บทที่6
การให้แสงและเงาในงานแอนนิเมชัน 1
(Lighting and Shadows for Animation 1)
การให้แสงที่เหมาะสมกับ Scene มีความสำคัญอย่างไร ทิศทางและความรู้สึกของผู้ชมล้วนถูกชี้นำไปตาม ลักษณะของแสงที่ปรากฏ ในขณะที่คนส่วนมากยังให้ความสำคัญกับเรื่องของแสงน้อยนัก แต่ในความเป็นจริง นั้นเรื่องของแสงเป็นเรื่องที่ผู้สร้างต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นใด แสงจัดเป็นปัจจัยสำคัญทั้งใน การดำเนินชีวิตของเราและในฉากของตัวละคร แสงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆของมนุษย์ ในการสร้างฉากที่สมบูรณ์นั้นทุกองค์ประกอบในฉากล้วนมีความสำคัญ สิ่งที่ผู้สร้างต้องไตร่ตรองเช่น เราจะนำตัวละครวางไว้ตรงไหนเพราะอะไร เรื่องของพื้นผิวว่าควรจะไปในทิศทางไหน ความสมดุลในทางมุมมอง การจัด องค์ประกอบภายในฉาก และแน่นอนว่าเรื่องของแสงเช่นกัน
 
ปัญหาของนักสร้างแอนนิเมชันส่วนมาก คือการให้ความสำคัญกับแสงเพียงแค่สิ่งกำเนิดความสว่างให้กับฉาก แล้วแสงไม่ใช่เหรอ แน่นอนว่าหน้าที่หลักของแสงคือทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์ประกอบต่างๆภายในฉากได้ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้หรือไม่ แต่การมองเห็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง ผู้ชม สามารถรับรู้ได้ตามความต้องการของผู้สร้างแค่ไหน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่แสงสามารถพาไป ให้นักศึกษา ลองจินตนาการถึงฉากโรแมนติกที่คู่รักนั่งมองตากันอยู่ที่ชายทะเล นักศึกษานึกถึงช่วงเวลาใดของวันและเพราะ อะไร แน่นอนว่าเราจะนึกถึงตอนเย็นๆแสงแดดอ่อนๆเสียงคลื่นเบาๆและสายลมที่อบอุ่น ทำไมภาพที่ปรากฏใน ความคิดของเราถึงไม่ใช่ตอนเที่ยงล่ะ คำตอบไม่ใช่เพราะตอนเที่ยงพระเอกไม่ว่างหรือนางเอกไม่พร้อม แต่ ความรู้สึกที่แสงให้ในลักษณะแบบตอนเย็นต่างหาก เป็นสิ่งที่เราต้องการให้กับฉาก ความสอดคล้องของแสงและ องค์ประกอบอื่นๆภายในฉาก สามารถกำหนดทิศทางความรู้สึกของตัวละครที่ต้องการได้เป็นอย่างดี ทำไมเวลา ที่เราต้องการสร้างฉากที่สื่อถึงความเหงาจึงใช้แสงที่สลัวๆ ฉากที่ต้องมีการแสดงความสับสนของตัวละครจึงใช้ แสงที่มืดคลึ้มหรือแสงที่ตัดกันระหว่างความสว่างกับความมืดอย่างชัดเจน ฉากที่แสดงความรักจึงใช้แสงที่อบอุ่น จากนี้ไปจึงไม่อยากให้นักศึกษามองแสงเป็นแค่ความสว่างภายในฉากแต่อยากให้มองเป็นวัตถุๆหนึ่ง เป็น ข้อความที่ส่งไปยังผู้ชมเช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆภายในฉาก และนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องแสง และแสงนี้สำคัญไฉน แต่เนื่องจากนี่ไม่ใช่บทความวิทยาศาสตร์ ในบทนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของแสงในโลกของ CG แอนนิเมชัน ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เฉพาะแต่ที่มีประโยชน์ในทางแอนนิเมชันเท่านั้น 

ที่มาของแสง: 

