บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ตามโครงงานครั้งนี้ เป็ นการผลิตการ์ ตูนอนิ
เมชัน่ 2 มิติ ตามวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอนิ เมชัน่ ที่เป็ นสื่ อการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก ให้กบั
บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และ เพื่อนาไปเผยแพร่ ผา่ น เฟซบุค๊ แฟนเพจ “เบ๊น-โบ๊ท” ของ
บริ ษทั โดยผลปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงกระบวนการการผลิตการ์ ตูนอนิ เมชัน่ สื่ อการสอนสาหรับ
เด็ก ดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตอนิเมชั่น (Pre-Production)
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและความต้องการของสถานประกอบการ
ในขั้นตอนก่ อนการผลิ ตนั้นเริ่ มจากการพูดคุ ยสอบถามจากพนักงานที่ ปรึ กษา
เกี่ยวกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงทราบว่า บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ต้องการที่ จ ะทาสื่ อการสอนดี ๆ เพื่อเผยแพร่ ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของบริ ษ ทั
เนื่องจากพนักงานฝ่ าย Creative storyboard ได้มีความคิดที่จะจัดทาบทและสร้างStoryboard
มา เพื่อทาเป็ นอนิเมชัน่ สื่ อการสอนในเรื่ องของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงเสนอให้ผจู ้ ดั ทาได้
จัดทาเกี่ยวกับโครงงานนี้ข้ ึนมา ผูจ้ ดั ทาจึงเสนอโครงงานนี้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา

รู ปที่ 4.1 ปรึ กษาและรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา
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4.1.2 วิเคราะห์ระบบงาน
วิเ คราะห์ เ กี่ ย วกับระบบการทางานของ บริ ษ ทั แก๊ ก อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด
หลังจากเก็บข้อมูลต่างๆจากพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานในแผนกอื่นๆ ในเรื่ องของสื่ อ
ที่จะเผยแพร่ ลงเฟซบุ๊คแฟนเพจของบริ ษทั เพื่อสรุ ปความต้องการและขอคาแนะนาหรื อข้อ
แก้ไขเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา
ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการทางานของบริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
แผนก
Creative

ฝ่ าย/หน้ าที่
- Creative Producer ผลิตสื่ อ
- Creative Storyboard - การ์ตูนอนิเมชัน่
- สื่ อการสอนสาหรับ
Facebook Fanpage
- ป้ายสาหรับกิจกรรม ทางานร่ วมกัน
Computer Animation - Animator
School visit
- Editor / Sound effect
- ผลิตรายการ “เบ๊น
โบ๊ท โชว์” ทางช่อง
13 (ช่อง3 family)
Marketing
School Visit

- Marketing Assistant การตลาด
- กิจกรรมเข้าเยีย่ ม
- Bangkok Team
โรงเรี ยนโปรโมท
- Provincial team
สิ นค้าในกิจกรรม
School visit
- Event

Accounting Analyst - Accounting Analyst - บัญชี
and Human Resource - Human Resource
- ฝ่ ายบุคคล
- Admin Facebook
Fanpage

ทางานร่ วมกัน
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จากตารางที่ 4.1 เป็ นข้อมูลที่บอกถึงการทางานร่ วมกันของแต่ละฝ่ ายภายในบริ ษทั
แก๊ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยแบ่งได้ท้ งั หมด 3 ส่ วน ในส่ วนของการทาสื่ อทั้งหมด
ของบริ ษทั คือ ฝ่ าย Creative กับ ฝ่ าย Computer Amimation ทางานร่ วมกัน
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลสาหรับสื่ อที่เผยแพร่ ทางเฟซบุค๊ แฟนเพจ
For Facebook Fanpage
ภาพคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การ์ตูนอนิเมชัน่ สื่ อการสอน
ข้อมูลเกร็ ดความรู ้ทวั่ ไป
แคมเปญ
เกมฝึ กสมอง

