คํานํา
ปจจุบันนี้นับเปนยุคแหงขอมูลและขาวสารที่เรียกกันสั้นๆวา “ยุคโลกาภิวัฒน” ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในชีวิตประจํา วั น ของมนุ ษ ย ม ากขึ้ น “คอมพิวเตอร” (COMPUTER) นับวา
เปนเทคโนโลยีประเภทหนึ่ ง ที่ ก า วเข า มามี บ ทบาทต อ การดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย เ ป น อย า งมาก การ
เรียนวิชาคอมพิวเตอรจึงเป น สิ่ ง ที่ จํา เป น สํา หรั บ เยาวชนในป จ จุ บั น ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาต า งๆ จึ ง จั ด ให
วิ ช าคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ในระดับ ชั้น อนุบ าล ประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา
และ อาชีวศึกษา
ดังนั้นจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในสถานศึกษา และได
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรโดยเรียบเรียงจากเอกสาร และซอฟแวรตางๆ ใหกับแตล ะสถาบัน
และสอดคลอ งกับ สาระการเรียนรูต ามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนงานวิชาการสําหรับการเรียนสอนนักเรียน เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปดวย การใช
โปรแกรม Adobe Flash CS5 สําหรับสรางโครงงานคอมพิวเตอร เมื่อนักเรียนไดเรียนรู และฝกปฏิบัติจนครบ
เนื้ อ หาภายในเล ม แล ว จะทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถที่ จ ะใช ค อมพิ ว เตอร เบื้ อ งต น และใช
คอมพิวเตอรระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมตางๆ ได
คณะผูจัดทําไดเรียบเรียงแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรเลมนี้ขึ้นมา เพื่อเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาตางๆ และเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนในการนําไปประยุกต
กับการทํางานในยุคปจจุบัน มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อจําหนาย

สารบัญ
เรื่อง

หนา

รูจักกับเทคโนโลยีของ Adobe Flash CS5 Professional

1

การสรางชิ้นงานดวยเครื่องมือของ Flash CS5

14

เลือกและเปลี่ยนขนาดของออบเจ็กต

50

ตกแตงภาพใหมีสสี ันที่สวยงาม

68

สรางชิ้นงานแบบ Symbol กับ Instance

92

รูจักกับ Layer ซีน และเฟรม

112

การสราง Animation

128

การกําหนดสรางการเชื่อมโยงและการใสเสียงประกอบ

150

การนําไฟลชิ้นงานของ Flash CS5 ไปใช

175

คำอธิบำยรำยวิชำ
เวลำ ๔๐ ชั่วโมง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมี
จุด มุ่งหมายหลั ก คือ ต้องการให้ผู้ เ รีย นศึก ษา วิเ คราะห์ อภิปราย สรุ ป เกี่ ยวกั บ
ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้ นงานหรือโครงงานตามหลักการทา
โครงงาน ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
ฝึกปฏิบัติทาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทาโครงงาน โดยใช้ความรู้
ความคิ ด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ

1

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.4-6 1. อธิบายองคประกอบของระบบ
สารสนเทศ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• องคประกอบของระบบสารสนเทศ ไดแก ฮารดแวร
ซอฟตแวร ขอมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. อธิบายองคประกอบและหลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอร

• การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยสําคัญ
๕ หนวยไดแก หนวยรับเขาหนวยประมวลผลกลาง
หนวยความจําหลัก หนวยความจํารอง และหนวย
สงออก
- หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวยควบคุม
และหนวยคํานวณและตรรกะ
- การรับสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ จะผานระบบทาง
ขนสงขอมูลหรือบัส

3. อธิบายระบบสื่อสารขอมูลสําหรับ
เครือขายคอมพิวเตอร

• ระบบสื่อสารขอมูล ประกอบดวย ขาวสาร ผูสง ผูรับ
สื่อกลาง โพรโทคอล
• เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและรับสงขอมูลกันได
ตองใชโพรโทคอล ชนิดเดียวกัน
• วิธีการถายโอนขอมูลแบบขนาน และ แบบอนุกรม

2

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.4-6 4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร และ • คุ ณ ลั ก ษณะ(specification)ของอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร
อุปกรณตอพวง

และอุ ป กรณ ต อ พ ว ง เช น ความเร็ ว และความจุ ข อง
ฮารดดิสก

5. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

• แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังนี้
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา
- การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขัน้ ตอนวิธี
- การดําเนินการแกปญหา
- การตรวจสอบ และการปรับปรุง
• การถายทอดความคิดในการแกปญหา อยางมีขั้นตอน

6. เขียนโปรแกรมภาษา

• ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี ๕ ขั้นตอน ไดแก
การวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบ
• การเขียนโปรแกรม เชน ซี จาวา ปาสคาล
วิชวลเบสิก ซี ชารป
• การเขียนโปรแกรมในงานดานตางๆ เชน การจัดการ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแกปญหาในวิชา
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การสราง ชิ้นงาน

3

ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.4-6 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• โครงงานคอมพิวเตอร แบงตามวัตถุประสงคของการใช
งานดังนี้
- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเครื่องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกตใชงาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
• พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรตามขั้นตอนตอไปนี้
- คัดเลือกหัวขอที่สนใจ
- ศึกษาคนควาเอกสาร
- จัดทําขอเสนอโครงงาน
- พัฒนาโครงงาน
- จัดทํารายงาน
- นําเสนอและเผยแพร

8.ใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสม • การเลือกคุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟตแวรให
กับงาน
เหมาะสมกับงาน เชน คอมพิวเตอรที่ใชในงานสื่อ
ประสม ควรเปนเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และใช
ซอฟตแวร ที่เหมาะสม

4

ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.4-6 9.ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผาน
อินเทอรเน็ต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ปฏิบัติการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต
• คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต

10.ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของบุคคล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อประกอบ การ
กลุม องคกร ในงานตางๆ
ตัดสินใจ
11. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบโดย
พิจารณาวัตถุประสงคของงาน

12.ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือ
โครงงานอยางมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ

• ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงาน ตาม
หลักการทําโครงงาน
• ศึกษาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
งานที่สรางขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

13.บอกขอควรปฏิบัติสําหรับผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ขอปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
สื่อสารและปฏิบัติตอผูอื่นอยางสุภาพ ปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของระบบที่ใชงาน ไมทําผิดกฎหมาย
และศีลธรรม แบงปนความสุขใหกับผูอื่น

โครงสรางรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร

ลําดับที่

๑

๒

๓

มฐ/ตชว.
ง ๓.๑

ง ๓.๑

ง ๓.๑

๔

ง ๓.๑

๕

ง ๓.๑

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระสําคัญ

ชื่อหนวยการเรียนรู

หลักการทํางานเบื้องตนของโปรแกรม
Adobe Flash CS5 เชน
ความสามารถ ของโปรแกรม ,
เครื่องมือใหมที่เพิ่มเขามา
รูจักสวนประกอบของโปรแกรม เชน
หนาตางการทํางาน วาแตละสวนเรียก
กวาอะไร และใชงานอยางไร
และการเริ่มตนสรางชิ้นงานใน
โปรแกรม Flash CS5
รูจักเครื่องมือในกลุมการเลือกวัตถุ
สามารถใชเครื่องมือในกลุมนี้เพื่อ
เปลี่ยนรูปทรง ขนาดของชิ้นงาน
เคลื่อนยายตําแหนง
รูจักกับเครื่องมือใสสสี ันใหกับชิ้นงาน
เชน การเปลีย่ นสีเสนของ สีพื้น การ
ไลเฉดสี
รูจักกับประเภทของ Symbol และการ
สราง Symbol แตละแบบ

รูจักกับเทคโนโลยีของ Adobe Flash
CS5

การสรางชิ้นงานดวยเครื่องมือของ
Flash CS5

การเลือกและเปลี่ยนขนาดของ
ออบเจ็กต

การตกแตงภาพใหมีสีสนั ที่สวยงาม

การสรางชิ้นงานแบบ Symbol กับ
Instance
เวลาตามหนวย
สอบปลายป

เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

โครงสรางรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร

ลําดับที่

มฐ/ตชว.

๖

ง ๓.๑

๗

๘

๙

ง ๓.๑

ง ๓.๑

ง ๓.๑

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระสําคัญ
การสราง การแกไข และ การลบ
Layer ซีน และ เฟรม
รูจักกับ ประเภทของ Animation
และการสราง Animation ในแบบ
ตางๆ
การใสคําสั่ง ในการเชื่อมโยง ซีน การ
เชื่อมโยงชิ้นงานตางไฟล หรือ
เชื่อมโยงเว็บไซต และการใสเสียง
ประกอบชิ้นงาน
การแปลงไฟลอยูใ นรูปแบบที่น้ําไปใช
งานได เชน การแปลงไฟลเปน swf
เปนไฟล avi หรือ ไฟล html

ชื่อหนวยการเรียนรู
รูจักกับ Layer ซีน และ เฟรม
การสราง Animation

การกําหนดการสรางการเชื่อมโยง
และการใสเสียงประกอบ

การนําไฟลชิ้นงานของ Flash CS5
ไปใช
เวลาตามหนวย
สอบปลายป

เวลา
(ช.ม.)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รู้จักกับเทคโนโลยีของ Adobe Flash CS5 Professional
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
 สาระสาคัญ
หลักการทางานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS5 เช่น ความสามารถ ของโปรแกรม ,
เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. รู้จักกับโปรแกรมเบื้องต้น
2. ความสามารถของโปรแกรมว่าสร้างชิ้นงานประเภทอะไรได้บ้าง
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายความสามารถของโปรแกรม
2. ประยุกต์การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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Flash คืออะไร
หากกล่ า วกั น ถึ ง โปรแกรม Flash ในปั จ จุ บั น ในแวดวงของนั ก พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ นั ก ออกแบบ
Multimedia หรือเหล่าคนทา Animation คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าโปรแกรมนี้เป็นแน่ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
สร้าง Animation ที่ทรงคุณภาพ และสามารถสร้างงานที่ตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นที่รู้จัก
ในฝั่งของผู้ชมในฐานะ Animation ตื่นตาตื่นใจที่ทาให้การท่องเว็บไซต์ หรือการนั่งชม Presentation ไม่ใช่
ภาพนิ่งๆ
งาน Flash นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ งาน Online และงาน Offline ซึ่งมี งานประเภทต่างๆ
ดังต่อไปนี้

งาน Flash แบบ Online
1. Web Banner
งานป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์พัฒนามาจาก Gif Animation ที่โหลดช้าและคุณภาพต่าในสมัยก่อน มา
เป็น Animation ของ Flash ที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องมีขนาดเล็กและยังมี Graphic ที่สวยงาม
2. Web Animation
ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่เคยใช้เป็นภาพนิ่ง สามารถสื่อสาร และดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นด้วย
Flash
3. Web Introduction
ถ้ า 1 ภาพแทนค าพู ด 1000 ค า ภาพเคลื่ อ นไหวยอมพู ด ได้ ม ากขึ้ น อี ก หลายเท่ าตั ว การใช้
ภาพเคลื่อนไหวอธิบายบุคลิก ตัวตนของเว็บไซต์เป็นอีกอย่างที่ Flash ทาได้ดีและได้รับความนิยม
อย่างสูง
4. Flash Website ถ้าไม่ใช้เว็บไซต์จะไม่เพียงแค่ตกแต่งประดับประดาด้วย Flash เท่านั้น มันสามารถ
ใช้ทาเว็บไซต์ทั้งกระบวนการได้ด้วย ไม่จากัดแค่เพียง Animation และเนื้อหาอย่างเดียว หากยังการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และการสร้าง Application ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอีกด้วย

งาน Flash แบบ Offline
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1. Product Introduction
งานเปิดตัวสินค้า งาน Event งานคอนเสิร์ต งานแต่งงาน ที่จะต้องมีการนาเสนอความน่าสนใจ
ของสินค้า หรือกิจกรรมต่างๆ การทา Animation อธิบายวิธีการใช้ หรือแนะนากิจกรรมลูกค้า
ด้วยโปรแกรม Flash ก็เ ป็นทางเลือ กใหม่ ที่กาลั งมาแรง ด้วยวิธีการที่สะดวก และประหยั ด
ค่าใช้จ่ายกว่างานด้าน VDO
2. Presentation, CD Interactive
เมื่องาน Flash สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ การสร้างงานแบบ Presentation ก็ไม่เป็นปัญหา
สาหรับ flash อีกทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องความยืดหยุ่นของการเขียนโปรแกรม จึงเปิดโอกาส
ให้ ส ร้ า งงาน Interactive แบบจิ น ตนาการกว้ า งไกล โดยไม่ ยึ ด ติ ด อยู่ ใ นโครงร่ า งตายตั ว
เหมือนกับ PowerPoint อีกต่อไป
3. Application
ในขั้นสูง การเขียนโปรแกรมช่ วยให้สามารถสร้าง Application เฉพาะทางขึ้นเอง เอาไว้ใ ช้
ส่วนตัว หรือใช้กันเองในบริษัท
ทั้งนี้ยังมีงานที่สามารถใช้ได้ทั้ง Online และ Offline ได้อีกด้วย
1. Full Animation, Cartoon, E-Card, Music Video
ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Cartoon บนเว็บไซต์หรือการทา Music Video รวมถึง Animation ที่ส่งไปตาม
อีเมล์ ในลักษณะ Electronic-Cards งานประเภทเหล่านี้จะใช้โปรแกรม Flash เป็นตัวเลือ กแรกๆ
ด้วยเหตุที่กล่าวข้างต้น
2. Games
การพั ฒ นาในส่ ว นของการเขี ย นโปรแกรมในช่ ว งหลั ง ๆ ท าให้ Flash สามารถสร้ า งเกมที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช้เกมที่ขายได้อย่างจริงจัง แต่มันสามารถได้ซึ่ง
flash ทาให้การสร้างเกมไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

เกี่ยวกับทางผู้ผลิตและเวอร์ชั่นของโปรแกรม Flash
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ข่าวใหญ่ในแวดวง Web Designer, Graphic Designer หรือ Animator ในช่วงที่ผ่านมา คงหนีไม่พน้
การที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน Graphic Editor Software อย่าง Adobe ที่เป็นเจ้าของ Software ประจาเครื่อง
ของ Graphic Designer อย่าง Photoshop และ Illustrator ได้ซื้อ บริษัท Macromedia เจ้าของ Software ที่เป็น
มือฉมังทางด้านเว็บไซต์และเป็นผู้ผลิต Flash เวอร์ชั่นใหม่ออกมาพร้อมกับหลายๆ โปรแกรมภายใต้ Series
ที่ชื่อ CS5 เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ Adobe นั่นเอง
Adobe Flash CS5 หรือ Flash เวอร์ชั่น 11 นั้นได้ถูกพัฒนาขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน Graphic
ของ Adobe อย่างมากมาย ทาให้การสร้าง Graphic ใน flash นั้นสะดวกสบายกว่าเวอร์ชั่นก่อน อีกทั้งยัง
รองรับเทคโนโลยีที่กาลังมาแรงอย่างการใช้ VDO และการสร้าง Application สาหรับโทรศัพท์มือถือเป็น
อย่างดีอีกด้วย ซึ่งความสามารถต่างๆ เหล่านี้จะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป

Flash ใช้ทาอะไรได้บ้าง
โปรแกรม Flash เป็นโปรแกรมยอดนิยมสาหรับการสร้างผลงานได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
การ์ตูนแอนิเมชัน, เกม, สื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เฟสแผ่นซีดีที่มีการตอบโต้กับผู้ใช้ โดยในหัวข้อ
นี้เราจะมาทาความรู้จักกับความสามารถของโปรแกรม Flash ไว้เป็นแนวทางเพื่อนาไปพัฒนาชิ้นงานต่อไป
ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน Interactive
ชิ้นงาน Interactive คือ ชิ้นงานที่มีการตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูตา่ งๆ ได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่งานประเภท Interactive ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash นั้นจะนาไปใช้เป็นสื่อการสอน (E-Learning)
หรือหน้าจอควบคุมการทางานของแผ่น CD เป็นต้น

ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน Animation
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การสร้าง Animation หรือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวนั้น ถือเป็นหัวใจหลักของการทางานในโปรแกรม
Flash เนื่องจากมีเครื่องอานวยความสะดวกมากมาย จึงทาให้โปรแกรม Flash สร้างผลงาน Animation ได้ง่าย
กว่าโปรแกรมอื่น ซึ่งเราสามารถพบเห็นงานแอนิเมชันได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา (Banner) บน
เว็บไซต์ หรือการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆ

ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ (Website)
งานประเภทเว็บไซต์ ก็เป็นการสร้างชิ้นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้โปรแกรม Flash สร้างผลงานได้
เนื่องจากโปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้างลูกเล่นต่างๆ ได้ง่ายกว่าการใช้
โปรแกรมอื่น แต่มีข้อเสียคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาดของไฟล์
เว็บไซต์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังนั้น หากต้องการสร้างเว็บไซต์ควรพิจารณาถึงรูปแบบของเว็บไซต์ก่อน
ว่าเหมาระสมที่จะสร้างด้วยโปรแกรม Flash หรือไม่

ความสามารถในการสร้างเกม (Game)
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ปัจจุบันได้มีเกมที่สร้างจากโปรแกรม Flash ออกมาอย่างแพร่หลายตามเว็บไซต์ต่างๆ เนื่องจาก
โปรแกรม Flash มีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเกมให้สวยงาม, มีเครื่องมือสาหรับใส่คาสั่ง
ควบคุมการเล่นเกม อีกทั้งไฟล์เกมที่สร้างออกมามีขนาดเล็ก ทาให้อัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็ว

เตรียมตัวอย่างไร สาหรับการสร้างแอนิเมชัน
สาหรับการเตรียมตัวในการทางานโปรแกรม Flash CS5 นั้น จะต้องเริ่มจากวางโครงร่างเรื่องราว
แอนิเมชัน หลังจากนั้นก็จะสร้างตัวละครให้เหมาะสมกับเรื่องราว สร้างฉากแล้วนาทุกอย่างมาประกอบกัน
ให้เป็นชิ้นงาน
วางโครงร่างสาหรับสร้างงานแอนิเมชัน (Storyboard)
การวางโครงร่าง (Storyboard) คือการคิดเนื้อเรื่องขึ้นมา และวาดออกมาเป็นภาพตั่งแต่ต้นจนจบ
อย่างคร่าวๆ ซึ่งก็เหมือนกับการวางแผนการทางานในเบื้องต้น เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็นระบบและรวดเร็ว

สร้างตัวละครสาหรับงานแอนิเมชัน
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เมื่อเราสร้างผลงานแอนิเมชันขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง สิ่งที่จาเป็นจะต้องทาก็คือ การสร้างตัวละครเพื่อเป็น
ตัวดาเนินเรื่องราว โดยต้องคิดเนื้อเรื่องขึ้นมาก่อน ว่าเราต้องการที่จะสร้างเรื่องราวอะไรขึ้นมา และค้นหา
เอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ เพื่อให้ตัวละครมีความโดดเด่นและน่าสนใจ แต่สาหรับผู้ที่ไม่มีทักษะทางด้าน
การวาดรูปอาจขอให้เพื่อน หรือคนรู้จักวาดรูปให้นามาสแกน แล้วปรับแต่งเพื่อใช้งานในโปรแกรม Flash ก็
ได้
1. วาดโครงร่างของตัวละครด้วยดินสอ จากนั้นนาไปสแกน
2. ใช้เครื่องมือที่มีในโปรแกรม Flash ปรับต่างภาพตัวละคร
3. ลงสี และเก็บรายละเอียดให้กับตัวละคร

มีอะไรใหม่ใน Flash CS5
ในโปรแกรม Flash CS5 แตกต่างจากโปรแกรม Flash เวอร์ชันก่อนหน้าหลายส่วนตั้งแต่หน้าจอ
โปรแกรม และเครื่องมือใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราจะได้เรียนรู้กันในส่วนนี้
หน้าตาของโปรแกรมทีเ่ ปลีย่ นไป (User Interface)
สาหรับโปรแกรม Flash CS5 เวอร์ชันล่าสุด หน้าตาของโปรแกรมได้เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยน
ตาแหน่งการวางแถบเครื่องมือต่างๆ ทั้ง Timline, Scene และ Panel ต่างๆ ทาให้ผู้ที่ใช้งานนั้นสามารถทางาน
ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา
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เมื่อเปิดโปรแกรม Flash CS5 เราจะเห็นว่าเครื่องมือใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาหลายชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 5
หมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้
เครื่องมือสาหรับปรับแต่งภาพ 3 มิติ
เครื่องมือ
(3D Rotation Tool) และเครื่องมือ
(3D Translation Tool) เป็นเครื่องมือที่
สามารถปรับต่างภาพ หมุน บิด ให้ออกมาเป็นรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นความสามารถที่ทาให้เราสร้างงาน
แอนิเมชันที่ดูเป็นมิติมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือสาหรับสร้างหัวแปรงทาสี
เครื่องมือ
(Deco Tool) เป็นเครื่องมือสาหรับสร้างวัตถุที่มีลักษณะคล้ายๆ กับเครื่องมือแปรง
ทาสี (Brush) แต่เราสามารถสร้างหัวแปรงใหม่ โดยเปลี่ยน Symbol ให้กลายเป็นหัวแปรงได้

เครื่องมือสาหรับสร้างโครงกระดูก
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เครื่องมือสาหรับสร้างโครงกระดูก
(Bone Tool) และเครื่องมือ
(Bind Tool) เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถเชื่อมต่อโครงกระดูกเพื่อใส่เข้าไปบนการ์ตูน ทาให้การ์ตูนมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้น
โดยขั้นตอนการใช้งานของเครื่องมือ (Bone Tool)

พาแนล Motion Editor
พาแนล Motion Editor เป็นลูกเล่นใหม่ของ Flash CS5 เพราะจะทาให้เราสามารถปรับแต่ง
รายละเอียดของการเคลื่อนไหวได้ละเอียดขึ้น

คาสั่ง Motion Tween รูปแบบใหม่
สาหรับคาสั่ง Motion Tween ในโปรแกรม Flash เป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้จะต่างออกไปจากเดิม ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้งานในลักษณะที่ต่างกันแล้ว เราจะพบว่ามีลูกเล่นใหม่ๆ ที่เสริมขึ้นมาอีกมากมาย
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 สร้างงานมัลติมีเดียด้วยกราฟิก
รูปแบบของไฟล์รูปภาพกราฟิกที่ใช้ในการตกแต่งนั้นมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่จะใช้เกณฑ์ไหน
มาแบ่ง ในที่ นี้จ ะแบ่ ง รูป ภาพตามระบบของโปรแกรมกราฟิก โดยเฉพาะในโปรแกรม Flash นั้น แบ่ ง
ออกเป็น 2 อย่าง เมื่อพิจารณาจากรูปเดียวกันแต่รูปแบบต่างกันเมื่อขยายภาพจะมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพบิตแมป หรือราสเตอร์ (Bitmap or Raster)
เป็นภาพที่เกิดจากชิ้นส่วนเล็กๆ ของภาพมาเรียงต่อกัน ซึ่งความละเอียดของชิ้นส่วนเหล่านี้จะเล็ก
ขนาดไหน มีการกาหนดค่าความละเอียดของหน้าจอ ภาพแบบนี้จะเป็นภาพที่มีความละเอียดของสีสันมาก
แต่เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นรอยต่อของภาพคล้ายขั้นบันไดเหมือนกับรูปถ่ายที่เราไปขยายจากขนาด
4x6 นิ้ว ไปเป็น 8x10 นิ้ว ก็จะเห็นแกนของรูปภาพขยายขึ้นอย่างชัดเจน รูปแบบที่พบอยู่บ่อยๆ คือ ไฟล์ที่มี
นามสกุล *.BMP นั่นเอง
ภาพเวคเตอร์ (Vector Picture)
จะเป็นภาพที่เกิดจากลายเส้น แทนที่จะเป็นชิ้นส่วนภาพ ดังนั้นเมื่อ ทาการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น
โอกาสที่แกนของภาพจะหยาบมีน้อย ทาให้ขอบของรูปภาพแทบจะไม่เห็นเป็นขั้นบันไดเลย จึงเหมาะ
สาหรับการสร้างงานกราฟิกที่ต้องการความสวยงามมากๆหรือการสร้างตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหวใน
เว็บไซต์อย่างที่เห็นกันทั่วไป สาหรับโปรแกรม Flash แล้วส่วนใหญ่จะทางานกับภาพแบบเวคเตอร์เป็นส่วน
ใหญ่โดยเรียกชื่อว่า ซิมโบล(Symbol)

การเปิดโปรแกรม Adobe Flash CS5 ขึ้นมาใช้งาน
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start บนแถบงานจะเกิดป๊อปอัพเมนูของโปรแกรม
2. นาเมาส์เลือกคาสั่ง All Programs เลื่อนเมาส์ไปที่ Adobe Master Collection CS5> Adobe
Flash CS5 Professional
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3. คลิก 1 ครั้งที่ Adobe Flash CS5 ก็จะทาการเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอดัง
รูป
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คลิกเลือกรูปแบบเริ่มต้นการทางาน

คลิกเลือกส่วนของการแนะนาโปรแกรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมหรือ
ดูข้อมูลจากเว็บ Adobe

คลิกเลือกในช่องนี้ หากไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอ Welcome Screen อีกในครั้งต่อไป

รูปแบบการทางาน
ในขั้นตอนนี้ การเรียนใช้งานโปรแกรม จะพบหน้าจอ Welcome Screen สาหรับเลือกรูปแบบ
เริ่มต้นการทางานดังนี้
Open a Recent Item เป็นการเปิดไฟล์เก่าที่สร้างไว้แล้ว โดยคลิกเลือกรายชื่อที่แสดง (เรียงจากการ
บันทึกไฟล์ครั้งหลังสุดเป็นต้นไป สูงสุด 8 ไฟล์) หรือคลิก Open เพื่อเปิดไฟล์อื่น
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Create New สร้างไฟล์ใหม่ โดยคลิกเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ตอ้ งการสร้าง เช่น เลือก Flash File
(ActionScript 3.0) เพื่อสร้างไฟล์มูฟวี่ใหม่ที่มีโหมดการเขียน ActionScript เป็นเวอร์ชั่น 3 เป็นต้น
สาหรับเนื้อหาในเล่มนี้จะแนะนาให้ใช้ ActionScript 2.0 เป็นหลัก
Create From Template สร้างไฟล์ใหม่จากรูปแบบเทมดเพลตที่โปรแกรมมีให้โดยคลิกเลือกหมวด
ของเทมเพลตที่ต้องการก่อนแล้วคลิกเลือกไฟล์อกี ทีหนึ่ง
ให้คลิกเลือกหัวข้อ Flash File (ActionScript 2.0) จะพบกับหน้าจอดังรูป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมือของ Flash CS5
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
2. อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาระสาคัญ
รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม เช่น หน้าต่างการทางาน ว่าแต่ละส่วนเรียกกว่าอะไร และใช้
งานอย่างไร
และการเริ่มต้นสร้างชิ้นงานในโปรแกรม Flash CS5

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม
2. การใช้งานในโปรแกรม
3. การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องในโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. เข้าใจและอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างประแกรมได้
2. สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

15

หน้าต่างของโปรแกรม Flash CS5
โปรแกรม Flash ประกอบไปด้วยหน้าต่างทางาน (Panel) ที่มีเครื่อ งมือ สาหรับ ปรับ แต่ง
ชิ้นงานช่วยสร้างชิ้นงานให้ได้ตามต้อ งการ เนื่ องจาก Flash จะมีหลายหน้าต่างมาก ในที่นี้จะขอ
แนะนาเฉพาะหน้าต่างที่จาเป็นและสิ่งที่น่าสนใจ ดังรูป
เมนูบาร์

แท็บไฟล์เอกสาร

พาเนลต่างๆ

สเตจ (Stage)

