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  หนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสําหรับนักศึกษาในสาขาการออกแบบ ศิลปะ หรือผู้ที่สนใจ
งานด้านแอนิเมชัน ใช้สําหรับอ่านประกอบรายวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบส่ือ 4 มิติ อาทิเช่น แอนิเมชันเบ้ืองต้น 
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียบเรียงประวัติ ผลงานของแอนิเมเตอร์ที่มีมาในอดีต
ต่อเน่ืองมาจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจในเทคนิค วิธีการและแนวความคิดของการสร้างผลงาน ซึ่งเป็น
การเรียบเรียงตั้งแต่ยุคแอนิเมชันในยุคเริ่มต้นก่อนการค้นพบกล้องถ่ายภาพ ยุคของการพัฒนากล้องถ่ายภาพ 
ยุคบุกเบิกของแอนิเมชัน ยุคภาพยนตร์ประกอบเสียงและมีการใช้ฟิล์มสีถ่ายทําภาพยนตร์ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคการ์ตูน
โทรทัศน์ และยุคคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มาจนถึงปัจจุบัน โดยในท้ายบทของแต่ละยุคจะมีการรวบรวมผลงาน
แอนิเมชัน เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการอ่าน ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้าใจให้มากขึ้น 
 
  ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ท่ีอยู่เบื้องหลัง ซึ่งมีส่วนทําให้หนังสือเล่มน้ีสําเร็จเป็นรูปเล่มข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว เพื่อน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยแก้ไขและชี้แนะ ตลอดจนผู้สร้างสรรค์แอนิเมชันที่มอบภาพ
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการประกอบในหนังสือทั้งหมด 
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