ความต้ องการ
4 / 1 วัน
1 / 2 เดือน
1 / 1 อาทิตย์
1 / 1 อาทิตย์

หมายเหตุ

จัดขึ้นตามวันสาคัญต่างๆ

จากตารางที่ 4.2 เป็ นข้อมูลที่บอกถึงความปริ มาณความต้องการเกี่ยวกับสื่ อ ที่จะ
เผยแพร่ ผา่ นเฟซบุ๊คแฟนเพจ ของบริ ษทั แก๊ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยความต้องการ
ของสื่ อการ์ ตูนอนิ เมชัน่ สื่ อการสอนภาษาอังกฤษ มีความต้องการอยู่ที่ 1 ตอน ต่อ 2 เดือน
เหตุที่ไม่ได้ตอ้ งการเผยแพร่ เป็ นประจาเพราะโปรเจคนี้ บริ ษทั เพิ่งเริ่ มต้นที่จะทาได้ไม่นาน
จึงทาให้ไม่มีตอนมากพอที่จะสามารถเก็บไว้ลงได้อย่างสม่าเสมอ จึงค่อยเป็ นค่อยไปใน
การเผยแพร่ สื่อการ์ตูนอนิเมชัน่ รวมถึง จะได้สามารถเผยแพร่ สลับหมุนเวียนกับสื่ ออื่นๆได้
เพื่อความหลากหลาย
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4.1.3 รับบทและสตอรี่ บอร์ดมา
ฝ่ าย Creative Storyboard ได้ส ร้ า งสรรค์บ ทการ์ ตู น และสร้ า งสตอรี่ บ อร์ ด ออก
มาแล้ว รวบรวมนามาทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทและภาพ รวมถึงลายเส้นคาแรคเตอร์ ตวั
การ์ตูนที่จะนามาใช้ในการ์ตูนอนิเมชัน่

รู ปที่ 4.2 บทการ์ตูนจากฝ่ าย Creative Storyboard
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รู ปที่ 4.3 สตอรี่ บอร์ดจากฝ่ าย Creative Storyboard
หลังจากรวบรวมบทและสตอรี่ บอร์ ดแล้ว นามาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพของ
งานชัดเจนขึ้น จากสตอรี่ บอร์ ดประกอบด้วย คาศัพท์ภาษาอังกฤษ 8 คา ภาพทั้งหมด 12
ช็อต บทมีถึงเพียงช็อตที่ 7 แสดงว่าช็อตที่เหลือใช้ภาพในการสื่ อสารเท่านั้น แสดงออกมา
เป็ นตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 สรุ ปบทและสตอรี่ บอร์ด 1
SHOT
บท/คาศัพท์
SH 1 * บรรยาย(ท) : ป๊ อกเดินผ่านมาเจอลูกสุ นขั ตัวหนึ่ง
- CUT บรรยาย(ท) : ลูกสุ นขั ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : P U P P Y ป๊ อปปี้
คาศัพท์ - PUPPY ลูกสุ นขั

Storyboard
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ตารางที่ 4.4 สรุ ปบทและสตอรี่ บอร์ด 2
SHOT
บท/คาศัพท์
SH 2 บรรยาย(ท) : อยูด่ ีๆ ลูกสุ นขั ก็เกิดอาการคันขึ้นมา

Storyboard

ซะงั้น คาว่า คัน ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : I T C H Y อิชชี่
บรรยาย(ท) : ลูกสุ นขั จึงเกาอย่างเมามันเลยทีเดียว
คาว่า เกา ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : S C R A T C H สแคลช

SH 3

คาศัพท์ - ITCHY คัน / SCRATCH เกา
บรรยาย(ท) : เกาๆอยู่ ก็มีเจ้าตัวหมัดโดดออกมาจาก
ตัวลูกสุ นขั ด้วย คาว่า หมัด ภาษาอัง
กฤษ คือ
บรรยาย(อ) : F L E A ฟลี
คาศัพท์ - FLEA หมัด

