บทที4่
ผลการจัดทาโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทำได้เข้ำรับกำรฝึ กปฏิบตั ิงำนในสถำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์ คณะแพทย์
ศำสตร์ศิริรำชพยำบำลในตำแนนงงผูช้ งยยชงำงกล้งงและตัดตงงโดยได้รับมงบนมำยงำนใน้ผลิตสื่ งเพื่ง
เพื่งใน้คยำมรู ้ในทงำกำยบริ นำรตงงประชำชนทัย่ ไป โดยผลกำรปฏิบตั ิงำนมีดงั นี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิตการ์ ตูนสองมิติ (Pre-Production)
4.1.1 คณะผู้จัดทาประชุมกับผู้อานวยการฯ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ดั ทำได้ยำงแผนขั้นตงนในกำรผลิตกำร์ตูน ใน้ตรงตำมคยำมต้งงกำรขงงบุคลำกรและผู ้
ประสำนงำน โดยกำร์ตูนจะมีคยำมยำยประมำณ 5 นำที โดยมีรำยละเงียดนลังกำรประชุมงงกดังนี้
4.1.2 คิดโครงเรื่ อง
นลังจำกกำรประชุมได้ทรำบถึงนัยข้งขงงกำรทำงำนแล้ย ซึ่ งทำเกี่ยยกับกำยบริ กำรทำงคณะผู ้
จัดจึงได้ทำกำรคิดโครงเรื่ งง โดยใสง เนื้ งนำเรื่ งงรำยในกำรเปิ ดเรื่ งงกงงนเข้ำเนื้ งนำนลักคืงในสง ยน
ขงงกำยบริ นำรเพื่งใน้เนื้ งเรื่ งงมีคยำมนง ำสนใจและนงำติดตำมมำกขึ้นและได้นำโครงเรื่ งงไปเสนง
ตง ง บุ ค ลำกรที่ ไ ด้ม งบนมำยงำนเมื่ ง ได้รั บ กำรตรยจคยำมเรี ย บร้ งยแล้ย จึ ง ได้รั บ ค ำสั่ง ใน้ล งมื ง
ปฏิบตั ิงำนได้ทนั ที

รู ปที่ 4.1 เนื้งเรื่ งงที่ได้นำไปเสนงตงงผูม้ งบนมำยงำน
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4.1.3 คณะผู้จัดทาได้ ทาการเขียนแผนภาพก่อนทา (Story board) มีรายละเอียดดังนี้
Scene 1 : ภำพมุมกย้ำงบ้ำนริ ม
ทะเล
Scene 2 : มำดี้ (ตัยเงก) และแบรี่
(ลิงขงงมำดี้) นัง่ ตกปลำ
Scene 3 : ภำพระยะกลำง
Scene 4 : ทั้งสงงเดินกลับบ้ำน
Scene 5 : กลับถึงบ้ำน

รู ปที่ 4.2 แผนภำพกงงนกำรยำด 1
Scene 6 : ภำพระยะปำนกลำง ทำ
โบ้ (ปูง ขงงมำดี้) นัง่ งยูง
Scene 7 : ทำโบ้ลุกจำกเก้ำงี้เพื่ง
เข้ำบ้ำน
Scene 8 : ทำโบ้เดินเข้ำบ้ำนโดย
ใช้ไม้เท้ำด้ยยคยำมลำบำก
(เสี ยงมาดี้ : พรุ่ งนีผ้ มกับแบรี่จะ
ไปหาสมุนไพรในตลาดมาบารุ ง
ร่ ายกายคุณปู่ นะครับ )
Scene 9 : ภำพมุมกย้ำงบ้ำนตงน
กลำงคืนจนถึงตงนเช้ำ