ไทม์ไลน์

แสดงรายละเอียดของหน้าต่างโปรแกรม Flash CS5

 Menu Bar
Menu Bar คือ เมนูที่ใช้แสดงชุดคาสั่งทั้งหมดโปรแกรม Flash โดยคลิกเลือกเมนูคาสั่ง จะ
ปรากฏคาสั่งย่อยให้เลือกตามต้องการ

ทูลพาเนล
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 หน้าต่าง Timeline
ประกอบไปด้วยเลเยอร์และเฟรม (ช่องเล็กๆ เรียงกัน) ที่จะช่วยในการกับชิ้นงานส่วนต่างๆ ให้
แยกกันได้อย่างอิสระ การแสดงภาพเคลื่อ นไหวจะแสดงทีละเฟรมตรงตาแหน่งที่หัวอ่าน (Play
Head) วิ่งไปถึง นอกจากนี้ยังมีส่วนของปุ่มแสดงเฟรมย้อนหลังที่เรียกว่า Onion Skin อยู่ที่ด้านล่าง
ของ Timeline
หัวอ่าน

เฟรม

เลเยอร์

คีย์เฟรม

เพิ่มเลเยอร์
Onion Skin

Framerate

รูปภาพแสดงจอภาพของ Timeline Panel
เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นใสที่สามารถวาดภาพ หรือวางอ็อบเจ็กต์ลงไป เพื่อสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งเลเยอร์แต่ละแผ่นจะแยกเป็นอิสระต่อกัน สามารถเปลี่ยน
ตาแหน่งการซ้อนทับกันของแต่ละเลเยอร์ได้ โดยจะมีผลให้ภาพที่อยู่ในเลเยอร์บน
Stage เปลี่ยนตาแหน่งการซ้อนทับกันด้วย
Timeline เป็นส่วนที่ใช้สาหรับกาหนดการเคลื่อนไหวของภาพวาดต่างๆ โดยภายใน
Timeline ยังประกอบไปด้วยตารางเล็ก ๆ และมีแถบบอกจานวนเฟรม (Frame)
ด้านบน รวมทั้งมีเส้นสีแดงที่เรียกว่า “Playhead” ที่ใช้สาหรับบอกตาแหน่งว่า
ขณะนี้กาลังทางานอยู่ ณ ที่ใด
Layer

17

 หน้าต่าง Controller
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว หรือเมื่อต้องการทดสอบผลงานและภาพเคลือ่ นไหวที่เกิดขึ้น จะทาการคลิก
ปุ่มบนหน้าต่าง Controller นี้ จะแสดงผลเหมือนกับการกด <Alt+Enter> ที่แป้นคีย์บอร์ด

รูปแสดง Controller Toolbar
ตารางแสดงรายละเอียดของ Controller Toolbar
ไอคอน
ชื่อเรียก

การใช้งาน

Stop

ให้หยุดการแสดงมูฟวี่

Go To first frame

ให้ย้อนกลับไปเฟรมแรก เพื่อเริ่มต้นการแสดงมูฟวี่ใหม่

Step Back one frame

ให้ย้อนกลับไปเฟรมก่อนหน้าทีละขั้นตอน

Play

ให้เริ่มต้นแสดงมูฟวี่

Step Forward one
frame
Go to Last frame

ให้เดินหน้าไปเฟรมต่อไปทีละขั้นตอน
ให้ไปยังเฟรมสุดท้ายของมูฟวี่

 หน้าต่างไลบรารี (Library Panel)
เมื่อสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วทาการแปลงเป็นซิมโบล หรือการนาภาพจากข้างนอกโปรแกรมเข้า
มาใน Flash ภาพเหล่านั้นจะบรรจุอยู่ในหน้าต่างไลบรารีนี้ และสามารถเรียกหน้าต่างอย่างรวดเร็ว
ด้วยคีย์ลัด <Ctrl+L>
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ตัวอย่างซิมโบล

ชื่อซิมโบล

เพิ่มซิมโบลใหม่

 กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
Toolbox คือ กล่องที่ใช่สาหรับบรรจุเครื่องมือวาดภาพต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม
เครื่องมือสร้างข้อความ เป็นต้น ซึ่งภายใน Toolbox จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ Tool , View ,
Colors และ Option
ตารางแสดงไอคอนของเครื่องมือใน Toolbox
ไอคอน
ชื่อเรียน
หน้าที่ของปุม่ เครื่องมือ
Arrow Tool
ใช่สาหรับเลือกอ็อบเจ็กต์ (Object) โดยการคลิก หรือคลิก
แล้วลากให้เป็นบริเวณสี่เหลี่ยมรอบอ็อบเจ็กต์ที่ต้องการเลือก
Subselection Tool
ใช้สาหรับเลือกจัดการกับอ็อบเจ็กต์เฉพาะบางส่วน
Free Transform
ใช้สาหรับปรับแต่งรูปทรงของอ็อบเจ็กต์ในแบบต่างๆ อย่าง
อิสระ
Gradient Transform ปรับแนวสีเกรเดียนท์
3D Rotation tool
การปรับแต่งรูปทรงอ็อบเจ็กต์แบบ 3 มิติ
Lasso Tool
ใช้สาหรับเลือกอ็อบเจ็กต์ โดยการวาดเส้นแบบอิสระรอบอ็
อบเจ็กต์
Pen
วาดรูปทรง เส้นตรง เส้นโค้ง
Add Anchor Point
เพิ่มจุดแองเคอร์

19
Delete Anchor Point
Convert Anchor Point
Line Tool
Rectangle Tool
Oval Tool
Rectangle Primitive
Oval Primitive
PolyStar
Text
Brush Tool
Pencil Tool
Ink Bottle Tool
Eyedropper Tool
Paint Bucket Tool
Eraser Tool
Hand Tool
Zoom Tool
Stroke Color
Fill Color
Default Color
No Color
Swap Colors Tool

ลบจุดแองเคอร์
ปรับจุดแองเคอร์
ใช้สาหรับวาดเส้นตรง
ใช้สาหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
ใช้สาหรับวาดวงกลม หรือวงรี
วาดสี่เหลี่ยมที่ปรับแต่งมุมได้ภายหลัง
วาดวงกลมหรือวงรีที่ปรับแต่งรูปแบบได้ภายหลัง
วาดรูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว
ใช้สาหรับสร้างตัวอักษร หรือข้อความ
ใช้สาหรับระบายสีคล้ายพู่กัน หรือแปลงทาสี
ใช้สาหรับวาดลายเส้นแบบอิสระ
ใช้สาหรับเปลี่ยนสีเส้นขอบ
ใช้สาหรับคัดลอกลักษณะของเส้น หรือสีพื้นภายในของส่วน
ที่ถูกคลิกเพื่อนาไปใส่ให้เส้น หรือรูปทรงอื่น
สาหรับเติมสีพื้นภายในของอ็อบเจ็กต์
ใช้สาหรับลบเส้น หรือสีพื้นภายใน
สาหรับเคลื่อนย้ายจอภาพของ Stage ไปยังตาแหน่งต่างๆ
ใช้สาหรับย่อ หรือขยาย Stage
ใช้สาหรับเลือกสีเส้นขอบของอ็อบเจ็กต์
ใช้สาหรับเลือกสีพื้นภายในของอ็อบเจ็กต์
ใช้สาหรับเลือกสีพื้นผิว และสีเส้นเป็นสีมาตรฐานคือ สีขาวดา
คลิกเลือกเมื่อไม่ต้องการกาหนดสีให้กับเส้น หรือสีพื้นอ็อบ
เจ็กต์
ใช้สลับสีระหว่างสีพื้นที่ กับสีเส้นขอบ กาหนดสีที่เลือกไว้
ก่อนหน้าของอ็อบเจ็กต์

การซ่อนเครื่องมือ และการแสดงชุดเครื่องมือ (Toolbox)
โดยปกติชุดเครื่องมือ Toolbox จะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายมือสุดของจอภาพ แต่ผู้ใช้สามารถ
กาหนดให้ซ่อนหรือแสดงชุดเครื่องมือ Toolbox ได้ตามต้องการ ดังนี้
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- การซ่อนชุดเครื่องมือ คลิกเลือกเมนู Window > Tools เพื่อทาให้เครื่องหมาย  หน้า
ตัวเลือก Tools หายไปเพื่อซ่อนชุดเครื่องมือ
- การแสดงชุดเครื่องมือ คลิกเลือกเมนู Window > Tools ซ้าอีกครั้งเพื่อทาให้ปรากฏ
เครื่องหมาย  หน้าตัวเลือก Tools

 หน้าต่าง Action Script
หน้าต่างที่บรรจุชุดคาสั่งที่จะจัดการกับการแสดงของรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น
กับเรื่องราวทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้หน้าต่าง Actions ยังสามารถตรวจสอบการทางานของ
โค้ดต่างๆ ในไฟล์งานได้

Action List
Action Script Group

การแบ่งหมวดหมู่ในหน้าต่าง Actions ช่วยให้การเขียนโปรแกรมสะดวกขึ้น
ประเภทของซิมโบล

 หน้าต่าง Properties
ใช้สาหรับปรับแต่งสีสัน และปรับเปลี่ยนเครื่องมือวาด
รูปต่างๆ หรือตรวจสอบคุณสมบัติของรูปภาพจะสะดวก
มากหากเปิดหน้าต่าง Properties ขึ้นมาด้วยคีย์ลัด
<Ctrl+F3>
ปรับเอฟเฟ็กต์สี

 พื้นที่ทางาน ( Working Area : Stage)
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Stage เป็นพื้นที่สาหรับใช้ในการทางาน หรือจัดวางอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏใน
ไฟล์เอกสาร โดยรูปวาดที่สร้างจากชุดเครื่องมือหลักหรือสิ่งต่างๆ ที่วางบน Stage จะเรียกว่า อ็อบ
เจ็กต์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลัง ขนาด หน่วยไม้บรรทัด หรืออื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยคลิก
เลือกเมนู Modify > Document จะปรากฏจอภาพ

รายละเอียดบนจอภาพ Document Properties ประกอบด้วย
 Dimension
กาหนดขนาดความกว้าง และความสูงของ Stage ปกติโปรแกรมจะ
กาหนดค่าเริ่มต้องขนาด Stage เท่ากับ 550 x 400 Pixel สามารถกาหนด
ขนาดของ Stage ได้เล็กที่สุด 1x1 Pixel และ ใหญ่ที่สุด 2880 x 2880 Pixel
 Match
กาหนดขนาดของ Stage ตามตัวเลือก ดังนี้
* ปุ่ม Printer ขนาดของ Stage เท่ากับขนาดกระดาษปกติที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้
* ปุ่ม Contents ขนาดของ Stage เท่ากับรายละเอียดที่แสดงในไฟล์เอกสาร
* ปุ่ม Default ขนาดของ Stage เท่ากับค่าเริ่มต้น คือ 500 x 400 Pixel
 Background Color กาหนดสีฉากหลังของ Stage
 Fame Rate
กาหนดจานวนเฟรมที่ต้องการแสดงภายใน 1 วินาที
 Ruler Units
กาหนดหน่วยของ Ruler
 ปุ่ม Make Default เปลี่ยนค่าที่กาหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
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การย่อ หรือขยาย Stage
การเปลี่ยนมุมมองของจอภาพ Stage โดยการย่อ หรือ ขยายจอภาพ Stage เพื่อความสะดวกในการ
สร้างไฟล์เอกสาร Flash สามารถทาได้ ดังนี้
 คลิกปุ่มเครื่องมือ Zoom
ที่อยู่ในส่วนของชุดเครื่องมือ View จากนั้นคลิกเลือกปุ่มเครื่องมือ
Enlarge
เพื่อขยายขนาด หรือคลิกปุ่มเครื่องมือ Reduce
เพื่อย่อขนาดจาก ชุดเครื่องมือ
Options
Zoom
จอภาพแสดงปุ่มเครื่องมือ Zoom ในจอภาพ View และปุ่มเครื่องมือย่อยในจอภาพ Options
 คลิกเลือกเมนู View > Zoom In / Zoom Out / Magnification > เลือกขนาดจอภาพที่ต้องการแสดง

ขยายขนาดจอภาพ
ย่อขยายขนาดจอภาพ
แสดงอ็อบเจ็กต์
ทั้งหมดบน Stage

แสดงจอภาพ Stage ทั้งหมด

จอภาพแสดงการใช้คาสั่ง / ขยายจากเมนู View
 คลิกปุ่ม ที่อยู่ด้านขวามือของแถบเครื่องมือ Edit Symbol จะปรากฏจอภาพย่อยให้เลือกขนาด
จอภาพที่ต้องการแสดง
จอภาพแสดงการใช้คาสั่งย่อ / ขยาย จากแถบเครื่องมือ
Edit Symbol
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 หน้าต่าง Scene
ในหนึ่งมูฟวี่อาจจะประกอบไปด้วยหลาย Scene ก็ได้ สามารถจัดการ Scene เหล่านั้นใน
หน้าต่างScene ได้

กรณีที่มูฟวี่มีหลาย Scene สามารถจัดการได้ในหน้าต่าง Scene

 การจัดการกับไฟล์เอกสาร Flash
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Flash CS5 โปรแกรมจะให้เลือกสร้างไฟล์เอกสารใหม่ เมื่อสร้าง
ไฟล์เอกสาร Flash ขึ้นมาใหม่แล้ว ผู้เรียนสามารถกาหนดรูปแบบของไฟล์เอกสาร Flash ใหม่ได้
เช่น กาหนดขนาด อัตราการแสดงต่อเฟรม (Framerate) สีพื้น และคุณสมบัติอื่นๆ ได้ที่จอภาพของ
Document Properties นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างไฟล์เอกสารใหม่โดยใช้คาสั่ง File > New..
โปรแกรมจะให้เลือกสร้างไฟล์เอกสารใหม่ โดยต้องการให้ไฟล์เอกสารใหม่ซ้อนทับกับไฟล์
เอกสารเดิม หรือสร้างไฟล์เอกสารใหม่จาก Template

 การสร้างไฟล์เอกสาร Flash ใหม่
เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างไฟล์เอกสารใหม่ทาได้โดยคลิกเมนู File > New.. จะปรากฏจอภาพ New
Document ให้เลือกชนิดไฟล์เอกสาร เมื่อสร้างเสร็จแล้วไฟล์เอกสารใหม่จะซ้อนทับกับไฟล์
เอกสารเดิม

รูปจอภาพแสดงการสร้างไฟล์เอกสาร Flash
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 การสร้างไฟล์เอกสาร flash โดยใช้ Templates
Template คือ แบบสาเร็จรูปที่โปรแกรมสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นต้นแบบของการสร้างไฟล์
เอกสาร Flash เพื่อให้สามารถสร้าง Movie Flash ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง การสร้างไฟล์เอกสาร Flash โดยใช้ Template
1. เปิดโปรแกรม Flash CS5 จะปรากฏจอภาพ ให้เลือกรูปแบบของ Template ที่ต้องการ

จอภาพแสดงให้เลือกสร้าง หรือเปิดเอกสารเมื่อเรียนโปรแกรม Flash CS5
2. เมื่อเลือกรูปแบบของ Template ที่ต้องการแล้วจะปรากฏจอภาพ New from Template ใน
กรณีที่ต้องการสร้างเอกสาร Template ขึ้นมาใหม่ให้ คลิกเมนู File > New จะปรากฏ
จอภาพ New from Template
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3. คลิกเลือกชนิดของ Template ที่ช่องรายการ “ Category” และเลือกรายการ Template ที่ช่อง
“Templates” โดยสามารถดูภาพตัวอย่างของ Template ที่เลือกได้ที่จอภาพ Preview และดู
รายละเอียดของ Template ได้ใน Description
4. คลิกปุ่ม OK เพื่อสร้างไฟล์เอกสารใหม่ตามรูปของ Template ที่เลือก

นอกจากนี้เมือ่ ผู้ใช้สร้างมูฟวี่แล้วต้องการบันทึกเก็บไว้เป็น Template ของตนเอง เพื่อ
นาไปใช้งานต่อไป สามารถทาได้โดยเลือกเมนู File > Save AS Template
ตัวอย่าง การบันทึกไฟล์มูฟวี่เก็บไว้เป็น Template
1. สร้างมูฟวี่
2. คลิกเลือกเมนู File > Save As Template

26
3. กาหนดชื่อ Template ที่ช่อง “Name” กาหนดประเภท Category และกาหนดรายละเอียดที่
ช่อง “Description” ตามต้องการ

4. คลิกปุ่ม Save โปรแกรมจะสร้างและเก็บ movie ดังกล่าวไว้ใน Library “Template” ของ
Flash CS5ให้โดยอัตโนมัติ
5. ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ Template ที่สร้างเก็บไว้ได้โดยคลิกเลือกเมนู File > New From
Template
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 การบันทึกไฟล์
การเข้าสู่โปรแกรม Flash CS5 โปรแกรมจะให้สร้างไฟล์เอกสาร Flash ขึ้นมาใหม่
โดยกาหนดชื่อไฟล์ว่า Untitled-1 และเมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างไฟล์เอกสารใหม่ โดยคลิกเลือกคาสั่ง
File > New โปรแกรมจะกาหนดชื่อไฟล์ว่า Untitled – 2 โดยเรียงตัวเลขตามลาดับการสร้างไฟล์
เอกสารใหม่ทุกครั้ง ชื่อไฟล์เอกสารนี้จะเปลี่ยนไปตามที่ผู้ใช้กาหนดเมื่อมีการบันทึกไฟล์ โดยเลือก
คาสั่งดังนี้
 คาสั่ง File > Save
สาหรับการบันทึกไฟล์ครั้งแรก หรือบันทึกเพื่อปรับปรุง
ไฟล์ที่ได้แก้ไข
 คาสั่ง File > Save As
สาหรับการบันทึกไฟล์เอกสารในชื่อใหม่ หรือบันทึก
ไฟล์เอกสารในรูปแบบของ Flash MX เวอร์ชันเก่า
เมื่อเลือกคาสั่งใดคาสั่งหนึ่งจะปรากฏจอภาพ Save หรือ Save As ซึ่งทั้งสองจอภาพมี
ลักษณะคล้ายดังรูป

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้อง
การเก็บบันทึกไฟล์

เลือกเวอร์ชันที่ต้องการบันทึก
กาหนดชื่อไฟล์เอกสาร Flash

บันทึกไฟล์
ยกเลิกการบันทึกไฟล์

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บบันทึกไฟล์ กาหนดชื่อไฟล์ในช่อง “File Name” และเลือก
เวอร์ชันไฟล์เอกสาร Flash ที่ต้องการบันทึกที่ช่อง Save as type โดยปกติโปรแกรมจะบันทึกใน
ไฟล์ในรูปแบบ flash CS5 Document (*.Fla) แต่ผู้เรียนสามารถเลือกบันทึกไฟล์เอกสาร flash หรือ
flash MX Document (Flash MX เวอร์ชันเก่า) ได้อีกด้วยจากนั้นคลิกปุม่ Save เพื่อบันทึกไฟล์
เอกสาร
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 รูปแบบไฟล์เอกสาร Flash
รูปแบบของไฟล์เอกสาร Flash แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
 Flash Movie (*.fla) เป็นการบันทึกข้อมูลในเอกสารเพื่อเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ธรรมดาของโปรแกรม Flash ซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
ทดสอบการแสดงได้ตามต้องการไฟล์ลกั ษณะนีจ้ ะมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถ
นาไปแสดงได้จริง เป็นเหมือนไฟล์ต้นฉบับ
 Flash Player หรือ Shockwave Flash (*.swf) เป็นการบันทึกไฟล์เพื่อนาไปใช้
งานจริงบน Web Browser ซึ่งไฟล์จะมีขนาดเล็ก แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์
ในลักษณะนีไ้ ด้

 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Flash
การสร้างชิ้นงานเป็นพื้นที่สาคัญสาหรับการสร้างภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) การ
สร้างเว็บไซต์ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นด้วย เพราะเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Flash มี
ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ น้ อ ยไปกว่ า เครื่ อ งมื อ ตกแต่ งที่ รู้ จั ก กั น ดี เช่ น Photoshop, Illustrator และยั ง มี
รูปแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครให้ติดตามดูได้จากข้อถัดไป
หลังจากสร้างชิ้นงานแล้วเราจะทาการเปลี่ยนให้เป็นซิมโบลซึ่งจะจาเป็นสาหรับการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวและสามารถใช้ลูกเล่นของเครื่องมือใน Flash ได้อย่างเต็มที่ต่อไปได้อย่างสะดวก
ขึ้น มาดูกันว่าเครื่องมือสาหรับการสร้างงานด้วย Flash มีอะไรกันบ้าง ดังนี้
รูปแบบการวาด
การวดภาพกราฟิกใน Flash แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

วาดแบบ Object Drawing
รูปทรงที่ได้จาการวาดแต่ละครั้งจะเป็นอิสระจากกัน และเมื่อมีการวางซ้อนทับกันก็ไม่
มีผลทาให้ออบเจ็คอื่นหรือตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการวาดแบบนี้ให้คุณคลิกเลือก
Object
drawing ที่ออปชั่นของเครื่องมือไว้ก่อนลงมือวาด

รูปทรงที่วาดหรือนามาวางซ้อนกัน จะเป็นอิสระจากกัน
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วาดแบบ Merge Drawing
รูปทรงนี้ได้จากการวาดจะมีผลต่อรูปทรงอื่น โดยเมื่อมีการวาดหรือนาไปวางซ้อนทับกัน
จะทาให้คุณสมบัติของพื้นภาพหรือเส้นแปรเปลี่ยนไป ในการวาดแบบนี้ให้คุณยกเลิกการเลือก
Object Drawing ที่ออปชั่นของเครื่องมือ ก่อนลงมือวาด
การซ้อนทับของรูปทรงในแบบ Merge Drawing
ในการวาดแบบ Merge Drawing เมื่อวาดรูปทรงใดๆ ทับรูปทรงอื่นที่อยู่ด้านล่าง (หรือย้ายรูปทรงที่
วาดด้วยวีนี้มาซ้อนทกัน) จะมีผลกับรูปทรงทั้งสอง โดยแยกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
รูป ทรงทั้ งสองไม่ มี เส้ น และมี สี พื้ น เป็ น สี
เดียวกัน จะทาให้รูปทรงทั้งหมดถูกรวมเป็นชิ้น
เดียวกัน
รูปทรงทั้งสองไม่มีเส้นและมีสีพื้นที่ไม่ใช่สี
เดียวกัน จะทาให้รูปทรงทั้งสองแยกออกจากกัน
โดยที่รูปด้านบนยังเหมือนเดิมแต่รูปด้านล่างจะ
ถูกตัดและส่วนที่ถูกทับจะหายไป
รูปทรงทั้งสองหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีเส้น
(ไม่ว่าพื้นและเส้นจะเป็นสีเดียวกันหรือคนละสี)
จะทาให้รูปทรงทั้งสองแยกออกจากกัน โดยที่
รูปทรงด้านบนยังเหมือนเดิมแต่รูปด้านล่างจะ
ถูกตัด และหากดับเบิลคลิกเลือกที่รูปทรงใดก็
จะได้เส้นกรอบตามรูปทรงนั้น ดังภาพ

วาดรูปทรงซ้อนกัน

ดับเบิลคลิกบนรูปสีเขียว ดับเบิลคลิกบนรูปสีฟ้า
แล้วคลิกลากออกมา
แล้วคลิกลากออกมา

รู ป ท รงที่ มี เฉพ าะเส้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น สี
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เส้นจะสามารถแยกส่วน
ออกตามมุมหรือตรงจุดที่เส้นตัดกันได้
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 ลากเส้นตรง (Line Tool)
เส้นตรงเป็นพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ การลากเส้นตรงด้วยเครื่องมือของโปรแกรม Flash จะ
คล้ายกับเครื่องมือในโปรแกรมตกแต่งภาพทั่วไป แต่จะมีความสามารถบางอย่างที่แตกต่างกันไป
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. คลิกปุ่ม Line Tool
ทีท่ ูลบ็อกซ์
2. คลิกเลือกสีของเส้นจากช่อง Stroke Color
3. คลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นบนสเตจ (พื้นที่ว่าง) คลิกค้างไว้แล้วลากเมาส์กาหนดความยาวและ
ทิศทางของเส้นตรง แล้วปล่อยเมาส์ก็จะได้เส้นตรงตามที่ต้อ งการ หรือ จะลองลากเมาส์
สร้างเส้นตรงอื่นๆ ได้อีกตามต้อ งการ รวมถึงการเปลี่ยนสีสันที่ หลากหลายให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น
4. หากต้องการวาดให้เป็นรูปต่างๆ ให้ดรากส์เมาส์ลากจนกลายเป็นรูปที่ต้องการ ซึ่ง Snap to
Objects (เป็นรูปวงกลมที่ปรากฏพร้อมเส้นที่วาด) จะช่วยทาให้ขณะที่วาดอยู่นั้น มุมมอง
เส้นจะสามารถชนกันและกลายเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ

1

2
คลิกเลือกสีของเส้น

3

ดรากส์เมาส์ลาก

4

ดรากส์เมาส์จนกลายเป็นรูปที่ต้องการ
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ปรับเปลี่ยนแก้ไขเส้นระดับพื้นฐาน
เส้นที่ได้สร้างขึ้นมาให้มีรูปร่างต่างๆ นั้นสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขในภายหลังได้ ไม่ว่าจะ
เป็น สี ขนาด รูปร่างของเส้น ซึ่งเมื่อ ต้อ งการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ให้ ทาการเปิด Properties Panel
ขึ้นมาเท่านั้น ก็สามารถกาหนดค่าต่างๆ ได้ตามต้องการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์ และดรากส์เมาส์คลุมเลือกออบเจ็กต์
คลิกเมนู Window เลือกคาสั่ง Properties ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
คลิกเลือกสีของเส้นจากช่อง Stroke Color
คลิกเลือกความหมายของเส้นจากช่อง Thickness
คลิกเลือกรูปแบบของเส้นจากช่อง Type
คลิ ก เมาส์ ที่ พื้ น งาน 1 ครั้ ง จากนั้ น เส้ น ที่ เลื อ กไว้ จ ะมี สี ความหนา และรู ป แบบ
เปลี่ยนไปตามค่าที่กาหนด
1.คลิกปุ่ม Arrow Tool

3.คลิกเลือกสีของเส้น
4. คลิกเลือกความหนาของเส้น

5. คลิกเลือกรูปแบบของเส้น

6.คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง
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ปรับเปลี่ยนแก้ไขระดับสูง
สาหรับวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเส้นนั้น ยังสามารถกาหนดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นได้อีก
เช่น หากเป็นเส้นประก็สามารถกาหนดว่าต้องการให้ความถี่ของระยะห่างระหว่างเส้นประแต่ละ
เส้นนั้น มีระยะความห่างมากน้อยเท่าไรมีความเข้มจางเท่าไร เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ ที่มีให้กาหนดนั้น
จะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของเส้นแต่ละรูปแบบที่ได้เลือกไว้
1. คลิกปุ่ม

ที่ Properties Panel จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Stoke Style ขึ้นมา

2. กาหนดค่าระยะห่างของเส้นประจากช่อง Dot Spacing เมื่อกาหนดเรียบร้อยแล้วให้
คลิกที่ปุ่ม OK

3. จะได้รูปภาพเส้นประที่มีระยะความห่างมากขึ้นตามค่าทีก่ าหนดไว้
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 สร้างเส้นปากกาด้วยเครื่องมือ Pen Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Pen Tool คือ ใช้สาหรับวาดเส้นตรงและเส้นโค้งไปในทิศทาง
ต่างๆ เส้นที่สร้างจากเครื่องมือ Pen Tool จะมีความยืดหยุ่นต่อ การทางานมากกว่าเส้นที่สร้างจาก
เครื่องมือ Line Tool เนื่องจากปรากฏแฮนเดิลขึ้นมาในระหว่างทางาน ทาให้สามารถดัดเส้นให้ เป็น
รูปร่างตามต้องการได้อย่างสะดวกขึ้น
นอกจากการกาหนดสีเส้นแล้ว ออบเจ๊กต์ที่สร้างจากเครื่องมือ Pen Tool ยังสามารถกาหนด
ใส่สีให้กับพื้นได้ ซึ่งหลังจากการวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.
2.
3.
4.
5.