SH 4

SH 5

zoom

บรรยาย(ท) : คงเพราะชอบเล่นซนกับตัวอื่นแน่เลย
ก็เลยติดหมัดมา คาว่าชอบเล่น/ซน
ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : P L A Y F U L เพลย์ฟลู
คาศัพท์ - PLAYFUL ชอบเล่น/ซน
บรรยาย(ท) : ลูกสุ นขั ทาหางกระดิกไปมา เมื่อเห็น
ป๊ อก คาว่า กระดิกไปมา ภาษาอังกฤษ
คือ
บรรยาย(อ) : W A G แว๊ก
คาศัพท์ - WAG กระดิกไปมา

SH 6

Dissolve

บรรยาย(ท) : ส่ วนคาว่า หาง นั้น ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : T A I L เทล

คาศัพท์ - TAIL หาง

zoom
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ตารางที่ 4.5 สรุ ปบทและสตอรี่ บอร์ด 3
SHOT
SH 7

บท/คาศัพท์

Storyboard

บรรยาย(ท) : ป๊ อกเห็นมันน่าเอ็นดูเลยอุม้ ขึ้นมา
กอดไว้ คาว่า กอด ภาษาอังกฤษ คือ
บรรยาย(อ) : C U D D L E คัดเดิล

คาศัพท์ - CUDDLE กอด

zoom

SH 8 * -

*Action : ป๊ อกลูบหัวลูกสุ นขั จน
มีหมัดโดดออกมาจากหัวลูกสุ นขั

SH 9 * -

*Action : หมัดหัวเราะอยูบ่ นหัว
ลูกสุ นขั

SH 10 * -

*Action : ป๊ อกมองหมัดที่อยูบ่ น
หัวลูกสุ นขั อยูๆ่ ก็มีหนวดโผล่
ขึ้นมาจากหัวป๊ อก

SH 11 * -

*Action : มีแมลงสาบบินออกมา
จากหัวของป๊ อก
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ตารางที่ 4.6 สรุ ปบทและสตอรี่ บอร์ด 4
SHOT
SH 12 * -

บท/คาศัพท์

Storyboard

*Action : ลูกสุ นขั เห็นแล้วตกใจ
จึงถอยหนีออกไป+ป๊ อกกระโดด
ดิ้นด้วยความกลัว

ตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ใช้ในเรื่ อง คือ ป๊ อก ป๊ อกถือเป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่โดดเด่น
จากการ์ตูน “เบ๊นโบ๊ท” ของ บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ก่อนขั้นตอนการผลิต ผู ้
ศึกษาจึงต้องศึกษาคาแรคเตอร์หรื อลักษณะของป๊ อก เพื่อจะนาไปใช้ตอนกระบวนการการ
ผลิต โดยคาแรคเตอร์ป๊อกเป็ นเด็กอ้วนตัวค่อนข้างใหญ่กว่าคนในรุ่ นเดียวกัน ซุ่มซ่าม เป็ น
ตัวละครที่สร้างความวุ่นวายให้เกิดเรื่ องต่างๆขึ้น ฉะนั้นแล้วบทส่ วนใหญ่ของป๊ อกจะเป็ น
บทที่ตลกและสร้างเสี ยงหัวเราะ

รู ปที่ 4.4 ต้นแบบคาแรคเตอร์ “ป๊ อก” ทั้ง 4 ด้าน
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รู ปที่ 4.5 โทนสี ของคาแรคเตอร์ตวั ละคร

47

4.2 ขั้นตอนการผลิตอนิเมชั่นสื่ อการสอน (Production)
4.2.1 ศึกษาและเรี ยนรู ้โปรแกรม
เริ่ มจากเรี ยนรู ้โปรแกรมสร้างอนิเมชัน่ โปรแกรมที่บริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด ใช้ในการผลิตอนิเมชัน่ ของบริ ษทั คือ โปรแกรม Anime Studio Pro เป็ นโปรแกรมที่
จะจัดรู ปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว Anime Studio ใช้สาหรับ
การสร้าง อนิเมชัน่ 2 มิติ ขั้นตอนนี้จึงเป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือ การจับ
ท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวของโปรแกรม Anime Studio Pro 9 กับ พนัก งานในแผนก และ
เรี ยนรู ้เทคนิ คการตัดต่อวีดิโอ ตัดต่อเสี ยงเอฟเฟกต์ต่างๆ ผ่านโปรแกรม Adobe Premiere
Pro ทั้งการใส่ เสี ยงเพลงประกอบ การใส่ เอฟเฟกต์เสี ยงต่างๆ เพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา

รู ปที่ 4.6 โปรแกรม Anime Studio Pro 9 ที่บริ ษทั ใช้สร้างอนิ เมชัน่ 2 มิติ

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างหน้าโปรแกรม Anime Studio Pro 9
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รู ปที่ 4.8 เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ใน Anime Studio Pro

รู ปที่ 4.9 เรี ยนรู ้การจับท่าเคลื่อนไหวตัวละครโปรแกรม Anime Studio Pro

รู ปที่ 4.10 โปรแกรม Adobe Prmiere Pro CC ที่ใช้ในการตัดต่อวีดิโอและเสี ยง
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รู ปที่ 4.11 เรี ยนรู ้เทคนิคการใส่ เสี ยงเอฟเฟกต์จากพนักงานที่ปรึ กษา
4.2.2 จัดทาการ์ตูนเคลื่อนไหว
จัดทาการ์ ตูนเคลื่อนไหว หลังจากผ่านการเห็ นชอบของพนักงานที่ปรึ กษา และ
รวบรวมวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ โ ปรแกรมแล้ว จึ ง เริ่ ม
กระบวนการการผลิตโดยขั้นตอนทั้งหมดมีดงั นี้
- สร้างโมเดลตัวละคร
เริ่ มจากการสร้างโมเดลตัวละครในโปรแกรม Anime Studio Pro โดยใน
เนื้ อเรื่ องที่ผศู ้ ึกษาได้รับมอบหมายให้ผลิต มีตวั ละครหลักคือป๊ อก ขั้นแรกจึงเริ่ ม
จากการสร้างโมเดลป๊ อกตามแบบโมเดลคาแรคเตอร์ ที่ฝ่าย Creative ของบริ ษทั
ออกแบบขึ้น ในการสร้างโมเดลจะต้องสร้างให้ครบทั้ง 4 ด้านของตัวละคร ได้แก่
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านข้าง 45 องศา และ ด้านหลัง

รู ปที่ 4.12 สร้างโมเดลด้านหน้า
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รู ปที่ 4.13 สร้างโมเดลด้านข้าง

รู ปที่ 4.14 สร้างโมเดลข้าง 45 องศา

รู ปที่ 4.15 สร้างโมเดลด้านหลัง
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รู ปที่ 4.16 โมเดลทั้ง 4 ด้าน เมื่อสร้างและลงสี เสร็ จ
- ต่อและเชื่อมกระดูกโมเดลตัวละคร
เมื่อได้ตวั ละครโมเดลครบทั้ง 4 ด้าน ขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนการต่อ
กระดูก เพื่อเชื่อมส่ วนต่างๆ ที่เชื่อมกันให้กบั โมเดลทั้ง 4 ด้าน

รู ปที่ 4.17 ต่อกระดูกโมเดลด้านหน้า
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รู ปที่ 4.18 ต่อกระดูกโมเดลด้านข้าง

รู ปที่ 4.19 ต่อกระดูกโมเดลด้านข้าง 45 องศา

รู ปที่ 4.20 ต่อกระดูกโมเดลด้านหลัง
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กระดูกที่ต่อกันเพื่อจะเชื่ อมในแต่ละส่ วนของโมเดล ต้องเชื่ อมต่อส่ วน
ต่างๆกันอย่างถูกวิธี ดังนี้

รู ปที่ 4.21 ตัวอย่างการเชื่อมกันของกระดูกที่ถูกต้อง
- สร้างภาพตาม SHOT ใน Storyboard
เริ่ มจากฉากที่ เ ป็ น SHOT ภาพนิ่ ง ดัด กระดู ก ตัว ละครเป็ นแอคชั่น ตาม
Storyboard