รู ปที่ 4.3 แผนภำพกงงนกำรยำด 2
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Scene 10 : ภำพมุมกย้ำงตลำด
Scene 11 : มำดี้ยนื เลืงกขงง
( เสี ยง : เสี ยงสุ นัขเห่ าและเสี ยง
ร้ องของผู้หญิง )
Scene 12 : สุ นขั เนงำผูน้ ญิง
Scene 13 : แบรี่ เข้ำสู ้กบั สุ นขั
Scene 14 : มำดี้เข้ำไปคุยกับ
ผูน้ ญิง
Scene 15 : ภำพระยะใกล้ผนู ้ ญิง
แนะนำตัย

รู ปที่ 4.4 แผนภำพกงงนกำรยำด 3
Scene 16 : ภำพระยะใกล้มำดี้
แนะนำตัย
Scene 17 : ผูน้ ญิงนำขงงงงกมำ
ใน้
Scene 18 : ภำพระยะใกล้ขงงที่
ยืน่ ใน้ (นนังสื ง)
Scene 19 : ผูน้ ญิงบงกลำ
Scene 20 : มำดี้บงกลำ

รู ปที่ 4.5 แผนภำพกงงนกำรยำด 4
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Scene 21 : ภำพมุมกย้ำงมำดี้นำ
นนังสื งใน้ทำโบ้(ปูง ) ดู
Scene 22 : ภำพระยะใกล้ ทำโบ้
ดูนนังสื ง
หลังจากจบในเนื้อเรื่ องส่ วนที่ 5
นีจ้ ะเริ่มเข้ าสู่ ท่ากายบริหาร

รู ปที่ 4.6 แผนภำพกงงนกำรยำด 5
ท่ านอนหงาย
เสี ยงบรรยาย : ชันเขงำ 2 ข้ำง
ยกก้นลงยพ้นพื้น นับ 1 2 3 เงำ
ลง ทำซ้ ำแบบเดิม 5 ครั้ง

รู ปที่ 4.7 แผนภำพกงงนกำรยำด 6
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ท่ าบิดสะโพก
เสี ยงบรรยาย : นงนนงำยชัน
เข้ำ 2 ข้ำง บิดสะโพกไปทำง
ด้ำนข้ำง ซ้ำย ขยำ ทำซ้ ำ 10
ครั้ง

รู ปที่ 4.8 แผนภำพกงงนกำรยำด 7

ท่ านอนตะแคง
เสี ยงบรรยาย : กำงขำด้ำนบน
ขึ้นเล็กน้งย นับ 1 2 3 เงำขำ
ลง ทำซ้ ำ 5 ครั้ง

รู ปที่ 4.9 แผนภำพกงงนกำรยำด 8
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ท่ ายืนยา่ เท้ าอยู่กบั ที่
เสี ยงบรรยาย : มืงเกำะเก้ำงี้
ยกขำขยำซ้ำยสลับกันทำซ้ ำ
10 ครั้ง ทงำนี้จะชงยยเพิ่มคยำม
มัน่ คงขงงกำรทรงตัย และ
เพิ่มกำลังกล้ำมเนื้งขำและ
สะโพก

รู ปที่ 4.10 แผนภำพกงงนกำรยำด 9

ท่ าบริหาร
กล้ามเนื้อสะโพกด้ านด้ านข้ าง
เสี ยงบรรยาย : งยูใง นทงำยืน
มืงข้ำงซ้ำยเกำะพนักเก้ำงี้
เตะขำขยำไปทำงด้ำนข้ำง นับ
12345 เงำลง ทำซ้ ำ 10 – 20
ครั้ง สลับข้ำงทำเชงนเดี ยยกัน
ทำซ้ ำข้ำงละ 10 - 20 ครั้ง

รู ปที่ 4.11 แผนภำพกงงนกำรยำด 10
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4.2 ขั้นตอนการผลิตการ์ ตูนสองมิติ (Production and Performance)
4.2.1 ขั้นตอนการวาดและลงสี
 ใช้โปรแกรม Clip Studioในกำรยำดเส้นกำร์ ตูนเนื่ งงจำกเป็ นโปรแกรมที่เนมำะสม
สำนรับกำรยำดและลงสี กำร์ตูนเป็ นงยงำงมำกเส้นที่ได้จะมีคยำมคมชัดสยยงำมและยัง
สำมำรถสร้ำงภำพเคลื่งนไนยแบบเฟรมตงงเฟรมได้ (Frame-by-frame)