เพื่อความเข้าใจจึงขออธิบายเกี่ยวกับที่มาของแสงก่อน แสงมีที่มาจากที่ใด ย่อมมาจากแหล่งกำเนิดแสง ไม่ว่าจะ เป็นแสงเทียน มาจากแหล่งกำเนิดแสงคือเทียนไข แสงไฟนีออนย่อมมาจากหลอดไฟนีออน แสงแดดกลางแจ้ง ย่อมมีแหล่งกำเนิดแสงมาจากพระอาทิตย์ อยู่ดีๆฉากของเราจะสว่างขึ้นมาเองไม่ได้ ต้องมาจากแหล่งกำเนิดแสง นั่นเอง แสงทุกแสงย่อมมีที่มาและที่ไปของมัน ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าในแต่ละฉากที่เราสร้าง มีความจำเป็นแค่ไหน ที่ต้องใส่ที่มาของแสงเข้าไปในฉาก คำตอบคือไม่มีความจำเป็นหรือข้อบังคับแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่ผู้สร้างต้อง สื่อให้กับผู้ชมด้วยตนเองว่าแสงเหล่านั้นมีที่มาจากไหน ในโลกของ CG เมื่อเราจะให้แสงกับฉาก เราไม่ต้องซื้อ เทียนมาจุดและเราไม่ต้องเปิดไฟนีออน แต่เราสามารถโยนความสว่างลงไปในฉากได้เลย ผู้สร้างจึงมีความ 

ในฉากแต่ละฉากที่ถูกสร้างขึ้น สามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็นสองส่วนนั่นคือ ส่วนของพื้นที่ภายในฉาก (On- Screen Space) และส่วนของพื้นที่ภายนอกฉาก (Off-Screen Space) อะไรคือพื้นที่ภายในภายนอกฉาก พื้นที่ ภายในคือพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกกล้องจับไว้ เรียกว่าพื้นที่ๆผู้ชมสามารถมองเห็นได้ ส่วนพื้นที่ภายนอกนั้นคือส่วนที่ไม่ ติดเข้าไปในฉาก นักศึกษาอาจสงสัยว่าพื้นที่ภายนอกฉากมีความสำคัญตรงไหนในเมื่อไม่มีใครมองเห็นได้ ถ้า เป็นในภาพยนต์ปกตินี่คือพื้นที่ๆเต็มไปด้วยทีมงาน กล้อง สายไฟ ไมโครโฟน และอุปกรณ์ถ่ายทำอีกมากมายที่ เราไม่ต้องการให้ผู้ชมเห็น แต่ในทางแอนนิเมชันแล้วพื้นที่ภายนอกนี้มีความสำคัญไม่แพ้พื้นที่ภายในเลย โดยเฉพาะเรื่องแสง เนื่องจากในภาพยนต์นั้นมีน้อยครั้งมากที่เราสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงอยู่ภายใน ฉาก เช่นแสงจากโคมไฟบนโต๊ะสอบสวนนักโทษ หรือแสงจากเทียนไขที่อยู่บนทางเดินห้องโถง แต่แสงส่วนใหญ่ที่ เรารับรู้ล้วนมาจากแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ภายนอกของฉาก เรียกว่า Off-Screen Lights ไม่ว่าจะเป็นเงาสะท้อน แสงที่ตกกระทบวัตถุ เงาที่ทอดยาว สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามองเห็นในฉาก ล้วนมาจากผลของแหล่งกำเนิดแสง ภายนอกฉากแทบทั้งสิ้น ดังนั้นผู้สร้างจึงมีหน้าที่ต้องกำหนดแหล่งกำเนิดแสงแท้จริงเหล่านี้ขึ้นมา และผลที่ได้คือ ความสมจริงของฉากนั่นเอง
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ลองดูภาพตัวอย่างที่ 8.2 ถึง 8.5 ทั้งสี่ภาพเป็นการ Render ด้วยโปรแกรม Maya โดยมีองค์ประกอบทุกอย่าง เหมือนกัน แตกต่างกันที่แหล่งกำเนิดแสง โดยภาพที่ 8.2 แสดงแหล่งกำเนิดแสงลักษณะของโคมตั้งโต๊ะที่เป็น หลอดเขี้ยวแบบโบราณ ให้แสงออกสีเหลืองๆนิดๆ ทำให้รถในฉากเหมือนเป็นรถของเล่น ภาพที่ 8.3 แสดง แหล่งกำเนิดแสงจากนอกหน้าต่างบ้าน เป็นแสงธรรมชาติลอดเข้ามา ภาพที่ 8.4 แสดงแหล่งกำเนิดแสงจาก ท้องฟ้าที่มีเมฆหมอก ให้ผลกระทบเป็นแสงสีฟ้านิดๆ และภาพที่ 8.5 แสดงแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นพระอาทิตย์ โดยตรงตกมายังวัตถุ โดยแหล่งกำเนิดแสงทั้งสี่ภาพล้วนเป็นแบบ Off-Screen Light แต่ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึง ที่มาของแสง นี่คืออิทธิพลของแหล่งกำเนิดแสงที่มีต่องาน CG นั่นเอง
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จะสังเกตได้ว่าภาพทั้งสี่ภาพนั้นมีองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกัน แต่กลับให้ความรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมที่ ต่างกันอย่างสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของแหล่งกำเนิดแสงนั่นเอง จากตัวอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจ ได้เป็นอย่างดีถึงความสัมพันธ์ของแสงที่ส่งผลต่อฉากที่สร้างขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือกใช้แหล่งกำเนิด และชนิดของแสงให้ถูกต้องสอดคล้องกับภาพที่ต้องการ
ธรรมชาติของแสง: 