รู ปที่ 4.22 ภาพตัวอย่างสร้าง SHOT ภาพนิ่งตาม Storyboard
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ต่อมาสร้ าง SHOT ที่เคลื่อนไหว โดยดัดกระดู กตามท่าตัวละครและจับ
จังหวะคียเ์ ฟรมในการขยับตัวละคร

รู ปที่ 4.23 ภาพตัวอย่างสร้าง SHOT ที่เคลื่อนไหวตาม Storyboard
- สร้างตัวอักษรคาศัพท์ผา่ นโปรแกรม Adobe Photoshop
ในการสร้างคาศัพท์ตอ้ งใส่ เส้นขอบสี ขาวให้กบั ตัวอักษรเพื่อตัวหนังสื อ
เด่ น ขึ้ น มา เมื่ อ สร้ า งเสร็ จ ต้อ งเซฟไฟล์ง านเป็ นนามสกุ ล .png เพื่ อ น าไป
ประกอบกับ SHOT ภาพที่สร้างไว้ในโปรแกรม Anime Studio Pro

รู ปที่ 4.24 โปรแกรม Adobe Photoshop CC
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 ตัวอย่างฟ้อนต์และสี ที่ใช้
ภาษาอังกฤษ :
ภาษาไทย :

รู ปที่ 4.25 สร้างตัวอักษรคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop

รู ปที่ 4.26 สร้างตัวอักษรภาษาไทยผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop
- นาคาศัพท์และภาพมาประกอบกัน
น าค าศัพ ท์แ ละภาพมาประกอบกัน โปรแกรม Anime Studio Pro ตาม
SHOT ภาพนิ่งใน Storyboard โดยสร้างพื้นหลังให้กบั คาศัพท์และลูกศรเพื่อชี้ไปที่
ภาพสอนคาศัพท์ พร้อมกับกาหนดจุดคียเ์ ฟรมเพื่อกาหนดเวลาของของคาศัพท์
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รู ปที่ 4.27 ภาพตัวอย่างเมื่อนาภาพ SHOT มารวมกับคาศัพท์
- ตรวจ SHOT ของงาน
เมื่ อ สร้ า ง SHOT ทุ ก SHOT ครบแล้ว ตาม Storyboard พนั ก งานฝ่ าย
Creative มาตรวจงานเพื่อเช็คความเรี ยบร้ อยและความถูกต้องของ SHOT ต่างๆ
ก่อนจะนาไปทาในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 4.28 พนักงานฝ่ าย Creative ตรวจเช็ค SHOT ทั้งหมดของอนิเมชัน่

57

- Export SHOT
หลังจากพนักงานฝ่ าย Creative เช็คความเรี ยบร้ อยครบทุก SHOT แล้ว
ขั้นตอนนี้คือการนาไฟล์ของทุก SHOT ที่ทาไว้ในโปรแกรม Anime Studio Pro มา
Export เป็ นไฟล์วีดิโอ เพื่อนาไปทาในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 4.29 Export SHOT งานจากโปรแกรม Anime Studio Pro
- ขั้นตอนการบันทึกเสี ยง
การ์ ตู น ตอนที่ ผูศ้ ึ ก ษาผลิ ต ขึ้ น มี ก ารใช้เ สี ย ง 2 เสี ย ง คื อ เสี ย งบรรยาย
แอคชัน่ ตัวละครเป็ นภาษาไทย และ เสี ยงสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีพนักงาน
ที่ปรึ กษามาบรรยายในส่ วนของการบรรยายภาษาไทย และ ผูศ้ ึกษาเองได้มีส่วน
ร่ วมในการบรรยายคาศัพท์ภาษาอังกฤษ

