา การทุจริต กลโกง เปนสิ่งที่คนไทยรังเกียจ แตคนไทย
สวนใหญ กลับยอมคุนเคยกับมัน ปลอยใหมันเกิดขึ้น เหมือนเปนเรื่องธรรมดา กลายเปนวา คนไทยเห็นสิ่งที่
ผิดปกติ กลายเปนเรื่องปกติไปเสียแลว เหมือนเอาหัวเดินตางตีน สําหรับคนไทยในยุคนี้ การจะแกกลับ สิ่งที่
ผิดปกติ ใหเปนเรื่องเลวรายนั้น จําเปนตองอาศัยแรงผลักหลายๆ ดาน โดยเฉพาะแรงผลักภายใน เชน
แรงจูงใจ (motive) ความสํานึก เหลานี้ จะเปนแรงบีบคั้น กระตุนใหคนไทยเกิดสํานึกรวมกันรับผิดชอบสังคม
คนไทย จะรูสึกโกรธ เสียหนามาก เมื่อถูกนําไปเปรียบเทียบกับ สุนัข เชน หนาเหมือนสุนัข ใจสุนัข
หรือ นิสัยแบบสุนัข เพราะคิดวา สุนัข เปนสัตวชั้นต่ํา ชั่วเลว ทั้งๆ ที่สุนัขมีขอดีที่คนก็ยอมรับ คือ ความ
ซื่อสัตย ภาพยนตรเรื่องนี้ อาศัยคุณสมบัติของสุนัข ที่คนไมอาจปฏิเสธได นั่นคือ ความซื่อสัตยของสุนัข มา
เปนแรงผลักภายใน โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมบางอยาง ที่คนทําได แตสุนัขจะไมทํา ดังนั้น สิ่งที่คนคน
นั้นทําลงไป มันกลับเปนสิ่งที่นาละอาย (อายหมา) พฤติกรรมที่วานี้ก็คือ การทุจริต กลโกง
ภาพยนตรเรื่องนี้ มีผลกระทบผูใหญ แลวสะทอนความรูสึกยอนกลับไปสูเด็ก เพื่อสื่อใหเห็นวา นิสัยขี้
โกง ถาเปนเด็กจะแกไขไดงายกวาตอนเปนผูใหญ โดยสรางมิติของตัวละครใหเปน 2 ราง ในเวลาเดียวกัน
ผานมุมมองของสุนัขตัวหนึ่ง และสรุปเรื่องราวโดยผูเขียนเรื่อง
แนวภาพยนตร (genre) : ภาพยนตรโฆษณา ประชาสัมพันธ และการรณรงค
ประโยคหลัก (premise): ในมุมมองของสุนัขตัวหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นกับมัน เมื่อเห็นนักเรียนทุจริตการ
สอบ (ลอกขอสอบ)
เรื่องยอ (synopsis): โชกุน สุนัขผูซื่อสัตยประจําโรงเรียน มันชอบครูหญิง แตรังเกียจความซุกซน
ของพวกเด็กนักเรียน วันหนึ่ง มันเดินผานเขาไปในหองสอบ สิ่งที่มันเห็น มันไมชอบ จึงสงเสียงเหา ทําให
ครูหญิง ซึ่งคุมสอบอยูขณะนั้น เห็นนักเรียนผูหนึ่งทุจริตการสอบ เด็กคนนั้นจึงถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
สุนัขวา สุนัขมันมีความซื้อสัตยกวาคน แตคนกลับทําไมได มันนาอายนัก.

