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หลักสูตรการทาํภาพเทคนิคพเิศษ (Special Effect) ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS4 

ผู้สอน: นฤดล ดามพ์สกุรี 

ลักษณะของหลักสูตร: 
ในหลกัสตูรนี � ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้หลกัทฤษฏีการทําภาพเทคนิคพิเศษเบื �องต้น และลงมือปฏิบตัิโดยใช้โปรแกรม 
Adobe After Effect เพื,อสร้างผลงานเอฟเฟควดีิทศัน์ สาํหรับการนําเสนอและการตดัตอ่วีดิทศัน์ 

หลักสูตรนี %เหมาะกับผู้เรียนระดับใด: 
หลกัสตูรนี �ออกแบบสาํหรับผู้ เรียนที,ต้องการศกึษาหลกัการทําภาพเอฟเฟคด้วยตนเอง เพื,อนําไปประกอบการตดั
ตอ่วีดิทศัน์ ให้ผลงานดสูวยงามยิ,งขึ �น โดยผู้ เรียนไมต้่องมีพื �นฐานการตดัตอ่วดีีทศัน์หรือการใช้โปรแกรมเกี,ยวกบั
ภาพนิ,งกราฟฟิกมาก่อน แตห่ากผู้ เรียนมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมด้านภาพนิ,ง เช่น Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator หรือการใช้โปรแกรมตดัตอ่วดีิทศัน์ เช่น Adobe Premiere จะชว่ยทําให้การเรียนรู้ได้รวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพมากยิ,งขึ �น สามารถข้ามการเรียนการสอนบางตอนได้ 

ประโยชน์ที*ได้จากหลกัสตูรนี %: 
หลงัจากเรียนหลกัสตูรนี � ผู้ เรียนจะสามารถผลติภาพ ตดัตอ่ แก้ไขคลปิวีดิทศัน์และเสยีง โดยการเพิ,มเทคนิค
พิเศษให้กบัภาพนิ,ง ภาพเคลื,อนไหวและเสยีง และการสง่ออกวีดิทศัน์ที,ผลติเสร็จแล้วไปเป็นสื,อชนิดตา่ง ๆ  

รูปแบบการสอน: 

หลกัสตูรนี �จะแบง่เป็น 10 หวัข้อ  หวัข้อละ 2 ชั,วโมง โดยแบง่เป็นการเรียนภาคทฤษฏีด้วยวีดิทศัน์มลัติมีเดยี 30 
นาที (ไฟล์ชนิด SWF) และภาคปฏิบตัิ 1.5 ชั,วโมง รวมทั %งสิ %น 20 ชั*วโมง ใช้เวลาเรียนจนจบหลกัสูตร 5 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั*วโมง (2หวัข้อ)  โดยผู้ เรียนจะได้รับชมวดีิทศัน์มลัติมเีดยีออนไลน์เกี,ยวกบัเนื �อหาการ
สอนประมาณ 30 นาที  จากนั �นจะลงมือปฏิบตัิการด้วยตนเองโดยใช้วดีิทศัน์ตวัอยา่งที,ทางผู้สอนจดัสง่เป็นดวีีดี
ทางไปรษณีย์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

แบง่เป็นการประเมินเป็น 10 ครั �งตามเนื �อหาในแตล่ะบท โดยการสง่ผลงานเป็นไฟล์ผา่นทางระบบ เก็บผลการ
ประเมินที,ระบบจดัการการเรียนรู้ ครั �งละ 20 คะแนน รวม 200 คะแนน  และสง่ผลงานท้ายหลกัสตูรจํานวน 1 
ครั �ง 100 คะแนน  

เกณฑ์การประเมินเพื*อรับประกาศนียบตัร 

ผู้ เข้าเรียน จะต้องมีเวลาในการเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  เข้ารับการทดสอบครบทกุครั �งและมคีะแนนรวมจาก
แบบทดสอบไมน้่อยกวา่ 150 คะแนน มีคะแนนจากผลงานท้ายหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 80 คะแนน 

เนื %อหา: 

1. การทํางานกบัโปรแกรม Adobe After Effect CS4 ในภาพรวม จํานวน 2 ชั,วโมง 

5.1 การสร้างโปรเจคใหมแ่ละการนําแหลง่ทรัพยากรเข้ามาในโปรแกรม 
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5.2 การสร้างพื �นที,การทํางาน (composition) และการสร้างเลเยอร์ 

5.3 การใสเ่อฟเฟคและการปรับแตง่เอฟเฟค 

5.4 การพรีววิงานในพื �นที,การทํางาน 

5.5 การเรนเดอร์งานเบื �องต้น 

5.6 การใช้ไฟล์จากโปรแกรมอื,นเพื,อนําเข้ามาทําเอฟเฟค 

2. การสร้างแอนิเมชั,นเบื �องต้นโดยการใช้เอฟเฟคและคา่ตา่ง ๆ ที,โปรแกรมให้มา จํานวน 2 ชั,วโมง 

2.1 การนําทรัพยากรเข้ามาโดยใช้ Adobe Bridge 

2.2 การสร้างพื �นที,การทํางาน (composition) โดยละเอียด 

2.3 การใสเ่อฟเฟคให้กบัเลเยอร์ 

2.4 การปรับแตง่คา่ของเอฟเฟค 

2.5 การพรีววิเอฟเฟค 

2.6 การเรนเดอร์งานที,ใสเ่อฟเฟค 

3. การสร้างแอนิเมชั,นตวัอกัษร และ แอนิเทชั,นภาพเคลื,อนไหว จํานวน 2 ชั,วโมง 

3.1 การทํางานกบัเลเยอร์ตวัอกัษร 

3.2 การสร้างและปรับตวัอกัษร 

3.3 การใช้คา่แอนิเมชั,นเกี,ยวกบัตวัอกัษร 

3.4 การสร้างแอนิเมชั,นตามเส้น (Motion path) 

3.5 การสร้างคีย์เฟรมให้กบั Motion path 

4. การทํางานกบัเลเยอร์ (Layer) จํานวน 2 ชั,วโมง 

4.1 การสร้างรูปทรงบนเลเยอร์ (Shape Layer) 

4.2 การเพิ,ม title bar 

4.3 การทําให้เลเยอร์เคลื,อนไหว (Animating Layer) 

4.4 การสร้างเงา (Shadow) เคลื,อนไหว และ lens flare 

4.5 การทําภาพช้าและเร็วกวา่ปกติ (Retiming) 

5. การทํางานกบัมาสก์ (Mask) จํานวน 2 ชั,วโมง 

5.1 การสร้างมาสก์จาก Pen tool 
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5.2 การแก้ไขมาสก์ 

5.3 การสร้างเอฟเฟคให้กบัมาสก์ 

5.4 การใช้มาสก์เพื,อแทรกภาพจากภายนอก 

6. การซ้อนฉากหลงั (Keying) จํานวน 2 ชั,วโมง 

 6.1 ความรู้เกี,ยว Keying 

 6.2 การเปลี,ยนสฉีากหลงั 

 6.3 การซ้อนฉากกบัวตัถหุลาย ๆ เลเยอร์ 

 6.4 การปรับคา่สแีละคา่ตา่ง ๆ ของฉาก และวตัถ ุ

 6.5 การเพิ,มตวัหนงัสอื 

7.  การทํางานกบัวตัถ ุ3 มิติ  จํานวน 2 ชั,วโมง 

 7.1 การสร้างวตัถสุามมิต ิ

 7.2 การสร้างตวัหนงัสอืสามมิต ิ

 7.3 การเพิ,มกล้อง 

 7.4 การทําให้วตัถ ุ3 มิติเคลื,อนไหว 

 7.5 การทํางานกบักล้องเคลื,อนไหว 

8. การทํางานกบัเทคนิคพิเศษ (Effects) ขั �นสงู จํานวน 2 ชั,วโมง 

 8.1 การลดความสั,นไหววตัถใุนวดีิทศัน์ (Motion Stabilization) 

 8.2 การทํา Motion tracking แบบ 1 จดุ 

 8.3 การทํา Motion tracking แบบหลายจดุ 

 8.4 การสร้าง Particle 

 8.5 การเปลี,ยนความเร็วของภาพด้วย Timewarp Effect 

9. การทํางานกบัเสยีง (Audio) จํานวน 2 ชั,วโมง 

 9.1 การเพิ,มเสยีงเข้ามาในเลเยอร์ 

 9.2 การปรับแตง่เสยีงในเลเยอร์ 

10. การนําภาพออกไปใช้งาน (Exporting) จํานวน 2 ชั,วโมง 

 10.1 การ Export ไฟล์ออกไปเป็นฟอร์แมตตา่ง ๆ  
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 10.2 การสร้างเทมเพลตสาํหรับการเรนเดอร์ และการ Output 

ความต้องการของระบบ: 
1. เครื,องคอมพิวเตอร์ ความเร็ว CPU ไมน้่อยกวา่ 1.6 MHz หนว่ยความจําไมน้่อยกวา่ 512 MB 

2. อปุกรณ์เลน่แผน่ DVD 
3. การตอ่เชื,อมระบบอินเทอร์เน็ตสาํหรับการเข้าถึงเนื �อหาการเรียน  (แนะนําการตอ่เชื,อมความเร็วสงู

ไมน้่อยกวา่ 256 Kbps) 
4. ซอฟแวร์  Adobe After Effect CS4 
5. แผน่ดีวีดี ไฟล์วีดิทศัน์ที,ทางผู้สอนจดัให้ 

 

วิธีการฝึกอบรม 
สัปดาห์ที* 1  การทํางานกบัโปรแกรม Adobe After Effect CS4 ในภาพรวม จํานวน 2 ชั,วโมง 

การสร้างแอนิเมชั,นเบื �องต้นโดยการใช้เอฟเฟคและคา่ตา่ง ๆ ที,โปรแกรมให้มา จํานวน 2 
ชั,วโมง 

 ผู้ เรียนจะได้ทําการตดิตั �งโปรแกรมตา่ง ๆ ที,เครื,องของผู้ เรียนโดยมเีอกสารแนะนําจากผู้สอน การดาวน์
โหลดไฟล์วีดิทศัน์การเรียนการสอนไปยงัเครื,องของผู้ เรียน (กรณีประสงค์จะเรียนแบบออฟไลน์) เนื �อหาการเรียน
ในสปัดาห์แรกจะได้ทราบการใช้งานเมน ูหน้าตา่งการทํางาน เครื,องมือชนิดตา่ง ๆ ที,มีในโปรแกรม รวมทั �งการตั �ง
พื �นที,การทํางาน และการปรับระบบและโปรแกรมเพื,อให้มีประสทิธิภาพการทํางานที,สะดวก รวดเร็ว  
กิจกรรม:  

1. ทําความเข้าใจระเบียบวิธีการเรียน และการประเมินผล ทําความรู้จกักบัผู้สอน ผู้ เรียน โดยการใช้ 
webboard   

2. ผู้ เรียนติดตั �งโปรแกรม GOM Player สาํหรับการชมไฟล์ประเภท SWF (ในกรณีดาวน์โหลดวีดิ
ทศัน์ไปชมแบบออฟไลน์) 

3. ผู้ เรียนติดตั �งโปรแกรม Adobe Reader สาํหรับการชมไฟล์ประเภท PDF  
4. ผู้สอนจะบนัทกึ (Post) วิธีการเรียนและการประเมินผลหน้าแรกของหลกัสตูร (ไฟล์ PDF) 
5. เรียนรู้การทํางานกบัโปรแกรมในภาพรวม และการสร้างแอนิเมชั,นเบื �องต้นโดยการใช้เอฟเฟคและ

คา่ตา่ง ๆ ที,โปรแกรมให้มา จากวดีิทศัน์มลัติมเีดยี (ไฟล์ SWF)  
6. ทดสอบความรู้โดยการ Capture หน้าจอตามคาํสั,งที,ผู้สอนมอบให้ เพื,อสง่เป็นการบ้าน 

 

สัปดาห์ที* 2  การสร้างแอนิเมชั,นตวัอกัษร และ แอนิเทชั,นภาพเคลื,อนไหว จํานวน 2 ชั,วโมง 
  การทํางานกบัเลเยอร์ (Layer) จํานวน 2 ชั,วโมง 
 ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้การทํางานกบัวตัถบุนเลเยอร์ การใสแ่อนิเมชั,นให้กบัวตัถ ุการเคลื,อนที,วตัถตุามเส้น
พาธ (path) การทํางานกบัตวัอกัษร การสร้าง ปรับแตง่ การใสแ่อนิเมชั,นให้กบัตวัอกัษร และการใสเ่อฟเฟคประ
เภทเลนส์ (Lens Flare) 
กิจกรรม: 

1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี  และเอกสารที,ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
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2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื,องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และคลปิวีดิทศัน์จากดวีีดีรอมจากผู้สอน  
3. ทดสอบความรู้โดยการ Capture หน้าจอตามคาํสั,งที,ผู้สอนมอบให้ เพื,อสง่เป็นการบ้าน 

 

สัปดาห์ที* 3  การทํางานกบัมาสก์ (Mask) จํานวน 2 ชั,วโมง 
  การซ้อนฉากหลงั (Keying) จํานวน 2 ชั,วโมง 
 ผู้ เรียนจะได้เรียนเกี,ยวกบัการซ้อนภาพหลายเลเยอร์โดยการใช้มาสก์  การสร้างมาสก์โดยใช้ Pen tool 
การแก้ไขและสร้างเอฟเฟคให้กบัมาสก์  การซ้อนภาพฉากหลงักบัวตัถหุรือ Keying เช่นการตดัฉากหลงัที,เป็นสี
นํ �าเงิน (Blue Screen) การซ้อนวตัถบุนฉลากหลงัที,เคลื,อนไหว การปรับสแีตล่ะเลเยอร์ให้มคีวามกลมกลนืกนั 
และการซ้อนตวัหนงัสอื 
กิจกรรม: 

1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี และเอกสารที,ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื,องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และคลปิวีดิทศัน์จากดวีีดีรอมจากผู้สอน 
3. ทดสอบความรู้โดยการ Capture หน้าจอตามคาํสั,งที,ผู้สอนมอบให้ เพื,อสง่เป็นการบ้าน 
 

สัปดาห์ที* 4  การทํางานกบัวตัถ ุ3 มิติ  จํานวน 2 ชั,วโมง 
  การทํางานกบัเทคนิคพิเศษ (Effects) ขั �นสงู จํานวน 2 ชั,วโมง 
 ผู้ เรียนจะได้เรียนเกี,ยวกบัการสร้างวตัถแุละตวัหนงัสอืสามมติิ และการเพิ,มมมุมองของกล้องให้มองดู
วตัถใุนลกัษณะ 3 มิติ การเคลื,อนไหวกล้องในมมุมองแบบ 3 มิติ และการทําเทคนิคพิเศษขั �นสงู เลน่ Motion 

Stabilization การทํา Motion Tracking แบบ 1 จดุ และหลายจดุ การสร้าง Particle และการเปลี,ยนภาพให้เร็ว
ขึ �น (Warp Speed) หรือช้าลง (Slow motion) 

กิจกรรม: 
1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี และเอกสารที,ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื,องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และคลปิวีดิทศัน์จากดวีีดีรอมจากผู้สอน 
3. ทดสอบความรู้โดยการ Capture หน้าจอตามคาํสั,งที,ผู้สอนมอบให้ เพื,อสง่เป็นการบ้าน 

 
สัปดาห์ที* 5  การทํางานกบัเสยีง (Audio) จํานวน 2 ชั,วโมง 
  การนําภาพออกไปใช้งาน (Exporting) จํานวน 2 ชั,วโมง 
 เรียนรู้ทฤษฏีเบื �องต้นเกี,ยวกบัเสยีง การนําเสยีงบรรยายมาใช้กบังาน การนําเสยีงเอฟเฟคมาใช้กบังาน 
การปรับความละเอียดและระดบัเสยีง การปรับปรุงคณุภาพเสยีงเพื,อให้ได้คณุภาพที,ดีที,สดุ   การตั �งคา่เพื,อนํา
งานที,เสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปใช้งานในรูปแบบตา่ง ๆ เช่นแผน่วดีิโอซีดี ดีวดีี บลเูรย์ 
กิจกรรม: 

1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี และเอกสารที,ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื,องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และคลปิวีดิทศัน์จากดวีีดีรอมจากผู้สอน 
3. ทดสอบความรู้โดยการ Capture หน้าจอตามคาํสั,งที,ผู้สอนมอบให้ เพื,อสง่เป็นการบ้าน 
4. การสง่ผลงานวีดิทศัน์ที,ตดัตอ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื,อประเมินผลการเรียนและรับประกาศนียบตัร 