รู ปที่ 4.12 กำรรง ำงกำร์ตูน
 ตัยงยงำงกำรยำดตัยละครทำโบ้ (Scene 22) สร้ำงเลเยงร์ข้ ึนมำ ใช้เครื่ งงมืง Pen (P)
จำกนั้นเลืงกนัยแปรงขนำด 8.0 ทำกำรรง ำงโครงรง ำง กำรใช้รูปทรงเรขำคณิ ตเข้ำมำ
ในกำรรง ำงภำพจะทำใน้มงงโครงรง ำงได้งงำยขึ้นแล้ยจึงเพิม่ รำยละเงียดเข้ำไป

รู ปที่ 4.13 กำรยำดเก็บรำยละเงียดเส้นกำร์ตูน
 สร้ำงเลเยงร์ข้ ึนมำในมงคยรตั้งชื่งในแตงละเลเยงร์ใน้แตกตงำงกัน จำกนั้นทำกำรยำด
เก็บลำยละเงียดขงงเส้น
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รู ปที่ 4.14 กำรยำดกำร์ตูน
 ยำดเส้นใน้เสร็จสมบูรณ์ ตำมโครงรง ำง สำมำรถใช้เครื่ งงมืง Eraser (E) ทำกำรตก
แตงงเส้นที่เกินงงกมำได้

รู ปที่ 4.15 กำรยำดกำร์ตูนขั้นตงนสุ ดท้ำย
 เมื่งยำดเส้นเสร็ จแล้ย ทำกำรลบเลเยงร์ที่รงำงโครงรง ำงทิ้ง (Delete Layer) จะได้
ภำพกำร์ตูนที่พร้งมสำนรับกำรลงสี
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รู ปที่ 4.16 กำรยำดกำร์ตูนโดยใช้คียเ์ ฟรม
 ยำดโดยใช้ คียเ์ ฟรม (Keyframe) สังเกตในกรงบสี เนลืงง โดยแตงละคียเ์ ฟรม
จะมีเส้นรง ำงสี น้ ำเงินและสี เขียยสำมำรถยำดทับในทุกเฟรมติดตงงกันจะทำใน้
เกิดภำพเคลื่งนไนยได้

รู ปที่ 4.17 กำรลงสี กำร์ตูน 1
 ทำกำรสร้ำงเลเยงร์ไย้ใต้เลเยงร์ ที่ได้ยำดเส้นไย้เพื่งทำกำรลงสี (สังเกตกรงบสี แดง)
เลืงกใช้นัยแปรงใน้เนมำะกับพื้นที่และสำมำรถจิ้มสี ในด้ำนซ้ำยขงงเมนู (สังเกต
กรงบสี เนลืงง)
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รู ปที่ 4.18 กำรลงสี กำร์ตูน 2
 จะสังเกตได้ยำง ฉำกนลังขงงตัยละครมีคยำมโปรง งใส สำมำรถนำฉำกนลังที่ยำดแยก
ไย้มำใสง เข้ำไปในขั้นตงนสุ ดท้ำยเพื่งใน้ภำพเกิดคยำมสมบูรณ์
4.2.2 ขั้นตอนการวาดฉากหลัง
 ในขั้นตงนกำรยำดฉำกจะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เนื่งงจำกโปรแกรมมีเครื่ งง
มืงใน้เลืงกใช้ได้งยงำงครบถ้ยนโดยเฉพำะกำรเลืงกใช้นยั แปรงในกำรยำดซึ่งมีรูปรง ำง
ที่มำกมำยนลำกนลำยใน้เลืงกใช้จะเป็ นประโยชน์งยงำงมำก เชงน ในกำรยำดต้นไม้ใบ
นญ้ำที่มีรูปรง ำงลักษณะที่แตกตงำงกันงงกไป