โครงสรางเรื่อง (Plot Structure)
โชกุน เปนชื่อของสุนัข ประจําโรงเรียนตัวหนึ่ง มันคุนเคยกับครูและเด็กๆ จนเห็นเปนเรื่องปกติ
...
โชกุน มักจะแสดงความรักตอคุณครูสตรีสูงอายุผูหนึ่ง ราวกับวาเปนเด็กหญิงตัวเล็กๆ นารัก แต
มันมักจะวางทาขึงขังกับพวกเด็กนักเรียน ราวกับวาพวกเด็กเหลานั้น เปนพวกผูใหญที่ไมรูจักทําตัวให
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เรียบรอย สงบเสงี่ยม เอาแตวิ่งเลน มันชางนารําคาญจริงๆ
วันหนึ่ง มันเดินผานหองของคุณครูหญิงไป วันนี้ดูผิดสังเกต เพราะปกติหองนี้จะมีเสียงอีกทึก
ครึกโครมของพวกนักเรียน มันจึงเดินเขาไป เห็นพวกนักเรียนเหลานั้น ซึ่งวันนี้ชางทําตัวนาเคารพเลื่อมใสดี
แท นั่งเขียนหนังสือบนโตะ ไมยอมพูดจากับใคร เหมือนกําลังใชความคิดอยางหนัก นี่สิจึงจะเปนผูใหญที่แท
สวนครูหญิงเธอก็ทําตัวนารักนาเอ็นดูเสียเหลือเกิน คอยเดินสํารวจดู ซึ่งไมนาจะตองเดินวนเวียนไปมา นา
เวียนหัวอยางนั้นก็ได ก็พวกเขาดูสงบนิ่งดีอยูแลวนี่
แตเอะ! นักเรียนคนนั้น คนที่นั่งอยูในลําดับกลางๆ หอง เขาทําอะไรนะ ไหน ... ลองเดินเขาไปดูใกลๆ
ซิ ... เขาทําอะไรของเขานะ ทําตากลับกลอก สอดสายไปมา อะไรกันนั่น ในมือของเขา ที่ใตโตะ มีเศษ
กระดาษครึ่งแผนพับๆ ไว เขากําลังยื่นเศษกระดาษในมือคอยๆ สงใหเพื่อนที่อยูขางๆ ครูหญิง กําลังทําอะไร
อยูนะ ออ เธอกําลังเดินตรงไปหลังหอง มินาละเธอจึงไมรูสึกวา นักเรียนพวกนี้แอบทําอะไรกัน
โฮง โฮง
ไดผล ครูหญิง หยุดชะงัก หันหลังกลับมา แลวเดินตรงเขามาหานักเรียนคนนั้น ชางบังเอิญเสีย
เหลือเกิน ที่เศษกระดาษหลุดจากมือของเขาพอดี เขาคงตกใจเสียงเหาดวยเแหละ จึงทําใหกระดาษหลุดตก
จากมือ ครูหญิงจึงกมลงหยิบแผนกระดาษนั้นขึ้นมา พิจารณาดู แลวมองหนานักเรียนคนนั้น ซึ่งตอนนี้เขามี
ใบหนาซีดเซียวอยางเห็นไดชัด
โฮง โฮง
เหมือนเตือนสติ ใหครูหญิงทําอะไรสักอยาง ... ก็เปนไปตามคาดหมาย ครูหญิง ยกกระดาษชูขึ้น แลว
หันไปมองเจาโชกุนทีหนึ่ง แลวหันมามองนักเรียนคนนั้นทีหนึ่ง เหมือนกับจะบอกวา อายหมาบางไหม ที่โกง
ขอสอบ จากนั้นครูก็พูดจาอะไรไมรู แตเสียงดังฟงชัดดี จนนักเรียนทั้งหองตางหันหนามามอง ตามเสียงของ
เธอ จากนั้นครูหญิงก็บอกใหนักเรียนคนนั้นยืนขึ้น เขากมหนานิ่ง หางตาเหลือบมองเจาโชกุน ซึ่งกําลังสาย
หัวและเบือนหนาหนี เดินออกจากหองไป
...
ภายในหองเรียน ทามกลางบรรยากาศทางอารมณที่เครงเครียด ครูหญิงสูงอายุ กับ เด็กนักเรียนของ
เธอ เห็นเปนพื้นหลัง ปรากฏขอความ “โกง ทุจริต อาย ... บางไหม?” พรอมเสียงบรรยาย “หัดโกงตั้งแต
เด็กนะ มันไมดี โตไปจะแกยาก” ปรากฏขอความ “โทร. 9155 สายดวน ปปช.” พรอมเสียงบรรยาย “พบกล
โกง ทุจริต โทร. 9155”
สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) และ หนังสือพิมพเบาะแส
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บทขยาย ตีความหมายภาพ (treatment)