รู ปที่ 4.30 บันทึกเสี ยงบรรยายภาษาไทยโดยพนักงานที่ปรึ กษา
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รู ปที่ 4.31 บันทึกเสี ยงบรรยายคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยผูศ้ ึกษา
- ขั้นตอนการตัดต่อ
เริ่ มจากการตัดต่อและใส่ เอฟเฟกต์ ลดเสี ยงรบกวนในไฟล์เสี ยงที่บนั ทึก
ไว้ รวมถึงการแบ่งประโยคบรรยาย SHOT ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro

รู ปที่ 4.32 ตัดต่อและใส่ เอฟเฟกต์เสี ยง
เมื่อตัดต่อเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยก็นา SHOT วีดิโอที่ Export จากโปรแกรม
Anime Studio Pro มาเรี ยง SHOT ใน โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อตัดต่ อ
ภาพกับเสี ยงเข้าด้วยกัน และใส่ เสี ยงประกอบอย่างเช่นเสี ยงเพลง หรื อเอฟเฟกต์
เพิ่มเติม
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รู ปที่ 4.33 ตัดต่อภาพและเสี ยงเข้าด้วยกัน

รู ปที่ 4.34 ใส่ เสี ยงประกอบและเอฟเฟกต์เพิ่มเติม
- พนักงานฝ่ าย Creative ตรวจงานก่อน Export
เมื่อตัดต่อทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อย ก็เป็ นขั้นตอนของการตรวจสอบความ
เรี ย บร้ อ ยของงานกับ พนัก งานฝ่ าย Creative ว่ า ทุ ก SHOT ตรงตามที่ ต ้อ งการ
ครบถ้วน
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รู ปที่ 4.35 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานก่อน Export
- Export งาน
หลังจากตรวจสอบความเรี ยบร้ อย ไม่มีส่วนไหนที่ตอ้ งแก้ไข เป็ นไปตาม
ความพึงพอใจของฝ่ าย Creative แล้ว ก็เป็ นขั้นตอนของการ Export ไฟล์งาน
ในการ Export ไฟล์ตอ้ งตั้งค่าไฟล์วีดิโองานตามที่บริ ษทั กาหนดดังนี้
 Format : H.264 (H.264 คือการ Export ไฟล์วีดิโอให้เป็ นนามสกุล
.mp4)
 Preset : HD 1080p 25 (สาหรั บความละเอียดของภาพแบบ 1080p
“Full HD” คือความละเอียดระดับ Full High Definition ที่เราใช้งาน
กันในปั จจุบนั เท่ากับขนาดหน้าจอ 1920 x 1080 ส่ วน 25 คือ Frame
rate จานวนเฟรมภาพ 25 เฟรม ใน 1 วินาที)

รู ปที่ 4.36 ตั้งค่าไฟล์วีดิโองานเพื่อ Export
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รู ปที่ 4.37 Export ไฟล์วีดิโอ
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4.3 ขั้นตอนหลังการผลิตอนิเมชั่น (Post Production)
4.3.1 เผยแพร่ และสรุ ป
เมื่อผ่านขั้นตานการตรวจความเรี ยบร้อยของงานและ Exportไฟล์งานที่สมบูรณ์
แล้ว ขั้นตอนสุ ดท้ายคือ ส่ งไฟล์วีดิโอให้กบั ฝ่ ายแอดมินเพจเฟซบุ๊ค เพื่อที่จะทาการเผยแพร่
ลงสื่ ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คแฟนเพจ “เบ๊น-โบ๊ท” ซึ่ งเป็ นสื่ ออีกช่องทางที่จะสามารถทาสื่ อ
การสอนสาหรับเด็ก ให้ได้รับ ความรู ้ และความบันเทิง ตามความต้องการของบริ ษทั แก๊ก
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

รู ปที่ 4.38 แอดมินเพจเฟซบุค๊ อัพโหลดวิดีโอลงเฟซบุค๊ แฟนเพจ

รู ปที่ 4.39 เผยแพร่ บนเฟซบุ๊คแฟนเพจ “เบ๊น-โบ๊ท” ของบริ ษทั แก๊ก อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด

