
 
 

 
  

หลักสูตร  Interior Lighting with V-Ray 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรนี ้ เหมาะส าหรบัผูท้ี่ท  างานในสายงานดา้นงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึ่งการสรา้งงาน
ดว้ยโปรแกรม 3DsMax และตอ้งการความเสมือนจรงิยิ่งขึน้ โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมดว้ย Plug in ยอดนิยม คือ V-ray 
ดงันัน้ ในหลกัสตูร ผูเ้รียน จึงจ าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบือ้งตน้ และศกึษาต่อยอดในหลกัสตูร นี ้ตัง้แต่ 
เริ่มตน้เทคนิคการจดัแสง ,ลกัษณะของพืน้ผิวประเภทต่างๆ ,การสรา้งบรรยากาศ รวมถึง การจดัแสงทัง้ภายในและ
ภายนอก ทัง้นี ้ผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการสรา้งงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการท างานจากผูส้อนผูม้ีประสบการณต์รง 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน  

หลกัสตูร 17 ชั่วโมง 30 นาท ีเรียนทัง้สิน้ 5 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
มีพืน้ฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลกัสตูร 3D Animation with 3DsMax 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ 
3D Studio MAX , V-ray Plug in 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ตอ้งการเป็น สถาปนิก, วิศวกร, มณัฑนากร 
 
วิทยากร 

อาจารย ์ประภาส ประเสริฐสังข ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรดา้น การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ 

การศึกษา : ปรญิญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอเุทนถวาย 

 

 



 
 

 
  

 

Interior Lighting with V-Ray Course Outline 
คร้ังที ่1 เร่ิมต้นการใช้งาน V-RAY  

• อธิบายความสามารถในการท าภาพเสมือนจรงิของ V-ray  
• เก่ียวกบั หนา้ต่างการท างานของ V-ray  
• แนะน าความเหมาะสมในการติดตัง้แต่ละ Version  
• หลกัการตัง้ค่าต่าง ๆ ของ V-ray  
• V-ray Parameter  
• Indirect illumination  
• Settings  
• Render Elements  

- ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช ้ 
- การก าหนดค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบั Render เทคนิคในการจดัแสง Interior  
- การ render แบบหยาบ เพื่อตรวจความถกูตอ้งของแสง  
- การลดจ านวน Polygon ในงาน โดยใช ้V-Ray Proxy  

• วิธีการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจดุ  
- การก าหนดระยะชดัตืน้ ชดัลกึ ของภาพ (V-RAY-ZDepth) 

คร้ังที ่2 Material การสร้างและใส่วัสดุพืน้ผิวของ V-RAY 
• วสัดทุี่มีความมนัเงา เช่น พืน้ที่มีการสะทอ้น ไดแ้ก่ หินแกรนิต เป็นตน้  
• วสัดทุี่มีความมนัวาว เช่น พลาสติก เป็นตน้  
• การใช ้Fall –off ช่วยปรบัในการหกัเหแสง ท าใหว้สัดทุี่ใชด้เูหมือนจรงิยิ่งขึน้  
• การท าวสัดกุระจก และการใสข่อบของกระจก  
• การท าวสัดกุระจกฝา้ และกระจกเงา  
• การท าวสัดกุระเบือ้ง และการก าหนดขนาดของกระเบือ้ง  
• การท าใหว้ตัถเุรืองแสง  
• การท าพรม โดยใช ้Displacement  
• การท าพรม หรือ สนามหญา้ โดยใช ้V-RayFur  
• การสรา้งพืน้ ครอบคลมุพืน้ที่ทัง้หมด โดยใช ้V-RayPlane  
• การสรา้งวสัดนุ า้กระเพื่อม  

- การใชว้สัดหุลายตวัมารวมกนั เช่น การท าผนงัใหเ้ก่า 
 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่3 เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( Backgrounds )  
• การใช ้Plane ในการสรา้ง Background  
• การก าหนดค่าใน Rendering Control ใหแ้สงสามารถทะลผุ่าน Background มาได ้ 
• การก าหนดค่าการใชก้ลอ้งของ V-ray (V-Ray Physical Camera)  
• การใช ้V-ray Sphere สรา้งบรรยากาศ  
• การปรบัแต่งบรรยากาศของทอ้งฟ้า โดยใช ้V-ray Sky  
• การก าหนดค่าแสงแดดใหไ้ดแ้สงที่เหมือนจรงิ โดยใช ้V-ray Sun  
• V-ray Skylight Scene Setup  

- การใชแ้สงลกัษณะต่างๆ (V-ray Lighting) 
คร้ังที ่4 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน 

• หลกัวิธีการจดัแสงภายใน การก าหนดระยะความเขม้ของแสง  
• อธิบายขัน้ตอนของการจดัแสงภายใน ตอนกลางวนั  
• การก าหนดค่าของแสง ที่มาจากหนา้ต่าง  
• การก าหนดค่าแสงบรรยากาศภายในหอ้ง  
• การก าหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในหอ้ง  

-การเลือกใชภ้าพ Background ในงานตกแต่งภายใน 
คร้ังที ่5 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน 

• การก าหนดแสงบรรยากาศโดยรวม  
• การก าหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก  
• การก าหนดแสง Down light โดยใช ้Photometric Light กบั Illuminating 

Engineering Society (IES)  
• การก าหนดแสงไฟที่ใชต้กแต่ง เช่น โคมไฟตัง้โต๊ะ, โคมไฟตัง้พืน้, โคมหอ้ย เป็นตน้ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