–scene 1–
01 master shot ภาพไกล/ โชกุน เปนชื่อของสุนัข ประจําโรงเรียนตัวหนึ่ง มันคุนเคยกับครูและ

เด็กๆ จนเห็นเปนเรื่องปกติ /

...ตอไปนี้ เปนมุมมองของหมา ตําแหนงกลองไมเกินระดับสายตาหมา มุมเงยเปนสวนใหญ/
02 มุมแทนสายตาหมา / โชกุน มักจะแสดงความรักตอ คุณครูสตรีสูงอายุผูหนึ่ง เด็กแตงเปนครู
หญิง ราวกับวาเปนเด็กหญิงตัวเล็กๆ นารัก แตมันมักจะวางทาขึงขังกับพวกเด็กนักเรียน ผูใหญแตงเปน
เด็กนักเรียน ราวกับวาพวกเด็กเหลานั้น เปนพวกผูใหญที่ไมรูจักทําตัวใหเรียบรอย สงบเสงี่ยม เอาแตวิ่งเลน
มันชางนารําคาญจริงๆ /

03 มุมเลาเหตุการณ วันหนึ่ง มันเดินผานหองของคุณครูหญิงไป ผานประตู วันนี้ดูผิดสังเกต แลวหยุด

รวมเฟรม เพราะปกติหองนี้จะมีเสียงอีกทึกครึกโครมของพวกนักเรียน มันจึงเดินเขาไป หันกลับไปมองที่
ประตู /