แสงจัดเป็นคลื่นความถี่ชนิดหนึ่ง มีช่วงความถี่อยู่ที่ระหว่าง 400 นาโนมิเตอร์ถึง 800 นาโนมิเตอร์ เรียกว่า Visible Spectrum โดยเริ่มจากสีม่วง (Ultraviolet) เป็นสีที่มีช่วงคลื่นสั้นที่สุด ไล่ไปเป็น น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดงที่ปลายอีกด้านหนึ่ง หรือที่เรารับรู้ได้ในลักษณะของความร้อน เป็นคลื่นที่มีช่วงยาวที่สุด
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นั้นใช้หลักการผสมสีแบบ Additive Approach หรือเรียกว่าการเพิ่มค่า เพื่อความเข้าใจให้นักศึกษานึกภาพของจอ Monitor ว่ามีสีอะไร จอแสดงผลนั้นจะเริ่มต้นที่สีดำ ซึ่งแสดงผลโดย การที่ค่าแสงต่างๆแสดงผลเป็นศูนย์ จากนั้นจะเพิ่มค่าแสงต่างๆเข้าไปผสมให้เกิดเป็นสี และจะแสดงผลเป็นสี ขาวเมื่อค่าแสงทั้งสามสีแสดงผลด้วยค่า Maximum นี่คือเหตุผลที่เราเรียกว่าการผสมแบบเพิ่มค่านั่นเอง ทีนี้มา กล่าวถึงแม่สีของการวาดภาพ การวาดภาพบนกระดาษนั้นเราเริ่มจากกระดาษขาวใช่หรือไม่ จากนั้นใช้สีต่างๆ ผสมเข้าไปตามต้องการ และจะกลายเป็นสีดำเมื่อเราใส่ค่าแม่สีทั้งสามสีแบบ Maximum หรือเราจะได้สีดำเมื่อ เทแม่สีทั้งสามลงไปเท่ากัน นี่เรียกว่าการผสมสีแบบ Subtractive Approach หรือการลดค่านั่นเอง คือลดค่าจาก ขาวเป็นดำ ส่วน Additive Approach จะเพิ่มค่าจากดำเป็นขาว 
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การทำงานของ Printer เป็นแบบ Subtractive Approach เช่นเดียวกับการวาดภาพ แต่แทนที่เครื่องพิมพ์จะใช้ แม่สีสามสีคือ แดง เหลือง น้ำเงิน เครื่องพิมพ์จะใช้สี่สีประกอบด้วย น้ำเงินอมเขียว (Cyan), แดงอมม่วง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีดำ (Black) หรือที่เราเรียกว่าระบบสีแบบ CMYK สาเหตที่เครื่องพิมพ์ใช้ ระบบสีแบบนี้เนื่องจากการพิมพ์ตัวอักษรส่วนมากต้องใช้สีดำ แทนที่จะต้องใช้แม่สีทั้งสามมาผสมกันจึงเป็นการ ประหยัดกว่าที่จะมีสีดำไปเลย 
และการที่เครื่องพิมพ์และจอคอมพิวเตอร์ของเรามีการคำนวณค่าสีที่แตกต่างกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลาเรา พิมพ์ภาพ Graphic อะไรออกมาแล้วพบว่าสีมันเพี้ยน ในวงการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ หรือในบริษัทผลิตแอนนิเม ชันขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับ Calibrate จอ Monitor เพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงที่สุดเมื่อเรา พิมพ์ออกมา
พฤติกรรมของแสง: 

