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 การออกแบบสื่อ 4 มิติ (3) 

           คํานํา 

 
ผู้เขียนได้เขียนตําราเล่มนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ  

ใช้อ่านประกอบรายวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ (Time-based Media Design) ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการ
เรียนการสอนสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขาแอนิเมชัน เพราะวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบสื่อ 4 มิติ 
(Time-based Media Design) คือ การศึกษาความหมาย ประวัติ เทคนิค วิธีการ ประเภท และทําความเข้าใจกับ
สื่อที่มีพื้นฐานและข้อจํากัดด้านเวลา เช่น แอนิเมชัน (Animation) ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphic) 
การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) สื่อเชิงโต้ตอบ (Interactive Media) วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น (Short Film) 
นอกเหนือจากยังสามารถนําไปดัดแปลงสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ในส่ือแขนงอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ไตเติ้ล
รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

โดยเน้ือหาหลักของตําราจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการออกแบบส่ือ 4 มิติ (Time-based 
Media Design) ที่แบ่งตามลักษณะของการออกแบบ การเผยแพร่ ข้ันตอนและวิธีการทํางานจนสําเร็จเป็นชิ้นงาน 
นอกจากการศึกษาข้อมูลจากตําราเล่มน้ี นักศึกษาควรจะศึกษาเพ่ือเติมในแต่ละหัวข้อตามที่หนังสือหรือเอกสาร 
ที่แนะนําท้ายบท ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน นําเสนอวิจารณ์ผลงาน เพ่ือให้ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
นําไปต่อยอดในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ในอนาคต 

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง ซึ่งมีส่วนทําให้ตําราเล่มน้ีสําเร็จเป็นรูปเล่มข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยแก้ไขและชี้แนะ ตลอดจนผู้สร้างสรรค์ผลงานและนักศึกษา 
ทุกคนที่มอบภาพเพ่ือใช้ประกอบในตําราทั้งหมด 
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