คลิกปุ่ม Pen Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
คลิกเลือกสีเส้นจากช่อง Stroke Color
คลิกเลือกพื้นจากช่อง Fill Color
คลิกเมาส์ที่พื้นที่งานจะปรากฏจุดแฮนเดิลขึน้ มา
ดรากส์เมาส์ลากพร้อมทั้งดึงแฮนเดิลไปในทิศทางและตาแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจะ
ปรากฏเส้นขึ้นมา
6. ให้ดรากส์เมาส์ลากจนกลายเป็นรูปที่ต้องการ เมื่อตาแหน่งเริ่มต้น จุดแฮนเดิลจะ
เชื่อมต่อเข้าหากันเพื่อเป็นการสิ้นสุดการสร้างออบเจ็กต์และจะปรากฏสีพื้นที่กาหนด
ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

1. คลิกปุ่ม Pen Tool
4. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน
2.คลิกเลือกสีเส้น

3. คลิกเลือกสีพื้น
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5. ดรากส์เมาส์ลากพร้อมดึง

6.ดรากส์เมาส์จนกลายเป็นรูปที่ต้องการ

ปรับเปลีย่ นแก้ไขสีพนื้
การสร้างออบเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool แตกต่างจากการสร้างโดยใช้เครื่องมือ Line
Tool ก็คือ ออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถกาหนดใส่สีพื้นเติมได้ตามต้องการ และสาหรับค่า
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน สีเส้น ขนาด รวมถึงรูปร่างลักษณะของเส้นที่สร้างขึ้นจะสามารถ
กาหนดได้เช่นเดิม
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์ และดรากส์เมาส์คลุมเลือกออบเจ็กต์
คลิกเมนู Window > Properties ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
คลิกเลือกพื้นจากช่อง Fill Color
คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง จากนั้นพื้นของออบกเจ็กต์ที่เลือกไว้จะมีเปลี่ยนแปลงไป
ตามค่าที่กาหนด

1.คลิกปุ่ม Arrow Tool

2.คลิกเมนู Window > Properties

3.คลิกเลือกสีพื้น
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4. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง

 สร้างเส้นดินสอด้วยเครื่องมือ Pencil Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Pencil Tool คือ ใช้สาหรับวาดเส้นตรงและเส้นโค้งในรูปแบบ
อิสระ ซึ่งการสร้างออบเจ็กต์จากเครื่อ งมือ Pencil Tool นี้ จะสามารถกาหนดรูปแบบลักษณะของ
ดินสอที่ใช้ในการวาด เช่น ต้องการให้ลายเส้นที่ได้เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นอิสระยังสามารถ
กาหนดเปลี่ยนแปลงสีเส้น สีพื้น ขนาด และรูปร่างของเส้นในภายหลังได้เช่นเดียวกัน อบเจ็กต์ที่
สร้างขึ้นมาจากเครื่องมืออื่นๆ
1. คลิกปุ่ม Pencil Tool
ที่ทูลบ็อกซ์ และดรากส์เมาส์คลุมเลือกออบเจ็กต์
2. คลิกเลือกลักษณะของดินสอที่ใช้ในการวาดที่ Options จากส่วนของ Pencil Mode
 เลือก Straighten
เส้นที่ได้จะเป็นเส้นตรง
 เลือก Smooth
เส้นที่ได้จะเป็นเส้นโค้ง
 เลือก Ink
เส้นที่ได้จะเป็นเส้นอิสระ
3. ดรากส์เมาส์วาดเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการ

1. คลิกปุ่ม Pencil Tool

Straighten

Smooth

Ink

3. ดรากส์เมาส์วาดเป็นรูปต่างๆ
2. คลิกเลือกลักษณะของดินส่อที่
ใช้ในการวาด
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 การสร้างวงกลมด้วยเครื่องมือ Oval Tool
หน้าที่ของเครื่องมือ Oval Tool คือ ใช้สาหรับวาดรูปวงกลม และวงรี ซึ่งหาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงสี เส้น สีพื้น ขนาด และรูปร่างของเส้น ในภายหลังก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน
ออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้นมาจากเครื่องมืออื่นๆ
1. คลิกปุ่ม Rectangle Tool
ที่ทูลบ็อกซ์ค้างไว้ จะปรากฏเครื่องขึ้นมา ให้เลือกมาที่ Oval
Tool

2. คลิกเลือกสีเส้นของรูปวงกลมจากช่อง Stroke Color
3. คลิกเลือกพื้นของรูปวงกลมจากช่อง Fill Color
4. กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ พร้อมทั้งดรากส์เมาส์ลากที่พื้นงาน จากมุม หนึ่งทแยงไปยัง
มุมหนึ่ง จะเกิดรูปวงกลมขึ้นมา
5. คลิกเลือกเปลี่ยนสีพื้นของวงกลมจากช่อง Fill Color
6. ดรากส์เมาส์ไปในทิศทางและตาแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องกดปุ่ม Shift ค้างไว้ จากนั้นจะ
เกิดรูปวงรีขึ้นมา

1. คลิกปุ่ม Oval Tool

2. คลิกเลือกสีเส้นของรูปวงกลม
3. คลิกเลือกสีพื้นของรูปวงกลม

4.กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดพร้อมทั้งดรากส์เมาส์ลาก
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6.คลิกดรากส์เมาส์ลาก

5.คลิกเลือกเปลี่ยนสีพื้นของวงกลม

การดัดแปลงรูปทรง
เราสามารถดัดแปลงรูปวงกลมหรือวงรี ให้มีลักษณะเป็นเสี้ยวหรือเจาะเป็นรูปโดนัท โดยกาหนดค่า
ต่างๆ บน Property inspector ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
 ค่ามุมเริ่มต้นและมุม
สุดท้ายเสี้ยววงกลม

รัศมีของวงกลมวงใน

เลือกเพื่อวาดรูปทรงแบบ
ปิด

ค่ามุมเริ่มต้นและมุม
สุดท้ายเสี้ยววงกลม

38
 Start angle (ค่ามุมเริ่มต้น) และ End angle (มุมสุดท้าย) ใช้เพื่อนการดัดแปลงรูปทรงให้มี
ลักษณะเป็นเสียว ซึ่งมีทิศทางดังนี้
ตัวอย่างผลลัพธ์จากค่ามุมต่างๆ

270

Start : 90
End : 225

315

225
180

Start : 90
End : 315

Start : 225
End : 90

0,360
135

45
90

 Inner radius รัศมีของวงกลมในซึ่งจะเจาะทะลุรูปวงกลมวงนอกจนกลายเป็นรูปโดนัท โดยมี

ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรัศมีของวงกลมวงนอก
ตัวอย่างผลลัพธ์จากค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆ

Inner radius : 25

Inner radius : 50

Start : 90
End : 225

Start : 90
End : 225

 Close path เลือกออปชั่นนี้เพื่อให้รูปทรงเป็นแบบปิด ซึ่งจะสามารถเติมสีพื้นได้

แต่หากยกเลิกออปชั่นนี้ก็จะได้รูปทรงแบบเปิด ซึ่งจะสามารถเติมสีพื้นได้ แต่หาก
ยกเลิกออปชั่นนี้ก็จะได้รูปทรงแบบเปิดซึ่งมีเฉพาะเส้นเท่านั้น
Note : นอกจากการคลิกลากปรับจุดควบคุมแล้ว เราอาจปรับแต่งโดยใช้วีการแก้ไขค่าต่างๆ
บน Property inspector ได้

แก้ไขค่ารัศมีวงกลมวงใน
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 การสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Rectangle Tool คือ ใช้สาหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ
สี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส แต่ คุ ณ สมบั ติ ที่ เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การท างานของเครื่อ งมื อ Rectangle Tool นี้ คื อ
สามารถกาหนดมุมของสี่เหลี่ยมก่อนที่จะทาการวาดได้ด้วย ซึ่งหากกาหนดค่าตัวเลขมากขึ้นเท่าไร
สี่เหลี่ยมที่ได้ก็จะมีมุมที่มนมากขึ้นเท่านั้น
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ม Rectangle Tool
ที่ทลู บ็อกซ์
คลิกเลือกสีเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจากช่อง Stroke Color
คลิกเลือกสีพื้นของรูปสี่เหลี่ยมจากช่อง Fill Color
คลิกลากในแนวทแยงให้ได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการ

1.คลิกปุ่ม Rectangle Tool
2. เลือกสีเส้นของ
รูป
3. เลือกสีพื้นของรูป

4. คลิกลากในแนวทแยงให้ได้ขนาดรูปตามต้องการ

กาหนดคุณสมบัติของเส้นและพื้น

กาหนดความโค้งของมุมต่างๆ
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Note :
 การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้กาหนด Conner radius เป็นค่า 0 pixels เท่านั้นโดยคลิกปุ่ม
 ถ้าวาดรูปด้วยวิธี Object Drawing หลังจากวาดแล้วรูปทรงนั้นจะถูกเลือกอยู่ซึ่งถ้าจะวาดรูปที่ 2
ต่อไป ก็จะไม่สามารถกาหนดคุณสมบัติบน Property inspector ได้ เพราะจะเป็นการไปเปลี่ยน
คุณสมบัติของรูปทรงเดิม ดังนั้นก่อนวาดรูปที่ 2 จะต้องยกเลิกการเลือกรูปทรงแรก โดยกดคีย์ Esc

กาหนดความโค้งของมุมต่างๆ
ในขั้นตอนการวาด เราสามารถปรับความโค้งของแต่ละมุมได้ โดยกาหนดค่ารัศมีมีมุมโค้ง
บน Property inspector ซึ่งค่าบวกจะให้ผลเป็นมุมโค้งออก ส่วนค่าลบจะให้ผลเป็นมุมเว้าเข้า
กาหนดรัศมีมุมโค้ง

คลิกเพื่อตั้งค่ารัศมี
ทั้งหมดกลับเป็น 0
คลิกเพื่อล็อค หรือยกเลิกล็อค
ในการกาหนดให้ทุกมุมมีคาท่ากัน

เลือนแถบ

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการกาหนดค่ารัศมีมุมโค้งแบบต่างๆ

เพื่อปรับค่ามุมโค้ง
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ปรับแต่งรูปทรงหลังการวาด
เฉพาะกรณีที่วาดด้วยเครื่องมือ Rectangle Primitive จะสามารถดัดแปลงรูปทรงภายหลังได้
โดยใช้เครื่องมือ Selection คลิกเลือกออบเจ็ค แล้วคลิกลากปรับจุดควบคุมแต่ละมุมได้ ดังนี้
ปรับความโค้งของมุมบนซ้าย

ปรับความโค้งของมุมบนขวา
ปรับความโค้งของมุมล่างขวา

ปรับความโค้งของมุมล่างซ้าย

ตัวอย่างการปรับแต่งรูปทรงเพิม่ เติม

 สร้างตัวอักษรด้วยเครื่องมือ Text Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Text Tool คือ ใช้สาหรับพิมพ์ข้อความตัวอักษร ในลักษณะให้
ขยายไปตามแนวระยะบรรทั ด และให้ ขยายไปในลั ก ษณะเป็ น พารากราฟ โดยเมื่ อ ทาการพิ ม พ์
ข้อความที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถกาหนดรูปแบบ ขนาด สี ตัวหนา ตัวเอียง ลักษณะการ
จัดวาง การจัดย่อหน้า ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างข้อความแต่ละแถว ในภายหลัง
ได้อีกตามต้องการ
1. คลิกปุ่ม Text Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกเลือกสีของตัวอักษรจากช่อง Fill Color
3. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง จากนั้นพิมพ์ข้อความตามต้องการ จะเห็นว่ากล่องข้อความ
จะมีวงกลมเล็กๆ อยู่ด้านบนขวามือ พร้อมกับถูกขยายขนาดออกมาในแนวนอนตาม
จานวนข้อความที่กาลังพิมพ์อยู่
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1. คลิกปุ่ม Text Tool

2. คลิกเลือกสีของตัวอักษร

3. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง
จากนั้นพิมพ์ข้อความ

4. คลิกเลือกสีของตัวอักษรจากช่อง Fill Color
5. ดรากส์เมาส์ลากกาหนดขนาดของพารากราฟเป็นที่รูปสี่เหลี่ยม สามารถสังเกตเห็นได้
ว่า กล่องข้อความจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆ อยู่ด้านบนขวามือ จากนั้นให้ทาการพิมพ์ข้อความ
ตามต้องการ แต่หากพิมพ์ข้อความจนเกินบรรทัดแล้ว ข้อความต่อไปจะถูกตัดขึ้นเป็น
บรรทัดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบ Properties ของเครื่องมือ Text Tool
ข้อ ความตั ว อั ก ษรที่ ไ ด้ ท าการพิ ม พ์ ขึ้ น มา สามารถท าการแก้ ไ ขในภายหลั งให้ มี ค วาม
แตกต่างกันไปตามต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดรูปแบบ ขนาด สี ตัวหนา ตัวเอียง ลักษณะ
การจัดวาง การจัดย่อหน้า ระยะห่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างข้อความแต่ละแถว ฯลฯ สาหรับการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าต่างๆ นั้น ให้ทาการคลิกเมนู Window > Properties ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
และต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบคาสั่งๆ ที่มีอยู่ใน Properties ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก และต่อไปนี้
เป็นส่วนประกอบคาสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน Properties ของเครื่องมือ Text Tool
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เลือกประเภทข้อความ
คลิกเลือกแนวข้อความ
ขนาดของกรอบข้อความและตาแหน่ง
ของข้องความ

กาหนดออปชั่นตัวอักษรและย่อหน้า

ปรับแต่งออปชันตัวอักษร
โดยปกติแล้วข้อความที่พิมพ์จะมีคุณสมบัติตามรูปแบบเดิมที่เคยใช้ครั้งล่าสุด แต่คุณ
สามารถเปลี่ยนออปชั่นเหล่านีไ้ ด้ใหม่ก่อนที่จะพิมพ์ข้อความ หรือถ้าจะปรับแต่งข้อความที่พิมพ์ไป
แล้วจะต้องเลือกข้อความที่ต้องการเสียก่อนแล้วจึงเปลี่ยนออปชั่น

ฟอนต์ตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษรโดยรวม
ขนาดตัวอักษร
รูปแบบการแสดงตัวอักษร
สีตัวอักษร
ระยะห่างระหว่างคู่อกั ษร

เปลี่ยนเป็นตัวยก / ห้อย
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ปรับแต่งออปชั่นย่อหน้า
เป็นการกาหนดลักษณะการจัดย่อหน้า เช่น การจัดชิดขวา, ชิดซ้าย, กึ่งกลาง, จัดระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด หรือ ตั้งย่อหน้าให้มีการเยื้อง เป็นต้น
จัดย่อหน้าชิดซ้าย

จัดย่อหน้ากึ่งกลาง
จัดย่อหน้าชิดขวา
จัดให้ซ้ายขวาตรงกันทุกบรรทัด
(ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า)

รูปแบบการเยื้องและระยะ
บรรทัด

ปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวอักษรระดับพื้นฐาน
หลังจากที่ได้ทาความรู้จักกับส่วนประกอบหน้าที่การทางานของปุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ใน
Properties ของเครื่องมือ Text Tool ไปแล้ว ต่อ ไปนี้จะได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องมือ ต่ าง ๆ
พร้อมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานปุ่มคาสั่งเหล่านั้น
1. ดรากส์เมาส์เลือกหัวข้อความที่ตอ้ งการจะทาการปรับแก้ไข
2. คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการจากช่อง Font
3. คลิกกาหนดขนาดตัวอักษรจากช่อง Font size โดยยิ่งกาหนดค่ามากขึ้นเท่าไร ตัวอักษร
ก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
4. คลิกเลือกสีที่ต้องการจากช่อง Text Fill Color
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2.คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษร

1. ดรากส์เมาส์เลือกข้อความ

ข้อความที่เลือกไว้จะมีรูปแบบ
ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป
ข้อความที่เลือกไว้จะมีขนาด
ตัวอักษรเปลี่ยนไป

3.คลิกกาหนดขนาดตัวอักษร

4.คลิกเลือกสี

ข้อความที่เลือกไว้จะมีสีเปลี่ยนแปลงไป
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5. คลิกปุ่ม Change direction
แนวนอนหรือแนวตั้ง

เพื่อกาหนดเปลี่ยนทิศทางให้ตัวอักษรวางอยู่ใน

6.คลิกปุ่ม Change direction

ข้อความที่เลือกไว้จะถูกวาง
ในแนวตั้งทางด้านขวา

6. คลิกปุ่ม Center Justify
ข้อความ

ข้อความตัวอักษรทั้งหมดจะถูกวางไว้ตรงกลางของกล่อง

7. คลิกปุ่ม Right / Bottom Justify
ของกล่องข้อความ

8. คลิกปุ่ม Full Justify
จนกระทั่งเต็มกล่อง

ข้อความตัวอักษรทั้งหมดจะถูกวางไว้ชิดด้านขวา

ข้อความตัวอักษรบรรทัดที่ยาวที่สุดจะถูกขยายขนาดออก
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9. คลิกกาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรจากช่อง Letter spacingโดยหากกาหนดตัวเลข
เป็นค่าบวกระยะห่างระหว่างตัวอักษรก็จะถูกเพิ่มมากขึ้น
คลิกกาหนดระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษร

ข้อความทั้งหมดจะมีระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษรเพิ่มมากขึ้น

10. คลิกกาหนดตาแหน่งตัวอักษรจากปุ่ม
* Normal
ตัวอักษรจะอยู่ในลักษณะปกติไม่คลิกเลือกที่ปมุ่ ใด
* Toggle the Superscript ตัวอักษรที่เลือกจะถูกยกขึ้นเมือ่ คลิกที่ปุ่ม
* Toggle the Subscript
ตัวอักษรจะกลายเป็นตัวห้อยเมื่อคลิกที่ปุ่ม
ข้อความที่เลือกจะถูกยกขึ้น

11.คลิกกาหนดตาแหน่งตัวอักษร
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Font Rendering Method
การเลือกแสดงผลของ Font ต่างๆ ใน Flash นั้น เราสามารถกาหนดใช้ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานแต่ละประเภทที่แตกต่างกันได้

- Use Device Fonts เป็นการเลือก Font จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงผล เพื่อการ
ประหยัดไฟล์ซึ่งโดยปกติแล้ว Static Text ที่ใช้ใน flash เมื่อมีการแสงผลโปรแกรมจะ
ทาการ Create Outline ให้กลายเป็น shape เพื่อไปแสดงผลที่ใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ก็ทาให้
ขนาดไฟล์ใหญ่โตตามไปด้วยในกรณีที่การใช้ Text มากๆ ดังนั้นหากว่าท่านมีเนื้อหา
ของ Text ค่อนข้างมาก อาจใช้ Device Fonts ในการลดขนาดไฟล์ลงได้ แต่ทั้งนี้
ข้อจากัดก็อยู่ตรงที่ใช้ Device Fonts ในการลดขนาดไฟล์ลงได้ แต่ทั้งนี้ข้อจากัดก็อยู่
ตรงที่ Font ที่เลือกใช้ ต้องเป็น Font มาตรฐาน โดย Flash ได้กาหนด Font ที่ใช้
สาหรับ Device ไว้ 3 รูปแบบ คือ
1. _sans สาหรับผู้ใช้ Font ใกล้เคียงกับตระกูล Helvetica หรือ Arial
2. _serif สาหรับผู้ที่ใช้ Font ใกล้เคียงกับตระกูล Time Roman
3. _typewriter สาหรับผู้ที่ใช้ Font ใกล้เคียงกับตระกูล Courier
- Bitmap text (no anti-alias) ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ Text ขนาดเล็ก เนื่องจาก Text
ที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Flash นั้นจะเป็นลักษณะ Anti-Alias ซึ่งหมายถึง Text ที่มีการทา
ขอบให้ฟุ้งเพื่อไม่ให้แสดงผลเป็นเหลี่ยมแบบ Pixel โดยให้ผลสวยงามกับ Text ที่
ค่อนข้างใหญ่ แต่กลับกันเมือ่ ใช้กับ Text ที่เล็ก ก็จะทาให้เบลอ และอ่านไม่รู้เรื่อง
ดังนั้นกรณีที่ Text ในงาน Flash ค่อนข้างเล็ก (12 px ลงไปแล้วแต่รูปแบบของ Font)
ควรเลือกใช้เป็น Bitmap Text
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- Anti-Alias for animation จากที่กล่าวมาข้างต้น Text ประเภทนี้ใช้กับตัวหนังสือ
ขนาดทั่วๆ ไปถึงขนาดใหญ่ แต่กรณีของ Anti-Alias for animation นั้นถูกออกแบบมา
ให้ใช้กับ Text ที่จะมีการเคลื่อนที่
- Anti-Alias for readability ใช้กับ Font ขนาดทั่วไปถึงขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน แต่
แสดงผลได้คมชัดสวยงามกว่าแบบ for animation แต่ขณะเดียวกันถ้านามา
เคลื่อนไหว ก็จะไม่ Smooth เท่าแบบ for animation
- Custom anti-alias สาหรับการตั้งค่า Anti-Alias ด้วยตนเอง

URL Link
การพิมพ์ Text ใน flash ทุกคานั้น มีคุณสมบัติพิเศษว่า สามารถทา Link ได้ทันที โดยทา
ไฮไลท์บริเวณที่ต้องการทา Link จากนั้ นให้ ใส่ URL ของเว็บไซต์ใดก็ได้ หรือ หากเป็ น
เว็บไซต์ของเราเองก็สามารถใส่ชื่อไฟล์ html ได้เช่นกัน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เลือกและเปลี่ยนขนาดของออบเจ็กต์
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
รู้จักเครื่องมือในกลุ่มการเลือกวัตถุ สามารถใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนรูปทรง
ขนาดของชิ้นงาน เคลื่อนย้ายตาแหน่ง

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การเลือกวัตถุได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ
2. สามารถเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ ได้
3. สามารถปรับขนาด และ ย้ายวัตถุได้
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้เครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือการเลือก
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือได้คล่องแคล่ว
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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หลังจากที่ได้สร้างออบเจ็กต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการทาการเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์
เหล่านั้นไปในตาแหน่งต่างๆ สามารถทาได้โดยใช้เครื่องมือ Arrow Tool แต่หากต้องการย่อ ขยาย
ขนาดด้ ว ยแล้ ว จะต้ องสั่ งงานจากเครื่ อ งมื อ Free Transform Tool และเพื่ อ ความยื ดหยุ่น ต่ อ การ
ทางานในการเลือกในลักษณะเป็นพื้นที่อิสระก็สามารถทาได้ด้วยเครื่องมือ Lasso Tool ซึ่งในบทนี้
จะได้เรียนรู้ขั้นตอน การใช้งานเครื่อ งมือ ทั้งหมดที่ใช้ในการเลือ กและปรับเปลี่ยนขนาด รวมถึง
เครื่องมือ Distort ที่ใช้สาหรับบิดออบเจ็กต์ และเครื่องมือ Envelope ที่ใช้ในการบิดดัดออบเจ็กต์ให้
มีรูปร่างตามต้องการ

 เลือกและเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องมือ Arrow Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Arrow Tool คือ ใช้สาหรับคลิกเพื่อเลือกออบเจ็กต์ จากนั้นจึง
สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนไปวางไว้ยังตาแหน่งต่างๆ บนพื้นงานได้ตามต้องการ
สาหรับการใช้งานเครื่องมือ Arrow Tool สามารถแบ่งขั้นตอนการทางานได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ใช้เครื่องมือ Arrow Tool เพื่อเลือกและเคลื่อนย้ายซิมโบล ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือ การใช้เครื่องมือ
Arrow Tool เพื่อเลือกและเคลือ่ นย้ายออบเจ็กต์
การเลือกและเคลื่อนย้ายซิมโบล
หลังจากได้ทาการสร้างออบเจ็กต์และแปลงให้เป็นซิมโบลประเภทต่างๆ แล้วนั้น หากมี
การนามาเรียกใช้งานและต้องการเคลื่อนย้ายซิมโบลหรือภาพกราฟิกไปในทิศทางตาแหน่งที่
ต้องการ สามารถทาได้ง่ายดังนี้
1. คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกซิมโบลที่ตอ้ งการเคลื่อนย้ายตาแหน่ง
3. ดรากส์เมาส์ลากไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ จากนั้นซิมโบลหรือภาพกราฟิกจะเคลื่อน
เปลี่ยนตาแหน่งจากเดิม
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1.คลิกปุ่ม Arrow Tool

2.คลิกซิมโบล

3.ดรากส์เมาส์ลากไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ

การเลือกและเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์
การเลือกและเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ที่สร้างจากเครื่องมือต่างๆ สามารถคลิกแยกเป็นส่วน
ประกอบแต่ละส่วนได้ เช่น คลิกเลือกเฉพาะเส้น หรือคลิกเลือกเฉพาะพื้นของออบเจ็กต์ อีกทั้ง
เมื่อวางออบเจ็กต์ซ้อนทับกันแล้ว ยังสามารถคลิกเฉพาะส่วนที่วางซ้อนทับกันให้แยกออกมา
ต่างหาก ทาให้สะดวกและยืดหยุ่นต่อการสร้างออบเจ็กต์รูปทรงต่างๆ ได้มากขึ้น
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1. คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. ดรากส์เมาส์คลุมออบเจ็กต์ที่ต้องการ
3. ดรากส์เมาส์ไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ จากนั้นออบเจ็กต์จะเคลื่อนเปลี่ยนตาแหน่ง
ไปจากเดิม
4. คลิกเมนู Edit แล้วเลือกคาสั่ง Copy เพื่อทาการคัดลอกออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

1.คลิกปุ่ม Arrow Tool

2.ดรากส์เมาส์ลากคลุม

4.คลิกเมนู Edit > Copy

3.ดรากส์เมาส์ลากไปวางยัง
ตาแหน่งที่ต้องการ

5. คลิกเมนู Edit > Paste เพื่อทาการวางออบเจ็กต์ที่ได้คัดลอกไว้
6. ดรากส์เมาส์ไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ จากนั้นออบเจ็กต์ใหม่ที่ได้ทาการคัดลอกไว้
จะเคลื่อนเปลี่ยนตาแหน่งไปจากเดิม
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7. คลิกออบเจ็กต์ในส่วนที่วางซ้อนทับกัน และกดปุม่ Delete ที่คีย์บอร์ด เพื่อทาการลบ
ออบเจ็กต์ส่วนที่ได้เลือกไว้

5.คลิกเมนู Edit > Paste
in place

6.ดรากส์เมาส์ไปวางยัง
ตาแหน่งที่ต้องการ

7.คลิกออบเจ็กต์ในส่วนที่วาง
ซ้อนทับกันและกดปุ่ม Delete

ออบเจ็กต์ส่วนเลือกไว้จะถูกลบออกไป
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8. คลิกที่พื้นของออบเจ็กต์ จากนั้นโปรแกรมจะตัดเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ได้เลือกไว้
9. ดรากส์เมาส์ไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ พื้นที่บริเวณส่วนพื้นของออบเจ็กต์จะเคลื่อน
เปลี่ยนตาแหน่งไปจากเดิม

8.คลิกที่พื้นของออบเจ็กต์

9.ดรากส์เมาส์ลากไปวางยังตาแหน่งที่ต้องการ

 เลือกพื้นที่บางส่วนด้วยเครื่องมือ Subselection Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Subselection Tool คือ ใช้สาหรับคลิกเลือกส่วนของ
ออบเจ็กต์จากนั้นจึงสามารถทาการเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนออบเจ็กต์ให้มีรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการสร้างออบเจ็กต์รูปวงกลมขึ้นมา จากนั้นจึงใช้เครื่องมือ
Subselection Tool ในการปรับเปลี่ยนรูปวงกลมให้กลายเป็นรูปใบพัด
1. คลิกปุ่ม Oval Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. ดรากส์เมาส์ลากจากมุมหนึ่งทแยงไปยังอีกมุมหนึ่งให้เป็นรูปวงกลม
3. คลิกปุ่ม Subselection Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
4. คลิกที่รูปวงกลมจากนัน้ จะปรากฏจุดแฮนเดิลขึ้นมา ให้ดรากส์เมาส์ปรับเปลี่ยนรูปร่าง
ตามต้องการ
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1.คลิกปุ่ม Oval Tool
2.ดรากส์เมาส์ลาก