สิ่งทุกสิ่งย่อมมีพฤติกรรมเป็นแบบฉบับของตัวเอง แสงก็เช่นกัน ในทาง CG นั้นถ้าเราต้องการสร้างแสงให้ดูเป็น ธรรมชาติ เราต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของมันก่อน อีกทั้งในการ Render ภาพของโปรแกรม 3D ต่างๆนั้น ได้สร้าง Option ให้กับพฤติกรรมของแสงไว้ด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจ เพื่อเลือกใช้ให้ได้ผลลัพธ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา ได้อย่างถูกต้องและตรงตามสถานการณ์ 
พฤติกรรมของแสงนั้นมีมากมาย เราจะทำความเข้าใจเฉพาะที่มีความจำเป็นในทางแอนนิเมชัน โดยพฤติกรรม แรกที่เราจะกล่าวถึงคือ Inverse Square Law พฤติกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายแสง กล่าวคือแสงจะมี อัตราส่วนการกระจายที่ลดน้อยลงตามระยะที่ห่างที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ ถ้าเราเดินเข้าหากองไฟ ขนาดใหญ่ เมื่อเราอยู่ในระยะไกลเราจะรู้สึกถึงความร้อนเพียงเล็กน้อย และความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรา เดินใกล้เข้าไป แต่อัตราการเพิ่มของความร้อนไม่ได้เพิ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน กล่าวคือยิ่งใกล้เท่าไหร่อัตราการเพิ่ม
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พฤติกรรมอีกอันที่ควรทราบนั่นคือพฤติกรรมเรื่องการสะท้อนของแสง (Reflection) อย่างที่ทุกคนทราบว่าแสงมี การหักเห มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน เราจะไม่ลงลึกไปมากกว่านี้ ในโปรแกรม Maya ถ้าเราต้องการให้เกิด การคำนวณค่าการหักเหและสะท้อนของแสงต่างๆภายในฉาก เราต้องเปิดค่าการทำงานของ Raytrace ซึ่งเป็น โหมดคำนวณค่าหักเหของแสง แต่เราจะไม่สามารถเห็นผลได้เต็มที่ถ้าเราไม่ได้ Render ด้วย Mental Ray ซึ่ง แน่นอนว่าเครื่องจะต้องใช้เวลาในการคำนวณที่เพิ่มขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพในระดับ Photorealistic หรือ ภาพเสมือนจริง 

