
การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
เรื่อง Easter Eve 

The Creation of Short Film about 
Self – Esteem “Easter Eve” 

 
 

 

 

 
ชนากานต์  ลือวิพันธ์ 13530343 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
เรื่อง Easter Eve 

The Creation of Short Film about 
Self – Esteem “Easter Eve” 

 
 

 
 

 ชนากานต์  ลือวิพันธ์ 13530343 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ์ (ภาษาไทย) การสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
  เรื่อง Easter Eve  
หัวข้อจุลนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) The Creation of Short Film about Self-Esteem  

“Easter Eve” 
ผู้ด าเนินการ นางสาวชนากานต์  ลือวิพันธ์ รหัสนักศึกษา  13530343 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ชาคร ไชยปรีชา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตัิให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
      (อาจารย์มานพ   เอ่ียมสะอาด)   1. อาจารย์ศาสวัต บุญศรี 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์ชาคร ไชยปรีชา 
       4. อาจารย์ไพรัช คุ้มวัน 
        
   ....................................................................... 
         (อาจารย์ชาคร  ไชยปรีชา) 

   อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530343 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง เรื่อง Easter Eve 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากความผิดหวัง
อย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย โดยผู้จัดท าได้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้า ดนตรีบ าบัด และการบ าบัดด้วยสัตว์ ประกอบกับทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การสร้างบทภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาว่าด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากจะเรียนต่อทางด้านดนตรี แต่เธอก็
ต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อมีจดหมายส่งมาบอกว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบ ท าให้เธอจมดิ่งสู่ความทุกข์ 
ปิดตัวเองและเก็บตัวอยู่แต่ในห้องโดยไม่แตะไวโอลินของเธออีกเลย จนเมื่อเธอได้พบกับไข่อีสเตอร์ 
ท าให้เธอค่อยๆเปิดใจและกลับมาเป็นปกติในที่สุด 

ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอน
อย่างละเอียด ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท าที่ต้องมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที่ จัดหาทีมงาน
ที่มีความเข้าใจตรงกัน รวมไปถึงการวางแผนการถ่ายท า ซึ่งกระบวนการท างานอย่างละเอียดใน
ขั้นตอนนี้ น าไปสู่การท างานที่สะดวกมากข้ึนในขั้นตอนต่อๆไป เนื่องจากทุกอย่างได้ถูกวางแผนไว้เป็น
อย่างดี และเม่ือมีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย ย่อมได้ผลลัพธ์การท างานที่ดียิ่งข้ึน 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

หลายๆคน มักเกิดภาวะจิตใจเศร้าหมองจากการผิดหวังเพราะตั้ง เป้าหมายกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งสูงจนเกินไป และน าไปสู่ภาวะคิดสั้นฆ่าตัวตายดังที่เห็นได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ สาเหตุส าคัญ
คือไม่อาจรับมือกับความผิดหวังได้จนรู้สึกว่าตนเองไร้ซึ่งคุณค่า  

บุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า คิดมาก อยากฆ่าตัวตาย ย่อมท าให้จิตใจหดหู่ ความคิดไป
ในทางลบจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง การเยียวยารักษาจิตใจของเขาเหล่านี้ก็สามารถ
ท าได้หลายทาง ผู้จัดท าสนใจเกี่ยวกับดนตรีและสัตว์บ าบัด การรักษาด้านจิตใจที่ละมุนละม่อมและท า
ให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ารู้สึกผ่อนคลาย 

ภาวะซึมเศร้า เกิดขึ้นกับคนรอบตัวหลายคนและโดยส าคัญอย่างยิ่งคนในครอบครัวของ
ผู้จัดท าเอง  จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนถึงภาวะซึมเศร้า ว่าเป็นภาวะ
ที่สามารถเกิดได้กับทุกคน ไม่ใช่โรคที่ห่างไกลหรือเป็นโรคจิตอย่างที่หลายๆคนวิตกกังวล และควร
ได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธี ก่อนที่ภาวะซึมเศร้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและอาจน ามาซึ่งความ
สูญเสียบุลคลอันเป็นที่รัก โดยผู้จัดท า ได้เล่าเรื่องผ่าน “อีฟ” หญิงสาวที่เกิดภาวะซึมเศร้าจากการ
ผิดหวังอย่างรุนแรง แต่เธอก็ได้รับการเยียวยาจากไข่อีสเตอร์และดนตรีที่เธอรัก จนสามารถกลับมา
เห็นคุณค่าของตัวเองได้ในที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้น 
2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับภาวะซึมเศร้า 
3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับดนตรีและสัตว์บ าบัด 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะซึมเศร้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดหวังอย่างรุนแรงจนท า
ให้ตนเองรู้สึกไร้สิ้นคุณค่าอีกต่อไป และการรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยดนตรีบ าบัดและสัตว์บ าบัด โดยมี
การเชื่อโยงถึงเทศกาลอีสเตอร์ เทศกาลที่มีความหมายถึงการกลับมาเกิดใหม่ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ 
2.2 ศึกษาพฤติกรรมภาวะซึมเศร้า 
2.3 ศึกษาเก่ียวกับดนตรีและสัตว์บ าบัด 

3. การศึกษา ตีความข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ 

(Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 
4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ก าหนดตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script) 
4.3.5 ภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ (Animatic)  

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า (Prop and Wardrobe) 

5. ขั้นตอนถ่ายท า (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

6.1 การตัดต่อภาพ (First-Draft) 
6.2 เทคนิคพิเศษ (Special Effect) 
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Soundtrack and Music-score) 
6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ (Final Editing) 

7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ที่มาและแนวคิด         

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ         

บทโครงเรื่องขยาย 

อารมณ์ของภาพยนตร์ 

ข้อมูลอ้างอิง 

        

บทภาพยนตร์ 

คัดเลือกนักแสดง 

หาสถานที่ถ่ายท า 

        

บทถ่ายท า 

ตารางการถ่ายท า 

        

ขั้นตอนการถ่ายท า         

ตัดต่อเบื้องต้น         

ตัดต่อสุดท้าย         
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้งาน 
2. ได้น าความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและการบ าบัดด้วยสัตว์และดนตรีมาปรับใช้ใน

เนื้อหาภาพยนตร์ 
3. ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สามารถสะท้อนความหวังแก่บุลคลผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไร้สิ้นคุณค่า

ให้กลับมาสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากที่มาและความส าคัญในเรื่องของการผิดหวังอย่างรุนแรง และน าไปสู่การเกิดภาวะ

ซึมเศร้าตลอดจนการรักษาเยียวจิตใจให้กลับมาเป็นปกติ ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Easter Eve ดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 

1. โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)1 
 

โรคซึมเศร้า เป็นโรคอย่างหนึ่งทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้
เป็นบ้า แต่เป็นคนที่มีอาการป่วยทางอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งต้องการการรักษา โรคนี้มีผู้รู้จักไม่มากนัก 
บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบ ท าให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที เพราะโดยมากมัก
เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการผิดหวังหรือสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรค เพราะ
อารมณ์เศร้าก็มีในชีวิตประจ าวันปกติ อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าอารมณ์เศร้านั้นเป็นอยู่นานโดย
ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น หรือเป็นรุนแรงและมีอาการตามมา เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร น้ าหนักลดลง
มาก ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป เป็นต้น ก็อาจจะเข้าข่ายของโรคซึมเศร้าแล้ว 

ค าว่าโรค บ่งว่าเป็นความผผิดปกติทางการแพทย์ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา
เพ่ือให้อาการทุเลา นอกจากผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการที่กล่าวมาข้างต้น การท างานหรือการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันจะแย่ลงไปด้วย หากจะเปรียบกับโรคทางร่างกายก็คงคล้ายโรคหัวใจ ที่
ผู้ป่วยก็จะมีอาการต่างๆ และท าการอะไรก็ได้ไม่ดีดังเดิม 

                                                           

1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล . โรคซึม เศร้า (Major 
Depressive Disorder)  [อ อ น ไล น์ ] .  เข้ า ถึ ง เมื่ อ  2 0  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 6 . เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก
http://www.ramamental.com /medicalstudent/generalpsyc/depressdetail/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า อาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ
เป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่มา
กระทบจิตใจ บุคลิกเดิมของตัวผู้ป่วย หรือการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ดังนี้ 
 
 

1.1 ด้านอารมณ์จะกลายเป็นคนเศร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย ร้องไห้บ่อย จิตใจ
หม่นหมองไม่แจ่มใส 

1.2 ด้านความคิดจะคิดแต่แง่ร้าย มองเห็นแต่อดีตที่ผิดพลาด ความล้มเหลวของตน 
ท าให้รู้สึกท้อแท้หมดหวังในชีวิต บางคนกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจ รู้สึกตนเอง
ไร้ความสามารถ ไร้คุณค่า และความทรมานจิตใจเหล่านี้ส่งผลให้คิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย หากในช่วง
นี้มีเหตุการณ์มากระทบจิตใจซ้ าก็อาจเกิดการท าร้ายตนเองได้จากอารมณ์ชั่ววูบ 

1.3 สมาธิความจ าแย่ลง หลงลืมอะไรง่าย ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลงลด 
1.4 มีอาการทางร่างกายที่พบบ่อยคือจะรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ซึ่งจะเป็น

ร่วมกับอาการเบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไร ปัญหาด้านการนอนที่มักจะหลับยาก และเกิดความรู้สึกเบื่อ
อาหาร น้ าหนักลดลงมาก นอกจากนี้อาจมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วย 

1.5 ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่เป็นโรคนี้มักเซื่องซึม ไม่ร่าเริง
แจ่มใส เก็บตัว ไม่พูดไม่จากับใคร ใจน้อย อ่อนไหวง่าย และหงุดหงิดง่าย ซึ่งคนรอบข้างก็ไม่เข้าใจว่า
เป็นเพราะเหตุใด 

1.6 การงานแย่ลง ความรับผิดชอบต่องานลดลง ในช่วงแรกๆอาจพอฝืนใจตัวเองให้
ท าได้ แต่พอเป็นมากข้ึนก็จะหมดพลังในการต่อสู้ ซึ่งหากไม่มีผู้เข้าใจหรือช่วยเหลือก็มักจะถูกให้ออก
จากงาน 

1.7 อาการโรคจิต จะพบในรายที่เป็นโรคซึมเศร้ามากแล้ว จะพบอาการโรคจิตได้แก่ 
ประสาทหลอน มักคิดว่าจะมีคนมาท าร้ายตน หรือหูแว่วได้ยินเสียงคนมาพูดด้วย แต่เมื่อได้รับการ
รักษาให้อารมณ์เศร้าดีขึ้น อาการทางจิตก็จะทุเลาตามไปด้วย 
 
  ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามักไม่อยากท าอะไร หมดเรี่ยวหมดแรง มักคิดแต่เรื่องร้าย ซึ่ง
ยิ่งคิดก็ยิ่งท าให้จมดิ่งสู้ความเศร้า สามารถแก้โดยการหาอะไรที่สนใจหรือชอบที่จะท า ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นงานส าคัญ ขอแค่ให้ลงมือท าเพ่ือออกห่างจากความคิด เช่น จัดของ ท าความสะอาดบ้าน รดน้ า
ต้นไม้ เล่นกับสัตว์เลี้ยง งานศิลปะ งานประดิษฐ์ หรือการเล่นดนตรี 
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 2.  ดนตรีบ าบัด2 
  2.1 ดนตรี (Music) คือ ลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้างชัดเจน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ 
คือ เพ่ือความสุนทรีย์, เพ่ือการบ าบัดรักษา และเพ่ือการศึกษา และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย จิตใจ และการท างานของสมองในหลายด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้  
   2.1.1 ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตรา
การหายใจ, อัตราการเต้นของชีพจร, ความดันโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด 

   2.1.2 ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
อารมณ์, สติสัมปชัญญะ, จินตนาการ, การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการสื่อสารทางอวัจนะภาษา 
 
 องค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรี ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

1. จังหวะหรือลีลา (Rhythm) ช่วยเสริมสร้างสมาธิ (Concentration) และช่วยใน
การผ่อนคลาย (Relax) 

2. ระดับเสียง (Pitch) เสียงในระดับต่ าและระดับสูงปานกลางจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกสงบ 

3. ความดัง (Volume / Intersity) พบว่าเสียงที่เบานุ่มจะท าให้เกิดความสงบสุข 
สบายใจ ในขณะที่เสียงดังจะท าให้เกิดการเกร็งกระตุกของกล้าเนื้อได้ ความดังที่เหมาะสมจะช่วย
สร้างระเบียบการควบคุมตนเองได้ดี มีความสงบ เกิดสมาธิ 

4. ท านองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจ ท าให้เกิด
ความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวล 

5. การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวัดระดับอารมณ์ความรู้สึกได้โดยดู
จากปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเม่ือฟังประสานจากบทเพลงต่างๆ 

 

                                                           
2 Udomporn. ดนตรีบ าบัด (Music Therapy)[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จาก http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/cops/14-2011-04-16-10-08-
15/237-2011-05-11-02-03-06 
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  2.2 ดนตรีบ าบัด (Music Therapy) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการน าดนตรีหรือ
องค์ประกอบอ่ืนๆทางดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบ าบัดจะเป็นผู้ด าเนินการไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ผ่านทาง
กิจกรรมทางดนตรีอย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน  
  เป้าหมายของดนตรีบ าบัดไม่ได้เน้นที่ทักษาะทางดนตรี แต่เน้นในด้านพัฒนาทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบ าบัด  
  ดนตรีบ าบัดมีลักษณะเด่นเฉพาะด้าน ท าให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอายุและ
หลากหลายปัญหา ลักษณะเด่นได้แก่ 

1. ประยุกต์เข้ากับระดับความสามารถของบุคคลได้ง่าย 
2. กระตุ้นการท างานของสมองได้หลายส่วน 
3. ช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจ 
4. กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน 
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมและการสื่อสาร 
6. ให้การรับรู้ที่มีความหมายและความสนุกสนานไปพร้อมกัน 
7. ประสบความส าเร็จในการบ าบัดได้ง่ายเนื่องจากประยุกต์ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย

และทุกระดับความสามารถ 
 

   2.2.1 ประโยชน์ของดนตรีบ าบัด 
   ดนตรีบ าบัดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นที่แตกต่างกันไป ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เช่น ปัญหาความบกพร่องของพัฒนาการ โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ ปัญหาจากการบาดเจ็บทาง
สมอง ความพิการทางร่างกาย เป็นต้น 
   ประโยชน์ของดนตรบ าบัดมีดังนี้ 

1. ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก 
2. ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล 
3. กระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจ า 
4. กระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้ 
5. พัฒนาทักษะสังคม 
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา 
7. เสริมสร้างสมาธิ 
8. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
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9. ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ 
10. ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ 
11. ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
12. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบ าบัดรักษาต่างๆ 
13. ช่วยเสริมในกระบวนการบ าบัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมินความรู้สึก 

สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

 
  โดยสรุป ดนตรีบ าบัดมีประโยชน์หลากหลายขึ้นอยู่กับการน าไปใช้เสริมสร้างสุข
ภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยบูรณาการเข้ากับการรักษา
อ่ืนๆ 

 
 3.  สัตว์บ าบัด (Animal Therapy)3 

การรักษาโรคในปัจจุบันมีวิธีการแตกต่างกันไป ทั้งการรักษาโรคชนิดเดียวกัน หรือ
ต่างชนิด ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายนี้เอง ท าให้เกิดการรักษาแบบ
ทางเลือกท่ีให้ผลดีไปไม่น้อยกว่าการรักษาแบบปกติและการใช้วิธีสัตว์บ าบัดหรือ Animal Therapy ก็
เป็นอีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกเลือก ที่ได้รับความสนจากทางซีกโลกตะวันตกมากข้ึน ในช่วงไม่ก่ี
ทศวรรษที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการบ าบัดผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่น ช่วย
ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคทางจิตเวช เด็กออทิสติก ช่วยบ าบัดโรคภัยที่เก่ียวกับกล้ามเนื้อ เป็นต้น สัตว์ที่
นิยมน ามาใช้กันมาก ได้แก่ โลมา ม้า สุนัข และแมว เป็นต้น โดยต้องมีการคัดเลือกและฝึกฝนสัตว์มา
เป็นอย่างดี 
 
  แนวคิดของการบ าบัดด้วยสัตว์ 
  พบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่อง การรับรู้สัมผัส เสริมสร้างสมาธิ เพ่ิมความไว้วางใจ
ผู้อื่น ให้สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตร เพ่ิมแรงจูงใจในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย 

                                                           
3 นายแพทย์ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา. การบ าบัดด้วยสัตว์ (Animal Therapy)[ออนไลน์]. 

เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.happyhomeclinic.com /alt11-

animaltherapy.htm 
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สัตว์ที่น ามาใช้ในการบ าบัดส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น สุนัข แมว 
กระต่าย นก ปลา เป็นต้น หรือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เสมอในความรู้สึก เช่น โลมา ม้า ช้าง 
เป็นต้น 
  สัตว์ที่น ามาใช้ในการบ าบัดมักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ มากกว่า เนื่องจากสามารถอุ้ม
ได้ง่าย และเหมาะสมกับบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่มากนัก แต่สุนัขตัวใหญ่ๆ ก็เหมาะสมส าหรับผู้ที่นั่ง
อยู่บนรถเข็นเช่นกัน และสัตว์บางชนิดก็จ าเป็นต้องใช้ในการบ าบัดนอกสถานที่พักอาศัย เช่น โลมา
บ าบัด อาชาบ าบัด เป็นต้น 
  เพ่ือที่จะสร้างความผูกพันกับสัตว์ได้ เราจ าเป็นที่จะต้องก้าวออกจากโลกของตัวเอง 
และพยายามท่ีจะสื่อสารกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการบ าบัดรักษา ในขณะที่สัตว์เองก็มี
ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่งที่ท า
ให้เราสนใจสิ่งอ่ืนนอกจากตัวเราเอง จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวยิ่งในการบ าบัดด้วยสัตว์ 
 
  ประโยชน์ของการบ าบัดด้วยสัตว์ 

  สัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการน ามาบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
ซึ่งจะต้องพิจารณาตามสภาพปัญหา และความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน พบว่าสามารถน าสัตว์มา
ใช้ประโยชน์ในการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ได้หลากหลาย ดังนี้ 

1. สัตว์สามารถน าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กลับมาสู่ปัจจุบันขณะได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักหลงพะวงและระแวงเป็นส่วนใหญ่ ลูกสุนัขที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี สามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์หลุดออกมาจากภาวะเหล่านั้น 

2. สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยกระตุ้นการสื่อสารพูดคุยได้เป็นอย่างดี เป็นเพื่อนคุย 
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร หรือเพ่ิงเริ่มหัดพูดใหม่อีกครั้งหลังจากเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง 

  3. เด็กสมาธิสั้นสามารถจดจ่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงได้นานขึ้น ซึ่งช่วยให้เรียนรู้สภาวะที่มี
สมาธิดี 

4.ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ก็สามารถน าสัตว์เลี้ยงมาช่วยเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเสริมสร้างความผูกพันที่ดีได้ ช่วยให้ลดมุมมองในเชิงลบหรือเลวร้ายที่มี
ต่อโลกหรือคนรอบข้าง 

5. ผู้ป่วยซึมเศร้า สามารถอาการดีข้ึนได้ด้วยสัตว์เลี้ยงเช่นกัน เนื่องจากช่วยลดความ
ซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน และเพ่ิมความสนใจ ใส่ใจ ในโลกนอกตัวที่กว้างขึ้น 

สัตว์เลี้ยงช่วยเสริมสร้างปฎิสมัพันธ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้ออกมาจาก
ห้อง และมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกับสัตว์และผู้อื่นมากข้ึน 
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6. สัตว์เลี้ยงสามารถให้สัมผัสที่อบอุ่นได้เป็นอย่างดี จากการลูบ กอด ซึ่งเป็นเสมือน
สัมผัสแห่งรักมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป 

7. สัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของความหวังอีกครั้ง จากการได้เรียกหาแล้วได้รับ
การสนองตอบ จากการรอคอยเวลาแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เป็นการสร้างความหวังที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป 

8. การน าสัตว์มาใช้ร่วมในการบ าบัดเด็กพิเศษ หรือเด็กท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างน้อย
ที่สุดก็ช่วยให้ชีวิตดูง่ายขึ้น และมีสีสัน ความสนุกสนานมากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดรักษา
ในแนวทางหลักได้ดียิ่งขึ้น 

 
โดยสรุปแล้วการบ าบัดด้วยสัตว์มีประโยชน์มากมาย ถ้าสามารถเลือกน ามาใช้ได้

เหมาะสม อย่างน้อย 3 ประการ คือ 
 
 1) ผลทางด้านจิตวิทยา คือ ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างเสริมแรงจูงใจ 
 2) ผลทางด้านชีววิทยา คือ การเพิ่มสัญญาณชีพ 
 3) ผลทางด้านสังคม คือ กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 

 
4. ทฤษฎีภาพยนตร์4 

  
4.1 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 

   ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆได้รับ
การถ่ายท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอังหนึ่งซึ่งน าพา
ตัวเองให้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่ง
ไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยามากกว่าในเชิงสังคม 
นั่นคือ เราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่
กับบริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เรา
ได้ถูกให้เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่