3.คลิกปุ่ม Subselection Tool

4.คลิกที่รูปวงกลม และดรากส์
เมาส์ปรับเปลี่ยนรูปร่าง

5. คลิกจุดแฮนเดิลและทาการปรับเปลี่ยนรูปร่างตามต้องการ
6. คลิกที่แขนของแฮนเดิลจากนั้นให้ดรากส์เมาส์ลากปรับรูปร่าง
7. คลิกและปรับแต่งเพิ่มเติมจนกลายเป็นรูปใบพัด
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5.คลิกจุดแฮนเดิลและทาการปรับเปลี่ยนรูปร่าง

6.คลิกที่แขนของแฮนเดิลจากนัน้
ให้ดรากส์เมาส์ลาก

7.คลิกและปรับแต่งเพิ่มเติม

 เลือกพื้นที่อิสระด้วยเครื่องมือ Lasso Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Lasso Tool คือ ใช้สาหรับคลิกเลือกพื้นที่ของออบเจ็กต์ใน
ลักษณะเป็นรูปทรงอิสระได้ตามต้อ งการ แต่ไ ม่เพียงแค่การเลือ กพื้นที่ เป็นรูปทรงอิสระเท่านั้ น
เครื่องมือ Lasso Tool ยังมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้การเลือกพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย Magic Wand หรือ
หากต้องการเลือกพื้นที่เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยมก็สามารถทาได้เช่นกัน
1. คลิกเมนู File เลือก Import แล้วเลือกคาสั่ง Import to stage เพื่อนาภาพกราฟิกเข้ามา
ใช้ในโปรแกรม
2. คลิกเมนู Modify เลือก Break Apart เพื่อแยกองค์ประกอบของภาพกราฟิกออกมาเป็น
ส่วนๆ
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1.คลิกเมนู File > Import
> Import to stage

2.คลิกเมนู Modify > Break Apart

3. คลิกปุ่ม Lasso Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
4. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง จากนั้นดรากส์เมาส์ลากเป็นพื้นที่รูปทรงอิสระ จนกระทั่งถึง
ตาแหน่งเริ่มต้นเพื่อเป็นการปิดเส้น Selection
5. คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
6. ดรากส์เมาส์ลากบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้ไปวางยังตาแหน่งใหม่ที่ต้องการ
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3.คลิกปุ่ม Lasso Tool
4.คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง จากนั้น
ดรากส์ เมาส์ลากเป็นพื้นที่รูปทรงอิสระ

5.คลิกปุ่ม Arrow Tool

6.ดรากส์เมาส์ลากบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้

เลือกพื้นที่โดยเปรียบเทียบจากค่าสีด้วยเครื่องมือ Magic Wand
Magic Wand เป็นเครื่องมือย่อ ยของ Lasso Tool มีหน้าที่ในการใช้เลือ กพื้นที่เช่นเดียวกัน
แต่ลักษณะการทางานของเครื่องมือ Magic Wand นั้น เป็นการเลือ กโดยการเปรียบเทียบจากค่าสี
ของพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงกัน หากกาหนดค่าตัวเลขมากขึ้น โปรแกรมก็จะทาการคานวณและเลือก
Penumbra พื้ น ที่ ที่ มี ค่ าสี ใกล้ เคี ยงกั น ให้ เป็ น บริ เวณมากยิ่ง ขึ้ น ส าหรับ การใช้ ง าน Magic Wand
สามารถทาได้โดยคลิกเลือก Options ของเครื่องมือ Lasso Tool
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1. คลิกปุ่ม Lasso Tool

ที่ทูลบ็อกซ์

2. คลิกปุ่ม Magic Wand
ที่ Option ของเครื่องมือ Lasso Tool
3. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง โปรแกรมจะคานวณและเลือกพื้นที่บริเวณที่มีค่าสีใกล้เคียง
กันโดยอัตโนมัติ
4. ทดลองดรากส์เมาส์บริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้ออกมา หากเห็นว่าช่วงพื้นที่ที่ได้เลือกไว้มี
บริเวณน้อยเกินไปให้กาหนดค่าพื้นที่และทาการคลิกเลือกใหม่

1.คลิกปุ่ม Lasso Tool

3.คลิกเมาส์ที่พื้นที่งาน 1 ครั้ง

2.คลิกปุ่ม Magic Wand

4.ดรากส์เมาส์บริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้

5. คลิกปุ่ม Magic Wand Properties

ที่ Option ของเครื่องมือ Lasso Tool
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6. กาหนดค่าพื้นที่บริเวณค่าสีที่ต้องการให้เลือกลงในช่อง Threshold หากกาหนดค่า
ตัวเลขมากขึ้น โปรแกรมก็จะทาการคานวณและเลือกพื้นที่ทมี่ ีค่าใกล้เคียงกันให้เป็น
บริเวณมากยิ่งขึ้น
7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง
8. ทดลองดรากส์เมาส์บริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้ออกมา จะเห็นว่าช่วงพื้นที่ที่ได้เลือกไว้มี
บริเวณมากขึ้นตามค่าทีก่ าหนด

5.คลิกปุ่ม Magic Wand
Properties
6.กาหนดค่าพื้นที่บริเวณค่าสี

7.คลิกปุ่ม OK

8.ดรากส์เมาส์บริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้
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เลือกพื้นที่เป็นรูปทรงหลายเหลีย่ ม Polygon Mode
Polygon Mode เป็นเครื่องมือย่อยของ Lasso Tool มีหน้าที่ในการใช้เลือกพื้นที่ให้เป็น
ลักษณะรูปทรงหลายเหลี่ยม ขั้นตอนการเลือกทาได้โดยคลิกตาแหน่งเริ่มต้นก่อน แล้วคลิกเมาส์ลาก
ตามบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิก เพื่อสิ้นสุดการเลือก ซึ่งพื้นที่ที่ได้จะมีลักษณะ
เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม
1. คลิกปุ่ม Lasso Tool ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกปุ่ม Polygon Mode
ที่ Options ของเครื่องมือ Lasso Tool
3. คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้งแล้วลากตามแนวบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นดับเบิลคลิก
เพื่อสิ้นสุดการเลือก
4. ดรากส์เมาส์ลากบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้ไปวางยังตาแหน่งใหม่ที่ต้องการ

1. คลิกปุ่ม Lasso Tool

3.คลิกเมาส์ที่พื้นงาน 1 ครั้ง
จากนั้นให้ดับเบิลคลิก

2.คลิกปุ่ม Polygon Mode

4.ดรากส์เมาส์ลากบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้
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ในเรื่องของการเลือกวัตถุมีการเลือกอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ
1. Arrow Tool
2. Subselection Tool
3. Lasso Tool
ให้ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนฟังเกี่ยวกับเครื่องมือ Arrow Tool ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เลือก
ออบเจ็กต์ และลากเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ไปยังตาแหน่งที่ต้องการ และมีการใช้งาน 2 แบบคือ
- การใช้เครื่องมือ Arrow Tool เพื่อเลือกและเคลื่อนย้ายซิมโบล
- การใช้เครื่องมือ Arrow Tool เพื่อเลือก และเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์
ส่ ว นที่ 2 เครื่ อ งมื อ Subselection Tool ใช้ ส าหรั บ คลิ ก เลื อ กส่ วนของออบเจ็ ก ต์ ส ามารถท าการ
เคลื่อนย้าย หรือ ปรับ เปลี่ ยนออบเจ็ กต์ให้ มีรูป ร่างตามที่ต้อ งการในส่ วนนี้ จะให้ผู้ สอนสอนให้
ผู้เรียนสังเกตเมาส์จะมีสัญลักษณ์แต่ละตัวแตกต่างกัน
- ถ้าเมาส์มีลักษณะ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของออบเจ็กต์ได้
- ถ้าเมาส์มีลักษณะ สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์นั้นได้
ส่วนที่ 3 เครื่องมือ Lasso Tool ใช้สาหรับคลิกเลือกพื้นที่ของออบเจ็กต์ในลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ
ในของการเลื อกนี้ ยังมีคุ ณ สมบัติ พิเศษช่ วยให้ การเลือ กพื้ นที่ ไ ด้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Magic Wand ให้
ผู้สอน สอนว่า Magic Wand คือมีหน้าที่ในการใช้เลือกพื้นที่ เช่นเดียวกัน โดยการเปรียบเทียบจาก
ค่าสีของพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงกัน
เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักกันเครื่องมือทั้ง 3 ตัวนี้ แล้วลองให้ผู้เรียนลองทาตามผู้สอนและให้
ฝึกจนเกิดความชานาญ

 หมุนและปรับเปลี่ยนขนาดด้วยเครื่องมือ Free Transform Tool
หน้ า ที่ ก ารท างานของเครื่ อ งมื อ Free Transform Tool คื อ ใช้ ส าหรั บ คลิ ก เพื่ อ หมุ น หรื อ
ปรับเปลี่ยนขนาดของออบเจ็กต์และภาพกราฟิกไปในทิศทางต่างๆ อีกทั้งที่ Options ยังมีปุ่มคาสั่งที่
น่าสนใจไว้ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติม เช่น ปุ่มDistort มีหน้าที่ในการบิดออบเจ็กต์ให้มีรูปร่างแปลกไป
จากเดิม ปุ่ม Envelope มีหน้าที่ในการบิดดัด ส่วนประกอบต่างๆ ให้มีรูปร่างตามต้องการ
1. คลิกปุ่ม Free Transform Tool ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกที่ออบเจ็กต์จะปรากฏจุดแฮนเดิลขึ้นมา เมือ่ เมาส์เป็นลูกศร 2 หัว ให้ดรากส์เมาส์
เพื่อทาการย่อ ขยายขนาดของออบเจ็กต์
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1.คลิกปุ่ม Free Transform Tool

2.คลิกที่ออบเจ็กต์ จากนั้น
ให้ดรากส์เมาส์ย่อขยายขนาด

ออบเจ็กต์ที่ได้หลังจากการทาการ
ขยายขนาดเรียบร้อยแล้ว

3. เมื่อเมาส์เป็นรูปเส้นคู่ขนาน ให้ดรากส์เมาส์เพื่อทาการบิดเอียงออบเจ็กต์
4. เมือ่ เมาส์เป็นรูปลูกศรวงกลม ให้ดรากส์เมาส์ทาการหมุนออบเจ็กต์ไปในทิศทางต่างๆ
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3.ดรากส์เมาส์บิดเอียงออบเจ็กต์

ออบเจ็กต์ที่ได้หลังจากทาการบิด
เอียงเรียบร้อยแล้ว

4.ดรากส์เมาส์หมุนออบเจ็กต์

ออบเจ็กต์ที่ได้หลังจากทาการ
หมุนเรียบร้อยแล้ว
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บิด ดัดออบเจ็กต์ด้วย Distort
ปุ่ม Distort เป็นเครื่องมือย่อยของ Free Transform Tool เมื่ อ คลิ ก ที่ มุ ม ของจุ ด แฮนเดิ ล จะ
เป็นการบิดออบเจ็กต์ให้มีรูปร่างแปลกไปจากเดิม แต่หากคลิกที่ด้านข้างจะเป็นการย่อ หรือ ขยาย
ขนาดของออบเจ็กต์แทน
1. คลิกปุ่ม Free Transform Tool ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกปุ่ม Distort
ที่ Options ของเครื่องมือ Free Transform Tool
3. คลิกและทาการดรากส์เมาส์ให้ออบเจ็กต์มีรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ

1.คลิกปุ่ม Free Transform Tool

3.คลิกและทาการดรากส์
เมาส์
2.คลิกปุ่ม Distort

ออบเจ็กต์ที่ได้หลังจากทาการบิด
ขนาดเรียบร้อย
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บิด ดัดออบเจ็กต์ด้วย Envelope
ปุ่ม Envelope เป็นเครื่องมือย่อ ยของ Free Transform Tool เมื่อ คลิกที่ออบเจ็กต์จะปรากฎ
จุดแฮนเดิลเหล่านั้น และทาการบิดดัดส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้ออบเจ็กต์มีรูปร่างตามต้องการได้
อย่างง่ายดาย
1. คลิกปุ่ม Free Transform Tool

ที่ทูลบ็อกซ์

2. คลิกปุ่ม Envelope
ที่ Options ของเครื่องมือ Free Transform Tool
3. คลิกและทาการดรากส์เมาส์บิดดัดให้ออบเจ็กต์มรี ูปต่างๆ ตามต้องการ

1.คลิกปุ่ม Free Transform Tool

3.คลิกและทาการดรากส์
เมาส์บิดดัด
2.คลิกปุ่ม Envelope

ออบเจ็กต์ที่ได้ หลังจากทาการ
บิดดัดจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ตกแต่งภาพให้มีสีสันที่สวยงาม
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
รู้จักกับเครื่องมือใส่สีสันให้กับชิ้นงาน เช่น การเปลี่ยนสีเส้นของ สีพื้น การไล่เฉดสี

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. รู้จักเครื่องมือในการเติมสีสันให้กับชิ้นงาน
2. สามารถเติมสี เปลี่ยนสี ในรูปแบบต่างๆ ได้
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้เครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือการเติมสี
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือได้คล่องแคล่ว
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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สาหรับเรื่องนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสี รวมถึงวิธีการ
ระบายสีด้วยเครื่องมือ Brush Tool การลบพื้นที่ส่วนที่ไ ม่ต้อ งการด้วยเครื่องมือ Eraser Tool และ
การใช้เครื่องมือ Fill Transform Tool เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทาง การเทสีของออบเจ็กต์

 เปลี่ยนสีเส้นขอบด้วยเครื่องมือ Ink Bottle Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Ink Bottle Tool คือ ใช้สาหรับเทสีให้กับพื้นที่เฉพาะบริเวณ
เส้นของรูปภาพโดยสามารถกาหนดเปลี่ยนแปลงค่าสี ขนาด และรูปร่าง ให้กับเส้นของรูปภาพได้
ใหม่ตามต้องการ
แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงสีให้กับพื้นของรูปภาพ โปรแกรมก็ได้เตรียมเครื่องมืออีกชนิด
หนึ่ง คือ Paint Bucket Tool ที่ มีหน้ าที่ สาหรับเปลี่ยนแปลงค่าสีพื้ นของรูปภาพโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในเรื่องถัดไป แต่สาหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสีเส้นของรูปภาพสามารถทาได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

คลิกปุ่ม Ink Bottle Tool
ทีท่ ูลบ็อกซ์
คลิกเลือกสีของเส้นจากช่อง Stroke Color
คลิกเลือกขนาดของเส้นจากช่อง Stroke Height
คลิกเลือกรูปแบบเส้นจากช่อง Stroke Style
คลิกเทสีพื้นที่เส้นบริเวณที่ต้องการ จากนั้นที่เส้นที่เลือกจะมีสีและขนาดเปลี่ยนแปลง
ไปตามค่าทีไ่ ด้กาหนดไว้
6. คลิกเทสีพื้นที่เส้นบริเวณที่ต้องการจนครบ จากนั้นบริเวณเส้นของรูปภาพจะมีสีและ
ขนาดเปลี่ยนแปลงไป
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1.คลิกปุ่ม
Ink Bottle Tool

3.คลิกเลือกขนาดของเส้น

2.คลิกเลือกสี
ของเส้น

4.คลิกเลือกรูปแบบเส้น

5.คลิกเทสีพื้นที่เส้นบริเวณ ที่ต้องการ

6.คลิกเทสีพื้นที่เส้นบริเวณที่ต้องการจนครบ

 เปลี่ยนสีพื้นด้วยเครื่องมือ Paint Bucket Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Paint Bucket Tool คือ ใช้สาหรับเทสีให้กับพื้นที่เฉพาะบริเวณ
พื้นของรูปภาพโดยสามารถกาหนดเปลี่ยนแปลงค่าสีให้กับเส้นของรูปภาพได้ใหม่ตามต้อ งการ
สาหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสีพื้นสามารถทาได้ ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกเลือกสีของพื้นที่ต้องการเทจากช่อง Fill Color
3. ที่ Options ในส่วนของ Gap Size ให้คลิกเลือกขนาดของสีที่ใช้ปิดช่องว่าง
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 Don’t Close Gaps
ไม่มกี ารปิดช่องว่าง
 Close Small Gaps
ปิดช่องว่างขนาดเล็ก
 Close Medium Gaps
ปิดช่องว่างขนาดกลาง
 Close Large Gaps
ปิดช่องว่างขนาดใหญ่
4. คลิกเทสีพื้นของรูปภาพบริเวณที่ต้องการ จากนั้นพื้นที่บริเวณที่คลิกเลือกจะมีสี
เปลี่ยนแปลงไปตามค่าสีที่กาหนดไว้

1.คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool
2.คลิกเลือกสีของพื้น
3.คลิกเลือกขนาดของสีที่ใช้
ปิดช่องว่าง

5.คลิกเทสีของรูปภาพบริเวณที่ต้องการ

5. ทดลองคลิกเลือกรูปแบบ Close Large Gaps
6. คลิกเทสีพื้นของรูปภาพบริเวณที่ต้องการ จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณที่ถูกเทสีนั้นมีบริเวณ
น้อยลง
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5.คลิกเลือกรูปแบบ
Close Medium Gaps

6.คลิกเทสีพื้นของรูปภาพบริเวณที่ต้องการ

 ระบายสีด้วยเครื่องมือ Brush Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Brush Tool คือ ใช้สาหรับแปรงระบายสีลงบนภาพ โดย
สามารถกาหนดสี ขนาด รูปร่างของขนแปรง และลักษณะการแปรงได้ตามต้องการ สาหรับ
ขั้นตอนการแปรงสีโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool สามารถทาได้ ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Brush Tool ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกเลือกสีของแปรงที่ต้องการระบายจากช่อง Fill Color
3. ที่ Options ในส่วนของ Brush Mode ให้คลิกเลือกลักษณะการแปรงระบายสี
 Paint Normal
ระบายสีโดยทับลงบนสีเส้นและสีพื้นของภาพเดิม
 Paint fills
ระบายสีโดยทับลงบนสีพื้นอย่างเดียว
 Paint Behind
ระบายสีอยู่ที่ด้านหลังของภาพ
 Paint Selection
ระบายสีภาพเฉพาะพื้นที่ในส่วนที่เลือกไว้
 Paint Inside
ระบายสีตามการดรากส์เมาส์ เช่น หากเริ่มดรากส์เมาส์ที่ด้านใน
ภาพสีก็จะปรากฏเพียงแค่ในภาพเท่า นั้น แต่หากเริ่มดรากส์เมาส์
ที่ด้านนอกของภาพ สีก็จะปรากฏเฉพาะที่พื้นที่ด้านนอกของภาพ
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4. คลิกเลือกขนาดของแปรงที่ใช้ในการระบาย จากส่วนของ Brush Size
5. คลิกเลือกรูปร่างลักษณะของแปรงที่ใช้ในการระบาย จากส่วนของ Brush Shape
6. คลิกเมาส์ที่พื้นงานและให้ทาการระบายสี จากนั้นจะปรากฏสีขึ้นมาบนภาพตามลักษณะ
ของแปรงที่ได้เลือกใช้ในการระบายสี

1.คลิกปุ่ม Brush Tool

2.คลิกเลือกสีของแปรง
6.คลิกเมาส์ทาการระบายสี
3.คลิกเลือกลักษณะการแปรง
ระบายสี
4.คลิกเลือกขนาดของแปรง
5.คลิกเลือกรูปร่างลักษณะ
ของแปรง

เมื่อคลิกเลือกลักษณะการแปรงเป็น
Paint Fills สีที่ระบายจะปรากฏขึ้นมา
เฉพาะพื้นของภาพเท่านั้น
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เมื่อคลิกเลือกลักษณะการแปรงเป็น
Paint Behind สีที่ระบายจะปรากฏ
ขึ้นมาที่ด้านหลังภาพ

เมื่อคลิกเลือกลักษณะการแปรงเป็น Paint
Selection สีที่ระบายจะปรากฏขึ้นมา
เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว้เท่านั้น

เมื่อคลิกเลือกลักษณะการแปรงเป็น
Paint Inside สีที่ระบายจะปรากฏ
ขึ้นมา ตามลักษณะการดรากส์เมาส์
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 ดูดสีที่ต้องการด้วยเครื่องมือ Eyedropper Tool
หน้าที่การทางานเครื่องมือ Eyedropper Tool คือ ใช้สาหรับดูดสีที่ต้องการ และเมื่อได้ทาการดูด
สีเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนาสีนั้นไปใช้งานต่อ ได้ เช่น อาจน าไปแทนที่สีที่ไ ด้ตกแต่งไว้จาก
เครื่องมือ Brush Tool หรือแทนที่ส่วนต่างๆ ของภาพได้ตามต้องการ สาหรับขั้นตอนการดูดและใช้
งานเครื่องมือ Eyedropper Tool สามารถทาได้ ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Eyedropper Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. คลิกดูดสีที่ต้องการจากพื้นงาน จากนั้นที่ช่อง Fill Color จะมีสีเปลี่ยนแปลงไปตามค่าสี
ที่ได้ดูดไว้ และเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Paint Bucket Tool พร้อมกับปรากฏรูป
กุญแจที่แสดงว่าขณะนี้กาลังล็อคสีที่เลือกอยู่ขึ้นมา
3. คลิกเทสีที่ได้ดูดไว้ลงบนพื้นงาน จากนั้นพื้นที่บริเวณที่คลิกเลือกจะมีสีเปลี่ยนแปลง
ไปตามค่าสีทถี่ ูกดูดไว้
4. คลิกเทสีที่ได้ดูดไว้ลงบนพื้นงานจนครบตามบริเวณที่ต้องการ

2.คลิกดูดสีที่ต้องการจากพื้นงาน
1.คลิกปุ่ม Eyedropper Tool

3.คลิกเทสีได้ดูดไว้ลงบนพื้นงาน

4.คลิกเทสีได้ดูดไว้ลงบนพื้นงานจนครบ
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 ปรับเปลี่ยนทิศทางการเทสีด้วยเครื่องมือ Gradient Transform Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Gradient Transform Tool สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. เมื่อทางานกับออบเจ็กต์และได้ทาการเทสีในลักษณะที่มีการไล่เฉดสี (Gradient) เครื่องมือ
Gradient Transform Tool จะมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนทิศทางการไล่เฉดสี รวมถึงปรับ
ช่วงโทนสีที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นมาได้ตามต้องการ
2. เมื่อทางานกับภาพกราฟิกและได้สั่งทาการ Break Apart เพื่อ แยกองค์ประกอบของภาพ
ออกมาแล้วเครื่องมือ Gradient Transform Tool จะมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนทิศทางของ
ภาพ สาหรับขั้นตอนการทางานกับเครื่องมือ Brush Tool ทั้ง 2 ลักษณะ สามารถแยกเป็น
หัวข้อตามขั้นตอน ดังนี้

ปรับเปลี่ยนรัศมีของค่าสี
เมื่อทาการเทสีลงบนออบเจ็กต์โดยมีการไล่เฉดสีในลักษณะเป็นรูปวงกลมแล้ว ที่ด้านนอก
จะเป็นสีดา ซึ่งมีความเข้มมากกว่าด้านใน นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนรัศมีของค่าสีด้านนอกและ
ด้านในของรูปวงกลม ให้มีความเข้มจาง มากน้อยตามต้องการได้ ดังนี้
1. คลิกเลือกออบเจ็กต์ที่ต้องการเทสี
2. คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
3. คลิกเลือกสีของพื้นที่ต้องการเทจากช่อง Fill Color

2.คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool
1.คลิกเลือกออบเจ็กต์

3.คลิกเลือกสีของพื้น
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4. คลิกปุ่ม Free Transform Tool

ที่ทูลบ็อกซ์ค้างไว้ จากนั้นเลือก ที่ Gradient

Transform Tool
5. คลิกที่ออบเจ็กต์จะปรากฏจุ ดแฮนเดิลขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่จุดแฮนเดิลรูปวงกลม
และดรากส์เมาส์ ทาการย่อ ขยายรัศมีของค่าสีที่ได้ในลักษณะเป็นรูปวงกลม

4.คลิก Gradient
Transform Tool

5.คลิกที่ออบเจ็กต์จากนั้นให้
คลิกที่จุดแฮนเดิลรูปวงกลม
และดรากส์เมาส์

รัศมีของค่าสีด้านในจะถูกย่อให้ลดลงใน
ลักษณะเป็นรูปวงกลม พร้อมกับถูกแทนที่
ด้วยค่าสีด้านนอก

6. แต่หากคลิกจุดแฮนเดิลรูปสีเหลี่ยม และดรากส์เมาส์จะเป็นการย่อ ขยายรัศมีของค่าสีที่
ได้เทลงไปในลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแนวนอน

6.คลิกที่จุดแฮนเดิลรูปสี่เหลี่ยม และดรากส์เมาส์
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รัศมีของค่าสีด้านในจะถูกย่อให้ลดลงใน
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม พร้อมกับถูก
แทนที่ด้วยค่าสีด้านนอก

ปรับเปลี่ยนการไล่เฉดสี
การไล่เฉดสีลงบนออบเจ็กต์ไม่เพียงแต่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมเท่านั้น แต่หากต้องการไล่
เฉดสีในลักษณะเทสี ไล่เรียงต่อกับไปก็สามารถทาได้เช่นกัน สาหรับตัวอย่างต่อ ไปนี้เป็นการไล่
โทนสี เป็ น สายรุ้ง จากนั้ น จะท าการปรับ เปลี่ ยนช่ วงโทนสี และต่ อ มาจึง ท าการปรับ เปลี่ยนทิ ศ
ทางการเทสีตามลาดับ
1. คลิกเลือกออบเจ็กต์ที่ต้องการเทสี
2. คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
3. คลิกเลือกสีของพื้นที่ต้องการเทจากช่อง Fill Color
4. คลิกปุ่ม Free Transform Tool

ที่ทูลบ็อกซ์ค้างไว้ จากนั้นเลือก ที่ Gradient

Transform Tool
5. คลิกที่ออบเจ็กต์จะปรากฏจุดแฮนเดิลขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่จุดแฮนเดิลรูปสี่เหลี่ยม
และดรากส์เมาส์ทาการย่อ ขยายช่วงโทนสี ของค่าสีที่ต้องการ

1.คลิกเลือกออบเจ็กต์
2.คลิกปุ่ม Paint Bucket Tool

3.คลิกเลือกสีของพื้น
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4.คลิกปุ่ม Gradient Transform Tool

5.คลิกที่ออบเจ็กต์จากนั้นให้คลิกที่จุด
แฮนเดิลรูปสี่เหลี่ยม และดรากส์เมาส์

ช่วงโทนสีด้านในจะถูกย่อให้ลดลงพร้อม
กับถูกแทนที่ด้วยค่าสีด้านนอก

6. แต่หากคลิกจุดแฮนเดิลรูปวงกลมด้านบน และดรากส์จะเป็นการหมุนช่วงโทนสีไปใน
ทิศทางต่างๆ
6.คลิกจุดแฮนเดิลรูปวงกลม
ด้านบนและดรากส์เมาส์หมุน

ช่วงโทนสีจะถูกหมุนเอียงไป
ตาม ลักษณะการดรากส์เมาส์
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หน้าต่าง Color Swatches
เปิดหน้าต่าง Color Swatches ด้วยการกดปุ่ม <Shift+F3> จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมเล็กแสดงสี
ต่างๆ ให้เลือกซึ่งสีที่ได้จะเป็นสีเดียวกันกับ Swatches ของกรอบแสดงสีของเครื่องมือ Fill ในกล่อง
เครื่องมือนั่นเอง นั่นคือเมื่อเราเลือ กสีใดจากกรอบแสดงสี หรือ หน้าต่าง Color Swatches จะมีค่า
เท่ากันคือ เป็นสีเดียวกันเสมอหากต้องการสีสันมากกว่านี้แนะนาให้ไปเลือกกาหนดเอาในหน้าต่าง
Color Mixed ในหัวข้อถัดไป