ลองนึกภาพโต๊ะที่มีผ้าปูสีแดงสดตั้งอยู่ข้างๆผนังสีขาว เราจะสังเกตเห็นแสงสีแดงเรืองๆตกสะท้อนไปที่ผนัง นี่ แหละคือการสะท้อนและหักเหของแสงที่ตกกระทบมายังผ้าปูโต๊ะและสะท้อนไปยังผนัง จากพฤติกรรมอันนี้ของ แสงทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่วัตถุแต่ละวัตถุในฉากจะไม่มีความสัมพันธ์กัน ในการประมวลผลของเครื่องแบบ Mental Ray แสงตกกระทบและสะท้อนต่างๆเหล่านี้จะถูกคำนวณเข้าไปหมด บนพื้นผิวหนึ่งอาจมีผลกระทบจาก แสงที่หักเหมาได้มากกว่าสามถึงสี่ทิศทางเลยก็เป็นได้ สิ่งที่ผู้ใช้ต้องแลกมากับภาพที่มีความเสมือนจริงเพิ่มขึ้น คือเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นใน Project หนึ่งๆ ผู้ใช้อาจใช้การประมวลผลของแสง หลายๆแบบผสมกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละฉาก ซึ่งต้องใช้การวางแผนที่ดี ดูภาพประกอบที่ 8.9 แสดงการประมวล Render ด้วย Maya Software ผลลัพธ์ที่ได้คือการคำนวณค่าแสงแบบทางเดียว นั่นคือจาก
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จากภาพตัวอย่างจะสังเกตได้ว่า การหักเหของแสงนั้นนอกจากจะทำให้ภาพดูเสมือนจริงขึ้นแล้ว ยังทำให้ฉากดู สว่างขึ้นด้วย จากภาพ 8.9 วัตถุแต่ละชิ้นสว่างเพราะแสงจากแหล่งกำเนิดแสงส่องลงมาเพียงอย่างเดียว ในขณะ ที่ภาพ 8.10 แสงจากแหล่งกำเนิดแสงส่องลงมายังวัตถุและยังสะท้อนไปมาระหว่างกัน ทำให้เสมือนในฉากมีค่า แสงเพิ่มขึ้น นี่คือสาเหตที่ทำให้ฉากดูสว่างมากกว่าการคำนวณค่าแสงแบบทางเดียวนั่นเอง ทีนี้มาดูภาพตัวอย่าง ที่ 8.11 ภาพนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ให้ความเข้าใจเรื่องการสะท้อนของแสงได้เป็นอย่างดี จากภาพเราจะเห็นสีของ ผนังซึ่งคือสีเขียวและสีแดงส่งผลกระทบสะท้อนมายังสีของพื้นบริเวณที่ติดกับผนัง ทำให้เกิดสีเขียวและแดงจางๆ บนพื้นสีขาว และสีของลูกบอลก็ถูกสะท้อนมาจากผนังเช่นกัน ทั้งเขียวและแดงเห็นได้อย่างชัดเจน
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คุณภาพของแสง: 

คุณภาพของแสงหรือในศัพท์สากลว่า Qualities of Light นั้น คือสิ่งที่ใช้จำแนกแสงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในฉาก ออกจากกัน เนื่องจากในฉากที่เราสร้าง มีความจำเป็นที่ต้องมีแสงตั้งแต่หนึ่งแหล่งกำเนิดแสงขึ้นไปเพื่อการ มองเห็นวัตถุภายในฉาก อะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าแสงใดๆที่เกิดขึ้น มีที่มาที่แตกต่างกัน หรือ เรียกว่ามาจากแหล่งกำเนิดแสงที่ต่างกัน ทำให้เรารับรู้ว่ามีกี่แหล่งกำเนิดแสงภายในฉาก ปัจจัยทั้งหมดที่ช่วยให้ เราจำแนกแสงใดๆว่ามีความแตกต่างกัน นั่นคือคุณภาพของแสง ในหัวข้อนี้เราจะมาดูว่าคุณภาพของแสง ประกอบด้วยอะไรบ้าง 