รู ปที่ 4.19 กำรยำดฉำกนลัง 1
 ทำกำรสร้ำงเลเยงร์ แยกเป็ นสง ยนๆ และลงสี พ้นื
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รู ปที่ 4.20 กำรยำดฉำกนลัง 2
 สร้ำงเลเยงร์ไย้ขำ้ งบนเลเยงร์ที่ตง้ งกำรลงสี คลิกขยำที่เลเยงร์บนเลืงก Create clipping
mask สำมำรถลงแสงเงำได้ทนั ทีโดยที่ไมงงงกนงกพื้นที่

รู ปที่ 4.21 กำรยำดฉำกนลัง 3
 ทำกำรระบำยใน้เต็มพื้นที่และใสง รำยละเงียดจนภำพสมบูรณ์
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รู ปที่ 4.22 กำรยำดฉำกนลัง 4
 นำไฟล์สกุล .PNG ที่มีพ้นื นลังโปรง งแสงขงงตัยละครที่ลงสี เรี ยบร้งยแล้ย มำจัดยำง
โดยนำไปไย้เลเยงร์บนสุ ดเพื่งไมงใน้รำยละเงียดขงงภำพในเลเยงร์งื่นบดบัง (สังเกต
กรงบสี เนลืงง)
4.3 ขั้นตอนการหลังการผลิตการ์ ตูนสองมิติ (Post-Production)
4.3.1 จัดเรียงรูปภาพให้ เป็ นหมวดหมู่เพื่อง่ ายต่ อการตัดต่ อโดยแบ่ งตามนี้

รู ปที่ 4.23 กำรจัดเรี ยงใน้เป็ นนมยดนมูง

26
 Folder รู ปภำพ
 Folder เสี ยง
 Folder ขงงยีดีโง
4.3.2 ตัดต่ อผลงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

รู ปที่ 4.24 กำรตั้งคงำโปรแกรมกงงนกำรตัดตงง
4.3.3 ตั้งค่ าเริ่มต้ นของโปรแกรม Adobe Premiere Pro

รู ปที่ 4.25 กำรตัดตงง
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 นำภำพเนื้งเรื่ งงและภำพทงำกำยบริ นำรลงในแถบ
 นำเสี ยงตงำงๆลงมำลงในแถบ
4.3.4 การ Export ผลงานการตัดต่ อท่ ากายบริหาร 5 ท่ า

รู ปที่ 4.26 กำร Export ผลงำนโดยคยำมละเงียด 720 HD
ในภาพคือการตั้งค่าก่อนการ Export โดยตั้งค่ าดังนี้
Format : H.264 คืงกำรตั้งคงำใน้ไฟล์ยีดีโงเป็ นนำมสกุล mp4.
Preset : Youtube Hd 1080 25 คืงกำรตั้งคงำคยำมละเงียดขงงภำพแบบ 1080p Full HD (Full
High Definition) สง ยน 25 คืง Frame rate จำนยนภำพ 25 เฟรมใน 1 ยินำที
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รู ปที่ 4.27 นน้ำตงำงกำร Export ผลงำนทงำกำยบริ นำร 5 ทงำ
4.3.5 นาผลงานการผลิตการ์ ตูนไปให้ ผู้อานวยการฯ มอบให้ ทางองค์ กรเพื่อนาไปเผยแพร่ ให้
เป็ นความรู้สาหรับนักศึกษาและผู้ดูแลผู้ดูป่วย
 ผลกำรทำงำนเป็ นที่พึงพงใจแกงคณะผูจ้ ดั ทำเป็ นงยงำงมำก
 งำนที่ผลิตงงกมำตรงตำมเป้ำนมำยที่ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ยำงเงำไย้ แตงเนื่งงจำกทำงงงค์กร
ยังไมงมีแผนที่จะใช้สื่งตัยนี้ในตงนนี้ ซึ่งงำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงงีกในงนำคตจึงทำใน้
ผลงำนชิ้นนี้ยงั ไมงถูกเผยแพรง