–scene 2–
01 มุมแทนสายตาหมา เห็นพวกนักเรียนเหลานั้นผูใหญแตงเปนเด็กนักเรียน ซึ่งวันนี้ชางทําตัวนา
เคารพเลื่อมใสดีแท นั่งเขียนหนังสือบนโตะ ไมยอมพูดจากับใคร เหมือนกําลังใชความคิดอยางหนัก นี่สิจึงจะ
เปนผูใหญที่แท สวนครูหญิงเธอก็ทําตัวนารักนาเอ็นดูเสียเหลือเกินเด็กแตงเปนครู คอยเดินสํารวจดู / ซึ่งไม
นาจะตองเดินวนเวียนไปมา 02 ภาพใกลเห็นเทาเดินไปมา นาเวียนหัวอยางนั้นก็ได ก็พวกเขาดูสงบนิ่งดีอยู
แลวนี่ / 03 ภาพ two shot ครูผานใบหนาและมือของนักเรียน (คนนี้นั่งในลําดับกลางๆ หอง) ขณะทํา
ขอสอบ
04 ภาพครึ่งตัว ทาทางลุกลน แตเอะ! นักเรียนคนนั้น คนที่นั่งอยูในลําดับกลางๆ หอง เขาทําอะไรนะ
/ (zoom in หรือ dolly in) ไหน ... ลองเดินเขาไปดูใกลๆ ซิ ... เขาทําอะไรของเขานะ ทําตากลับกลอก สอด
สายไปมา / 05a ภาพใกลมาก อะไรกันนั่น ในมือของเขา ที่ใตโตะ มีเศษกระดาษครึ่งแผนพับๆ ไว เขากําลัง
ยื่นเศษกระดาษในมือคอยๆ สงใหเพื่อนที่อยูขางๆ ครูหญิง กําลังทําอะไรอยูนะ ออ / 06 เห็นหลังทอนลาง
จากเอวลงมาถึงพื้น เธอกําลังเดินตรงไปหลังหอง มินาละเธอจึงไมรูสึกวา / 05b มือมีกระดาษยื่นใหอีกมือ
หนึ่ง นักเรียนพวกนี้แอบทําอะไรกัน /
07a ภาพหมาใกลปานกลาง โฮง โฮง /
ไดผล 08a ภาพใกลดานหลังตั้งแตไหลขึ้นไป / ครูหญิง 09 ภาพใกลที่เทา หยุดชะงัก หันหลังกลับมา
เทาขยับกลับหลังหัน 08b ภาพเต็มตัว แลวเดินตรงเขามาหานักเรียนคนนั้น ชางบังเอิญเสียเหลือเกิน / 05c
กระดาษหลุดจากมือ (tilt down) หลนลงพื้น ที่เศษกระดาษหลุดจากมือของเขาพอดี / 10a ภาพใกลมาก
เห็นแววตาเปนกังวล เขาคงตกใจเสียงเหาดวยเแหละ จึงทําใหกระดาษหลุดตกจากมือ / 11 ภาพใกล
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แผนกระดาษที่พื้น มือครูเขามาในเฟรม หยิบกระดาษ zoom out เห็นครูหยิบกระดาษขึ้นมาดู ครูหญิงจึงกม
ลงหยิบแผนกระดาษนั้นขึ้นมา พิจารณาดู ตอเนื่อง ครูหันไปมองนักเรียนคนนั้น แลวมองหนานักเรียนคนนั้น
10b ภาพใกลมาก เห็นเม็ดเหงื่อ หนาซีด ซึ่งตอนนี้เขามีใบหนาซีดเซียวอยางเห็นไดชัด /
07b ภาพหมาใกลปานกลาง โฮง โฮง /
เหมือนเตือนสติ ใหครูหญิงทําอะไรสักอยาง ... ก็เปนไปตามคาดหมาย 12a ภาพเต็มตัว ครูหญิง ยก
กระดาษชูขึ้น แลวหันไปมองเจาโชกุนทีหนึ่ง แลวหันมามองนักเรียนคนนั้นทีหนึ่ง เหมือนกับจะบอกวา อาย
หมาบางไหม ที่โกงขอสอบ จากนั้นครูก็พูดจาอะไรไมรู แตเสียงดังฟงชัดดี จนนักเรียนทั้งหองตางหันหนามา
มอง ตามเสียงของเธอ (ตอเนื่อง) จากนั้นครูหญิงก็บอกใหนักเรียนคนนั้นยืนขึ้น / 13 ใกลใบหนานักเรียน
ผานหัวของหมา เขากมหนานิ่ง หางตาเหลือบมองเจาโชกุน / 14 เต็มตัว ระดับสายตา เห็นประตูหองเปนพื้น
หลัง ซึ่งกําลังสายหัวและเบือนหนาหนี เดินไปจนหลุดเฟรม เดินออกจากหองไป /
...กลับมาที่มุมมองของคนบรรยาย
15 มุมสูงไกล ภายในหองเรียน ทามกลางบรรยากาศทางอารมณที่เครงเครียด ครูหญิงสูงอายุ
(ผูใหญ ครูตัวจริง) กับ เด็กนักเรียนของเธอ (เด็กนักเรียนตัวจริง) เห็นเปนพื้นหลัง ปรากฏขอความ (เบลอ
ภาพเล็กนอย ตัวอักษรเขมสีแดง อานงาย) “โกง ทุจริต อาย ... บางไหม?” พรอมเสียงบรรยาย “หัดโกง
ตั้งแตเด็กนะ มันไมดี โตไปจะแกยาก” ปรากฏขอความ “โทร. 9155 สายดวน ปปช.” พรอมเสียงบรรยาย
“พบกลโกง ทุจริต โทร. 9155” /
16 พื้นดําขอความและโลโกขึ้นพรอมกัน สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) และ
หนังสือพิมพเบาะแส