                                                           
4 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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พวกเขารู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่าง
น้อยที่สุด ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากกว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดม
คติท้ังหมดเกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึกอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มัน
ท างานอยู่ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวตัิศาสตร์ได้ถูก
น าเสนอ 
   การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่  จะโฟกัสลงไปที่ตัวละคร
หลักตัวหรือสองตัวเท่านั้น  มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้  ความสนใจของเราถูกยึดครอง
โดยการท าให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืนๆ 
โดยมีดาราต่างๆ  ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง  มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน  เป็นคนที่มี
เสน่ห์ ซึ่งจะแสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้
แสดงให้เห็นว่า  ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต  เติบโต  
และพัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก  ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่
มั่นคง เผชิญกับอุปสรรค์  ได้พบกับสถานการณ์ท่ีมั่นคงอีกครั้ง  (Stable  Situation  -  Disruption  
-  New Stable  Situation),  ปกติแล้ว  มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์  
ตัวละครที่ส าคัญต่างๆ  เดิมที  จะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่าง
ในอัตลักษณ์ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์
อันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบพวกเขา  จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง  และใน
การกระท าดังกล่าว  พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง  พวกเขาจะด าเนินชีวิต
ไปโดยผ่านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม  และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์  
อันนี้มิได้เกิดขึ้นเสมอๆ  ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา  
และจบลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไข
อุปสรรคได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็น
เรื่องรองๆในการด าเนินเรื่องทั้งหลายของภาพยนตร์กระแสหลัก    
   
  4.2 หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function)   
         1. การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist)   
              มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความ
จริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สารคดี   
        2. การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา   
             เน้นการสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการ
ด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง   

   ส
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          3. การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist)   
              มีการปรุงแต่งในทุกๆ ด้านอย่างมาก  การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น  มักจะ
เน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 
   
  4.3 ตัวละคร  
          ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือด
เนื้อของภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้าง
เป็นภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ 
   คุณอาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ตั้งหลายเรื่องที่ได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไป
ถึงท่ีนั่นได้ยังไง ความจริงก็คือ บทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้น
คุณภาพ แต่ในกระบวนการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการ
ปรับปรุงบท ดูอย่างสิ่งที่เกิดกับหนังเรื่อง Up  close  and  personal  เป็นเรื่องที่มาจากชีวิตจริง
ของ เจสซิก้า ซาวิทส์ ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมา
เก้าปีเต็ม ก็ออกมาเป็นแค่ขยะขนานแท้กองหนึ่ง  
        ในระหว่างข้ันตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด ของดีมัก
ถูกแทนที่ด้วยสินค้าที่หน้าตาเหมือนกัน นี่คือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมาจาก
สถานการณ์เช่นนี้ ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และ
ค านึงถึงเม็ดเงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่อง  
          ไม่ควรให้เรื่องนี้บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนัง
หลายเรื่องประสบความส าเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนั้นสมบูรณ์และชัดเจน
มากจนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจท าลายลงได้ พ่ีน้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการ
สร้างตัวละคร เขาเขียน สร้าง และก ากับภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคู่จับเอาต ารวจหญิงผู้มี
ใจคอหนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับ
ลูกเขยไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่ยอมเคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึง
ความคิดดีๆ เมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วนอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อความคิดท่ีว่าดีนั้นต้องเจอกับการปรับให้
เลวลงก็เป็นอีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อย่าท างานให้คนอ่ืนแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริง
และสมบูรณ์ แล้วพวกนั้นก็จะไม่อยากยุ่งกับงานของคุณ เพราะตัวละครเหล่านั้นดีจนไม่มีที่ติ นี่
ต่างหากคือจุดหมาย 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

สรุป   
 จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตั้งต้นในการท าภาพ 
ยนตร์สั้นทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การบ าบัดด้วยดนตรี การบ าบัดด้วยสัตว์ ได้น าไปสู่ประเด็นที่
สามารถน ามาใช้เล่าเรื่องในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ Easter Eve ”  โดยการชี้ให้เห็นถึงภาวะ ซึมเศร้า 
ที่มีผลมาจากความผิดหวังและการบ าบัดจิตใจจากเสียงดนตรีและสัตว์ อีกทั้งยังสามารถเอาแนวคิด
ข้างต้นมาร่วมกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในเรื่องของการเล่าเรื่องและตัวละคร เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
เหตุการณ์ที่สอดคล้องและสมเหตุสมผลต่อความเป็นจริงลงไปในบทภาพยนตร์ ท าให้ภาพยนตร์มี
ความน่าสนใจมากข้ึน    ส

ำนกัหอ
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง เนื่องจากเกิดภาวะซึมเศร้าจนรู้สึก
ว่าตนเองหมดคุณค่า เป็นการพยายามสะท้อนสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว พฤติกรรม
บางอย่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะสภาวะนี้ แต่ก็มีวิธีรักษาอยู่หลายทาง เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะนี้
กลับมาเป็นปกติในท่ีสุด 

ซึ่งผู้จัดท าได้น าประเด็นความผิดหวังจนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและเกิดภาวะซึมเศร้าใน
ที่สุดมาเป็นแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร้างภาพยนตร์และวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจ
อารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์กับ
บรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆที่สามารถอธิบายถึงลักษณะ
ที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Easter Eve ได้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง The Beaver ก ากับโดย Jodie Foster และออกฉายในปี 2011 
เรื่องราวของ วอลเตอร์ แบล็ก รับบทโดย เมล กิ๊บสัน เจ้าของบริษัทขายของเล่นที่ก าลัง

เผชิญหน้ากับวิกฤติวัยกลางคน เขามีปัญหากับครอบครัว อันประกอบไปด้วย เมเรดิธ รับบทโดย โจดี 
ฟอสเตอร์ ผู้เป็นภรรยา และลูกชายอีก 2 คน ซ้ าร้ายไปกว่านั้น วอลเตอร์ยังเสียศูนย์ไปหมดทุกอย่าง 
ทั้งสติ อารมณ์ ชีวิตสมรส และหน้าที่การงาน เขาเกือบๆ จะกลายเป็นบ้าไปแล้ว  

จนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งวอลเตอร์ แบล็ก ไปพบตุ๊กตาหุ่นบีเวอร์ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะ และ
เกิดหยิบมันขึ้นมา ก่อนจะพบว่าเขาสามารถสื่อสารกับมันได้ และเป็นเจ้าตุ๊กตาบีเวอร์เนื้อตัวมอมแมม
นี้เอง ที่ก าลังจะช่วยให้เขาหันมาเผชิญหน้ากับปัญหา และปรับความเข้าใจกับคนรอบข้าง แน่นอนว่ า 
เจ้าบีเวอร์พูดและขยับปากได้ เกิดจากมือและเสียงของวอลเตอร์ แบล็กเอง  

ทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดี แต่เมเรดิธ ภรรยาของเขาทนไม่ได้ที่ต้องสื่อสารผ่านเจ้าตัวบี
เวอร์  นอนกับเจ้าตัวบีเวอร์  เธออยากได้วอลเตอร์คนเดิมกลับมาวอลเตอร์ก็เลยกลับมาอยู่ใน
ความเครียด ไม่มีคนเข้าใจ ไม่มีคนพูดคุย  ต่อสู้กับตัวตนทั้งสองแบบ กลับไปเป็นคนเดิมที่เป็นโรค
ซึมเศร้าที่ภรรยารับได้แต่ตัวเองรับไม่ได้ หรือเป็นบีเวอร์ที่ตัวเองรับได้แต่ภรรยารับไม่ได้ เขาต้องอยู่ใน
สังคม เขาต่อสู้กับความคิด ก่อนที่จะยอมทิ้งเสียเรียกร้องภายใน เขาตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่กับ
ภรรยา ทิ้งความร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีพลังของเจ้าบีเวอร์ไป 
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จากภาพยนตร์เรื่อง The Beaver นั้น มีความชัดเจนในเรื่องที่ตัวเอกป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า และพบหนทางเยียวยาจิตใจตนเอง ซึ่งเหมาะสมในการเป็นข้อมูลอ้างอิงเรื่องตัวละครหลักที่
ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเช่นเดียวกัน 

 
 

 
ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Beaver 
 

2. ภาพยนตร์ เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก ากับโดย
นิธิวัฒน์ ธราธร และเข้าฉายปี 2006 

 เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น 3 คน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งปี 
ที ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป 

 จากภาพยนตร์เรื่อง Season Change ผู้จัดท าได้ดึงเอาคาแรกเตอร์ของหนึ่งใน 
ตัวเอก อ้อม ที่เป็นคนไม่มีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรี แต่ก็สามารถเล่นดนตรีได้อย่างมีความสุขเพราะ
เธอเล่นด้วยใจรัก มาปรับใช้กับคาแรกเตอร์ของ อีฟ ในเรื่อง Easter Eve  

 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์ Season Change 
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อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
  

1. ภาพยนตร์ประกอบเพลง You and I ของ ไอยู อ านวยการผลิตโดย Cho Young-
Chul ในปี 2011 
ภาพยนตร์ประกอบเพลง You and I ของไอยู เพลงนี้ เล่าถึงหญิงสาวที่หาวิธีย้อน

เวลา เพ่ือที่จะได้เจอชายหนุ่มที่เธอรักอีกครั้ง  
ซึ่งภาพยนตร์ประกอบเพลง You and I ได้ใช้โทนสีบรรยากาศที่อบอุ่น ตรงตาม

ความต้องการของผู้จัดท า รวมถึงการจัดห้องและข้าวของต่างๆ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์ประกอบเพลง You and I 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการสรรค์สร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเนื่องจาก
ภาวะซึมเศร้าจากการผิดหวังท าให้รู้สึกตนเองไร้ค่า เป็นภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็น
ของการรักษาจิตใจจากภาวะซึมเศร้า เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งต้องมาพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงจน
จิตใจของเธอรับไม่ไหวและน าไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า และเมื่อเธอได้พบกับไข่อีสเตอร์ ก็ท าให้จิตใจ
ของเธอค่อยๆได้รับการรักษาเยียวยา และการสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดท า
นั้น ต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังที่จะปรากฎในขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง การที่เราไม่ได้ประสบความส าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ได้

หมายความว่าคุณค่าเราหมดไป 
2. แก่นเรื่อง (Theme) 

การเห็นคุณค่าในตัวเอง  
3. เรื่องย่อ (Synopsis) 

อีฟ หญิงสาววัย 20 ปี ที่มีความฝันอยากเข้าเรียนต่อทางด้านดนตรีโดยเฉพาะ เธอ
พยายามซ้อมไวโอลิน แต่เธอไม่ผ่านการสอบเข้าคัดเลือกเพราะเธอไม่มีพรสวรรค์ เธอรู้สึกตัวเองหมด
ความหมายในการมีชีวิตอยู่ เธอเสียใจและเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง   

จนคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตู เธอเปิดไปดูและเจอตระกร้าใส่ไข่อีสเตอร์วางอยู่ หน้า
ห้อง เธอได้ยินเสียงหัวใจจากไข่และไข่ก็สั่นดุ๊กดิ๊ก อีฟเอาตระกร้าเข้ามาวางไว้บนโต๊ะแต่ก็ไม่ได้สนใจ
อะไร  

