หลักสูตร Interior Lighting with V-Ray
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรนี ้ เหมาะสาหรับผูท้ ่ีทางานในสายงานด้านงานสถาปั ตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึ่งการสร้างงาน
ด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึน้ โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ V-ray
ดังนัน้ ในหลักสูตร ผูเ้ รียน จึงจาเป็ นต้องมีพนื ้ ฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบือ้ งต้น และศึกษาต่อยอดในหลักสูตร นี ้ ตัง้ แต่
เริ่มต้นเทคนิคการจัดแสง ,ลักษณะของพืน้ ผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ รวมถึง การจัดแสงทัง้ ภายในและ
ภายนอก ทัง้ นี ้ ผูเ้ รียนจะได้ฝึกทักษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการทางานจากผูส้ อนผูม้ ีประสบการณ์ตรง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 17 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
มีพนื ้ ฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร 3D Animation with 3DsMax
โปรแกรมทีใ่ ช้
3D Studio MAX , V-ray Plug in
เหมาะสาหรับ
ท่านที่ตอ้ งการเป็ น สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร
วิทยากร
อาจารย์ ประภาส ประเสริฐสังข์
อาจารย์ประจาหลักสูตรด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย
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เริ่มต้นการใช้งาน V-RAY
• อธิบายความสามารถในการทาภาพเสมือนจริงของ V-ray
• เกี่ยวกับ หน้าต่างการทางานของ V-ray
• แนะนาความเหมาะสมในการติดตัง้ แต่ละ Version
• หลักการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของ V-ray
• V-ray Parameter
• Indirect illumination
• Settings
• Render Elements
- ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช้
- การกาหนดค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ Render เทคนิคในการจัดแสง Interior
- การ render แบบหยาบ เพื่อตรวจความถูกต้องของแสง
- การลดจานวน Polygon ในงาน โดยใช้ V-Ray Proxy
• วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจุด
- การกาหนดระยะชัดตืน้ ชัดลึก ของภาพ (V-RAY-ZDepth)
Material การสร้างและใส่วัสดุพนื้ ผิวของ V-RAY
• วัสดุท่มี ีความมันเงา เช่น พืน้ ที่มีการสะท้อน ได้แก่ หินแกรนิต เป็ นต้น
• วัสดุท่มี ีความมันวาว เช่น พลาสติก เป็ นต้น
• การใช้ Fall –off ช่วยปรับในการหักเหแสง ทาให้วสั ดุท่ใี ช้ดเู หมือนจริงยิ่งขึน้
• การทาวัสดุกระจก และการใส่ขอบของกระจก
• การทาวัสดุกระจกฝ้า และกระจกเงา
• การทาวัสดุกระเบือ้ ง และการกาหนดขนาดของกระเบือ้ ง
• การทาให้วตั ถุเรืองแสง
• การทาพรม โดยใช้ Displacement
• การทาพรม หรือ สนามหญ้า โดยใช้ V-RayFur
• การสร้างพืน้ ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั้ หมด โดยใช้ V-RayPlane
• การสร้างวัสดุนา้ กระเพื่อม
- การใช้วสั ดุหลายตัวมารวมกัน เช่น การทาผนังให้เก่า
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เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( Backgrounds )
• การใช้ Plane ในการสร้าง Background
• การกาหนดค่าใน Rendering Control ให้แสงสามารถทะลุผ่าน Background มาได้
• การกาหนดค่าการใช้กล้องของ V-ray (V-Ray Physical Camera)
• การใช้ V-ray Sphere สร้างบรรยากาศ
• การปรับแต่งบรรยากาศของท้องฟ้า โดยใช้ V-ray Sky
• การกาหนดค่าแสงแดดให้ได้แสงที่เหมือนจริง โดยใช้ V-ray Sun
• V-ray Skylight Scene Setup
- การใช้แสงลักษณะต่างๆ (V-ray Lighting)
เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
• หลักวิธีการจัดแสงภายใน การกาหนดระยะความเข้มของแสง
• อธิบายขัน้ ตอนของการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
• การกาหนดค่าของแสง ที่มาจากหน้าต่าง
• การกาหนดค่าแสงบรรยากาศภายในห้อง
• การกาหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในห้อง
-การเลือกใช้ภาพ Background ในงานตกแต่งภายใน
เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน
• การกาหนดแสงบรรยากาศโดยรวม
• การกาหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก
• การกาหนดแสง Down light โดยใช้ Photometric Light กับ Illuminating
Engineering Society (IES)
• การกาหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตัง้ โต๊ะ, โคมไฟตัง้ พืน้ , โคมห้อย เป็ นต้น

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