บทถายทํา (Shooting)
FADE IN
SCENE 1/2
ภายนอก / ระเบียงหนาหองเรียน / กลางวัน
ตัวละคร:
shot 01
–ครูหญิงสูงอายุ แสดงเปน ครู
–สุนัข แสดงเปน โชกุน
–เด็กนักเรียน 4-7 คน (คละ ชายหญิง) แสดงเปน นักเรียน
4

Script Writing – Story Outline : เรื่อง ทุจริต โกง อายบางไหม

shot 02 – shot 03
–เด็กแตงเปนครูหญิง แสดงเปน ครู
–สุนัข แสดงเปน โชกุน
–ผูใหญแตงเปนเด็กนักเรียน 20 คน (คละ ชายหญิง) แสดงเปน นักเรียน
SHOT: 01 (Master) 5 วินาที
เหตุการณ: เปดตัว โชกุน สุนัขผูซื่อสัตย
(บทกํากับ: โชกุน เปนชื่อของสุนัขประจําโรงเรียนตัวหนึ่ง มันคุนเคยกับครูและเด็กๆ จน
เห็นเปนเรื่องปกติ)
ภาพ:

อาคารเรียนครึ่งหลัง เห็นระเบียง เห็นครู กลุมนักเรียน 4-7 คน โชกุน

เคลื่อนไหว: บนระเบียงหองเรียน โชกุน เดินสายหางตามครูไปติดๆ ขณะที่เธอกําลังเดินสวนกับ
กลุมนักเรียน ที่เดินบาง หยอกลอกันบาง จนเกือบจะชนครู เธอจึงหยุด และหันไปลูบ
หัวมันเลน
เสียง–พูด: เสียงคุยกัน เลนกัน ของเด็กนักเรียน และเสียงหายใจของหมา
CUT
SHOT: 02 (02a, 02b) 5 วินาที
เหตุการณ: โชกุน คลอเคลียกับครู
(บทกํากับ: โชกุน แสดงความรักตอคุณครูสตรีสูงอายุ เหมือนเปนเด็กหญิงตัวเล็กๆ
นารัก และวางทาขึงขังกับพวกเด็กนักเรียน เหมือนเด็กพวกนั้น เปนพวกผูใหญที่ไม
รูจักทําตัวใหเรียบรอย สงบเสงี่ยม เอาแตวิ่งเลน)
ภาพ:

บนระเบียงหองเรียน มองเห็นพื้น และราวระเบียงลึกไกลออกไป (แทนสายตา โชกุน)
มองเห็นครู และ นักเรียน 3 คน ซึ่งแอบที่ขอบประตู

เคลื่อนไหว: (02a) ครู นั่งลง เอามือลูบหัว โชกุน โชกุน ก็ตอบสนอง นักเรียน 3 คน วิ่งออกมาจาก
ขอบประตู เฉี่ยวครูไป
(02b) โชกุน มองตามนักเรียนไป แสดงสีหนาโกรธ
เสียง–พูด: เสียงเด็กวิ่ง เสียงหมาคํารามในลําคอ
FADE OUT
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SHOT: 03 (03a, 03b) 5 วินาที
เหตุการณ: โชกุน เดินผานหองสอบ แลวยอนกลับเขาไปในหอง
(บทกํากับ: โชกุน เดินผานหองของคุณครูหญิงไป เห็นผิดสังเกต เพราะปกติหองนี้จะมี
เสียงอีกทึกครึกโครมของพวกนักเรียน มันจึงเดินเขาไป)
ภาพ:

ประตูหองเรียน ภายในมองเห็นนักเรียนกําลังนั่งทําขอสอบบนโตะ โชกุน

เคลื่อนไหว: (03a) โชกุน เดินเขาเฟรม ผานประตูหองเรียน แลวหยุด หันไปมองที่ประตู
(03b) รับหนาโชกุน ที่ธรณีประตู มองผานกลองไปที่นักเรียน
เสียง–พูด: –
CUT
SCENE 2/2
ภายใน / หองเรียน (หองสอบ) / กลางวัน
ตัวละคร:
shot 01 – shot 14
–เด็กแตงเปนครูหญิง แสดงเปน ครู
–สุนัข แสดงเปน โชกุน
–ผูใหญแตงเปนเด็กนักเรียน 20 คน (คละ ชายหญิง) แสดงเปน นักเรียน
ใน shot 15
–ครูหญิงสูงอายุ
–เด็กนักเรียน 4-7 คน (คละ ชายหญิง)
SHOT: 01 (4 วินาที)
เหตุการณ: หมาเห็นนักเรียนกําลังทําขอสอบ และมีครูเดินดูแลอยู
(บทกํากับ: โชกุน เห็นพวกนักเรียนเหลานั้น ซึ่งวันนี้ชางทําตัวนาเคารพเลื่อมใสดีแท นั่ง
เขียนหนังสือบนโตะ ไมยอมพูดจากับใคร เหมือนกําลังใชความคิดอยางหนัก นี่สิจึงจะ
เปนผูใหญที่แท สวนครูหญิงเธอก็ทําตัวนารักนาเอ็นดูเสียเหลือเกิน คอยเดินสํารวจดู)
ภาพ:

หองสอบแบงเปน 2 ซีก มีนักเรียนกําลังนั่งทําขอสอบ ครู อยูตรงกลางทางเดิน (ภาพ
แทนสายตา โชกุน)

เคลื่อนไหว: ครู กําลังเดินตรวจดูนักเรียนทําขอสอบ
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เสียง–พูด: –
CUT
SHOT: 02 (4 วินาที)
เหตุการณ: ครูกําลังคุมสอบนักเรียน
ภาพ:

ภาพใกล เทาของครู

เคลื่อนไหว: เดินชาๆ
เสียง–พูด: เสียงรองเทากระทบพื้น
CUT
SHOT: 03 (3 วินาที)
เหตุการณ: นักเรียนกําลังทําขอสอบ
ภาพ:

ภาพ two-shot ครูผานใบหนาและมือของนักเรียนชาย (คนนี้นั่งในลําดับกลางหอง)

เคลื่อนไหว: ขณะนักเรียนทําขอสอบ ครูผานเขามา (เบลอ)
เสียง–พูด: เสียงรองเทากระทบพื้น
CUT
SHOT: 04 (3 วินาที)
เหตุการณ: นักเรียนชายที่อยูกลางหอง มีพิรุธ
(บทกํากับ: นักเรียนคนนั้น คนที่นั่งอยูในลําดับกลางๆ หอง เขาทําอะไรนะ ไหนลองเดิน
เขาไปดูใกลๆ ซิ ... เขาทําอะไรของเขานะ ทําตากลับกลอก สอดสายไปมา)
ภาพ:

ภาพเต็มตัว นักเรียนชาย

เคลื่อนไหว: dolly in ใหเห็นใบหนา ทาทางพิรุธ เหมือนซอนอะไรไวในมือใตโตะ
เสียง–พูด: –
CUT
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SHOT: 05 (05a, 05b, 05c) (6 วินาที)
เหตุการณ: โชกุน มองเห็น นักเรียนชาย กําลังสองโนตขอสอบใหเพื่อน
(บทกํากับ: อะไรกันนั่น ในมือของเขา ที่ใตโตะ มีเศษกระดาษครึ่งแผนพับๆ ไว เขากําลัง
ยื่นเศษกระดาษในมือคอยๆ สงใหเพื่อนที่อยูขางๆ)
ภาพ:

ใกลมาก มือของนักเรียนชาย ที่ใตโตะ มีเศษกระดาษคําตอบซอนไว

เคลื่อนไหว: (05a) มือคอยๆ ขยับไปทางขวา เหมือนจะสงใหใครอีกคน
(05b) มือของนักเรียนอีกคน ยื่นออกมารับ
(05c) ระหวางสง กระดาษ หลุดปลิวลงพื้น (tilt down ตาม)
เสียง–พูด: –
CUT
SHOT: 06 (5 วินาที)
เหตุการณ: ครูกําลังดูเด็กที่อยูหลังหอง จึงไมรูวากลางหองมีการทุจริต
(บทกํากับ: ครูหญิง กําลังทําอะไรอยูนะ ออ เธอกําลังเดินตรงไปหลังหอง มินาละเธอจึง
ไมรูสึกวา นักเรียนพวกนี้แอบทําอะไรกัน)
ภาพ:

ภาพครึ่งตัว ครู ทอนลางจากเอวลงมาถึงพื้น

เคลื่อนไหว: เดินไปหลังหองชาๆ
เสียง–พูด: เสียงรองเทากระทบพื้น
CUT
SHOT: 07 (07a, 07b) (3 วินาที)
เหตุการณ: หมาเหา
ภาพ:

โชกุน เห็นเต็มตัว (กําลังนั่ง หรือยืนก็ได) ระดับสายตาหมา

เคลื่อนไหว: โชกุน มองที่นักเรียนชาย แลวเหา 2 ครั้ง
เสียง–พูด: เสียงหมาเหา
CUT
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SHOT: 08 (08a, 08b) (5 วินาที)
เหตุการณ: เสียงหมาเหา ทําใหครู หันกลับมามอง
(บทกํากับ: ครูหญิงหยุดชะงัก หันหลังกลับมา แลวเดินตรงเขามาหานักเรียนคนนั้น)
ภาพ:

ภาพใกล (08a) ครู ดานหลังตั้งแตไหลขึ้นไป
ภาพไกลเต็มตัว (08b) ครู ดานหนา

เคลื่อนไหว: (08a) เดินไปแลวหยุดกับที่ (แทรก shot 09)
(08b) ภาพไกลเต็มตัว เดินเขาหากลอง (จุดที่นักเรียนชาย ทํากระดาษตก)
เสียง–พูด: เสียงรองเทากระทบพื้น
SHOT: 09 (3 วินาที)
เหตุการณ: ครู เดินไป แลวหยุด
ภาพ:

ภาพใกลที่เทาของครู

เคลื่อนไหว: ขยับเทาหันหลังกลับ แลวกาวเทาเดิน
เสียง–พูด: เสียงรองเทากระทบพื้น
SHOT: 10 (10a, 10b) (4วินาที)
เหตุการณ: นักเรียนชายรูสึกกังวลใจ ที่ครูจับได
(บทกํากับ: ชางบังเอิญเสียเหลือเกิน ที่เศษกระดาษหลุดจากมือของเขาพอดี เขาคง
ตกใจเสียงเหาดวยเแหละ จึงทําใหกระดาษหลุดตกจากมือ)
ภาพ:

ใบหนา ใกลมาก

เคลื่อนไหว: (10a) แววตาเปนกังวล กระสับกระสาย
(10b) แววตาเปนกังวล หนาซีดขาว เหมือนจะรองไห
เสียง–พูด: –
CUT
SHOT: 11 (5 วินาที)
เหตุการณ: ครูกมหยิบกระดาษที่พื้น
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ภาพ:

ภาพใกลแผนกระดาษที่พื้น

เคลื่อนไหว: มือครู ยื่นเขามาในเฟรมดานบน หยิบแผนกระดาษ zoom out เห็นครูหยิบกระดาษ
ขึ้นมา แลวพิจารณาครูหนึ่ง หันไปมองนักเรียนชาย (แทรก shot 10b)
เสียง–พูด: –
CUT
SHOT: 12 (3 วินาที)
เหตุการณ: จับไดวามีการลอกขอสอบ
(บทกํากับ: ครูหญิง ยกกระดาษชูขึ้น แลวหันไปมองเจาโชกุนทีหนึ่ง แลวหันมามอง
นักเรียนคนนั้นทีหนึ่ง เหมือนกับจะบอกวา อายหมาบางไหม ที่โกงขอสอบ จากนั้นครูก็
พูดอะไรไมรู เสียงดังฟงชัด จนนักเรียนทั้งหองตางหันหนามามอง ตามเสียงของเธอ)
ภาพ:

ภาพครูเต็มตัว

เคลื่อนไหว: –ครูหยิบกระดาษแผนนั้นชูขึ้น หันไปมองโชกุน แลวหันไปมองเด็กชายคนนั้น แลวพูด ...
–ครูบอกใหนักเรียนชายคนนั้น ลุกยืนขึ้น แลวพูดบนตอ ...
เสียง–พูด: เสียงครูบน ตัดพอ นักเรียนที่ไมรักดี ทําลายอนาคตของตัว ทําลายเกียรติและศักดิ์ของ
ทั้งตัวเองและพอแม รูไปถึงไหน อายไปถึงนั่น วาเปนคนโกงขอสอบ ฯลฯ (เปนเสียงคน
พูดที่หมาฟงไมรูเรื่อง)
CUT
SHOT: 13 (3 วินาที)
เหตุการณ: โชกุน เห็นเหตุการณครูดุนักเรียนชาย
ภาพ:

ใบหนานักเรียน ผานหัวของหมา (ภาพ two-shot)

เคลื่อนไหว: นักเรียนชายกมหนานิ่ง หางตาชําเรืองมอง โชกุน
เสียง–พูด: เสียงครูยังพูดบนตอ ...
CUT
SHOT: 14 (4 วินาที)
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เหตุการณ: โชกุน รูสึกเบื่อหนาย จึงเดินออกจากหองไป
ภาพ:

โชกุน เต็มตัว (มุมระดับสายตาหมา) เห็นประตูหองเปนพื้นหลัง

เคลื่อนไหว: โชกุน สายหัว เบือนหนาหนี แลวลุกออกจากหองไป
เสียง–พูด: –
CUT
SHOT: 15 (15a, 15b) (7 วินาที)
เหตุการณ: ภายในหองเรียน ทามกลางบรรยากาศทางอารมณที่เครงเครียด
ภาพ:

มุมสูง เห็นนักเรียนทั้งหอง (ครูที่เปนผูใหญจริงๆ และเด็กนักเรียนจริงๆ)

เคลื่อนไหว: (15a) คอยๆ เบลอ แลว fade in ขอความ “โกง ทุจริต อาย ... บางไหม?” fade out
(15b) fade in ขอความ “โทร. 9155 สายดวน ปปช.”
เสียง–พูด: (15a) บรรยาย “หัดโกงตั้งแตเด็กนะ มันไมดี โตไปจะแกยาก”
(15b) บรรยาย “พบกลโกง ทุจริต โทร. 9155”
CUT
SHOT: 16 (7 วินาที)
เหตุการณ: ผูสนับสนุนโฆษณา รณรงค
ภาพ:

โลโก และ ขอความ
–สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
–สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
–สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
–กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
–สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)
–หนังสือพิมพเบาะแส

เคลื่อนไหว: –
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เสียง–พูด: บรรยาย “สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ หนังสือพิมพเบาะแส”

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
ดูคลิปวิดีโอโฆษณา ที่มีคนอื่นทําไวแลว แตเห็นวานําเสนอตรงเกินไป ประเด็นไมแรง
พอที่จะกระแทกความรูสึกคนดูได จึงเปลี่ยนตัวละครเสียใหม สวนเคาโรงเรื่อง เหมือน
ตนฉบับเดิม และเสริมจุดบอดเล็กๆ นอยๆ ที่เรื่องเดิมบอกเลาเรื่องราวยังไมสมบูรณ
เชน ที่มาของหมา ซึ่งควรปูพื้นใหคนดูรับทราบกันกอนวาเปนสัตวที่ซื่อสัตย และ
จงรักภักดี
20 มีนาคม 2556

12