วันรุ่งขึ้นเธอพบว่าไข่มีสีซีดลง เธอก็เอาโคมไฟมาส่องให้ความอบอุ่นมัน วันต่อมา ไข่
ยังมีสิซีดลงอีกและเสียงหัวใจก็เบาลง เธอเริ่มตกใจ และเริ่มหาวิธีที่จะดูแลไข่ใบนี้ให้รอด โดยการ
พยายามท าให้ไข่อบอุ่น อีฟลองท าในสิ่งที่เธอสามารถท าได้ รวมถึงลองหยิบไวโอลินมาเล่นให้ไข่ฟัง 
พอมีเสียงเพลง ไข่ก็สั่นดุ๊กดิ๊กและดูมีสีสดขึ้น  อีฟตั้งใจจะฟักไข่ใบนี้ให้ส าเร็จ เธอคอยดูแลมันเป็น
อย่างดี ทั้งอ่านนิทานให้ไข่ฟัง นอนกอดไข่ เล่นไวโอลินให้ไข่ฟัง เธอรู้สึกความพยายามซ้อมไวโอลินที่

   ส
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ผ่านมาของเธอไม่สูญเปล่าและรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากข้ึน  ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  แต่ตอนกลางคืนอีฟ
เอาไข่ไปนอนกอดด้วย แต่เมื่อเธอพลิกตัว ท าให้ไข่กลิ้งตกลงมาจากเตียงและร้าว   

ตื่นเช้ามา อีฟหาไข่ไม่เจอ และพบว่ามันตกจากเตียง  ไข่ร้าวและไม่สั่นดุ๊กดิ๊กอีก แต่
อีฟยังคงได้ยินเสียงหัวใจอยู่ เธอพยายามรักษาไข่เอาไว้ด้วยการเอาพลาสเตอร์มาปิดรอยร้าว เอาผ้า
ห่อไข่ และเอาโคมไฟส่องให้ความอบอุ่นไข่ตลอดเวลา ตั้งแต่เช้าจนมืด อีฟพยายามเล่นไวโอลินเพ่ือให้
ไข่อาการดีขึ้น จนใกล้จะหมดวัน ไข่ก็ได้ฟักตัวออกมาเป็นลูกกระต่าย  หลังจากนั้นมา อีฟก็เล่น
ไวโอลินอย่างมีความสุขกับกระต่าย 

 
4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 

S1 ภายใน / ห้องอีฟ / เย็น  

 อีฟนอนเหม่อลอยอยู่บน นึกถึงตอนที่เธอซ้อมไวโอลินอย่างหนักหน่วง และ

จดหมายที่ส่งมาบอกว่าเธอไม่ผ่านการคัดเลือก อีฟหลับตาลงน้ าตาไหล 

S2 ภายใน / ห้องอีฟ /กลางคืน 

 มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น อีฟสะดุ้งตื่น ลุกขึ้นมาดูเวลาตี3 อีฟงัวเงียไปเปิดประตู 

ไม่เห็นใคร ตอนก าลังจะปิดประตูก็เห็นตะกร้าไข่อีสเตอร์อยู่ที่พ้ืนหน้าห้อง อีฟหยิบตะกร้าขึ้นมาดูได้

ยินเสียงหัวใจไข่ อีฟเอาตะกร้าเข้ามาวางบนโต๊ะ แล้วไปนอนต่อ ไข่ในตะกร้าสั่นดุ๊กดิ๊ก 

S3 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

  รุ่งขึ้นอีฟเดินมาดูไข่  และเห็นไข่มีสีซีดลงนิดหน่อย  อีฟเลยเอาโคมไฟมาส่องให้

ความอบอุ่น 

S4 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน  

วันต่อมาอีฟเดินมาดูไข่อีก ไข่สีซีดลงกว่าเดิน และเสียงหัวใจก็เริ่มเต้นเบาลง อีฟ

เริ่มตกใจ อีฟพยายามท าให้ไข่ดีขึ้น เธอเอาผ้ามาห่มให้ไข่ อีฟเห็นลายบนไข่เป็นรูปตัวโน้ตแล้วเธอก็นึก

ถึงไวโอลิน 
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S5 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟไปหยิบกล่องไวโอลินที่มีฝุ่นเกาะ เปิดกล่องออกดูไวโอลิน และตัดสินใจเล่น

ไวโอลินอีกครั้งอีฟลองเล่นไวโอลินแล้วไข่สั่นดุ๊กดิ๊ก และมีสีสดขึ้น 

S6 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน  

 คัทย่อย 

 - อีฟเล่นกับไข่ 

 - อีฟอ่านนิทานให้ไข่ฟัง  

 - อีฟเล่นไวโอลินให้ไข่ 

 - อีฟนอนกอดไข่ 

 - ไข่สีสดใส 

S7 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

 อีฟนอนกอดไข่อยู่บนเตียง พอพลิกตัว ก็เผลอเอามือไปปัดไข่ ท าให้ไข่ตกจาก

เตียง  และไข่ร้าว  

S8 ภายใน / ห้องอีฟ / เช้า 

 อีฟตื่นมาเจอว่าไข่ตกลงไปข้างเตียงและร้าว เธอรีบไปอุ้มไข่ และรู้สึกไข่ไม่ดุ๊กดิ๊ก

และสีซีดลง แตยังคงได้ยินเสียงหัวใจอยู่ 

S9 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟพยายามรักษาไข่ด้วยการเอาพลาสเตอร์มาปิดรอยร้าว เอาโคมไฟมาส่องและ

ผ้ามาห่มให้ความอบอุ่น  นั่งเฝ้าไข่ อีฟไปหยิบไวโอลินมาเล่นให้ไข่ฟัง  
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S10 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

  อีฟเล่นไวโอลินให้ไข่ตลอดทั้งวันจนมืดและพยายามเล่นไวโอลินให้ไข่ไปเรื่อยๆ

โดยหวังว่าเสียงโอลินที่เธอเล่นจะช่วยรักษาไข่ให้ดีขึ้น ไข่ค่อยๆมีสีสดขึ้น และเริ่มสั่นดุ๊กดิ๊ก แต่คราวนี้

ไข่สั่นไม่หยุด และท าการฟักตัว ไข่เริ่มค่อยๆแตกออก และออกมาเป็นลูกกระต่าย  

S11 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

  อีฟเล่นไวโอลิน โดยมีกระต่ายนั่งฟัง 

 

5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
 

S1 ภายใน / ห้องอีฟ / เย็น   

-ห้องรกๆมืดๆ 

-โต๊ะที่เต็มไปด้วยหนังสือ ของ กระดาษ 

-ไวโอลินที่ถูกเก็บไว้จนมีฝุ่นเกาะ 

-ผ้าม่านที่ปิดไว้ เปิดไว้แค่แง้มๆ 

- อีฟนอนเหม่อลอยอยู่บนเตียง  

- อีฟซ้อมไวโอลิน 

- อีฟนอนเหม่อลอย 

- อีฟซ้อมไวโอลิน 

- อีฟนอนเหม่อลอย 

   ส
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- อีฟซ้อมไวโอลิน 

- อีฟนอนเหม่อลอย  

- อีฟเปิดจดหมายออกดู บอกว่าเธอไม่ผ่านการคัดเลือก 

- อีฟหลับตาลง น้ าตาไหล 

 S2 ภายใน / ห้องอีฟ /กลางคืน 

  มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น อีฟสะดุ้งตื่น ลุกขึ้นมาดูเวลาตี3 อีฟดึงผ้าห่มขึ้นมาจะนอน

ต่อ แต่มีเสียเคาะประตูอีกครั้ง อีฟตัดสินใจไปเปิดประตู แต่ไม่เห็นใคร อีฟชะโงกหน้าไปมองซ้ายขวา 

แต่ก็ไมมีใคร ตอนก าลังจะปิดประตูก็เหลือบไปเห็นตะกร้าไข่อีสเตอร์อยู่ที่พ้ืนหน้าห้อง อีฟหยิบตะกร้า

ขึ้นมาดแูละได้ยินเสียงหัวใจไข่ อีฟเอาตะกร้าเข้ามาในห้องและวางบนโต๊ะ แล้วไปนอนต่อ ไข่ในตะกร้า

สั่นดุ๊กดิ๊ก 

S3 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟเดินมาดูไข่  เห็นไข่มีสีซีดลงนิดหน่อย  อีฟหยิบเอาโคมไฟมาส่องให้ความ

อบอุ่น 

S4 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน  

 อีฟเดินมาดูไข่อีก ไข่สีซีดลงกว่าเดิน และเสียงหัวใจก็เริ่มเต้นเบาลง อีฟเริ่มตกใจ 

อีฟพยายามทให้ไข่ดีข้ึน เธอเอาผ้ามาห่มให้ไข่ อีฟเห็นลายบนไข่เป็นรูปตัวโน้ตแล้วเธอก็นึกถึงไวโอลิน 

S5 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟหยิบกล่องไวโอลินที่มีฝุ่นเกาะออกมา ปัดฝุ่นออก และเปิดกล่องออกดู

ไวโอลิน อีฟลูบไวโอลิน และตัดสินใจหยิบขึ้นมาเล่นไวโอลินอีกครั้ง อีฟลองเล่นไวโอลินให้ไข่ฟังแล้วไข่

สั่นดุ๊กดิ๊กและมีสีสดขึ้น 
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S6 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน  

คัทย่อย 

- อีฟเล่นกับไข่ 

- อีฟอ่านนิทานให้ไข่ฟัง  

- อีฟเล่นไวโอลินให้ไข่ 

- อีฟนอนกอดไข่ 

- ไข่สีสดใส 

S7 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

 อีฟเอาไข่ไปนอนกอดอยู่บนเตียงเหมือนอย่างที่เคยท า แต่พอพลิกตัว มือก็ไปปัด

ไข่ ท าให้ไข่ตกจากเตียง   

S8 ภายใน / ห้องอีฟ / เช้า 

 อีฟตื่นมา ไม่เจอไข่บนเตียงก็ตกใจ และพยายามหาไข่และเจอว่าไข่ตกลงไปข้าง

เตียงและร้าว เธอรีบไปอุ้มไข่ รู้สึกว่าไข่ไม่ดุ๊กดิ๊กและมีสีซีด แต่ยังคงได้ยินเสียงหัวใจอยู่ 

S9 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟพยายามรักษาไข่ด้วยการเอาพลาสเตอร์มาปิดรอยร้าว เอาโคมไฟมาส่องและ

ผ้ามาห่มให้ความอบอุ่น  อีฟนึกถึงไวโอลิน เธอเดินไปหยิบไวโอลิน และตั้งใจมาเล่นให้ไข่ฟัง  
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S10 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