ความสว่าง (Intensity): 
ความสว่างเป็นตัวแปรบ่งชี้คุณภาพของแสงที่มีความเด่นชัดและสำคัญมาก อีกทั้งง่ายต่อการสังเกต ในแต่ละ ฉากแสงที่มีค่า Intensity มากสุดถือเป็นแสงหลัก (Dominant Light) หลักการเรื่องการให้แสงในภาพยนต์ที่ เรียกว่า Three-Point Lighting System นั้น แสงที่มีค่าความสว่างสูงสุดเรียกว่า Key Light จะเป็นแสงหลักที่ กำหนดเงาภายในฉาก ในทาง CG การให้ความสว่างกับฉากที่สร้าง มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงค่า Intensity ของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละตัวเช่นกัน เพื่อการกำหนดว่าเงาควรจะเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงตัวใด ส่วนแสงที่มีค่า Intensity รองลงมาอาจเป็นเพียงเพิ่มความสว่างให้กับฉากในจุดอับแสงโดยที่ไม่มีส่วนในการให้กำเนิดเงาเลย หรือจะเกิดเป็นเงารอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและค่า Intensity ที่มี จากข้อได้เปรียบของการสร้าง CG แอนนิ เมชันคือ เราสามารถเปิดหรือปิดค่ากำเนิดเงา (Casting Shadows) ของแหล่งกำเนิดแสงใดๆได้ตามความ ต้องการ 

ข้อแตกต่างที่พึงระวังระหว่างการให้แสงในการถ่ายทำภาพยนต์จริงๆกับภาพยนต์แอนนิเมชันคือ ในการถ่ายทำภาพยนต์นั้นไม่ว่าจะมีแหล่งกำเนิดแสงที่มากเพียงใดเช่นในฉากกลางแจ้ง พระอาทิตย์เที่ยงวัน หรือในฉากที่มืด สลัวมีเพียงแสงจากแหล่งกำเนิดแสงคือเทียนไขเพียงเล่มเดียวให้ความสว่างทั้งฉากก็ตาม ตัวกล้องสามารถปรับ ความเหมาะสมของการรับแสงได้ (Camera’s Exposure) ซึ่งผลที่ได้คือแสงที่มีความสว่างพอดีกับความต้องการ ของผู้สร้าง แต่ในโลกของ CG แอนนิเมชันเราไม่มีค่า Exposure ของกล้องให้ตั้ง สิ่งที่เราทำได้คือการกำหนดค่า Intensity ที่เหมาะสมกับฉากที่มีแสงมากเกินไปให้มีความเหมาะสม และการใช้แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆช่วยในฉาก ที่มืดมากเกินไปเช่นฉากของเทียนไข
file_11.wmf



จากภาพตัวอย่างที่ 8.12 เป็นฉากที่มีแหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียวอยู่ทางด้านบนขวามือของภาพ (สังเกตได้ จากเงาของตัวละคร) ผิวของตัวละครทางฝั่งซ้ายของภาพเกิดเงาสีดำ ทำให้ส่วนใบหน้าของตัวละครดูมืดไป ภาพ ตัวอย่างที่ 8.13 แหล่งกำเนิดแสงรองได้ถูกใส่เข้าไปในฉาก (ให้แสงเป็นสีแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน) ช่วยขับให้ร่างการฝั่งซ้ายมือของภาพดูสว่างขึ้น โดยมีค่า Intensity น้อยกว่าแหล่งกำเนิดแสงแรก ดังนั้นจึงไม่ กำหนดให้เกิดการสร้างเงา (Cast Shadows) สำหรับแสงตัวนี้ ส่วนแสงหลัก (Key Light) ยังคงเป็นแสงทางมุม บนขวาตัวเดิม และแน่นอนว่าเงาที่เกิดขึ้นในฉากมาจากแหล่งกำเนิดแสงตัวนี้ เนื่องจากมีค่า Intensity สูงสุด
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหลักการให้แสงในโลกของ CG แอนนิเมชัน ว่ามีความแตกต่างจากการถ่าย ทำภาพยนต์จริงๆอย่างไร การกำหนดค่าแสงหลักและแสงรองต่างๆภายในฉากเป็นเรื่องที่ผู้สร้างต้องคำนึงถึงเป็น อย่างดี เพื่อให้ได้การจัดแสงตามความต้องการ และนี่คือเรื่องของความสว่าง (Intensity) ซึ่งมีผลต่อภาพรวม ทั้งหมดของฉากอย่างชัดเจน 


แบบฝึกหัด
จงจัดแสงโมเดลแบบใช้ทฤษฎีไฟสามดวง