 อีฟเล่นไวโอลินให้ไข่ตลอดทั้งวันจนมืด เธอเหนื่อยมากแต่ก็พยายามเล่นไวโอลิน

ให้ไข่ไปเรื่อยๆโดยหวังว่าเสียงโอลินที่เธอเล่นจะช่วยรักษาไข่ให้ดีขึ้น ไข่ค่อยๆมีสีสดขึ้น และเริ่มสั่นดุ๊

กดิ๊ก แต่คราวนี้ไข่สั่นไม่หยุด และท าการฟักตัว ไข่เริ่มค่อยๆแตกออก และออกมาเป็นลูกกระต่าย  

S11 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 อีฟเล่นไวโอลินอย่างมีชีวิตชีวา โดยมีกระต่ายนั่งฟัง 

 
ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 
 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 บทอีฟ 

1.1.1 นางสาว พัณณิณ ทองพันชั่ง (มะปราง) อายุ 22 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดง รับบท อีฟ 
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1.1.2 นางสาว พาฝัน ใบโพธิ์ (พาฝัน) อายุ 22 ปี 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4-2 นักแสดง รับบท อีฟ 
 

 
1.1.3 นางสาว ชนากานต์  ลือวิพันธ์ (เต็ม) อายุ 22 ปี 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดง รับบท อีฟ  
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 อีฟ เด็กสาวอายุ 18 ปี ก าลังจะสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดนตรีโดยเฉพาะ 

 บุคลิก : เป็นคนโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แววตาดูไม่มีความสุข ขี้กังวล 

 ความสนใจ : ไวโอลิน 

 กิจกรรมยามว่าง : มักจะซ้อมไวโอลินเพราะอยากจะเรียนต่อทางดนตรีโดยเฉพาะ  

 ฐานะทางบ้าน : ปานกลาง 

 พ้ืนหลังตัวละคร : อีฟ เป็นเด็กสาวที่ชอบไวโอลิน เธอมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อ

ทางด้านดนตรีโดยเฉพาะจนไปอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ตามไปด้วย ท าให้เธอต้อง

พ่ึงพาตัวเอง ช่วยเหลือตนเอง และด้วยความที่เธอมีโลกส่วนตัวสูงจึงท าให้เธอไม่มีเพ่ือน เธอมักจะเก็บ

ตัวซ้อมไวโอลินอยู่ที่ห้องคนเดียว เมื่อเธอมีปัญหาเธอจึงไม่มีคนให้ค าปรึกษาและหมกมุ่นกับปัญหานั้น

คนเดียว 

 เหตุผลในการเลือก : ที่เลือกตัวเองเล่นเอง เพราะตัวละครนี้บุคลิกค่อนข้างจะเหมือน 

ตัวเอง และข้าพเจ้าก็เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาบ้าง ท าให้เข้าใจในตัวละครนี้เป็นอย่างดี และ

นักแสดงอีก 2 คน ก็ติดภารกิจในการท าจุลนิพนธ์ของตนเองและของเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท าให้ล าบากใน

การหาเวลาว่างที่ตรงกับทีมงาน 
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1.2  บทกระต่าย 

ตัวยุ่ง อายุ 3 เดือน 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดง รับบท กระต่าย 

  กระต่าย ฟักออกมาจากไข่ที่อีฟตั้งใจเลี้ยงเป็นอย่างดี เป็นตัวแทนของความหวังที่

เกิดข้ึนมาใหม่ 

  บุคลิก : น่ารัก ร่าเริง เชื่อง ชอบเสียงเพลง 

  เหตุผลในการเลือก : เป็นเพราะที่บ้านผู้จัดท าและบ้านของเพ่ือนที่รู้จักไม่มีใครเลี้ยง 

กระต่ายที่เด็กพอจะเพ่ิงฟักออกมาจากไข่เลย ผู้จัดท าจึงได้ท าการเสาะหากระต่าย จนมาเจอ ตัวยุ่ง ใน

เว็บเพจขายกระต่ายของเฟสบุค ในครั้งแรกท่ีเห็นรูปและคลิปวิดีโอ ก็คิดว่ากระต่ายตัวนี้มีลักษณะ

เหมาะสมที่จะมาเป็นกระต่ายในเรื่อง Easter Eve เพราะอายุโตพอที่จะไม่ตายและตัวไม่ใหญ่

จนเกินไป ผู้จัดท าจึงได้ซื้อตัวยุ่งมาในราคา 1000 บาท พอมาเล่นจริง ตัวยุ่งก็สามารถท าได้ตามที่

ผู้จัดท าต้องการ 

2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Easter Egg นั้นด าเนิน 

เรื่องในห้องเดียว การเลือกสถานที่ถ่ายท าจึงต้องเลือกห้องที่เหมาะกับบุคลิกของตัวละคร และเหมาะ

กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวละครจะต้องประสบพบเจอ รวมถึงสะดวกต่อการถ่ายท า  

 

   ส
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2.1 ห้องพัก The Station 

 ที่ผู้จัดท าเลือกห้องพักใน The Station เพราะเดินทางสะดวก ติดต่อง่าย และ

การจัดวางห้องก็เหมาะสมกับบทและตัวละคร รวมถึงมีบรรยากาศ แสง ที่ดี ท าให้ง่ายต่อการจัดห้อง

และจัดแสงในการถ่ายท า  

 

 

ภาพที่ 4-5 ห้องพัก The Station 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

3.1 ไข่อีสเตอร์และตระกร้าไข่อีสเตอร์  เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีส าคัญมาก 

เพราะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจของอีฟให้หายกลับไปเป็นปกติ และเป็นตัวที่ท าให้เรื่องด าเนิน 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 ตะกร้าและไข่อีสเตอร์ 
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3.2 ไวโอลิน เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีส าคัญ เพราะ เป็นเครื่องดนตรีที่บ่ง

บอกถึงความชอบของอีฟ และเป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงท าให้อีฟต้องกลายเป็นคนซึมเศร้า รวมถึงเป็น

เครื่องดนตรีที่กลับมาบ าบัดจิตใจของอีฟอีกด้วย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-7 ไวโอลิน 

 

3.3 โน้ตดนตรี ถูกน ามาใส่ในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เพ่ือแสดงถึงความชอบดนตรีในตัว

นางเอก  

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 โน้ตดนตรี 
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3.4 โคมไฟ เป็นหนึ่งในของที่นางเอกต้องใช้เพ่ือสร้างความอบอุ่นให้แก่ไข่ และเป็น

สิ่งที่ท าให้สีของภาพอุ่นขึ้นด้วย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 โคมไฟ 

 

3.5 จดหมาย สิ่งที่ท าให้นางเอกต้องตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 จดหมาย 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

4. การท าไข่อีสเตอร์เปเปอร์มาเช่ 

จากการที่ในบทภาพยนตร์เรื่อง Easter Eve ต้องมีไข่อีสเตอร์ขนาดใหญ่กว่าไข่ปกติ 

ธรรมดา เพ่ือให้กระต่ายสามารถเข้าไปอยู่และออกมาในฉากก่อนสุดท้ายได้ ผู้จัดท าจึงคิดว่าวิธีการท า

ไข่เปเปอร์มาเช่นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะสามารถท าให้ข้างในไข่กลวงได้ และกระดาษภายนอกก็

สามารถแข็งคล้ายกับเปลือกไข่ได้เช่นกัน ผู้จัดท าจึงได้ปรึกษาเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการท าเปเปอร์มา

เช่ และลงมือท าตามขั้นตอนดังนี้ 

อุปกรณ์ 

1. ลูกโป่ง 

2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 

3. กาวลาเท็ก 

4. สีอะครีลิก 

ขั้นตอนการท า 

1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่ตามต้องการ 

2. น ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ผสมกาวลาเท็กและน้ าสะอาดมาแปะให้ทั่วลูกโป่งที่

เป่าเอาไว้ประมาณ 4-5 ชั้น 

3. ตากลูกโป่งที่แปะกระดาษแล้วเพ่ือให้กระดาษแข็งตัว 

4. เมื่อกระดาษแข็งตัวและแห้งสนิทแล้วก็ลงมือทาสีขาวเป็นสีพ้ืนก่อน 

5. หลังจากลงสีขาวและผึ่งให้แห้งแล้ว ก็ทาสีเขียวและสีชมพูเป็นลายคาด

ตามล าดับ 

6. พ่ึงให้สีแห้งสนิท จากนั้นก็มาใส่ลวดลายตัวโน้ตบนไข่ด้วยสีทอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

7. เมื่อท าสีและลายบนไข่เสร็จแล้ว ก็เจาะลูกโป่งข้างในออกเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

8. ในไข่ใบที่ต้องการให้กระต่ายเข้าไปอยู่นั้นก็ท าการตัดครึ่งโดยให้รอยตัดเป็นรูป

ฟันฉลาม เพ่ือเวลาที่กระต่ายออกมาจากไข่นั้น จะดูเหมือนไข่ท่ีฟักตัว 

 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวางแผนการถ่ายท า  
Overall 
 ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 

 

SCEN
E 

TIM
E 

INT/EX
T 

SET/LOCATI
ON 

CAST DESCRIPTION PROP REMARK 

1 D1 INT ห้องอีฟ เต็ม เห็นสภาพห้องและอีฟที่นอนเหม่อลอยอยู่บนเตียง ตัดสลับกับ
อีฟที่เล่นไวโอลินอย่างขมักเข้น 

กล่องไวโอลินที่มีฝุ่นเกาะ , 
ไวโอลิน ,นาฬิกาวางบนหัวนอน ,
กระดาษโน้ตรกๆบนโต๊ะ ,น  าตา
เทียม ,แสตน 

น  าตาเทียมไหล 

2 N1 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตู เมื่ออกไปเปิดประตูก็เจอ
ตะกร้าไข่อีสเตอร์ แล้วเอาเข้ามาวางไว้บนโต๊ะในห้อง 

นาฬิกา , ตะกร้า , ไข่อีสเตอร์ , 
โน้ตเพลงบนโต๊ะ 

 

3 D2 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟเดินมาดูไข่ แล้วพบว่าไข่มีสีซีดลง เลยเอาโคมไฟมาส่อง  โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ตรกๆบน
โต๊ะ 

 

4 D2 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟไปหยิบผ้าพันคอมาห่มให้ไข่ ผ้าพันคอ  
5 D2 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟเอาผ้าพันคอมาห่มให้ไข่ สักพักสังเกตเห็นลายบนไข่จึงนึกถึง

ไวโอลิน และเดินออกไปหยิบไวโอลิน 
โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ตรกๆบน
โต๊ะ , ผ้าพันคอ  

 

6 D2 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟมาหยิบไวโอลินที่เก็บไว้นานด้วยความรู้สึกจะเล่นดีไม่เล่นดี 
แต่ก็ตัดสินใจหยิบไปเล่นเพื่อไข่  อีฟเดินถือไวโอลินมาท่ีไข่ และ
ลองเล่นไวโอลินให้ไข่ ไข่เกิดสั่นดุ๊กดิ๊ก 

โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ตรกๆบน
โต๊ะ , ผ้าพันคอ , ไวโอลิน 
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ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 
 

 
 

 
 

7 D3 INT ห้องอีฟ เต็ม คัทย่อย อีฟเล่นกับไข่ 
             นอนอ่านนิทานให้ไข่ฟัง 
             เล่นไวโอลินให้ไข่ 
             ไข่สีสดใส 

หนังสือนิทาน ,ตะกร้า+ไข่ 
,ไวโอลิน 

 

8 N2 INT ห้องอีฟ เต็ม  อีฟนอนกอดไข่แล้วไข่กลิ งตกจากเตียง ไข่  
9 D6 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟตื่นมาไม่เจอไข่ หาไข่บนที่นอนแล้วก็เจอว่าไข่ตกเตียงและ

ร้าว 
ไข่ ไข่ร้าว 

10 D6 INT ห้องอีฟ เต็ม อีฟมาหาพลาสเตอร์ไปแปะให้ไข่ และเล่นไวโอลินเพ่ือช่วยรักษา
ไข่ 

พลาสเตอร์ ,ตะกร้า+ไข่แปะพลา
สเตอร์ , ไวโอลิน  อุปกรณ์ท าแผล 

ลิ นชักอย่ารก  

11 N3 INT ห้องอีฟ เต็ม+
กระต่า

ย 

อีฟเล่นไวโอลินอย่างเหนื่อยล้า แต่ก็พยายามเล่นต่อไป ไข่ดุ๊กดิ๊ก
และฟักตัวในที่สุด อีฟเห็นก็ดีใจ 

ตะกร้า+ไข่แปะพลาสเตอร์ ,
ไวโอลิน 

 

12 D7 INT ห้องอีฟ เต็ม+
กระต่า

ย 

อีฟเล่นไวโอลินอย่างมีความสุข และมีกระต่ายนั่งฟังอยู่ ไวโอลิน  แสตน  โน้ต  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Breakdown 
วันที่ 1  8.30-18.30 น.  25 พฤศจิกายน 2556 
 ห้องพัก The Station ชั น 17 ห้อง 433 
ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 
 

Time Scen
ce 

Cu
t 

Int/
Ext 

D/
N 

Locatio
n 

Description Cast  Set Prop  Remark  

08.00-09.00      On location + ทานข้าว    

09.00-10.30 1 1-
15 

Int D
1 

ห้องอีฟ เห็นสภาพห้องและอีฟที่นอนเหม่อลอยอยู่บนเตียง+ตอน
อีฟซ้อมไวโอลินอย่างหนักหน่วง 

เต็ม   กล่องไวโอลินที่มีฝุ่นเกาะ , 
ไวโอลิน ,นาฬิกาวางบนหัว
นอน ,กระดาษโน้ตรกๆบน
โต๊ะ ,น  าตาเทียม  

น  าตาเทียม
ไหลจากตา 

10.30-11.30 3 1-6 Int D
2 

ห้องอีฟ อีฟเดินมาดูไข่ แล้วพบว่าไข่มีสีซีดลง เลยเอาโคมไฟมาส่อง เต็ม   โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ต
รกๆบนโต๊ะ 

 

11.30-12.00 5 1-5 Int D
2 

ห้องอีฟ อีฟเอาผ้าพันคอมาห่มให้ไข่ สักพักสังเกตเห็นลายบนไข่จึง
นึกถึงไวโอลิน และเดินออกไปหยิบไวโอลิน 

เต็ม   โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ตรกๆ
บนโต๊ะ , ผ้าพันคอ  

 

12.00-13.00      พักเท่ียง    
13.00-14.30 6 1-

12 
Int D

2 
ห้องอีฟ อีฟมาหยิบไวโอลินที่เก็บไว้นานด้วยความรู้สึกจะเล่นดีไม่

เล่นดี แต่ก็ตัดสินใจหยิบไปเล่นเพื่อไข่  อีฟเดินถือไวโอลิน
มาท่ีไข่ และลองเล่นไวโอลินให้ไข่ ไข่เกิดสั่นดุ๊กดิ๊ก 

เต็ม   โคมไฟ , ตะกร้า+ไข่ , โน้ต
รกๆบนโต๊ะ , ผ้าพันคอ , 
ไวโอลิน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

14.30-15.00 4 1-5 Int D
2 

ห้องอีฟ อีฟไปหยิบผ้าพันคอมาห่มให้ไข่ เต็ม   ผ้าพันคอ  

15.00-16.00 7 1-3 Int D
3 

ห้องอีฟ คัทย่อย อีฟเล่นกับไข่ 
             นอนอ่านนิทานให้ไข่ฟัง 
             เล่นไวโอลินให้ไข่ 
             ไข่สีสดใส 

เต็ม   หนังสือนิทาน ,ตระกร้า+ไข่ ,
ไวโอลิน 

 

16.00-17.30 9 1-8 Int D
6 

ห้องอีฟ อีฟตื่นมาไม่เจอไข่ หาไข่บนที่นอนแล้วก็เจอว่าไข่ตกเตียง
และร้าว 

เต็ม   ไข่ ไข่ร้าว 

17.30-18.30      เก็บของกลับบ้าน    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ 2  8.00-16.30 น.  29 พฤศจิกายน 2556 
      ห้องพัก The Station ชั น17 ห้อง 433 
ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

 
 

Time Scence Cut Int/Ext D/N Location Description Cast 
wardrobe 

Set Prop  Remark  

08.00-09.00      On location + ทานข้าว    

09.00-09.10 4 1 Int D2 ห้องอีฟ MLS ด้านหลังอีฟมาเปิดต้เสื อผ้า เต็ม  
ชุดนอนสีน  า
เงิน 

ผ้าพันคอ  

09.10-09.20 4 2 Int D2 ห้องอีฟ MCU ด้านหน้าอีฟค้นหาผ้าจากในตู้เสื อผ้า เต็ม  
ชุดนอนน  า
เงิน 

ผ้าพันคอ  

09.20-09.30 4 3 Int D2 ห้องอีฟ CU มืออีฟหาผ้าเจอแล้วปิดประตู เต็ม  
ชุดนอนสีน  า
เงิน 

ผ้าพันคอ  

09.30-09.45 1 1+2+3+4 Int D1 ห้องอีฟ Inset สภาพห้องมุมกว้าง 
โต๊ะที่มีโน้ตรกๆ และเห็นจดหมายผ่านๆ 

 กล่องไวโอลิน 

เต็ม 
ชุดนอน
มืดมน 

กล่องไวโอลินที่มีฝุ่นเกาะ , 
นาฬิกาวางบนหัวนอน ,
กระดาษโน้ตรกๆบนโต๊ะ , 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 
 

 
 

09.45-10.00 1 5 Int D1 ห้องอีฟ ภาพกว้าง อีฟนอนอยู่บนเตียง เต็ม 
ชุดนอน 

  

10.00-10.10 1 7 Int D1 ห้องอีฟ MCU อีฟนอนอยู่บนเตียง เต็ม 
ชุดนอน 

  

10.10-10.20 1 9+13 Int D1 ห้องอีฟ CU หน้าอีฟเหม่อลอย เต็ม 
ชุดนอน 

  

10.20-10.30 1 15 Int D1 ห้องอีฟ CU หน้าอีฟหลับตา+น  าตาไหล เต็ม 
ชุดนอน 

น  าตาเทียม น  าตาไหล 

10.30-10.40 10 1 Int D6 ห้องอีฟ CU มืออีฟหาพลาสเตอร์จากในลิ นชัก  

 

เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

พลาสเตอร์ ,ตะกร้า+ไข่แปะพ

ลาสเตอร์ , ไวโอลิน  อุปกรณ์

ท าแผล 

 

10.40-10.45 10 2 Int D6 ห้องอีฟ MCU หน้าอีฟกังวล เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

10.45-10.55 10 3 Int D6 ห้องอีฟ MS อีฟอุ้มไข่ไว้บนตัก แปะพลาสเตอร์ให้ เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

10.55-11.00 10 4 Int D6 ห้องอีฟ MCU รับหน้าอีฟ เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 
 

11.00-11.10 10 5 Int D6 ห้องอีฟ MCU ผ่านไหล่อีฟแปะพลาสเตอร์ให้ไข่ 
น  าตาหยดแหมะ 

เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

11.10-11.25 10 6+8+10 Int D6 ห้องอีฟ MS อีฟเดินเอาไช่ไปวางไว้ในตระกร้า หยิบ
โคมไฟส่อง เอาผ้ามาห่มให้ไข่ แล้วหยิบ
ไวโอลินจากบนโซฟา แล้วมาเล่นให้ไข่ฟัง 

เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

11.25-11.35 10 7 Int D6 ห้องอีฟ MCU หน้าอีฟมองไข่แบบเศร้า ตอนวางไข่
ในตระกร้า 

เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

11.35-11.45 10 9 Int D6 ห้องอีฟ MCU หน้าอีฟเล่นไวโอลินเศร้าๆ แต่ก็ตั งใจ
เล่นให้ไข่ 

เต็ม 
ชุดสีเทาขาว 

  

11.45-12.00 12 1 Int D7 ห้องอีฟ อีฟเล่นไวโอลินอย่างมีความสุข เห็น
กระต่ายเงาๆฟอร์กราว 

เต็ม   
กระต่าย 
ชุดน่ารัก
สดใส 

ไวโอลิน    

12.00-12.15 12 2 Int D7 ห้องอีฟ Dolly ผ่านหลังอีฟเห็นกระต่ายนั่งฟังอยู่    

12.15-13.15      พักเท่ียงจ้า    

13.15-13.30 2 1+4 Int N1 ห้องอีฟ MS อีฟสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตู  
หันไปมองนาฬิกา + อีฟดึงผ้าห่มขึ นคลุม
อย่างร าคาญ แต่มีเสียงเคาะประตูอีก อีฟ
ลุกขึ นอย่างร าคาญ 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

นาฬิกา , ตะกร้า , ไข่อีสเตอร์ 
, โน้ตเพลงบนโต๊ะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 
 
 

 

 

13.30-13.45 2 3 Int N1 ห้องอีฟ MCU อีฟสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตู  
หันไปมองนาฬิกา และหน้าอีฟหงุดหงิด 
และดึงผ้าห่มนอนต่อ 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

13.45-13.50 2 2 Int N1 ห้องอีฟ CU  นาฬิกา ตี3 เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

13.50-13.55 2 5 Int N1 ห้องอีฟ CU  เท้าอีฟก้าวลงจากเตียง เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

13.55-14.05 2 13 Int N1 ห้องอีฟ MS  อีฟถือตะกร้าเข้ามาในห้อง วาง
ตะกร้าไว้บนโต๊ะ และเดินออกไปนอนต่อ 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

14.05-14.15 2 14 Int N1 ห้องอีฟ MCU  อีฟวางตระกร้าไว้บนโต๊ะ และ
เดินออกไปนอนต่อ 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

14.15-14.20 2 15 Int N1 ห้องอีฟ CU  ไข่ในตะกร้า เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

14.20-14.25 2 6 Int N1 ห้องอีฟ MCU  ผ่านไหล่อีฟเดินไปเปิดประตู    

14.25-14.30 2 7 Int N1 ห้องอีฟ MS ด้านข้างอีฟออกมาชะโงกหน้าซ้าย
ขวา 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 

14.30-14.45 2 8+10+12 Int N1 ห้องอีฟ MCU ด้านหน้าอีฟชะโงกหน้าออกมา
ข้างนอกแต่ไม่เห็นใคร  และก าลังจะปิด
ประตู แล้วก็สายตาไปสะดุดมองข้างล่าง  
+  อีฟก้มหยิบตระกร้าขึ นมา + อีฟถือ
ตะกร้าไช่ท าหน้าตัดสินใจ 

เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

14.45-14.50 2 9 Int N1 ห้องอีฟ POV อีฟมองไข่ เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

14.50-15.00 2 11 Int N1 ห้องอีฟ CU หน้าอีฟมองไข่ และเอาไข่ไปใกล้ๆหู เต็ม 
ชุดมืดมน 

  

15.00-15.10 8 1 Int N2 ห้องอีฟ MS อีฟหยิบไข่จากตะกร้าเอามานอนกอด
ด้วย 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

ไข่  

15.10-15.20 8 2 Int N2 ห้องอีฟ MCU อีฟจัดท่านอนไข่แล้วก็ลงไปนอน
กอดไข่ 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

15.20-15.25 8 3 Int N2 ห้องอีฟ CU หน้าอีฟ มีความสุข เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

15.25-15.30 8 4 Int N2 ห้องอีฟ CU ไข่ในอ้อมกอดอีฟ เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

15.30-15.40 8 5 Int N2 ห้องอีฟ MS อีฟนอนหลับกอดไข่ และพลิกตัวท า
ให้ไข่กลิ งตกจากเตียง 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 
 

 
 

15.40-15.45 8 6 Int N2 ห้องอีฟ MCU  ไข่กลิ งตกเตียง    

15.45-16.00 11  1 Int N3 ห้องอีฟ MS อีฟเล่นไวโอลินท่าทางเหนื่อยล้า แต่ก็
ยังพยายามเล่นต่อไป 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

ตะกร้า+ไข่แปะพลาสเตอร์ ,
ไวโอลิน 

 

16.00-16.10 11 2    MCU อีฟเล่นไวโอลินท่าทางเหนื่อยล้า แต่
ก็ยังพยายามเล่นต่อไป 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

16.10-16.15 11 3    CU หน้าอีฟ เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

16.15-16.20 11 4    MCU ผ่านไหล่เห็นไข่ 
 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

16.20-16.25 11 5    CU ไข่ดุ๊กดิ๊ก    

16.25-16.35 11 6    MS ผ่านไข่ เห็นอีฟเล่นไวโอลินต่อไป
เรื่อยๆไม่ได้มอง และไข่ก็ดุ๊กดิ๊ก 

เต็ม 
ชุดขาวเทา 

  

16.35-16.50 11 7    MCU หน้าอีฟเคร่งเครียดเล่นไวโอลินไป
เรื่อย และไม่ได้มองไข่ แล้วก็มีเสียงไข่แตก 
อีฟหันไปมองไข่หน้าอีฟตกใจ และยิ ม 
 

เตม็ 
ชุดขาวเทา 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 
 

 

16.50-16.55 11 8    MCU ผ่านไหล่อีฟเห็นไข่ฟัก มีกระต่าย  เต็ม 
กระต่าย 
ชุดขาวเทา 

  

16.55-17.00 11 9    MCU ผ่านกระต่ายเห็นอีฟเข้าไปหา
กระต่าย+หน้าอีฟยิ มดีใจ 

เต็ม 
กระต่าย 
ชุดขาวเทา 

  

17.00-17.30       เก็บของกลับบ้าน    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 
 จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์
เรื่อง Easter Eve ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
 
ฉากที่1 ภายใน / ห้องอีฟ / เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-1 ฉากท่ี 1 
 อี ฟ น อ น เ ห ม่ อ อ ยู่ อ ยู่ บ น เ ตี ย ง
ท่าทางเศร้าสร้อย เพราะ นึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมา
ว่าเธอพยายามอย่างหนักในการซ้อมไวโอลินเพ่ือให้สอบผ่านในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดนตรี แต่
กลับมีจดหมายส่งมาให้เธอว่าเธอสอบไม่ผ่าน ท าให้เธอเสียใจมากจนเก็บไวโอลินไว้และไม่หยิบมันมา
เล่นอีกเลย 
 ฉากเปิดเรื่องเริ่มต้นด้วยสภาพห้องที่รก เละเทะ สะท้อนถึงจิตใจของผู้อาศัยอยู่คือ อีฟ 
เด็กสาวที่นอนเหม่อลอยอยู่บนเตียง ไม่มีใจจะท าอะไรเพราะผิดหวังจากการสอบเข้าเรียนต่อใน
โรงเรียนดนตรี ท าให้เธอกลายเป็นคนเก็บตัว และเลือกที่จะหนีปัญหาโดยการเอาไวโอลินเก็บเข้า

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กล่องและไม่เล่นมันอีกเลย ในฉากนี้สีบรรยากาศจะออกอมฟ้า สะท้อนถึงอารมณ์ สภาพจิตใจของ
นางเอกท่ีตกอยู่ในความรู้สึกด้านลบ ม่านที่ถูกปิดไว้มิดชิดสื่อถึงว่าเธอได้ปิดจิตใจของเธอแล้ว 
 
ฉากที่ 2 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 
 

 

 
ภาพที่ 5-2 ฉากท่ี 2 
 อีฟถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงเคาะประตู เธอไปเปิดประตูอย่างหงุดหงิดและได้พบกับไข่อี
สเตอร์ที่อยู่ในตระกร้า เธอได้ยินเสียงหัวใจจากไข่ จึงพามันเข้ามาในห้อง 
 ฉากนี้เป็นฉากที่เธอได้พบกับไข่อีสเตอร์ และรู้ว่ามันต้องมีชีวิตเพราะเธอได้ยินเสียงหัวใจ
ดังออกมาจากไข่ เธอจึงพามันเข้าไปในห้องสื่อถึงว่าเธอได้รับไข่ใบนี้เข้าไปในใจเธอแล้วถึงเธอจะไม่รู้ตัว
ก็ตาม 
 ฉากนี้สีบรรยากาศยังคงเป็นสีฟ้า เพราะจิตใจของเธอยังไม่ได้รับการเยียวยา และภายใน
ห้องจะมืดกว่าภายนอกห้องเล็กน้อยเพ่ือสื่อว่าตอนนี้เธอปิดใจตัวเองจนมันด ามืดไปหมด แต่พอเธอ
เปิดประตูออกมาก็จะเจอกับไข่ สิ่งทีจ่ะน าความสว่างมาสู่จิตใจของเธอ 
 
 
 
ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-3 ฉากท่ี 3 

อีฟเดินมา เจอไข่ในตระกร้ามีสีซีด
ลงและเสียงหัวใจก็เบาลง เธอจึงพยายามช่วยชีวิตไข่ด้วยการเอาโคมไฟมาส่องเพ่ือให้ไข่อบอุ่นขึ้น 

ในฉากนี้เป็นฉากที่สีบรรยากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นให้เห็นว่าจิตใจของอีฟเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
ไข่อีสเตอร์ได้เข้ามาท าให้จิตใจที่มืดด าของเธอเริ่มเห็นทางสว่าง 

 หลังจากเปิดโคมไฟเพ่ือไข่ สีบรรยากาศของภาพจะเหลืองขึ้นตามสีของโคมไฟ เพราะว่า
นั่นเป็นสิ่งแรกที่เธอได้ท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 ฉากที่ 4 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน  
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ภาพที่ 5-4 ฉากท่ี 4 

อีฟรู้สึกว่าการเปิดโคมไฟส่องให้ไข่อย่างเดียวไม่พอ เธอจึงเดินไปหยิบผ้าพันคอเพ่ือมาห่ม
ให้ไข่อีสเตอร์ ในขณะก าลังห่มผ้าให้ไข่ เธอก็สังเกตเห็นลวดลายบนไข่ซึ่งเป็นรูปตัวโน้ตท าให้เธอคิดว่า
ไข่อาจจะต้องการเสียงเพลงในการมีชีวิตรอด 

ฉากนี้จะเห็นว่าความรู้สึกเป็นห่วงต่อไข่ของเธอมากข้ึน จากที่ไม่สนใจ ตอนนี้กลายเป็น
ว่าเธอพยายามทุกทางเพ่ือช่วยให้ไข่มีชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้จะต้องกลับไปเล่นไวโอลินที่เคยท าให้เธอเสียใจ 
แต่เธอก็ยอมกลับไปเล่นเพราะมันอาจจะท าให้หนึ่งชีวิตได้มีชีวิตอยู่ต่อไป 

 

 ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากท่ี 5 

อีฟตัดสินใจไปหยิบไวโอลินออกมาอีกครั้ง เธอยอมเล่นไวโอลินอีกครั้งหนึ่งเพราะมัน
อาจจะช่วยชีวิตไข่ได้ พอเธอเล่นไวโอลิน ไข่ก็เกิดปฏิกิริยากับเสียงไวโอลิน สั่นกระดุกกระดิก ท าให้อีฟ
ดีใจ 

 ฉากนี้เป็นฉากส าคัญที่ท าให้อีฟกลับมาเล่นไวโอลินอีกครั้งหนึ่ง ในตอนที่ไข่เกิดปฏิกิริยา
สั่นกระดุกกระดิก ท าให้อีฟรู้ว่าเสียงเพลงของเธอก็มีความหมายต่ออะไรบางอย่าง ไม่ใช่แค่ตัวเธอ แต่
เสียงเพลงของเธอสามารถท าให้ไข่มีชีวิตต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากท่ี 6 

   ส
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 MONTAGE อีฟท ากิจกรรมต่างๆกับไข่อีสเตอร์ ทั้งพูดคุยกับไข่ อ่านนิทาน และเล่น
ไวโอลินให้ไข่ฟัง เป็นช่วงเวลาที่ท้ังอีฟและไข่มีความสุขด้วยกัน 

 ฉากนี้เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยของอีฟที่มีต่อไข่มากข้ึน จะเห็นว่าทั้งตัว
เธอเองและไข่ดูสดใสขึ้น  สีภาพออกโทนอบอุ่น สื่อถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวนางเอก ไม่
เย็นชาเหมือนในฉากแรก ผ้าม่านที่เปิดรับให้แสงอาทิตย์เข้ามาอย่างเต็มที่ สื่อถึงว่าตอนนี้เธอมี
ความสุขและเปิดใจอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 ฉากที่ 7 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากท่ี 7 

 อีฟ เอาไข่อีสเตอร์ไปนอนกอดด้วยบนเตียง ตกกลางคืน พอเธอพลิกขยับตัว ก็ท าให้ไข่
กลิ้งตกเตียง 

 

   ส
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 ด้วยความรักมากอีฟจึงอยากเอาไข่อีสเตอร์ไปนอนกอดด้วย เธอรู้สึกว่าการกอดไข่เป็น
การให้ความรักความอบอุ่นแก่มัน แต่ด้วยความไม่ระวัง เมื่อเธอพลิกตัว ท าให้ไข่กลิ้งตกเตียง ซึ่ง
เกือบจะท าให้เธอผิดหวังอีกครั้ง 

 ในฉากนี้ แม้เป็นฉากกลางคืน แต่สีของบรรยากาศเริ่มกลับมาเป็นสีฟ้าอีกครั้ง สื่อว่าก าลัง
จะมีอะไรบางอย่างที่อาจท าให้เธอกลับไปเป็นคนเก็บตัวเกิดขึ้น 

 

 

 

 

ฉากที่ 8 ภายใน / ห้องอีฟ / เช้า 

 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากท่ี 8 
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 อีฟตื่นมาในตอนเช้าและไม่พบไข่บนที่นอนก็ตกใจและพยายามหาไข่ จนไปเจอไข่ตก
เตียง มีรอยแตกร้าวอยู่ เธอรีบอุ้มไข่ข้ึนมาและพบว่ามันมีสีซีดลงและเสียงหัวใจก็เบาลง 

 ฉากนี้เป็นจุดที่ท าให้อีฟตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีก าลังจะผิดหวังอีกครั้ง เมื่อไข่ที่เธอท้ังรัก
และเฝ้าทะนุถนอมมาอย่างดีก าลังจะตาย อีฟต้องตัดสินใจว่าจะยอมแพ้แล้วกลับสู่ภาวะเศร้าซึมอีฟ
ครั้งหนึ่งหรือจะพยายามสู้เพื่อรักษาชีวิตของไข่ให้อยู่กับเธอต่อไป 

 ในฉากนี้ ถึงไข่จะตกแตกจนอาจจะท าให้เธอสิ้นหวังอีกครั้ง แต่โททนสียังคงเป็นสีเหลือง
สื่อว่าคราวนี้ ใจของเธอไม่ได้ยอมแพ้เหมือนคราวที่แล้ว เธอยังคงมีจิตใจที่ยังคิดจะท าให้ไข่มีชีวิตต่อไป 

 

ฉากที่ 9 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากท่ี 9 

 อีฟพยายามรักษาชีวิตไข่ด้วยการเอาพลาสเตอร์มาปิดรอยร้าว เอาโคมไฟมาส่องเพ่ือให้
ความอบอุ่น และเล่นไวโอลินเพ่ือหวังจะให้เสียงเพลงต่อชีวิตให้ไข่ไม่ตาย 

   ส
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 ฉากนี้จะเห็นถึงความพยายามของอีฟที่ท าทุกวิธีเพ่ือพยายามรักษาชีวิตของไข่ให้จนถึง
ที่สุด 

 ในฉากนี้โทนสียังคงเป็นสีเหลืองสื่อถึงจิตใจที่ยังไม่ยอมแพ้ของเธอ 

 

 

 

 

ฉากที่ 10 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 อีฟเล่นไวโอลินตั้งแต่เช้าจนมืด โดยหวังว่าเพลงที่เธอเล่นจะช่วยให้ไข่ดีขึ้น จู่ๆไข่ก็เริ่มมี
ปฏิกิริยาด้วยการสั่นกระดุกกระดิกแต่อีฟไม่ทันสังเกต จนเธอได้ยินเสียงปริแตกของไข่ เมื่อเธอหันไปดู
ตามเสียง ก็เห็นไข่ก าลังฟักตัวออกมาเป็นกระต่าย 

 ฉากนี้จะเห็นว่าความพยายามของเธอมีความหมายแล้วจากการที่เธอไม่ยอมแพ้
เสียงเพลงของเธอได้ท าให้ไข่ฟักตัวและออกมาเป็นกระต่าย 

 ในฉากที่เริ่มมีความมืดเกิดข้ึน จะเห็นว่าตัวของอีฟเริ่มมืดลง แต่ไข่ยังคงมีโคมไฟส่องอยู่ 
จนเมื่อไข่ฟักตัว อีฟได้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ไข่ ท าให้เธอได้รับแสงของโคมไฟด้วย ท าให้ตัวของเธอ
กลับมาสว่างอีกครั้ง 

 

ฉากที่ 11 ภายใน / ห้องอีฟ / กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 

 อีฟเล่นไวโอลินอย่างมีชีวิตชีวา ต่างจากท่ีเธอเคยเล่นอย่างเคร่งเครียดในตอนก่อนที่จะ
เจอกับไข่อีสเตอร์ โดยมีกระต่ายคอยฟังอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเธอ 

 ฉากนี้โทนสีจะอบอุ่น ภาพของอีฟจะดูฟุ้งราวกับความฝัน สื่อว่าในใจของเธอตอนนี้มี
ความสุขเหมือนอยู่ในความฝัน และอีฟจะสดใสที่สุดตั้งแต่เริ่มเรื่องมาราวกับเธอได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

   ส
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ซึ่งเชื่อมกบัเทศกาลอีสเตอร์ที่มีความหมายถึงการเกิดใหม่ และมีกระต่ายกับไข่เป็นสัญลักษณ์ของ
เทศกาล เรื่องราวที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุการณ์ก่อนวันอีสเตอร์ (Easter Eve) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

บทที่  6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าในตัวเองเรื่อง “Easter Eve” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับกำรบ าบัดตนเองจาก
ภาวะซึมเศร้า ด้วยสัตว์และดนตรี โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี บทความ และ
แหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้นซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนถ่ายท า
ภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างาน
ตามขั้นตอนข้างต้น ท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีสร้างภาพยนตร์โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิด 
ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ถ่ายท า ตลอดจนการคัดเลือก
นักแสดงที่มีความสามารถและเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผนการท างานก่อนการถ่าย
ท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียด
ทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท าได้วางไว้และเป็นที่
น่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช่ระยะเวลาในการด าเนินงานนานที่สุด เริ่มตั้งแต่การ

พยายามคัดสรรประเด็นแนวคิดท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการบ าบัดโรคซึมเศร้าด้วยสัตว์และดนตรี ไปสู่การ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ดนตรีบ าบัด และการบ าบัดด้วยสัตว์ในอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาอ้างอิง
สู่การสร้างเป็นบทภาพยนตร์ที่เรื่อง Easter Eve ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโรค
ซึมเศร้าจากการผิดหวังอย่างรุนแรง จนเธอได้มาพบกับไข่อีสเตอร์หน้าห้อง ไข่ท่ีจะท าให้เธอกลับไปมี
จิตใจอันปกติอีกครั้ง ซึ่งผู้จัดท าต้องมีการคัดกรองบทภาพยนตร์และปรับปรุงรายละเอียดต่างๆก่อนจะ
มาสรุปเป็นบทภาพยนตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจริง ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 5 เดือนในขั้นตอนนี้ และยังมีการหา
สถานที่ถ่ายท าและการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ อีกท้ังยังต้องเตรียมงาน
ก่อนการถ่ายท าซึ่งเป็นรายละเอียด ก าหนดการถ่ายท า การจัดตารางของทีมงานและนักแสดงให้

   ส
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ตรงกัน รวมไปถึงเครื่องแต่งกายของนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องออกแบบตามความ
เหมาะสม ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะในส่วนนี้ 

 
2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 

  การจัดการเวลาให้เหมาะสมเป็นหัวใจส าคัญในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างาน
ร่วมกับคนจ านวนมาก และยังต้องจัดสรรเวลาของทั้งทีมงานและนักแสดงให้ตรงกัน รวมถึงต้อง
จัดการเวลาในการถ่ายท าให้เป็นไปตามก าหนดการถ่ายท าอีกด้วย ดังนั้น การเตรียมงานก่อนการถ่าย
ท าท่ีดี จะช่วยให้ขั้นตอนการถ่ายท าเกิดอุปสรรคน้อยที่สุด 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการความช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะจะเป็นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดและประสบการณ์ของผู้ตัดต่อใน
การตัดต่อทั้งทางด้านภาพและเสียง เพื่อให้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Easter Eve” ออกมำอย่ำงสมบูรณ์ 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 
 ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ประกอบฉากที่หาได้ไม่ตรงความต้องการ 
เนื่องจากในบทภาพยนตร์เรื่อง “Easter Eve” ต้องมีไข่อีสเตอร์เป็นอุปกรณ์

ประกอบฉากท่ีส าคัญ และไข่อีสเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่พอให้กระต่ายเข้าไปอยู่ได้เพ่ือในฉากสุดท้าย
กระต่ายจะต้องออกมาจากไข่อีสเตอร์ แต่ผู้จัดท าไม่สามารถหาไข่ที่มีขนาดใหญ่ขนาดที่ต้องการได้ จึง
ตัดสินใจท าข้ึนมาใหม่โดยใช้วิธีท าจากกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ ซึ่งสามารถก าหนดขนาดได้ตาม
ต้องการ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือ พ้ืนผิวภายนอกของกระดาษไม่สามารถท่ีจะท าให้เรียบเนียนเหมือน
ไข่จริงได้ ถึงจะใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ตาม และด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆ ท าให้ผู้จัดท า
ต้องตัดสินใจใช้ไข่เปเปอร์มาเช่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากดังที่เห็นในภาพยนตร์ 

 
2. ตารางเวลาของทีมงานซึ่งให้ได้ไม่เต็มที่ 

เนื่องจากผู้จัดท าเป็นนักแสดงเอง จึงไม่มีปัญหาในการจัดสรรเวลาของนักแสดง แต่ก็
มีปัญหาในการจัดสรรเวลาของทีมงาน เนื่องจากทีมงานแต่ละคนก็มีงานของผู้จัดท าคนอ่ืนๆที่ต้อง
ช่วยเหลือกัน และด้วยต้องออกกองหลายกองท าให้เวลาที่ว่างตรงกันจึงมีไม่มากนัก แต่ผู้จัดท าก็
สามารถจัดหาเวลาได้ 2 วัน ซึ่งน้อยกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก แต่สุดท้ายก็สามารถถ่ายท าภาพยนตร์สั้น
เรื่องนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้องการ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

ข้อเสนอะแนะ 
1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Easter Eve  เป็นกำรพยำยำมสะท้อนให้เห็นถึงกำรเห็นคุณค่ำ 

ในตัวเอง เพ่ือบอกเล่าให้คนดูได้รู้และเข้าใจถึงภาวะซึมเศร้าและการบ าบัดจิตใจผ่านสัตว์และดนตรี  
2. การผลิตภาพยนตร์นั้นป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และการร่วมมือจากคน

จ านวนหนึ่ง เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว และต้องรู้จักการ
ท างานกันเป็นทีม 

3. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานอย่างเข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอน 
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