หน้าต่าง Color Swatches

หน้าต่าง Color Mixer
สิ่งสาคัญของการกาหนดสีสันในหน้าต่างนี้จะอยู่ที่การกาหนดให้ไล่เฉดสีเรียกว่า Gradient
นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดสีในโหมด RGB , HSB รวมถึงการกาหนดค่าความโปร่งใสของการ
เติ ม สี (Alpha) ได้ อี ก ด้ ว ยเปิ ด หน้ า ต่ าง Color Mixed ด้ ว ยการกดปุ่ ม <Shift+F9> หรื อ คลิ ก เมนู
Window > Design Panels > Color Mixer การกาหนดสีแบบตางๆ ได้อย่างอิสระในหน้าต่าง Color
Mixed มีรายละเอียดดังนี้

 กาหนดสีแบบ Gradient ได้เอง
การใส่สีสันให้กับชิ้นงานด้วยวิธีไล่เฉดสีนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสนใจให้กับชิ้นงานแล้วยัง
ท าให้ มุ ม มองของภาพ 2 มิ ติ คล้ ายกับ ภาพ 3 มิ ติ ไ ด้อี ก ด้ วย การใส่ สี แ บบ Gradient มี ด้ว ยกั น 2
ลักษณะ ที่ต่างกัน คือ การไล่เฉดสีแบบแนวรัศมี (Radial Gradient) ซึ่งวิธีการกาหนดและใช้งานสี
แบบ Gradient ทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดดังนี้
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Radial Gradient ไล่เฉดสีแนวรัศมี
การไล่เฉดสีแบบนี้มักจะใช้กับชิ้นงานที่เป็นวงกลม วงรี หรือลักษณะของการสร้างปุ่ม ก็เพราะ
การไล่เฉดสีแบบนี้ทาให้สร้างมุมมองชิ้นงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. คลิกเครื่องมือสร้างรูปดาวในกล่องเครื่องมือ
2. คลิกเมาส์แล้วลากสร้างรูปดาวบนสเตจ

1
1
2

3. เปิดหน้าต่าง Color คลิกเมนู Window แล้วเลือก Color หรือกดปุ่ม <Shift+F9>

3

4. คลิกตัวเลือก Radial Gradient
5. ตอนนีจ้ ะเลือกไล่เฉดสีเพียง 2 สีก่อน สังเกตว่าปุ่มเลื่อนปรับสีจะมี 2 อัน อยู่ซ้ายสุดกับ
ขวาสุดบนแถบสี
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6. คลิกถังเติมสีในกล่องเครื่องมือ
7. คลิกเมาส์กลางวงกลม 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนสีให้กับวงกลมตามทีก่ าหนด ซึ่งจะเห็นว่าสี
ใหม่ที่ได้จะมีการเลือกเอาไว้
8. คลิกเมาส์บนปุ่มเลือ่ นปรับสีอันขวามือ

4

6

5
7

9. ทาการเปลี่ยนสีโดยคลิกเมาส์บนกรอบแสดงสี
10. เมือ่ เมาส์เปลี่ยนเป็น รูปวงกลม แล้วให้คลิกเมาส์เลือกสีที่ต้องการ

9

10

8
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11. คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนปุ่มเลือ่ นอันขวามือมาทางซ้ายเพื่อปรับขอบเขตของสี ยิ่ง
เลื่อนเข้ามามากสีที่กาลังปรับจะมีพื้นที่ของสีนั้นๆ มากขึ้นและจุดเปลี่ยนของสีจะขยับ
ไปด้วย

เลื่อนเพื่อปรับขอบเขตของสี

12. คลิกเมาส์เติมสีใหม่ให้กับวงกลม

Linear Gradient ไล่เฉดสีในแนวตรง
ในทานองเดียวกันกับการไล่เฉดสีแบบแนวรัศมี สามารถที่จะใส่สีสันในแนวตรงได้เช่นเดียว
กัน มักจะนิยมใช้เทคนิคนี้ไปตกแต่งสีพื้นหลังของเว็บไซต์หรือ ชิ้นงานอิสระหรืออาจจะนา ไป
สร้างเป็น Theme เพื่อให้ชิ้นงานทั้งหมดมีลวดลายใกล้เคียงกัน ในหัวข้อ นี้จะเพิ่มเติมในเรื่อ งการ
เพิ่มสีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการไล่เฉดสีด้วย
1. คลิกเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมในกล่องเครื่องมือ
2. ปรับมุมของสี่เหลี่ยมโดยไปที่ Properties

ใส่ตัวเลข 20 ลงในช่องตัวเลขแล้วคลิกปุ่ม Enter ที่ keyboard
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1

2
3. คลิกเมาส์แล้วลากเพื่อสร้างสีเหลี่ยมบนสเตจ
4. คลิกตัวเลือก Linear Gradient ในหน้าต่าง Color
5. ตอนนีจ้ ะเลือกไล่เฉดสีเพียง 2 สีก่อน สังเกตว่าปุ่มเลื่อนปรับสีจะมี 2 อัน อยู่ซ้ายสุดกับ
ทางขวาบนแถบสี
6. คลิกถังเติมสีในกล่องเครื่องมือ
7. คลิกเมาส์กลางสี่เหลี่ยม 1 ครั้ง เติมสีใหม่ที่ได้จะมีการไล่เฉดสี 2 สี

4
7
6

5
3

85
8. วางเมาส์ใต้แถบสีสังเกตที่เมาส์จะแสดงเครื่องหมาย+ขึ้นมาให้เห็น คลิกเพิ่มปุ่มเลื่อน
ปรับสีขึ้นมาอีก 1 อันตรงการ
9. คลิกเมาส์ค้างไว้บ นลูก ศรปรับโทนสี แล้วเลื่อ นขึ้นหรือ เลื่อ นลงเพื่ อ ให้ไ ด้สีต ามที่
ต้องการ
10. ทาเลือกสีในกรอบใหญ่ โดยการคลิก 1 ครั้ง

9
10
เพิ่มปุ่มเลื่อนปรับสี
11. คลิ กเมาส์ เติม สี ใหม่ให้ กั บ สี่ เหลี่ยม (หากเมาส์ไ ม่เปลี่ ยนเป็ น ถั งเติม สี ให้ คลิ กเลื อ ก
เครื่องมือเติมสีในกล่องเครื่องมือก่อน)

11
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12. หากต้องการเอาปุ่มเลื่อนปรับตัวไหนออก ให้คลิกที่ปุ่มนั้นค้างไว้แล้วลากให้ห่างจาก
แถบสีแล้วปล่อยเมาส์

12

 การปรับแต่งสีแบบ Gradient ด้วยวิธีอื่น

ใส่ตัวเลขลงในช่องตัวเลขแสดงค่าสี
โดยการเปลี่ยนตัวเลขค่าสีของแม่สีในช่องโดยตรง ในหน้าต่าง Color
 ช่อง R จะเป็นสีแดง
 ช่อง G จะเป็นสีเขียว
 ช่อง B จะเป็นสีน้าเงิน
 ช่อง Alpha จะปรับความโปร่งใสของสีในหน่วยเปอร์เซ็นต์สามารถเลื่อนแถบเลื่อนปรับ
ค่าได้หรือจะใส่ตัวเลขลงไปโดยตรงก็ได้

ใส่ค่าตัวเลขสีลงไปโดยตรงในช่อง
ปรับค่าความโปร่งใส
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โค้ดสี (Hex Color)
การแสดงโค้ดสี จะแสดงเป็นตัวเลขฐาน 16 จานวน 6 หลักและขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย #
เช่น สีแดงจะแทนด้วยโค้ดสี #FF0000 เป็นต้น

ใส่โค้ดสีลงไปโดยตรง

 เปลี่ยนพู่กันสีเป็นพู่กันรูปภาพด้วย Pattern
เปลี่ยนปลายแปรงทาสี หรือปลายพู่กันให้เป็นรูปภาพ มักพบเห็นโดยทั่วไปในการสร้างงาน
ด้วยโปรแกรมกราฟิกในโปรแกรม Flash ก็ได้เตรียมคุณสมบัตินี้เอาไว้ให้แล้วเช่นเดียวกัน ตัวอย่าง
ต่อไปนี้นา่ จะช่วยให้ความกระจ่างได้เกี่ยวกับเทคนิคนี้
1. คลิกเมนู File > Import > Import to Library
2. ดับเบิลคลิกเลือกไฟล์รูปที่จะเอามาทาปลายพู่กัน

1

2
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3.
4.
5.
6.
7.

เปิดหน้าต่าง Color กดปุ่ม <Shift+F9>
คลิกตัวเลือก Bitmap จะพบว่ารูปที่ดึงเข้ามาจะแสดงในหน้าต่าง Color นี้ทั้งหมด
คลิกแปรงทาสีในกล่องเครื่องมือ
เมื่อเมาส์เปลี่ยนเป็นแปรงทาสีแล้ว ให้คลิกไปบนรูปโดยตรงในหน้าต่าง Color
ทดสอบการวาดบนสเตจ

3
4
5
4

6

7
4

8. คลิกไปบนรูปอื่นโดยตรงในหน้าต่าง Color
9. ทดสอบการวาดอีกครั้ง คราวนี้ก็สามารถเปลี่ยนปลายพู่กันได้แล้ว และนาไปประยุกต์ใช้
งานได้ต่อไป
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8

9

 ลบพื้นที่ส่วนที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือ Eraser Tool
หน้าที่การทางานของเครื่องมือ Eraser Tool คือ ใช้สาหรับลบพื้นที่บริเวณส่วนที่ไม่ต้องการ
ออกไปจากภาพโดยสามารถกาหนดรูปแบบลักษณะวิธีในการลบได้มากมายหลากวิธี ซึ่งการใช้งาน
เครื่องมือนี้จะคล้ายกับการใช้เครื่อ งมือ Brush Tool เพียงแต่ Eraser Tool จะมีไว้เพื่อลบสีอ อก แต่
เครื่องมือ Brush Tool มีไว้สาหรับระบายสีเพิ่มสาหรับขั้นตอนการลบโดยใช้เครื่องมือ Eraser Tool
สามารถทาได้ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Eraser Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
2. ที่ Options ในส่วนของ Eraser Mode ให้คลิกเลือกลักษณะวิธีการลบ
Erase Normal
ลบโดยทับลงสีเส้นและสีพื้นของภาพ
Erase Fills
ลบโดยทับลงบนสีพื้นของภาพเท่านั้น
Erase Lines
ลบโดยทับลงบนสีเส้นของภาพเท่านั้น
Erase Selected Fills
ลบเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ถูกเลือกไว้เท่านั้นโดยไม่ทาการ
ลบเส้นให้
Erase Inside
ลบตามลักษณะการดรากส์เมาส์ เช่น หากเริ่มดรากส์
เมาส์ที่ด้านในภาพพื้นที่บริเวณที่ถูกลบก็จะเป็นเพียงแค่
พื้นที่ด้านในภาพเท่านั้น
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3. คลิกเลือกรูปร่างลักษณะของยางลบที่ใช้ในการลบ จากส่วนของ Eraser Shape
4. ดรากส์เมาส์ทาการลบบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องการ จากนั้นบริเวณพื้นที่ที่ทาการดรากส์เมาส์
จะถูกลบหายไป
5. คลิกปุ่ม Faucet
รูปก๊อกน้าล้างสี เพื่อให้การลบเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเพียงแค่
คลิกที่บริเวณพื้นหรือเส้นของภาพเท่านั้น โปรแกรมก็จะทาการลบพื้นที่บริเวณที่คลิกเลือก
ให้ทั้งหมด
6. คลิกพื้นที่บริเวณที่ต้องการลบ จากนั้นพื้นที่บริเวณที่คลิกไว้จะถูกลบออกไป

1.คลิกปุ่ม Eraser Tool

2.คลิกเลือกลักษณะ
วิธีการลบ

3.คลิกเลือกรูปร่างลักษณะของยางลบ

4.ดรากส์เมาส์ทาการลบ
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5.คลิกปุ่ม Faucet

6.คลิกพื้นที่บริเวณที่ต้องการลบ

ภาพที่ถูกลบแล้ว

92

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สร้างชิ้นงานแบบ Symbol กับ Instance
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
รู้จักกับประเภทของ Symbol และการสร้าง Symbol แต่ละแบบ

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การสร้าง Symbol ประเภทต่างๆ
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้คาสั่ง ในการสร้าง Symbol
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคาสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม จากนันนลองทสสอบผลลัพธ์ของคาสั่ง
-

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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 รูปแบบกราฟิกที่ใช้งานบน Flash CS5
ผลงานที่สร้างขึนนมาจากโปรแกรม Flash CS5 จะอยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector) ซึ่งข้อ สี
ของเวกเตอร์คือ ออบเจ็กต์จะมีความคมชัสและไฟล์ที่ไส้จะมีขนาสเล็ก สังนันนโปรแกรม Flash CS5
จึงเหมาะสาหรับการสร้างไฟล์งานที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีรูปแบบที่มีความน่าสนใจไส้เป็นอย่างสี
รูป แบบกราฟิ ก ไม่ ไ ส้ มี เพี ย งแค่ เวกเตอร์เท่ านัน น แต่ คุ ณ ยัง สามารถน าไฟล์ งานที่ อ ยู่ใ น
รูปแบบราสเตอร์ (Raster) เข้ ามาใช้งานในโปรแกรม Flash CS5 ไส้ อีก ส้วย และต่ อ ไปนีน จะเป็ น
ตารางแสสงรายละเอียสความแตกต่างระหว่างรูปแบบ กราฟิกทันง 2 รูปแบบ
เวกเตอร์(Vector)
ออบเจ็กต์สร้างขึนนมาจากสูตรทางคณิตศาสตร์
เหมาะสาหรับการสร้างตัวอักษร หรืองานที่
แสสงบนเว็บ
ผลงานที่สร้างขึนนจะมีขนาสไฟล์ที่เล็ก
เมื่อทาการขยายขนาสจะไม่ทาให้คุณภาพของ
งานลสลง

ราสเตอร์(Raster)
ออบเจ็กต์สร้างจากช่องสีเหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกว่า
“พิกเซล”
เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียสของสี เช่น
รูปถ่าย
ผลงานที่สร้างขึนนจะมีขนาสไฟล์ที่ใหญ่
เมื่อทาการขยายขนาสจะทาให้งานที่ไส้มคี ุณภาพ
ลสลง

 รู้จักกับซีนและมูฟวี่
ซีน (Scene) เปรียบเทียบเสมือนเรื่องราวฉากละครแต่ละฉาก ภายในซีนจะประกอบส้วย
ออบเจ็กต์ต่างๆ มากมายหลากหลายชนิสที่ไส้ทาสร้างขึนนมา และโปรแกรมจะทาการสร้างซีนขึนนมา
ให้ 1 ซีน แต่สามารถทาการเพิ่มจานวนซีนขึนนมาใช้งานไส้อีกตามต้องการ
มูฟวี่ (Movie) เปรียบเสมือนเรื่องราวโสยรวมทันงหมสของละคร ซึ่งมูฟวี่เกิสจากการนาซีน
ของฉากทันงหมสทาการประกอบเชื่อมโยงเข้าส้วยกันเป็นเรื่องที่ต้องการขึนนมา
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ชื่อซีนที่กำลัง
ทำงำนอยู่
คลิกเพื่อเปลี่ยนซีนใหม่ที่
ต้องกำรทำงำนด้วย

 รู้จักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
ซิมโบล (Symbol) คือตัวแทนของออบเจ็กต์ที่สร้างขึนนมาใช้งานในมูฟวี่ เมื่อต้องการสร้าง
ออบเจ็กต์นันนๆ ขึนนมาใช้งานอีกจะไส้ไม่ต้อ งทาการสร้างขึนนมาใหม่ให้สินนเปลือ งเวลา เนื่อ งจาก
สามารถนาอิน สแตนซ์ ของซิ มโบล ที่ท าการสร้างขึน นมาใช้งานแทนไส้เลย ซิม โบลมีทันงหมส 3
ประเภท ไส้แก่
1. ซิมโบลประเภทกราฟิก (Graphic Symbol) เป็นซิมโบลประเภทที่มีความซับซ้อนน้อย
ที่สุส ในการสร้างภาพนิ่ง การสร้างซิมโบลประเภทนีนสามารถสร้างไส้จากออบเจ็กต์ทุก
ชนิส
2. ซิ ม โบลประเภทปุ่ ม (Button Symbol) เหมาะส าหรั บ การสร้ า งปุ่ ม ที่ มี ก ารติ ส ต่ อ
ตอบสนองกับผู้ใช้งานรวมถึงรับรู้การเคลื่อนที่และการกระทาของเมาส์ไส้
3. ซิ ม โบลประเภทมู ฟ วี่ ค ลิ ป (Movie Clip Symbol) เป็ น ซิ ม โบลที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถควบคุมและกาหนสคุณสมบัติไส้จาก ActionScript
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อิน สแตนซ์ (Instance) คือ ออบเจ็กต์ที่ไ ส้จากการนาซิมโบลที่สร้างไว้แล้วเข้ามาใช้งานตาม
จานวนที่ต้องการโสยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์นันนๆ ขึนนมาใหม่ ซึ่งเมื่อทาการเปลี่ยนแปลง แก้ไขอิน
สแตนซ์แต่ละชินนแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ซิมโบล สังนันนจึงเหมาะสาหรับงานที่ต้องการสร้าง
ออบเจ็กต์ในรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน โสยปรับเปลี่ยนเพียงแค่รูปร่างของออบเจ็กต์แต่ละชินนเท่านันน
เช่น การสร้างรูปฝูงนก เป็นต้น

 การสร้างซิมโบลประเภทกราฟิก
การสร้างซิมโบลประเภทกราฟิกจะมี ขันนตอนการสร้างที่ง่ายและมีความซับ ซ้อ นน้ อ ยที่สุ ส
เนื่องจากสามารถนาภาพนิ่งหรือทาการสร้างออบเจ็กต์ขึนนมาทาเป็นซิมโบลกราฟิกในรูปแบบและ
ขันนตอนที่ง่ายที่สุส
1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคาสั่ง New Symbol เพื่อทาการสร้างซิมโบลใหม่
2. พิมพ์ตันงชื่อซิมโบลในช่อง Name
3. คลิกเลือก Graphic ซิมโบลที่ไส้จะอยู่ในรูปแบบกราฟิก
4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง
5. สร้างออบเจ็กต์ที่ต้องการสร้างเป็นซิมโบลประเภทกราฟิก
6. คลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทางาน

1
2

4
1
3
1
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6.คลิกที่ Scene1
5.สร้ำงปุ่มเมื่ออยู่ใน
สถำนะปกติ

 การสร้างซิมโบลประเภทปุ่ม
ซิมโบลประเภทปุ่มเหมาะสาหรับงานที่ต้องการให้มีการตอบสนองติสต่อกับผู้ใช้งาน อีกยัง
สามารถสัสแปลงพัฒนาสร้างปุ่มสกรอลล์บาร์ ปุ่มแบบป็อ ปอัปเมนู จนกระทั่งถึงปุ่มที่ใช้ในการ
ควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ สาหรับการสร้างปุ่มพืนนฐานที่ใช้คลิกคาสั่งให้กลายเป็น
ซิมโบลสามารถทาไส้สังนีน
1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคาสั่ง New Symbol เพื่อสร้างซิมโบลใหม่
2. พิมพ์ตันงชื่อซิมโบลในช่อง Name
3. คลิกเลือก Button ซิมโบลที่ไส้จะอยู่ในสถานะทาหน้าที่เป็นปุ่ม
4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง จากนันนจะปรากฏสถานะของปุ่มขึนนมา 4 สถานะ
5. ที่เฟรม UP ให้ทาการสร้างปุ่มที่ต้องการเมื่ออยู่ในสถานะปกติ ยังไม่มีการคลิกเมาส์
ใสๆ
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6. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคาสั่ง Keyframe จากนันนจะปรากฏปุ่มที่อยู่ในสถานะ UP
ขึนนมา

1

2
4
3

6.คลิกเมนู Insert >Timeline>
Keyframe
5.สร้ำงปุ่มเมื่ออยู่ในสถำนะปกติ

7. ที่เฟรม Over ให้ทาการตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถานะที่มีการนาเมาส์ไปวางไว้บนปุ่ม เช่น
ทาการเปลี่ยนแปลงสี เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เปลี่ยนแปลงขนาสของปุ่ม เป็นต้น
8. คลิกเมนู Insert เลือก Timeline แล้วเลือกคาสั่ง Keyframe จากนันนจะปรากฏปุ่มที่อยู่ใน
สถานะ Over ขึนนมา
9. ที่เฟรม Down ให้ทาการตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถานะที่มีการนาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม
10. คลิกเมนู Insert เลือก Timeline แล้วเลือกคาสั่ง Keyframe จากนันนจะปรากฏปุ่มที่อยู่ใน
สถานะ Down ขึนนมา
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8.คลิกเมนู Insert >Timeline >
Keyframe

7.ตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถำนะที่
มีกำรนำเมำส์ไปวำง

10.คลิกเมนู Insert >Timeline >
Keyframe

9.ตกแต่งแก้ไขปุ่มในสถำนะที่มี
กำรนำเมำส์ไปคลิก

11. ที่เฟรม Hit ให้ทาการสร้างออบเจ็กต์ใสๆ คลุมพืนนที่บริเวณที่ต้องการให้มีการแสสงผล
ของปุ่มคาสั่ง
12. คลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทางานปกติ
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13. คลิกเมนู Window เลิกคาสั่ง Library ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก เพื่อเปิสพาเนลไลบรารี
14. สรากส์เมาส์ลากปุ่มซิมโบลที่สร้างขึนนมาไว้ที่พืนนงาน
12.คลิกที่ Scene 1

11.สร้ำงออบเจ็กต์ใดๆ คลุมพื้นที่
บริเวณที่ต้องกำรให้มีกำรแสดงผล

13.คลิกเมำส์ Window > Library ให้
ปรำกฏเครื่องหมำยถูก
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14.ดรำกส์เมำส์ลำกปุ่มซิมโบลที่
สร้ำงขึ้นมำไว้ที่พื้นงำน

15. คลิกเมนู Control เลิกคาสั่ง Test Movie > Test เพื่อทสสอบการทางานของปุ่มทันง 4
สถานะ

15.คลิกเมนู Control > Test Movie
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ปุ่มที่เฟรม Up จะปรำกฏขึ้นมำเมื่ออยู่ใน
สถำนะปกติ ยังไม่มีกำรคลิกเมำส์ใด
ปุ่มที่เฟรม Over จะปรำกฏขึ้นมำเมื่ออยู่
ในสถำนะที่มีกำรนำเมำส์ไปวำงบนปุ่ม

ปุ่มที่เฟรม Down จะปรำกฏขึ้นมำเมื่ออยู่
ในสถำนะที่มีกำรนำเมำส์ไปคลิกที่ปุ่ม

เมื่อนำเมำส์ไปชี้พื้นที่บริเวณเฟรม Hit
จะสำมำรถแสดงผลปุ่มคำสั่ง

 การสร้างซิมโบลประเภทมูฟวี่คลิป
ลักษณะของมูฟวี่คลิป คือ เป็นซิมโบลที่สามารถให้ปรากฏภาพที่มีการเคลื่อนไหวติสต่อกัน
อย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าแอนิเมชันขึนนมาไส้ และต่อไปนีนเป็นตัวอย่างเบืนองต้นของการสร้างซิมโบล
ในรูปแบบมูฟวี่คลิป โสยจะทาการสร้างรูปสาวขึนนมา ให้เกิสการหมุนพร้อมมีขนาสเปลี่ยนแปลงไป
จากเสิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลิกเมนู Insert เลิกคาสั่ง New Symbol เพื่อทาการสร้างซิมโบลใหม่
พิมพ์ตันงชื่อซิมโบลในช่อง Name
คลิกเลือก Movie CIip ซิมโบลที่สร้างขึนนจะเป็นมูฟวี่คลิปมีการเคลือ่ นไหวขึนนมา
คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง
สร้างออบเจ็กต์ที่ต้องการให้เป็นซิมโบลประเภทมูฟวี่คลิป
คลิกเฟรมที่ 20 เพื่อทาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คลิกเมนู Insert เลือก Timeline แล้วเลือกคาสั่ง Keyframe จากนันนจะปรากฏคีย์เฟรมขึนนมา
บนเฟรมที่ 25
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1.คลิกเมนู Insert > New Symbol

2.พิมพ์ตั้งชื่อซิมโบล
4.คลิกปุ่ม OK
3.คลิกเลือก
Movie Clip

7.คลิกเมนู Insert > Timeline >Keyframe
5.สร้ำงออบเจ็กต์

6.คลิกเฟรมที่ 25

8. ให้คลิกขวาที่เฟรม ไหนก็ไส้ระหว่างเฟรมที่ 1- เฟรมที่ 25 เลือกคาสั่ง Create Motion tween
9. จากนันน ให้คลิกเลือกที่ Rotate เปลี่ยนจากค่า None เป็น CW คือให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกา
10. ให้เปลีย่ นตัวเลข ให้เป็น 12 time เป็นอัตราการหมุน ของวัตถุ
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8. คลิกเลือก Create
Motion Tween

10. เปลี่ยนค่ำอัตรำกำรหมุน เป็น 12
9. เลือกค่ำ Rotate เป็น CW

11. คลิกปุ่ม Ctrl+Enter ที่แป้น keyboard จะเป็นการทสสอบมูฟวี่คลิปเพื่อสูการเคลือ่ นไหว
ตามค่าที่ไส้กาหนสไว้
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 แปลงออบเจ็กต์ให้เป็นซิมโบล
การสร้างซิมโบลไม่เพียงแต่ต้องคลิกที่เมนู New Symbol จึงจะสามารถสร้างซิมโบลในรูปแบบ
ต่างๆไส้เท่ านัน น แต่ ห ากไส้ ทาการสร้ างออบเจ็ก ต์ห รื อ ภาพกราฟิ กต่ าง ๆ เพื่ อ เก็บ ไว้ ในรูป แบบ
เวกเตอร์และราสเตอร์ขึนนมาแล้ว เราสามารถทาการแปลงออบเจ็กต์เหล่านันนให้กลายเป็นซิมโบล
ประเภทต่างๆ เพื่อเก็บไว้ใช้งานภายหลังก็ไส้เช่นกัน
1. สร้างและคลิกเลือกออบเจ็กต์ที่ต้องการ
2. คลิ กเมนู Modify> Convert to Symbol เพื่ อ ท าการแปลงออบเจ็กต์ ที่ ส ร้างขึน น ให้ เป็ น
ซิมโบล
3. พิมพ์ตันงชื่อซิมโบลในช่อง Name
4. ที่ Behavior ให้คลิกเลือกประเภทซิมโบลที่ต้องการ
5. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง
6. คลิกเมนู File > Save เพื่อทาการบันทึกไฟล์ซิมโบลที่ไส้สร้างขึนนเก็บไว้ใช้งานในครันง
ต่อไป
7. พิมพ์ตันงชื่อไฟล์ในช่อง File name
8. คลิกปุ่ม Save ไฟล์งานลงในช่อง Flie name

2.คลิกเมนู Insert > Convert to Symbol

1.สร้ำงและคลิกเลือกออบเจ็กต์
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3.พิมพ์ตั้งชื่อซิมโบล
5.คลิกปุ่ม OK

4.คลิกเลือกประเภทซิมโบล

6.คลิกเมนู File > Save

7.พิมพ์ตั้งชื่อไฟล์

8.คลิกปุ่ม Save
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 เรียกใช้งานและปรับแต่งอินสแตนซ์
ซิมโบลทันง 3 แบบ ที่สร้างขึนนมาแล้วนันน สามารถนาเข้ามาใช้งานไส้โสยไม่จากัส เมื่อต้องการ
ใช้งานเพียงแค่คลิกเลือกนาเข้ามาจาก Library Panel จากนันนจึงทาการปรับแต่งแก้ไขให้มีรูปแบบ
ขนาส สี ที่แตกต่างกันออกไปเท่านันน ซึ่งจะทาให้ประหยัสเวลาไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ในรูปแบบเสิม
ขึนนมาหลายๆ ครันง
1. คลิกเมนู File > Open as Library เพื่อเปิสไฟล์ที่ไส้ทาการสร้างซิมโบลไว้ขึนนมา
2. สับเบิลคลิกชื่อไฟล์ที่ไส้ทาการบันทึกไว้
3. สรากส์เมาส์ลากซิมโบลจาก Library Panel ออกมาใช้งาน จากนันนทาการปรับแต่ง
ขนาสตามต้องการ

1.คลิกเมนู File > Import >
Open External Library

2.ดับเบิลคลิกชื่อไฟล์
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3.ดรำกส์เมำส์ซิมโบล จำกนั้น
ทำกำรปรับแต่งขนำด

4. คลิกที่หน้าต่าง Properties ส้านล่าง
5. ที่ Color ให้คลิกเลือก Tint สี และระสับความเข้มจางของสีตามต้องการ

4.คลิกหน้ำต่ำง Properties

5.คลิกเลือก Tint สี และระดับควำมเข้มจำงของสี
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 การใส่ Link ให้กับซิมโบล
เราสามารถสร้างจุสเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ต่อไปนีนจะเรียกว่า ลิงค์ (Link) ไส้ตันงแต่ตอนสร้าง
ซิมโบล หรือหลังจากแก้ไขซิมโบลไปแล้ว สังรายละเอียสสังนีน
1. สร้างซิมโบลใหม่คลิกเมนู Insert > New Symbol หรือกสปุ่ม <Clrt+F8>
2. ใส่ชื่อ Link01 ให้กับซิมโบลลงในช่อง Name
3. กาหนสให้เป็นซิมโบลประเภท Button
4. เลือกคาสั่ง Windows > Actions ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
5. เลือกที่คาสั่ง Browser/ Network สับเบิลคลิกที่ getURL:
ในช่อง URL: ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ ในที่ให้ใส่ http://www.bkk-software.co.th
6. ในช่อง Window ให้เลือกเป็น _blank ในช่อง Window เป็นการกาหนสสไตล์การเปิส
หน้าเว็บไซต์ มีให้เลือก 4 แบบ
_ blank จะกาหนสให้เปิสหน้าเว็บเพจอันใหม่ขึนนมาเสมอ
_ parent จะกาหนสให้เปิสหน้าเว็บเพจในหน้าต่างหลักหรือกรอบเฟรม
กรณีที่มีการแบ่งคอลัมน์
_ self
จะกาหนสให้เปิสหน้าเว็บเพจในกรอบเฟรม ปัจจุบันที่มีลิงค์นอีน ยู่
_ top
จะกาหนสให้เปิสหน้าเว็บเพจใหม่แทนหน้าเว็บเพจปัจจุบันทันงหมส
1.สร้ำงซิมโบลใหม่

2.พิมพ์ชื่อลงในช่อง

3.เลือกประเภทซิมโบล
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ใส่เว็บไซต์

เลือกเป็น_blank

ดับเบิลคลิกที่ getURL

7. กส <Ctrl+Enter> เพื่อทสสอบชินนงานของเรา

 หน้าต่างไลบรารี (Library Panel)
หน้าต่างไลบรารีเป็นส่วนประกอบที่สาคัญตัวหนึ่งของโปรแกรม Flash จึ่งจาเป็นที่ต้องเข้าใจ
ในการทางานหน้าต่างไลบรารี เพื่อความสะสวกในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือสร้างผลงานต่างๆ
ส้วย Flash ส่วนประกอบในหน้าต่างมีสังนีน
แถบชื่อไฟล์

เมนู Options

 แถบชื่อไฟล์ เนื่องจากว่าเมื่อเราเปิสไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน (จะเรียกว่าหลายมูฟวี่ก็ไส้) หน้าต่าง
ไลบรารีปรากฏขึนนมาพร้อมกัน สามารถที่จะแยกไส้ว่าซิมโบลเป็นของมูฟวี่อันไหน โสยสูจากแถบ
ชื่อไฟล์
 เมนู Options สาหรับจัสการกับรายละเอียสภายในหน้าต่างไลบรารีนีน
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 กรอบแสดงตัวอย่าง เมื่อคลิกที่ชื่อซิมโบลจะปรากฏตัวอย่างหน้าตาของซิมโบล พร้อมกับ
ทสสอบการทางานของซิมโบลส้วยการคลิกปุ่ม Test ในกรอบนีนไส้ทันที

ปุ่มกำรทำงำน

 กรอบแสดงชื่อซิมโบล เมื่อสร้างซิมโบลขึนนมาใหม่ หรือสึงเข้ามาจากภายนอกจะปรากฏชื่อ
ซิมโบลกรอบนีนเป็นจุสแรก ก่อนที่จะปรับแต่งคุณสมบัติไส้ต่อไป
 ปุ่มจัดลาดับ เมื่อหน้าตางไลบรารีประกอบส้วยซิมโบลหลายตัว สามารถคลิกปุ่มเหล่านีนเพื่อ
จัสเรียงซิมโบลตามคุณสมบัติ เช่นเรียงตามชื่อ เรียงตามประเภท วันที่ และเวลาที่สร้างขึนน เป็นต้น
 ปุ่มจัดการหน้าต่างไลบรารี จะมีแถบเลื่อนสูซิมโบลที่ซ่อนอยู่ส้านล่างของหน้าต่างนีน

ปุ่มจัดลำดับ
รำยชื่อซิมโบล
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ไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏหน้าชื่อซิมโบลแต่ละตัว และในหน้าต่างไลบรารี สังนีน
ไอคอนประจาตัวของซิมโบลประเภท Graphic
ไอคอนประจาตัวของซิมโบลประเภท Movie Clip
ไอคอนประจาตัวของซิมโบลประเภท Button
ปุ่มสาหรับการสร้างซิมโบลใหม่
ปุ่มสาหรับการสร้างโฟล์เสอร์ใหม่
ปุ่มสาหรับการกาหนสคุณสมบัติของซิมโบล
ปุ่มสาหรับลบซิมโบลที่เลือก (ที่ขึนนแถบสีที่ชื่อซิมโบล)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รู้จักกับ Layer ซีน และ เฟรม
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
การสร้าง การแก้ไข และ การลบ Layer ซีน และ เฟรม

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
การสร้าง การแก้ไข และ การลบ Layer ซีน และ เฟรม
ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้คาสั่ง การเพิ่ม แก้ไข ลบ Layer ซีน และ เฟรม
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคาสั่งต่าง ในโปรแกรม จากนันนลองทสสอบผลลัพธ์ของคาสั่ง
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
-
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การทางานเป็นเลเยอร์ (Layer) เป็นการทางานโสยการแยกส่วนต่าง ของภาพออกจากกัน
เป็ นลาสับขันน ซึ่งในการสร้าง Flash Movie นัน น การใช้ Layer จะช่วยทาให้เกิสการเคลื่อ นที่อ ย่าง
สมจริงสมจัง ฉะนันนอาจเรียกไส้ว่าการใช้ Layer ในการสร้างภาพเป็นเรื่องที่สาคัญมากในการสร้าง
Flash Movie

 ความหมายของ Layer
ลักษณะการทางานแบบ Layer เป็นการวางแผ่นใสซ้อนทับกันเป็นลาสับขันนขึนนมาเรื่อย
โสยแต่ละแผ่นใสเปรียบเหมือนเป็นแต่ละ Layer บริเวณ Layer ที่ไม่มีรูปจะเห็นทะลุถึง Layer ที่อยู่
ข้างล่าง โสยกระบวนการเช่นนีนจะทาให้เกิสเป็นรูป Flash Movie ที่สมบูรณ์
นอกจากนีนแล้ว ในแต่ละ Layer จะแยกการทางานอย่างชัสเจน มีคุณสมบัติต่าง เป็นของ
ตัวเอง และแก้ไขที่เกิสขึนนในแต่ละ Layer นันนจะไม่ส่งผลต่อ Layer อื่น

รูปภาพแสดงเมื่อสมบูรณ์

รูปแสสงการวาง Layer เข้าส้วยกันจนเกิสเป็นภาพใหม่
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 การใช้งาน Layer
ในการสร้าง Flash Movie ขึนนมานันน แม้จะประกอบ
ไปส้วย Layer หลาย Layer แต่สามารถทางานไส้เพียงทีละ
Layer เท่านันน Layer ที่กาลังทางานอยู่เรียกว่า Action Layer
สังเกตไส้จะปรากฏเป็นแถบสีสาที่ Layer นันน และสามารถ
กาหนสสถานะต่าง ของ Layer นันนไส้ เช่น กาหนสให้
แสสงหรือซ่อน Layer, กาหนสให้ Layer นันนสามารถปรับ
แต่งไส้หรือไม่ไส้ ,กาหนสให้ Layer นันนแสสงเฉพาะเส้น
โครงร่าง เป็นต้น

แสดงสถานะการทางานของ Layer

การแสดงหรือซ่อนเลเยอร์
คลิกในคอลัมน์ Eye ทางขวาของชื่อเลเยอร์หากเลเยอร์ใสแสสงเครื่อ งหมาย แสสงว่า
ถูกซ่อนอยู่ ให้คลิกซนาเพื่อแสสง
เราสามารถคลิกแล้วลากในคอลัมน์ Eye นีนไส้เพื่อแสสงหรือซ่อนทีละหลาย เลเยอร์
หากต้องการแสสง / ซ่อนเลเยอร์ทันงหมส ให้คลิกที่ไอคอน ที่แถบส่วนหัวของเลเยอร์หรือ กสปุ่ม
Alt ค้างไว้ แล้ว คลิกในคอลัมน์ Eye
แถบส่วนหัว

คอลัมน์ Eye

การแสดงโครงร่างของออบเจ็กต์ในเลเยอร์
คลิกในคอลัมน์ Outline ที่อ ยู่ทางขวาของชื่อ เลเยอร์เพื่อแสสงหรือ ไม่แสสงโครงร่าง
เนืนอหาในเลเยอร์นันน
เราสามารถคลิกแล้วลากในคอลัมน์ Outline นีนไส้เพื่อแสสงหรือไม่แสสงที ละหลาย
เลเยอร์ หากต้องแสสง / ซ่อนเลเยอร์ทันงหมส ให้คลิกที่ไอคอน ที่แถบส่วนหัวของเลเยอร์ หรือ
กสปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วคลิกในคอลัมน์ Outline
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คอลัมน์ Outline

แสดงโครงร่างของเนื้อหา
ในเลเยอร์ที่เลือก

การเปลี่ยนสีของโครงร่าง
1. ให้เปิส Properties ขึนนมาซึ่งสามารถที่จะเปิสหน้าต่าง Properties ขึนนมาไส้นันนมีวิธีการ
เปิสส้วยกัน 3 วิธี สังนีน
* สับเบินลคลิกที่ไอคอนของเลเยอร์ที่อยู่ส้านซ้ายของชื่อเลเยอร์
* คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ แล้วคลิกเลือกคาสั่ง Properties
* คลิกที่เลเยอร์นันน แล้วเลือกคาสั่ง Modify เลือกไปที่ Timeline แล้วเลือกที่ Layer

เลือกสี

2. เลือกสีที่ต้องการ
3. เลือก OK
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การปรับความสูงของเลเยอร์
สับเบินล คลิกที่ไอคอน ที่อยู่ส้านซ้ายของชื่อ เลเยอร์ แล้วเลือกขนาสในส่วนของ Layer
Height และเลือก OK

 การแก้ไขเลเยอร์
การเลือกเลเยอร์
คลิกที่ชื่อเลเยอร์ หรือ คลิกที่เฟรมใส ของเลเยอร์นันน หรือ เลือ กออบเจ็กต์บนสเตจที่อ ยู่
ในเลเยอร์นันน หากต้องการเลือกหลายเลเยอร์ที่อยู่ติสกัน ให้กสปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกหาก
ต้องการเลือกหลายเลเยอร์ที่อยู่ไม่ติสกัน ให้กสปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือก
การสร้าง Layer ใหม่
1. สร้างโสยเลือกเมนู คาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Timeline แล้วเลือกที่ Layer สังรูป

- คลิกที่ปมุ่
Insert Layer ที่อยู่ส้านล่างพาเนล
- คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ แล้วเลือกคาสั่ง Insert Layer
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2. Layer ใหม่จะถูกสร้างขึนนมาเหนือ Layer ที่กาลังทางานอยู่ โสยมีการกาหนสชื่อ Layer
โสยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
 สับเบินลคลิกที่ชื่อเลเยอร์ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่
 คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ แล้วเลือกคาสั่ง Properties
 เลือกเลเยอร์นันน แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Modify เลือกคาสั่ง Timeline แล้วเลือก Layer

พิมพ์ชื่อใหม่

การคัดลอกเลเยอร์
1. เลือกเลเยอร์ที่จะคัสลอก
2. เลือกมเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Copy Frames
3. คลิกที่ปุ่ม
Insert Layer เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่
4. เลือกเลเยอร์ใหม่นันน แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Paste Frames
การจัดลาดับการจัดวางเลเยอร์
ลากเลเยอร์ไปยังตาแหน่งใหม่ที่ต้องการ

ดรากส์เมาส์ลากไปวางยัง
ตาแหน่งที่ต้องการ
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การล็อคเลเยอร์
คลิกในคอลัมน์ Lock ที่อ ยู่ท างขวาของชื่อ เลเยอร์เพื่อ ล็อคหรือ ไม่ล็ อคเลเยอร์นันนเรา
สามารถคลิกแล้วลากในคอลัมน์ Lock นีน ไส้เพื่ อ ล็ อ คทีละหลาย เลเยอร์ หากต้อ งการล็ อ ก /
ไม่ล็อกเลเยอร์ทันงหมส ให้คลิกที่ไอคอน ที่แถบส่วนหัวของเลเยอร์ หรือ กสปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้ว
คลิกในคอลัมน์ Lock

คอลัมน์ Lock

การลบเลเยอร์
1. เลือกเลเยอร์ที่จะลบ
2. คลิกที่ปุ่ม Delete Layer ส้านล่างของพาเนล หรือ ลากเลเยอร์นันนไปทินงลงในปุ่ม
Delete Layer หรือ คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ แล้วคลิกคาสั่ง Delete Layer

Delete Layer

 โฟลเดอร์ของเลเยอร์
โฟลเดอร์ ข องเลเยอร์ (Layer Folder) เป็ น ส่ ว นที่ ช่ วยในการจั ส เลเยอร์ ให้ เป็ น ระเบี ย บโสย
จัสแยกออกเป็ นกลุ่ม เช่นเสียวกับการจัสระบบไฟล์ในเครื่อ งของเราในโฟลเสอร์นีนจะสามารถ
บรรจุเลเยอร์ หรือโฟลเสอร์ย่อย อีกก็ไส้
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การสร้างโฟลเดอร์ของเลเยอร์
คลิกที่เลเยอร์ใส แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Layer Folder หรือ คลิกขวาที่ชื่อ
เลเยอร์ แล้วเลือกคาสั่ง Insert Folder หรือ คลิกปุ่ม
จะปรากฏโฟลเสอร์อยู่เหนือเลเยอร์ที่เราเลือก

Insert Layer Foldr ที่ส้านล่างของพาเนล

Insert Layer Folder

การย้ายเลเยอร์เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์
สรากส์เมาส์ลากเลเยอร์นันนไปวางที่ชื่อโฟลเสอร์ที่ต้องการ
การเปิด-ปิดโฟล์เดอร์
คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าชื่อโฟลเสอร์หากต้องการ
เปิส-ปิสโฟล์เสอร์ทันงหมส ให้คลิกขวาแล้วเลือกคาสั่ง Expand All
Folders เพื่อเปิส หรือ Collapse All Folders เพื่อปิส

การคัดลอกเนื้อหาในโฟล์เดอร์ของเลเยอร์
1. คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าชื่อโฟล์เสอร์ เพื่อเปิสโฟล์เสอร์
2. คลิกที่ชื่อโฟลเสอร์ เพื่อเลือกทันงโฟลเสอร์
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3. เลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Copy Frames
4. เลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Layer Folder เพื่อสร้างโฟล์เสอร์เลเยอร์ใหม่
5. คลิกที่ชื่อโฟลเสอร์ใหม่ที่ไส้ แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Paste Frames

1.
2.
3.
4.

การย้ายหรือคัดลอกออบเจ็กต์ระหว่างเลเยอร์ ซีน หรือไฟล์
เลือกออบเจ็กต์ที่ต้องการจะย้ายหรือคัสลอก
เลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Cut เพื่อย้าย หรือ Edit เลือกคาสั่ง Copy เพื่อคัสลอก
เลือกเลเยอร์ ซีน หรือไฟล์ที่ต้องการจะนาออบเจ็กต์นันนไปไว้
เลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Paste เพื่อ นาไปใส่ลงตรงกลางสเตจ หรือ เลือ กเมนู
ค าสั่ ง Edit เลื อ กค าสั่ ง Paste in Place เพื่ อ น าไปวางบนสเตจในต าแหน่ งเสี ยวกั บ ที่
ออบเจ็กต์นันนอยู่

 การจัดการซีน (Scene)
ในการสร้างมูฟวี่ขึนนสักไฟล์หนึ่งนันน เราควรที่จะแบ่งเรื่องราวออกเป็นฉาก ที่เรียกว่า ซีน เมื่อ
ไฟล์มูฟวี่ที่มีหลาย ซีนแสสงผล มันจะแสสงเรียงตามลาสับที่เราจัสไว้ให้ โสยเฟรมในมูฟวี่จะถูก
ใส่หมายเลขลาสับเรียงต่อเนื่องกันไป ตัวอย่างเช่น ถ้ามูฟวี่ของเราประกอบส้วย 2 ซีน ละ 10 เฟรม
เฟรมในซีนที่ 2 จะเริ่มที่เฟรมที่ 11-20 เป็นต้น
พาเนล Scene
พาเนล Scene จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราจัสการกับซีนไส้อย่าง
สะสวกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มซีน การลบซีน หรือการเรียงลาสับ
ซีน เราสามารถเปิสใช้พาเนล Scene ไส้ โสยเลือกเมนูคาสั่ง
Window เลือกคาสั่ง Design Panels แล้วเลือกที่ Scene
การเพิ่มซีนใหม่
เลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Scene หรือ คลิกที่ปุ่ม
Add Scene ส้านล่างของ พาเนล Scene
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การเปลี่ยนชื่อซีน
ในพาเนล Scene สับเบิลน คลิกที่ชื่อซีน แล้วเพิ่มชื่อใหม่
การทาซีนซ้า
1. ในพาเนล Scene คลิกที่ซีนที่จะทาซนา
2. คลิกที่ปุ่ม
Duplicate Scene ส้านล่างของพาเนล Scene
การไปยังซีนที่ต้องการ
เลือกเมนูคาสั่ง View เลือกคาสั่ง Go To

หรือ คลิกที่ปุ่ม

Edit Scene ส้านบนขวาของหน้าต่างชินนงาน

การจัดลาดับซีน
ในพาเนล Scene ลากซีนนันนไปยังลาสับที่ตอ้ งการ
การลบซีน
คลิกที่ปุ่ม

Delete Scene ส้านล่างของพาเนล Scene
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 การจัดการเฟรมใน Timeline
ในพาเนล Timeline เราสามารถจัสการกับเฟรมและคี ย์เฟรมเพื่อสร้างการเคลื่อ นไหวไส้
ตาม ที่ เราต้องการ ซึ่งอาจเป็น
การเลือกเฟรม
ก่อนที่ จะจัส การกับ เฟรมต่าง ไส้ นันน เราจะต้ อ งเลื อ กเฟรมที่ จะจัสการเสียก่ อ น ซึ่ งเรา
สามารถ เลือกเฟรมไส้ 2 วิธีส้วยกัน ไส้แก่
- การเลือกทีละเฟรม
โสยการคลิกที่เฟรมที่ต้องการ
- การเลือกเป็นช่วง
คลิกที่เฟรมแรกที่จะเลือกกสปุม่ Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่เฟรมสุสท้ายของ
ช่วงที่ต้องการ

คลิกที่เฟรมแรก

กด Shift ค้างไว้คลิกที่
เฟรมสุดท้าย

การคัดลอกเฟรม
กสปุ่ม Alt ค้างไว้ คลิกที่เฟรมที่จะคัสลอก แล้วลากไปยังตาแหน่งที่จะคัสลอกไปหรือเลือก
เฟรมที่จะคัสลอก เลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Copy Frames แล้วไปเลือกเฟรมที่จะคัสลอกไปไว้
และเลือกเมนูคาสั่ง Edit เลือกคาสั่ง Paste Frames

เลือกเฟรม เลือก Edit
> Copy Frames

คลิกที่เฟรมที่จะ
คัดลอกไปไว้

เลือก Edit > Paste Frames
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การลบเฟรม
1. เลือกเฟรมหรือคีย์เฟรมที่จะลบ
2. คลิกขวาแล้วเลือกคาสั่ง Remove Frame

เลือกเฟรมที่จะลบ

เฟรมที่เหลืออยู่

การเปลี่ยนคีย์เฟรมไปเป็นเฟรม
เลือกคีย์เฟรมนันน แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Modify เลือกคาสั่ง Timeline แล้วเลือกที่ Clear
Keyframe คีย์เฟรมนันนรวมทันงเฟรมก่อนหน้าจะถูกแทนที่ส้วยออบเจ็กต์ในเฟรมก่อนหน้านันน

การขยายช่วงเฟรม
กสปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วลากคีย์เฟรมสุสท้ายออกไป
การย้ายตาแหน่งคีย์เฟรม
ลากคีย์เฟรมนันนไปยังตาแหน่งใหม่
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การปรับการแสดงเฟรม
คลิกปุ่ม

ตรงมุมบนขวาของส่วนแสสงเฟรมในพาเนล Timeline

เลือก Tiny, Small, Normal, Medium, หรือ Large เพื่อปรับขนาสช่องเฟรมจากเล็กไปใหญ่
Tiny

Small

Normal

Medium

Large
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เลือก Preview เพื่อแสดงรูปออบเจ็กต์ในแต่ละเฟรมด้วย

เลือก Preview in Content เพื่อแสดงทั้งสเตจในแต่ละเฟรม

 การดูผลการแสดงมูฟวี่
การสูผลการแสสงจากเมนู Control

126
ความหมายคาสั่งต่าง ในเมนู Control
คาสั่ง
Play
Rewind
Go To End
Step Forward One Frame
Step Backward One Frame
Test Movie
Debug Movie
Test Scene
Loop Playback
Play All Scenes
Enable Simple Frame Actions
Enable Simple Buttons
Mute Sounds

คาอธิบาย
แสสงผลซีนบนสเตจ
ถอยกลับ
ไปยังซีนสุสท้าย
เลื่อนเสินหน้าทีละเฟรม
ถอยหลังทีละเฟรม
แสสงผลมูฟวี่ในบราวเซอร์
แก้ไขมูฟวี่
แสสงผลซีนในบราวเซอร์
แสสงผลแบบวนรอบ
แสสงผลทุกซีน
ให้ทสลองแอ็คชั่นที่กาหนสไว้ในเฟรมไส้
ให้ทสลองกสปุ่มไส้
ปิสเสียงขณะแสสงผล

การดูผลการแสดงด้วย Controller
เปิสใช้แผงควบคุม โสยเลือกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่ง Toolbars เลือกคาสั่ง Controller

Stop

Go to last frame
Go to first frame

Play

Step back one frame

Step Forward one Frame

เริ่มแสสงผลให้คลิกที่ปุ่ม Play
หยุสการแสสงผล ให้คลิกที่ปุ่ม Step Forward เพื่อเสินหน้า หรือคลิกที่ปมุ่ Step Backward เพื่อถอย
หลัง หรือกสปุ่ม < และ > บนแป้นพิมพ์
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การดูผลการแสดงด้วยคาสั่ง Test Movie
ถึงแม้ว่าเราจะสามารถสูผลการแสสงของมูฟวี่ที่เราสร้างขึนนไส้ทันทีภายในไฟล์ชินนงานที่เรา
กาลังสร้างอยู่นันนก็ตาม แต่จะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างรวมทัน งการเคลื่อนไหวที่ต้องมีการโต้ตอบ
จะไม่สามารถแสสงผลไส้ภายในชินนงานจนกว่าเราจะสร้างให้เป็นไฟล์ Flash movie เสียก่อน สังนันน
ในการแสสงผลการเคลื่อนไหวเหล่านีน เราจะต้องใช้คาสั่ง Test Movie ซึ่งจะทาหน้าที่ในการสร้าง
ไฟล์ Flash movie จากไฟล์ชินนงานขณะนันนและแสสงผลให้ทันที
เลือกเมนูคาสั่ง Control เลือกคาสั่ง Test Movie เพื่อแสสงผลทันงมูฟวี่ หรือ เลือกเมนูคาสั่ง
Control เลือกคาสั่ง Test Scene เพื่อ แสสงผลเฉพาะซีนขณะนันน ไฟล์ .swf ที่ไส้จะอยู่ในโฟล์เสอร์
เสียวกับไฟล์ .fla
การขอดูผลงานการแสดงในเว็บบราวเซอร์
เราสามารถขอสูผลการแสสงของไฟล์ชินนงานขณะนันนในเว็บบราวเซอร์ไส้ทันที โสยเลือก
เมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Publish Preview เลือกคาสั่ง HTML
โปรแกรมจะทาการสร้างไฟล์ Flash movie (.swf) และแสสงผลในเว็บบราวเซอร์ที่มีอยู่ใน
ระบบเครื่องมือของเราส้ วยโปรแกรม Flash Player ไฟล์ .swf ที่ไส้จะอยู่ในโฟล์เสอร์เสียวกับ
ไฟล์ .fla
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การสร้าง Animation
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
รู้จักกับ ประเภทของ Animation
และการสร้าง Animation ในแบบต่างๆ

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. รู้จักกับประเภทของ Animation
2. สามารถสร้าง Animation ในแบบต่างๆ ได้
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้คาสั่ง การสร้าง Animation
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคาสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม จากนันนลองทดสอบผลลัพธ์ของคาสั่ง
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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แอนิเมชัน (Animation) เป็นการสร้างออบเจ็กต์ให้มีการเคลื่อนไหว มักนิยมใช้ประกอบใน
ชินนงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจ, เกม , หรือเอกสารสมัยใหม่ โปรแกรม Flash ที่เรากาลังใช้อยู่นีน
เป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งที่สามารถสร้ างงานแอนิเมชัน ได้อ ย่า งง่ายดาย และนาไปใช้กัน
อย่างแพร่หลาย
สาหรับในเรื่องนีนเราจะได้เรียนรู้ขันนตอนการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆ ทันงหมด เช่น
หากต้องการนาออบเจ็กต์หรือภาพหลายๆ ภาพมาเรียงต่อกันเป็นผลงานแอนิเมชันก็สามารถทาได้
ด้วย Frame by Frame เมื่อต้องการสร้างแอนิเมชันให้มีการเคลื่อ นไหวสามารถทาได้ด้วย Classic
Tweening หากมี อ อบเจ็ ก ต์ ตัน ง แต่ 2 ชิน น และต้ อ งการแปลงจากชิน น หนึ่ ง เป็ น อี ก ชิน น หนึ่ ง ให้ ใ ช้
Tweening Shape หรือต้อ งการสร้างแอนิ เมชั น ให้เคลื่อ นไหวไปตามเส้น ไกด์ สามารถทาได้ด้ วย
Guide Layer และการสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Mask Layer ใช้ในกรณีเมื่อต้องการสร้างผลงาน
แอนิเมชันในลักษณะเหมือนมีแสงไฟกาลังหมุนและส่องลงบนภาพ

ชนิดของแอนิเมชัน
 การสร้างแอนิเมชันภาพต่อเนื่องด้วย Frame by Frame
การสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Frame by Frame เราจะต้องมีออบเจ็กต์ ภาพ หรือไฟล์งาน
ตัน งแต่ 1 ไฟล์ เป็ น ต้ น ไป และท าการ Insert Keyframe เพื่ อ แทรกข้ อ มู ล แต่ ล ะชิน น ลงในคี ย์ เฟรม
หลังจากได้แทรกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงท าการทดสอบการแสดงผล โปรแกรมก็จะทาการเล่ น
แสดงข้อมูลทันงหมดให้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลงานแอนิเมชันขึนนมา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
การทางานได้กับการทางานของฟิล์มภาพยนตร์จะทาการฉายเฟรมหนังแต่ละเฟรมจนกลายเป็น
ภาพยนตร์ขึนนมา
ในที่นีน เราจะมาลองสร้างภาพผีเสืนอบิน ซึ่งทุกๆ เฟรมจะเปลี่ยนท่วงท่าและตาแหน่งไปดัง
รูป
เฟรม 2

เฟรม 4

เฟรม 6

เฟรม 1
เฟรม 5

เฟรม 3

1. เลือกที่เลเยอร์ที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วคลิกที่เฟรมในเลเยอร์นันนที่จะเริ่มสร้างใน
ที่นีน ให้สร้างไฟล์ใหม่ และคลิกที่เฟรมแรกของ Layer 1
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2. หากเฟรมนันนยังไม่เป็นคีย์เฟรม ให้เลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Keyframe

3. สร้างภาพแรกของการเคลื่อนไหวขึนนในเฟรมนันน โดยอาจวาดขึนนเองหรือนาจากไฟล์อนื่
เข้ามาใช้ด้วยเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Import ก็ได้
4. คลิกที่เฟรมถัดไป แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Keyframe
5. สร้างภาพถัดไปของการเคลื่อนไหวหากนาเข้าจากไฟล์ อย่าลืมลบรูปเก่าออกด้วย
6. ทาขันนตอนที่ 4 และ 5 ซนาจนครบทุกเฟรมของการเคลื่อนไหว
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เลือกเมนูคาสั่ง Control เลือกคาสั่ง Play เพื่อดูผล และก็บันทึกภาพเก็บไว้ในชื่อ Butterfly

 การปรับการเคลื่อนไหวด้วย Onion skinning
Onion skinning เป็ นส่ วนที่ ช่วยให้เราสามารถเห็ น ภาพในเฟรมก่อ นหน้าหรือ หลัง เฟรม
ขณะนันน หรือทุกๆ เฟรมพร้อมๆ กันได้ โดยไม่ต้อ งไปเลือกเฟรมกลับไปกลับมา ทาให้สามารถ
ปรับแต่งภาพในแต่ละเฟรมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลได้อย่างสะดวก
ส่วนของ Onion skinning นีนจะอยู่ในตอนล่างของพาเนล Timeline

Modify Onion Markers
Onion Skin

Edit Multiple Frames
Onion Skin Outlines
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การขอดูหลายๆ เฟรมพร้อมกัน
1. คลิกที่เฟรมหลักที่จะดู
2. คลิกที่ปุ่ม Onion Skin
โปรแกรมจะแสดงภาพในเฟรมก่อนหน้าเฟรมนันนให้ หากต้องปรับจานวนเฟรมที่จะดู ให้
ลากส่วนของ Start Onion Skin และ End Onion Skin marker ซึ่งอยู่ในแถบหัวของพาเนล Timeline

Start

Stop

Onion Skin Marker
 การปรับการแสดงของ Onion Skinning
การแสดงกรอบเฟรมแทนภาพ ให้ คลิกที่ปุ่ม Onion Skin Outlines หากต้อ งการปรับ
ตาแหน่งภาพในเฟรม ให้ลากกรอบเฟรมนันน หากต้องการแก้ไขภาพในเฟรมใดๆ ก็ได้ ให้คลิกที่
Edit Multiple Frames

Onion Skin Outlines
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Edit Multiple Frames

คลิกทีเ่ ฟรมที่จะแก้ไข
แล้วคลิกปุ่ม Edit

 การปรับการแสดง Onion Skin Marker
คลิกที่ปุ่ม Modify Onion Marker แล้วลักษณะการแสดงผลจากเมนู
แสดง Onion Skin Marker ในแถบหัวของพาเนล Timeline ตลอด
ไม่ว่าจะเลือกใช้ Onion Skinning หรือไม่ก็ตาม
ล็อคไม่ให้ Onion Skin Marker เลื่อนตามเฟรมที่เลือก
แสดง 2 เฟรมก่อนหน้าและถัดไปจากเฟรมที่เลือก
แสดง 5 เฟรมก่อนหน้าและถัดไปจากเฟรมที่เลือก
แสดงทุกเฟรม

 การสร้างแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหว ด้วย Classic Motion Tweening
การสร้ างแอนิ เมชั น ในลั ก ษณะ Classic Motion Tweening คื อ การสร้ า งแอนิ เมชั น โดยใช้
ออบเจ็กต์เพียง
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ชินนเดียว จากนันนจึงสั่งให้มีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึนนมาที่ออบเจ็กต์นันน
ดังตัวอย่างต่อไปนีนจะทาการสร้างแอนิ เมชันในลักษณะ Classic Tweening คือ ให้รถมีการแล่น
มาถึงเฟรมที่ 5 และมีขนาดใหญ่ขึนน จากนันนในเฟรมที่ 10 ให้จานบิน คันนีนมีขนาดเล็กลง ถูกหมุน
กลับด้าน และมีสีลดลงไปจากเดิมสาหรับขันนตอนการทางานสามารถทาได้ ดังนีน
1. สร้างออบเจ็กต์ (รูปรถ) ไว้ในเฟรมที่ 1
2. คลิกขวาเฟรมที่ 5 และเลือกคาสั่ง Insert Keyframe เฟรมทันงหมดจะมีความยาวจานวน
5 เฟรม
3. คลิกขวาเฟรมที่ 10 และเลื อ กค าสั่ ง Create Classic Tween เพื่ อ สร้างการเคลื่ อ นไหว
จนถึงเฟรมที่ 10

2.สร้างออบเจ็กต์ไว้ในเฟรมที่ 10
และ เลือกคาสั่ง Insert keyframe
1.สร้างออบเจ็กต์ไว้ในเฟรมที่ 1

3.คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 10 และเลือก
คาสั่ง Create Classic Tween

4. เลื่อนวัตถุลงมาข้างล่างและคลิกปุ่ม Free Transform Tool
5. ดรากส์เมาส์ทาการขยายขนาดตามต้องการ

ที่ทูลบ็อกซ์
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6. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 15 และเลือกคาสั่ง Insert Keyframe จากนันนจะปรากฏคีย์เฟรม
ขึนนมาบนเฟรมที่ 15
4.คลิกปุ่ม Free Transform Tool

5.ดรากส์เมาส์ทาการขยายขนาด

6.คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 15 และ เลือก
คาสั่ง Insert Keyframe

7. ดรากส์เมาส์ทาการย่อขนาดให้เล็กลงไปจากเดิม
8. คลิกเมนูคาสั่ง Modify เลือกคาสั่ง Transform เลือกคาสั่ง Flip Horizontal จากนันน
ออบเจ็กต์ จะถูกหมุนกลับด้านไป
9. คลิกหน้าต่างคาสั่ง Properties
10. ที่ Color ให้คลิกเลือก Alpha จากนันนออบเจ็กต์ จะมีสีลดลงไปจากเดิม
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11. คลิกขวาที่ keyframe ที่ 15 เลือก Create Classic Tween

8.คลิกเมนู Modify > Transform
> Flip Horizontal

7.ดรากส์เมาส์ทาการย่อขนาด

9.คลิกหน้าต่าง Properties

ปรับค่า Alpha ตามต้องการ

10.คลิกเลือก Alpha
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จากนันนลองทดสอบภาพแอนิเมชันที่เราสร้างขึนนมาโดยการ
กด <Ctrl+Enter>

 การสร้างแอนิเมชันแปลงรูปโฉมรูปด้วย Tweening Shape
การสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Tweening Shape คือ การสร้างแอนิเมชันโดยใช้ออบเจ็กต์ หรือ
ภาพ 2 ชินนโดยชินน แรกจะวางอยู่ที่ ตาแหน่งเริ่มต้นของเฟรม และอีกชินนหนึ่งจะวางอยู่ที่ตาแหน่ ง
สุดท้ายของเฟรม จากนันนจึงสั่งให้มีการ รวมออบเจ็กต์ หรือภาพทันง 2 ชินนเข้าด้วยกัน และเมื่อทาการ
แสดงผลภาพหนึ่งก็จะแปลงกลายเป็นอีกภาพหนึ่ง
ดังตัวอย่างต่อไปนีนจะทาการสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Tweening Shape โดยเริ่มแรกจะนา
ออบเจ็ ก ต์ ที่ 1 ไว้ เฟรมที่ 1 และท าการ Insert Keyframe เพื่ อ วางออบเจ็ ก ต์ ที่ 2 ไว้ใ นเฟรมที่ 10
จากนัน นจะรวมออบเจ็กต์ ทัน ง 2 เข้าด้วยกัน เมื่ อ ท าการเล่น แสดงแอนิเมชั น จากออบเจ็กต์ที่ 1 จะ
กลายเป็นออบเจ็กต์ที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติสาหรับขันนตอน การทางานสามารถทาได้ดังนีน
1. สร้างออบเจ็กต์ ไว้ในเฟรมที่ 1
2. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 10 และเลือกคาสั่ง Insert Keyframe จากนันนจะปรากฏคีย์เฟรม
ขึนนมาบนเฟรมที่ 10
3. เปลี่ยนรูปทรงใหม่ให้แตกต่างจากรูปภาพที่อยู่ใน เฟรมที่ 1
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1.สร้างออบเจ็กต์ไว้ในเหรมที่ 1

2.คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 10 และ
เลือกคาสั่ง Insert Keyframe

3. เปลี่ยนรูปทรงใหม่ให้แตกต่างจาก
รูปภาพเดิม

4. คลิกหน้าต่างคาสั่ง Properties คลิกที่ Tween ให้คลิกเลือก Shape จากนันนเมื่อทาการ
แสดงผลออบเจ็กต์ที่ 1 จะถูกรวมและแปลงเป็นออบเจ็กต์ที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
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5.คลิกเลือก Create shape tween

จากนันนลองทดสอบภาพแอนิเมชันที่เราสร้างขึนนมาโดยการ กด <Ctrl+Enter>

การแสดงผลออบเจ็กต์ที่ 1
จะถูกรวมและแปลงเป็น
ออบเจ็กต์ที่ 2

 การสร้างแอนิเมชันตามเส้นไกด์ด้วย Guide Layer
การสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Guide Layer คือ การสร้างแอนิเมชันโดยให้ออบเจ็กต์
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไปตามเส้นไกด์ สาหรับขันนตอนการสร้างแอนิเมชันในลักษณะนีน จะต้องทา
การคลิกปุ่ม Add Classic Guide ที่ไทม์ไลน์จากนันนสร้างเส้นไกด์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการวิ่ง
ของออบเจ็กต์ขึนนมา
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ดังตัวอย่างต่อไปนีนจะทาการสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Guide Layer คือ ให้ใบไม้ไป
ตามเส้น Guide ทีไ่ ด้วาดไว้
1. สร้างออบเจ็กต์ ไว้ในเลเยอร์ที่ 2
2. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 20 และเลือ กคาสั่ง Insert keyframe เฟรมทันงหมดจะมีความยาว
จานวน 20 เฟรม

1.สร้างออบเจ็กต์

2.คลิกเมาส์ขวาเลือกคาสั่ง
Insert keyframe

3. คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 20 และเลือกคาสั่ง Create Classic Tween เพื่อสร้างการ
เคลื่อนไหวจนถึงเฟรมที่ 20
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4. คลิก ขวาที่ เลเยอร์ 2 เลื อ กค าสั่ง Add Classic Guide ที่ ไ ทม์ ไ ลน์ จากนัน น จะปรากฏ
เลเยอร์ใหม่ ขึนนมาจานวน 1 เลเยอร์ สามารถสังเกตได้ว่า Layer 2 ได้ถอยเยืนองเข้าไป 1
แท็บ ซึ่งหมายถึง Layer 2 ได้ถูกไกด์เรียบร้อยแล้ว
5. คลิกปุ่ม Pencil Tool ที่ทูลบ็อกซ์
6. ดรากส์เมาส์สร้างเส้นพาธที่ต้องการให้เป็นแนววิ่งของออบเจ็กต์

4.คลิกขวาเลือกคาสั่ง Add
Classic Guide

5.คลิกปุ่ม Pencil Tool

6.ดรากส์เมาส์สร้างเส้นพาธ

7. คลิกปุ่ม Arrow Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
8. ดรากส์เมาส์ย้ายออบเจ็กต์มาไว้ยังตาแหน่งสุดท้ายของเส้นไกด์
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7.คลิกปุ่ม Arrow Tool

9.ดรากส์เมาส์ย้ายออบเจ็กต์

ปรับทิศทางการเคลือ่ นทีใ่ ห้สมจริง
จากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่ อทดสอบดูการเคลื่อ นที่ของออบเจ็กต์ทันงหมด จะสังเกตเห็น ว่า
ออบเจ็กต์มีการเคลื่อนที่ไปตามเส้นไกด์ในทิศทางแนว 180 องศา ซึ่งทาให้ดูไม่สมจริงเท่าที่ควร
ดังนันนคุณสามารถสั่งคาสั่ง Orient to path เพื่อให้ออบเจ็กต์เคลื่อนที่ไปตามเส้นพาธที่สร้าง
ขึนน จากนันนจึงทาการหมุนออบเจ็กต์ให้เอียงไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้นพาธ และเมื่อทาการ
ทดสอบการแสดงผลแอนิเมชัน ผลงานที่สร้างขึนนก็จะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างสมจริงมากขึนน
1. คลิกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่ง Properties ให้ปรากฎเครื่องหมายถูก
2. คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer 1 เพื่อเลือกออบเจ็กต์ ตาแหน่งแรกสุด ขณะที่อยู่ในเลเยอร์ 2
3. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกที่ Orient to path เพื่อ ให้อ อบเจ็กต์เคลื่อ นที่ไปตามเส้น
พาธที่สร้างขึนน
4. คลิกปุ่ม Free Transform Tool
ที่ทูลบ็อกซ์
5. ดรากส์เมาส์หมุนออบเจ็กต์ไปในทิศทางเดียวกับเส้นพาธ
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คลิกปุ่ม Free Transform Tool
ดรากส์เมาส์หมุนออบเจ็กต์

คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
ที่ Orient to path
คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer 2

6. คลิกเฟรมที่ 15 ของ Layer 1 เพื่อเลือกออบเจ็กต์ ตาแหน่งสุดท้ายขณะที่อยู่ในเลเยอร์ 1
7. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกที่ Orient to path เพื่อ ให้อ อบเจ็กต์เคลื่อ นที่ไปตามเส้น
พาธที่สร้างขึนน
8. ค ลิ ก ปุ่ ม Free Transform Tool
ที่ทูลบ็อกซ์ดรากส์เมาส์หมุนออบเจ็กต์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเส้นพาธ
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คลิกปุ่ม Free Transform Tool

ดรากส์เมาส์หมุนออบเจ็กต์

คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
ที่ Orient to path

คลิกเฟรมที่ 20 ของ Layer 2

จากนันนลองทดสอบภาพแอนิเมชันที่เราสร้างขึนนมาโดยการ กด <Ctrl+Enter>
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 สร้างแอนิเมชันส่องไฟลงบนภาพด้วย Mask Layer
การสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Mask Layer คือ การสร้างแอนิเมชันโดยแสดงภาพภายใน
ขอบเขตที่กาหนดไว้ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการส่องไฟลงบนเลเยอร์ที่ได้ถูก Mask ไว้
ดั งนัน น จึง ต้ อ งมี อ ย่ างน้ อ ย 2 เลเยอร์ เลเยอร์ ห นึ่ งไว้ส าหรั บ ใส่ ข้ อ มู ล ที่ จ ะถู ก Mask เช่ น
ออบเจ็กต์ ภาพ ซึ่งสามารถเห็นข้อมูลที่อยู่ในเลเยอร์นีนได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการนาข้อมูลของอีก เลเยอร์
หนึ่งจะทาการ Mask มาวางซ้อนทับหรือเคลื่อ นที่ผ่าน จึงสามารถเปรียบได้ว่าเลเยอร์ที่จะทาการ
Mask นีน เป็นเสมือนลาแสงไฟที่ส่องลงไปยังข้อมูลของเลเยอร์ที่จะถูก Mask นั่นเอง
ตัวอย่างต่อไปนีนจะทาการสร้างแอนิเมชันในลักษณะ Mask Layer โดยเลเยอร์ ที่ 1 ที่จะถูก
Mask ได้มีข้อมูลเป็นรูปวงกลมก็จะเคลื่อนส่องผ่านไปที่รูปภาพ สาหรับขันนตอนการทางานสามารถ
ทาได้ ดังนีน
1. คลิกเมนูคาสั่ง Modify เลือกคาสั่ง Document จากนันนจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์
Document Properties ขึนนมา
2. ที่ Background Color ให้คลิกเลือกสีเทา จากนันนที่ฉากหลังจะมีพืนนเป็นสีดา
3. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง
คลิกเมนู Modify > Document

คลิกปุ่ม OK
คลิกเลือกสีเทา

146
4. คลิกเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Import แล้วเลือก Import to stage เพื่อนาไฟล์ภาพ ที่
ต้องการเข้ามา
5. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 30 และเลือกคาสั่ง Insert Frame เฟรมทันงหมดจะมีความยาว
จานวน 30 เฟรม

คลิกเมนู File > Import >Import to Stage

คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 30 และ
เลือกคาสั่ง Insert Frame

6. คลิกปุ่ม Insert Layer ที่ไทม์ไลน์ จากนันนจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ ขึนนมาจานวน 1 เล
เยอร์
7. สร้างออบเจ็กต์ ไว้ใน Layer 2
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8. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 30 เลือก Insert Keyframe และเลือกคาสั่ง Create Classic Tween
เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวจนถึงเฟรมที่ 30
9. ดรากส์เมาส์ย้ายออบเจ็กต์ไปอีกด้านหนึ่งของออบเจ็กต์ที่อยู่ใน Layer 1

สร้างออบเจ็กต์ไว้ใน Layer 2

คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 30
เลือก Insert Keyframe
และเลือกคาสั่ง Create
Classic Tween

คลิกปุ่ม Insert Layer

ดรากส์เมาส์ย้ายออบเจ็กต์
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10. คลิกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่ง Properties ให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
11. คลิกเฟรมไหนก็ได้ระหว่างเฟรมที่ 1 ถึง เฟรม 30 ของ Layer 2 เพื่อเลือกออบเจ็กต์
ตาแหน่งแรกสุดที่อยู่ในเลเยอร์ 2
12. ที่ Rotate ให้คลิกเลือก CW เพื่อให้ลักษณะการหมุนเป็นแบบตามเข็มนาฬิกา
13. พิมพ์จานวนที่ต้องการให้มีการหมุน เป็น 3 Times ออบเจ็กต์จะถูกหมุนตามเข็มนาฬิกา
ไปเป็นจานวน 3 รอบ
14. คลิกเมาส์ขวาที่เลเยอร์ 2 เลือกคาสั่ง Mask จากนันน ออบเจ็กต์ในเลเยอร์ที่ 1 ที่ได้ถูก
Mask ไว้อยู่ จะปรากฏขึนนมาเฉพาะบริเวณที่ออบเจ็กต์ ในเลเยอร์ 2 วางซ้อนทับไว้อยู่
เท่านันน

คลิกเฟรมไหนก็ได้ของ Layer 2

คลิกเลือก CW

พิมพ์จานวนที่ต้องการให้มีการหมุน

คลิกเมาส์ขวาที่เลเยอร์ 2
เลือกคาสั่ง Mask
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จากนันนทดสอบภาพแอนิเมชันที่เรา Mask Layer ขึนนมาโดยการ กด <Ctrl+Enter>
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การกาหนดสร้างการเชื่อมโยงและการใส่เสียงประกอบ
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
การใส่คาสั่ง ในการเชื่อมโยง ซีน การเชื่อมโยงชิ้นงานต่างไฟล์ หรือเชื่อมโยงเว็บไซต์
และการใส่เสียงประกอบชิ้นงาน

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. รู้จักกับคาสั่งในการเชื่อมโยง
2. การใช้คาสั่งแทรกเสียงประกอบชิ้นงาน
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้คาสั่ง การเชื่อมโยง และการแทรกเสียง
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคาสั่งต่าง ในโปรแกรม จากนั้นลองทสสอบผลลัพธ์ของคาสั่ง
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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ภายหลังจากที่ไส้มีการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบต่าง ขึ้นมาแล้ว เราอาจมีความต้องการที่
จะน าผลงานเหล่านั้น มาท าการเชื่อ มโยงไปมา เช่น เมื่อ คลิก ที่ ปุ่มใส แล้วกาหนสให้เชื่อ มโยง
ปรากฏผลงานแอนิเมชันอีกผลงานหนึ่งที่ไส้สร้างไว้ขึ้นมา กาหนสให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ใส ที่
ต้ อ งการ หรื อ ก าหนสให้ เชื่ อ มโยงไปยั ง ซี น ข้ อ มู ล อี ก ซี น หนึ่ ง ก็ ไ ส้ เช่ น กั น และเมื่ อ ท าการใส่
ActionScipt ก็จะทาให้ผลงานมีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมส้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาหรับในเรื่องนี้เราจะไส้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันในรู ปแบบใหม่ โสยอาศัย
พื้นฐานของเรื่องก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งทาการเชื่อมโยงผลงานแอนิเมชันเหล่านั้นเข้าส้วยกัน และ
เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เราจะไส้เรียนรู้ คาสั่ ง ActionScipt เบื้องต้น ที่ใช้ควบคุม
กาหนสการทางานส้านต่าง ให้กับผลงาน เช่นกาหนสให้หยุสเล่นผลงาน แอนิเมชันเมื่อถึงเฟรมที่
กาหนส กาหนสให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง

 การเชื่อมโยงระหว่าง Movie
ผลงานที่สร้างขึ้นภายในอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลมากมายจนกลายเป็นผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมา
เช่น อาจมีการสร้างปุ่มขึ้นมาให้ผู้เข้าชมไส้ใช้สาหรับคลิกโต้ตอบ เพื่อเชื่อ มโยงไปยังข้อมูลหรื อ
เว็บไซต์ต่าง ซึ่งการทางานสังกล่าวเป็นการทางานในลักษณะ Interactive
สาหรับตัวอย่างต่อไปนี้จะทาการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา 3 เลเยอร์ โสยเลเยอร์ที่ 1 เป็ นไฟล์ภาพ
รูปภาพพร้อมกับปุ่มคลิก 1 ปุ่ม เลเยอร์ที่ 2 เป็นไฟล์ภาพพร้อมกับปุ่มคลิก 2 ปุ่ม และเลเยอร์ที่ 3
สร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับสั่งคาสั่ง Actions ต่าง เช่น คาสั่ง stop ที่ใช้ในการหยุสแสสงข้อ มูลเมื่อถึง
เฟรมที่กาหนส คาสั่ง goto เพื่อให้เล่นไปยังเฟรมที่กาหนสเมื่อมีการคลิกเมาส์เกิสขึ้น รวมถึงสั่งให้
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่กาหนสไว้
ลักษณะการทางานคือ เมื่อมีการคลิกปุ่มที่อยู่ในเลเยอร์ 1 จะให้ทาการเชื่อมโยงไปยังเลเยอร์
2 และเมื่อมีการคลิกบนปุ่มที่ 1 ของเลเยอร์ 2 จะให้กลับสู่เลเยอร์ 1 แต่หากคลิกปุ่มที่ 2 แทน ก็จะให้
ทาการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต็ที่กาหนสไว้
1. คลิกเมนู คาสั่ง File เลือกคาสั่ง Import และ Import to Stage เพื่อ นาไฟล์รูปภาพที่ 1 ที่
ต้องการเข้ามาใช้งาน
2. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 5 และเลือกคาสั่ง Insert frame เฟรมทั้งหมสจะมีความยาวจานวน
5 เฟรม
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คลิกเมนู File > Import

คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 5 และ
เลือกคาสั่ง Insert Frame

3. สรากส์เมาส์สร้างปุ่ม 1 ปุ่ม เพื่อใช้คลิกไปสู่ไฟล์ภาพที่ 2
4. คลิกปุ่ม Insert Layer ที่ไทม์ไลน์ นั้นจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ ( คือ เลเยอร์ 2 ) ขึ้นมา
จานวน 1 เลเยอร์
5. คลิกเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Import และ Import to Stage เพื่อนาไฟล์ภาพที่ 2 ที่
ต้องการเข้ามาใช้งาน จากนั้นไฟล์ภาพที่ 2 จะวางซ้อนทับอยู่บนไฟล์ภาพที่ 1
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ดรากส์เมาส์สร้างปุ่ม 1 ปุ่ม

คลิกปุ่ม Insert Layer

คลิกเมนู File > Import
> Import to Stage

6. สรากส์ เมาส์ ส ร้างปุ่ ม 2 ปุ่ ม เพื่ อ ใช้ ค ลิก ไปสู่ ไ ฟล์ ภาพที่ 1 และคลิ กไปสู่ เว็บ ไซต์ ที่
กาหนส
7. สับเบิ้ลคลิก Layer 2 และสรากส์เมาส์ลากมาไว้เฟรมที่ 10 เพื่อวางภาพที่ 2 ในเลเยอร์ 2
ต่อท้ายชิ้นงาน (ภาพที่ 1) ในเลเยอร์ที่ 1
8. คลิ ก ปุ่ ม Insert Layer
ที่ไ ทม์ไลน์ จากนั้นจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ (คือ Layer 3 )
ขึ้นมาจานวน 1 เลเยอร์
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9. คลิ ก เมนู ค าสั่ ง Window เลื อ กค าสั่ ง Development Panels เลื อ ก Actions ให้ ป รากฏ
เครื่องหมายถูก จากนั้นจะปรากฏ Actions Panel ขึ้นมา

ดับเบิ้ลคลิก Layer 2 จากนั้นให้
ดรากส์เมาส์ลากมาไว้เฟรมที่ 10
ดรากส์เมาส์สร้างปุ่ม 2 ปุ่ม
คลิกเมนู Window > Actions

คลิกปุ่ม Insert Layer
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10. คลิก เลือ ก Global Function แล้วเลื อ ก Timeline control แล้วเลื อ กคาสั่ ง Stop สับ เบิ้ ล
คลิกที่คาสั่ง stop เพื่อหยุสการแสสงผลเมื่อเล่นมาถึงเฟรมนี้
11. คัสลอกคาสั่ง stop จากเฟรมที่ 1 มาไว้เฟรมที่ 5 เพื่อ กาหนสจุสหยุสของข้อ มูลเฟรม
สุสท้ายในเลเยอร์ที่ 1
12. คัสลอกคาสั่ง stop จากเฟรมที่ 1 มาไว้เฟรมที่ 10 เพื่อกาหนสจุสหยุสของข้อมูลใน
เลเยอร์ที่ 2

ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง stop

คัดลอกคาสั่ง stop
มาไว้เฟรมที่ 5

ดรากส์เมาส์คาสั่ง stop มาไว้เฟรมที่ 10
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13. กลับมาที่เลเยอร์ที่ 1 คลิกปุ่ม ซึ่งแสสงเป็นช่วงจังหวะในการแสสงข้อมูลในเลเยอร์ที่ 2
14. คลิกเลือก Global function เลือก Movie Control แล้วสับเบิ้ลคลิกคาสั่ง on แล้วใส่ค่าใน
วงเล็บเป็น release

คลิกที่ปุ่ม ในเลเยอร์ที่ 1

ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง on เลือก release

15. แล้ ว คลิ ก เลื อ ก Global function เลื อ ก Timeline Control แล้ ว สั บ เบิ้ ล ค ลิ ก ค าสั่ ง
gotoAndPlay เพื่อกาหนสการทางานหลังจากคลิกที่ปุ่มแล้ว
16. ในวงเล็บให้ พิมพ์หมายเลขเฟรมเป็น 10 เมื่อ คลิกที่ปุ่มก็จะเชื่อ มโยงเข้าสู่เฟรมที่ 10
ในเลเยอร์ที่ 2 ตัวอย่าง gotoAndPlay (10) เป็นต้น

ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง gotoAnd Play

พิมพ์หมายเลขของเฟรม

17. คลิกปุ่มที่ 1 ใน Layer 2
18. คลิกเลือก Global function เลือก Movie Control แล้วสับเบิ้ลคลิกคาสั่ง on แล้วใส่ค่าใน
วงเล็บเป็น release
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19. แล้ ว คลิ ก เลื อ ก Global function เลื อ ก Timeline Control แล้ ว สั บ เบิ้ ล ค ลิ ก ค าสั่ ง
gotoAndPlay เพื่อกาหนสทางานหลังจากคลิกที่ปุ่มแล้ว
20. ในวงเล็บให้ พิมพ์หมายเลขเฟรมเป็น 1 เมื่อ คลิกที่ปุ่ มก็จะเชื่อ มโยงเข้าสู่เฟรมที่ 1 ใน
เลเยอร์ที่ 1ตัวอย่าง gotoAndPlay (1) เป็นต้น

คลิกปุ่มที่ 1
พิมพ์หมายเลขเฟรม
ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง goto

21. คลิกปุ่มที่ 2 ใน Layer 2
22. คลิกเลือก Global function เลือก Movie Control แล้วสับเบิ้ลคลิกคาสั่ง on แล้วใส่ค่าใน
วงเล็บเป็น release
23. คลิกเลือกคาสั่ง Browser/Network สับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง getURL เพื่อกาหนสเว็บไซต์ที่
ต้องการเชื่อมโยง
24. ช่อง URL ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมโยงเป็น http://www.bkk-software.co.th

คลิกปุ่มที่ 2

พิมพ์ชื่อเว็บไซต์
ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง getURL
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 การเชื่อมโยงระหว่าง SCENE
ซีน (Scene) เปรียบเสมือนเรื่องราวของฉากละครแต่ละฉาก สังนั้นหากต้องการให้ผลงานของ
เราเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เพียงแค่คลิกเมนู คาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Scene เราก็ไส้ซีนใหม่ที่สามารถ
สร้างข้อมูลแต่ละฉากไส้อีกมากมาย จากนั้นจึงนาซีนเหล่านั้นมาทาการเชื่อมโยงให้เกิสเป็นมูฟวี่
ขึ้นมา
เมื่อนาไปใช้กับอินเทอร์เน็ตมูฟวี่ที่สร้างขึ้นจะถูกแบ่งเวลาในการโหลสภาพออกเป็นช่วง ตาม
จานวนซีนที่สร้างไว้ซึ่งส่งผลกับความเร็วในการโหลสข้อมูล เพราะจะทาการโหลสเฉพาะข้อมูลใน
ซีนที่ 1 ขึ้นมา และเมื่อเล่นจนถึงเฟรมสุสท้าย หรือมีการคลิกที่ปุ่ม จึงค่อยทาการโหลสข้อ มูลในซีน
ที่ 2 ขึ้นมา
ขั้นตอนในการเชื่อมโยงระหว่างซีนก็คือให้เราสร้างซีนขึ้นมา 2 ซีนก่อน

เริ่มสร้างซีนที่ 1
1. ให้เลือกเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Import เข้ามาไว้บนเฟรมที่ 1 และทาเป็น Symbol
โสยเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Convert to Symbol เลือกเป็น Graphic ตั้งชื่อว่า
Pic1 แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

1

ใส่ชื่อ

คลิก OK

เลือกเป็น Graphic
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2. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 10 และเลือกคาสั่ง Insert Keyframe จากนั้นจะปรากฏคีย์เฟรม
ขึ้นมาบนเฟรมที่ 10

3. คลิกเมาส์เฟรมที่ 10 และเลือกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่งProperties จากนั้นให้คลิก
ที่รูปภาพและใน Properties ในช่อง Color เลือกเป็น Alpha ปรับค่าให้เป็น 0%

เลือกเป็น Alpha

ปรับค่าให้เป็น 0%
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4. ให้คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 1 เลือกคาสั่ง Create Classic Tween

5. คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 11 เลือกคาสั่ง Insert Keyframe จะปรากฏ Keyframeขึ้นมา
6. คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 20 เลือกคาสั่ง Insert Keyframe จากนั้นให้คลิกที่รูปภาพ 1 ครั้ง
ให้คลิกหน้าต่าง Properties ขึ้นมาและตรงช่อ ง Color เลือกเป็น Alpha ปรับค่าให้เป็น
100%

เลือก Alpha

ปรับค่าให้เป็น 100%
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7. ให้กลับมาที่เฟรมที่ 11 คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 11 เลือกคาสั่ง Create Motion Tween
คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 11
เลือก Create Motion Tween

8. คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 25 เลือกคาสั่ง Insert Keyframe และสร้างปุ่มบนสเตจขึ้นมา 1
ปุ่ม เพื่อที่จะสามารถคลิกไปยังซีนที่ 2

สร้างปุ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม
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9. สร้าง Layer ขึ้นมา อีก 1 Layer โสยคลิก
จากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 25
ในเลเยอร์ที่ 2เลือกคาสั่ง Insert Keyframe เพื่อที่ใส่คาสั่งในเฟรมนี้

คลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่ 25
เลือก Insert Keyframe

คลิกเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่

10. ให้เลือกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่ง Actions
11. เลือกคาสั่ง Global Functions แล้วเลือก Timeline Control และสับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง Stop
เพื่อที่จะให้ภาพเคลื่อนไหวหยุสเฟรมที่ 25 ให้เราสามารถที่จะคลิกปุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อ
เชื่อมโยงไปยังซีนที่ 2

คาสั่ง Stop
ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง Stop
คลิกเลือกเฟรมที่ 25
คาสั่งจะปรากฏใน
Frame ที่ 25
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12. คลิกเลือกปุ่มที่จะใส่คาสั่งเพื่อเมื่อคลิกแล้วข้ามไปเล่นในซีนที่ 2
13. คลิกเลือก Global function เลือก Movie Control แล้วสับเบิ้ลคลิกคาสั่ง on แล้วใส่ค่าใน
วงเล็บเป็น release
คลิกที่ปุ่ม

คลิกที่คาสั่ง on

14. แล้ ว คลิ ก เลื อ ก Global function เลื อ ก Timeline Control แล้ ว สั บ เบิ้ ล ค ลิ ก ค าสั่ ง
gotoAndPlay เพื่อกาหนสทางานหลังจากคลิกที่ปุ่มแล้ว
15. ในวงเล็บให้ พิมพ์ชื่อ Scene เมื่อ คลิกที่ปุ่มก็จะเชื่อ มโยงเข้าสู่ Scene ที่ 2 ในเฟรมที่ 1
ตัวอย่าง gotoAndPlay (“Scene 2”, “1”) เป็นต้น
ดับเบิ้ลคลิกที่คาสั่ง gotoAndPlay

ใส่ชื่อ Scene และ Frame Number
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การสร้างซีนที่ 2
1. คลิกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Scene จะปรากฏซีนใหม่เพื่อใช้สร้างข้อมูลที่จะนามา
เชื่อมโยงเข้าเป็นมูฟวี่ขึ้นมา

คลิกเลือกคาสั่ง Insert > Scene

2. คลิก เมนูคาสั่ ง Modify เลือ กคาสั่ง Document จะปรากฏไสอะล็อ กบ็อ กซ์ Document
Properties ขึ้นมา
3. ที่ Background Color ให้คลิกเลือ กค่าสีเทาจากนั้นที่ฉากหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทาและ
คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคาสั่ง

คลิก Modify > Document

เลือกBackground Color
ให้เป็นสีเทา
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4. คลิกเมนู File > Import > Import to Stage เพื่อนาไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา
5. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 20 เลือกคาสั่ง Insert Frame
คลิกเมาส์ขวาเลือก
Insert Frame

นาไฟล์ภาพมา

6. คลิกปุ่ม Insert Layer

ที่ไทม์ไลน์ จากนั้นจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา

คลิก Insert Layer

7. สร้างออบเจ็กต์ไว้ใน Layer 2
8. คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 20 เลือก Insert Keyframe และเลือกคาสั่ง Create Motion Tween
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คลิกเมาส์ขวาเฟรมที่ 20 เลือก
Insert Keyframe และ
Create Classic Tween

สร้างออบเจ็กต์ในเลเยอร์ที่ 2

9. สรากส์เมาส์ลากออบเจ็กต์ไปอีกส้านหนึ่งของออบเจ็กต์ที่อยู่ในเลเยอร์ 1

ดรากส์เมาส์ลากเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์
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10. คลิกเมาส์ ขวาที่ เลเยอร์ 2 เลือ กค าสั่ ง Mask จากนั้ นออบเจ็ก ต์ในเลเยอร์ที่ 1 ที่ ไ ส้ถู ก
Mask ไว้อยู่ จะปรากฏขึ้นมาเฉพาะบริเวณที่ออบเจ็กต์ ในเลเยอร์ที่ 2 วางซ้อนทับไว้อยู่
เท่านั้น
คลิกเมาส์ขวา Layer 2
เลือกคาสั่ง Mask

ออบเจ็กต์ที่ 1ได้ถูก Mask ไว้

เมื่อไส้ทาการเชื่อมโยนระหว่างซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลองทสสอบสูว่าแต่ละซีนทางานตามปกติ
โสยลองกสคีย์บอร์สปุ่ม < Ctrl+Enter >
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 ใส่เสียงประกอบผลงาน
ผลงานแอนิเมชันที่สร้างขึ้นทั้งหมส เมื่อนาไปแสสงบนเว็บไซต์อาจสูธรรมสาเกินไป ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเพราะขาสเสียงสนตรีหรือ เสียงเพลงประกอบในระหว่างการแสสงผลงานนั่น เอง
สังนั้นหากมีไฟล์เพลงอันแสนไพเราะ ก็สามารถนามาประกอบในผลงานไส้ตามต้องการ
โสยไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลงที่รองรับสามารถนาเข้ามาทางานร่วมกับโปรแกรมไส้ อาทิเช่น
ไฟล์นามสกุล >MP3 ที่รองรับกับระบบปฏิบัติการวินโสวส์ ไฟล์นามสกุล .AIFF ที่รองรับสาหรับ
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอซ ไฟล์นามสกุล .MP3 ที่รองรับกับระบบปฏิบัติการวินโสวส์และแมค
อินทอซ
แต่ข้อพึงระวังสาหรับการนาไฟล์เสียงมาใช้งาน คือ ผลงานที่ไส้จะมีข นาสไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น
ทาให้อาจเปลืองเวลาในการโหลสข้อมูล สังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อต้องการที่จะนาไฟล์เสียงมาใช้
งานประกอบลงในผลงานส้วย และสาหรับในที่นี้ จะขออธิบายวิธีการนาไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานไส้ 2
รูปแบบ คือ วิธีการนาไฟล์เสียงลักษณะเป็นสนตรีประกอบตลอสช่องการแสสงผลงาน

 การใส่เสียงลงในมูฟวี่
การนาไฟล์เสียงมาประกอบลงในออบเจ็กต์ชิ้นงานต่าง ไม่ว่าจะเป็น ปุ่ม ภาพ ข้อความ ฯลฯ
สามารถท าไส้อย่างง่ายสาย โสยไฟล์ เสี ยงที่น าเข้ามาประกอบนั้ นอาจเป็ น ไฟล์เสียงเอฟเฟ็ กต์ ที่
ต้องการให้เล่นหลังจากมีการทางานต่าง เกิสขึ้น
เพื่อความสมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้น เราสามารถที่จะใส่เสียงประกอบเข้าไปใน
เฟรมไส้อีกส้วย โสยเสียงที่จะนามาใช้ไส้นั้นจะต้องถูกจัสเก็บไว้ในไลบรารี่เสียก่อน และต้องแยก
อยู่คนละเลเยอร์กับการเคลื่อนไหว
1. ให้เปิสไฟล์งานที่เราสร้างเอาไว้ก่อนหน้านั้นมาแล้ว จากนั้นให้ คลิกเมนูคาสั่ง File เลือก
คาสั่ง Import แล้วเลือก Import to Library จะปรากฏไสอะล็อกบ็อกซ์ Import to Library
ขึ้นมา
2. สับเบิ้ลคลิกไฟล์เสียงที่ต้องการเล่นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม จากนั้นไฟล์เสียงจะถูกเก็บอยู่ใน
Library Panel
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เลือกคาสั่ง File >Import > Import to Library

fi

เลือก Sound ที่ต้องการ

3.

ใช้ไฟล์เสียงที่โปรแกรมจัสเตรียมไว้ให้ โสยคลิกเลือกเมนูคาสั่ง Window เลือกคาสั่ง
Common Libraries เลือกคาสั่ง Sounds
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4.

ในพาเนล TimeLine สร้างเลเยอร์ใหม่ เพื่อใส่เสียง โสยเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง
Layer ให้ตั้งชื่อว่า Sound

5.

เลือกเลเยอร์ของเสียงนั้น แล้วลากไฟล์เสียงจากพาเนล Library มาใส่ลงในสเตจเสียงนั้น
จะถูกบรรจุเข้าในเลเยอร์ขณะนั้น
คลื่นเสียงของไฟล์เสียง

6.

ในพาเนล Timeline คลิกที่เฟรมของเสียง แล้วตั้งค่าของเสียงไส้ในพาเนล Properties
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ในส่วนของ Effect เลือกเอ็ฟเฟ็คในการเล่นเสียงตามต้องการ ซึ่งอาจเป็น

None
Left Channel
Right Channel
Fade Left to Right
Fade Right to Right
Fade In
Fade Out
Custom

ไม่ใส่เอ็ฟเฟ็ค
เสียงออกเฉพาะลาโพงซ้ายเท่านั้น
เสียงออกเฉพาะลาโพงขวาเท่านั้น
สลับเสียงจากลาโพงส้านหนึ่งไปยังอีกส้านหนึ่ง
สลับเสียงจากลาโพงส้านหนึ่งไปยังอีกส้านหนึ่ง
เสียงค่อย สังขึ้น
เสียงค่อย เบาลง
ปรับแต่งเอง

เลือกการเกิสเสียงจากส่วนของ Sync ซึ่งอาจเป็น

Event
Start
Stop
Stream

เกิสเสียงตามเหตุการณ์ที่เกิสขึ้น เช่น เมื่อคลิกปุ่ม
เหมือน Event แต่ไม่สามารถเกิสเสียงจากหลาย อินสแตนซ์พร้อม กันไส้
การปิสเสียง
เกิสเสียงแบบกระแสเสียงที่อ่านไปเล่นไปไม่ต้องรอให้อ่านจบไฟล์ก่อน มักใช้ใน
เว็บเพจ
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เราสามารถกาหนสจานวนรอบในการเกิสเสียงในส่วนของ Loop
ใส่จานวนรอบที่ต้องการให้เกิดเสียง

 การใส่เสียงเฉพาะเฟรม
ในที่นี้ เราจะใส่เสียงให้เฟรมสุสท้ายของ มูฟวี่เรา

1. เลือกคาสั่งเมนู File เลือกคาสั่ง Import
แล้วเลือก Import to Library เพื่อนาไฟล์เสียง
มาใส่ในไลบรารี่

2. ในเลเยอร์ Sound คลิกที่เฟรมสุสท้าย แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่ง Keyframe

3. ในส่วนของ Sound ในพาเนล Properties คลิกเลือกเสียงที่ต้องการ
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 การใส่เสียงให้กับปุ่ม
สามารถใส่เสียงให้กับปุ่มในภาวะต่าง ไส้ เช่น ให้เกิสเสียงเมื่อคลิกที่ปุ่มนั้น ซึ่งจะกระทาไส้
สังนี้
1. ก่อนอืน่ จะต้องนาไฟล์เสียงที่จะใช้เข้ามาไว้ในโปรแกรมเสียก่อนส้วยคลิกเลือกคาสั่ง
เมนู File เลือกคาสั่ง Import แล้วเลือก Import to Library เพื่อนาไฟล์เสียงมาใส่ใน
ไลบรารี่
2. ในพาเนล Library เลือกปุ่มที่จะใส่เสียง แล้วสับเบิ้ลคลิกปุ่มที่ต้องการใส่เสียง
3. ในพาเนล Timeline สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อใส่เสียง ให้ตั้งชื่อว่า Sound

4. ในเลเยอร์ของเสียงนั้น ให้คลิกที่เฟรมในภาวะที่จะใส่เสียง
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการให้เกิสเสียงเมื่อคลิกปุ่ม ให้คลิกที่เฟรมตรงภาวะ Down เป็นต้น
แล้วให้คลิกเมาส์ขวาตรงเฟรม Down แล้วเลือกเมนูคาสั่ง Insert เลือกคาสั่งKeyframe
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5. ในพาเนล Properties เลือกเสียงในส่วนของ Sound

6. ตั้งค่าต่าง ในการเกิสเสียง

เลือกเทคนิคในการเกิดเสียง

แก้ไขเสียง

เลือกว่าจะให้เกิดเสียงเมื่อใด

เมื่อกาหนสเสียง ในปุ่มเรียบร้อยแล้วให้ทสสอบค่าโสยลองกสคีย์บอร์สปุ่ม < Ctrl+Enter >
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง การนาไฟล์ชิ้นงานของ Flash CS5 ไปใช้
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 สาระสาคัญ
การแปลงไฟล์อยู่ในรูปแบบที่นาไปใช้งานได้ เช่น การแปลงไฟล์เป็น swf เป็นไฟล์ avi
หรือ ไฟล์ html

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้เลย
2. แปลงไฟล์ให้เป็นประเภท swf , avi หรือ html
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและอธิบายการใช้คาสั่ง การแปลงไฟล์ชินงาน
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคาสั่งต่าง ในโปรแกรม จากนันลองทดสอบผลลัพธ์ของคาสั่ง
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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หลังจากที่เราสร้างไฟล์ชินงานของเราเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะนาผลงานนีใช้ ซึ่งโดย
ปกติโปรแกรมจะนาไฟล์ชินงานนีไปสร้างเป็นไฟล์ Flash SWF และ ไฟล์ HTML ที่สามารถนาไป
แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ได้ทันที
สามารถเลือกให้โปรแกรมทาการสร้างไฟล์ผลงานในแบบ GIF , JPEG, PNG, Projector
และ QuickTime เพื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ ไฟล์ HTML เพื่ อ แสดงผลในบราวเซอร์ ใ นกรณี ที่ ผู้ ช มไม่ มี
โปรแกรม Flash Player 6 ติดตังอยู่ในระบบได้
นอกจากนี ยังอาจจะนาเนือหาในไฟล์ชินงานของเรา ซึ่งอาจเป็นทั งมูฟวี่หรือเฉพาะบาง
เฟรมหรือ บางออบเจ็ กต์ ไปสร้างเป็ น ไฟล์ภ าพนิ่ งในรูป แบบต่ าง เพื่ อ น าไปใช้ และแก้ ไ ขใน
โปรแกรมอื่นได้อีกด้วย

 การสร้างไฟล์ผลงานของ Flash ด้วยคาสั่ง Publish
การสร้างไฟล์ผลงานของ Flash จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขันตอน คือ
1. ทาการเลือกชนิดของไฟล์ผลงานที่ต้องการและทาการตังค่าให้กับไฟล์ชนิดนัน เมนู
คาสั่ง File เลือกคาสั่ง Publish Settings
2. ทาการสร้างไฟล์ผลงานด้วยเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Publish
 การตั้งค่าสาหรับไฟล์ผลงานของ Flash
1. ทาการบันทึกไฟล์ชินงานเสียก่อน
2. เลือกคาสั่ง File > Publish Setting
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3. ในส่วนของ Type เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการสร้างโดยปกติโปรแกรมจะเลือกชนิด
ของไฟล์เป็น Flash (.swf) และ HTML (.html) ให้โดยอัตโนมัติ ทังนีเพราะโปรแกรม
จะต้องใช้ไฟล์ชนิดนีในการแสดงผลบนบราวเซอร์
 Flash
 HTML
 GIF Image
 JPEG Image

ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .swf ซึ่งเป็นไฟล์มูฟวี่ในรูปแบบ Flash
ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .html ซึ่งเป็นไฟล์ที่นาไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .gif ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว
ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .ipg ซึ่งเหมาะสาหรับภาพที่ต้องการให้มีความ
โปร่งใส
 Windows Projector ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .exe ซึ่งเป็นไฟล์ที่นาไปใช้งานกับวินโดวส์
 Macintosh Projector ไฟล์ที่ได้มีนามสกุล .hqx ซึ่งเป็นไฟล์ที่นาไปใช้งานกับเครื่อง
แมคอินทอช
4. หากต้องการตังชื่อไฟล์ ให้คลิกยกเลิก การเลือกในหัวข้อ Use Default name แล้วพิมพ์
ชื่อไฟล์ลงในช่อง Filename ของชนิดของไฟล์นัน สามารถใส่ตาแหน่งของไฟล์ใน
ดิสก์ได้ด้วย เช่น C:\Folder\filename.swf
5. คลิกที่แท็บชนิดของไฟล์เพื่อไปตังค่าตามชนิดของไฟล์ที่เลือก
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6. เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Publish เพื่อ สร้างไฟล์ตามชนิดที่กาหนดหรือ เลือ กปุ่ ม
OK เพื่อบันทึกการตังค่านีไว้ก่อน แล้วไปทาการสร้างไฟล์ตามที่กาหนดในภายหลัง
ด้วยเมนูคาสั่ง File เลือกคาสั่ง Publish
 การตั้งค่าสาหรับไฟล์แบบ Flash movie
การนาเสนอผลงานนามสกุล .swf ซึ่งเป็นไฟล์มูฟวี่ในรูปแบบ Flash ช่วยให้คุณสามารถ
กาหนดค่าต่าง เช่น กาหนดป้องกันไม่ให้ผู้ชมดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน กาหนดรหัสผ่านเพื่อ
ป้ อ งกั น ผู้ บุ ก รุ ก ก าหนดการบี บ อั ด ไฟล์ เสี ย ง ได้ ต ามต้ อ งการ ส าหรั บ ขั นตอนการก าหนดค่ า
คุณสมบัติมีดังต่อไปนี
1. คลิกแท็บ Flash เพื่อนาเสนอผลงานนามสกุล .swf ซึ่งเป็นไฟล์มูฟวี่ในรูปแบบ Flash
2. คลิกเลือกเวอร์ชัน ของโปรแกรม Flash ที่ต้อ งการน าไฟล์ข้อ มูลไปใช้งาน จากส่วน
Version
3. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากส่วนของ Options เพื่อกาหนดค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
 Generate Size report
 Protect from Import
 Omit Trace Actions
 Debugging Permitted
 Compress Movie
 Optimize for Flash
Payer 6 r65

 Export hidden layers
 Export SWC

สร้างไฟล์ .txt ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใช้บอกรายละเอียด
แสดงขนาดของไฟล์ในแต่ละเฟรม
ป้องกันไม่ให้ผู้ชมดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน
ป้องกันไม่ให้แสดงหน้าต่างแสดงข้อความที่กาหนด
ป้องกันการเข้ามาแก้ไขข้อมูล
บีบอัดไฟล์มูฟวี่ให้มีขนาดเล็กลง และลดเวลาในการ
โหลดข้อมูลลง
เลือกเพื่อแปลงไฟล์พร้อมปรับปรุง
ActionScript ให้สารมารถใช้ได้กับ Flash Player
เวอร์ชั่น 6 ได้ดีขึน (เราต้องเลือกพับลิซเป็น Flash Player
เวอร์ชั่น 6 ก่อน)
ในกรณีที่มีการซ่อ นเลเยอร์ไ ว้ ให้ เอ็กซ์พ อร์ตเลเยอร์ที่
ถูกซ่อนอยู่ด้วย
ในกรณีที่มีการใช้คอมโพเนนต์ (เฉพาะไฟล์
ActionScript 3.0)เราสามารถเลือกเอ็กซ์พอร์ตไฟล์
คอมโพเนนต์ (.swc) ด้วย
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4. เมื่ อ คลิ ก เครื่อ งหมายถู ก ที่ Debugging Permitted จะปรากฏ Password ขึ นมาเพื่ อ ให้
พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ
5. ดรากส์ เมาส์ ก าหนดคุ ณ ภาพของภาพบิ ต แมปจากส่ว นของ JPEG Quality โดยหาก
กาหนดค่าตัวเลขมากภาพจะมีคุณภาพสูง และไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่
6. คลิ ก ก าหนดการบี บ อัด ไฟล์ เสี ยงที่ เล่น ตามเฟรมที่ ก าหนดไว้ จากส่ วนของ Audio
Stream
7. คลิกกาหนดการบีบอัดไฟล์เสียงที่เล่นอย่างต่อเนื่อง จากส่วนของ Audio Event
8. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกที่ Override Sound Settings เพื่อ ใส่ค่าคุณภาพของไฟล์
เสียงที่ได้กาหนดไว้แทนค่าอื่น ที่ได้เคยกาหนดไว้
9. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดตังส่งออกผลงานตามค่าที่กาหนดไว้

คลิกเลือกเวอร์ชัน

ดรากส์เมาส์กาหนด
คุณภาพของภาพบิตแมป

คลิกกาหนดการบีบอัดไฟล์เสียงที่เล่นตามเฟรม

คลิกกาหนดการบีบอัดไฟล์เสียงที่เล่นอย่างต่อเนื่อง
คลิกให้ปรากฏ
เครื่องหมายถูก
คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
พิมพ์รหัสผ่าน

คลิกปุ่ม Publish
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การตั้งค่าสาหรับไฟล์แบบ HTML
การนาเสนอผลงานในรูปแบบ HTML เป็นไฟล์ที่สามารถนาไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งค่า
คุณสมบัติต่าง จะเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนบราวเซอร์ เช่น ขนาดหน้าต่างบราวเซอร์ ลักษณะ
การจัดวาง รูปแบบการแสดงผล สาหรับขันตอนการกาหนดค่าคุณสมบัติดังต่อไปนี
1. คลิ ก แท็ บ HTML เพื่ อ น าเสนอผลงานนามสกุ ล .html ซึ่ ง เป็ น ไฟล์ ที่ น าไปใช้ ง านบน
อินเทอร์เน็ต
2. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการให้แสดงผลงานบราวเซอร์ จากส่วน Template
3. คลิกเลือกกาหนดความกว้างยาวของมูฟวี่ที่ต้องการให้แสดงบนบราวเซอร์ จากส่วนของ
Dimensions
 Match Movie ให้แสดงเท่ากับขนาดของมูฟวี่ที่สร้างขึนมา
 Pixels
กาหนดความกว้างความยาวของมูฟวี่เป็นเซล
Percent
กาหนดความกว้างความยาวของมูฟวี่เป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้าต่าง
บราวเซอร์
4. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากส่วนของ Playback เพื่อ กาหนดการควบคุมลักษณะใน
การเล่นแสดงผลมูฟวี่บนบราวเซอร์
Paused at Start
ไม่เล่นมูฟวี่จนกว่าจะได้รับคาสั่ง
Display Menu
เมื่อคลิกเมาส์ขวาที่มูฟวี่ให้ปรากฏเมนูขึนมา
Loop
กาหนดให้เล่นต่อเนื่องกันไปเรื่อย ถ้าไม่คลิกเลือกจะทาให้มูฟวี่
หยุดเมื่อเล่นถึงเฟรมสุดท้าย
Device Font
ในกรณีที่ผู้ชมไม่มีตัวอักษร ให้แทนที่ด้วยตัวอักษรในรูปแบบ
อื่นแทน
5. คลิกกาหนดคุณ ภาพของภาพที่แสดงผลบนบราวเซอร์ไ ด้ จากส่วนของ Quality ซึ่งหาก
กาหนดให้ภาพมีคุณภาพสูง จะทาให้ความเร็วในการแสดงผลลดลง
Low
คุณภาพของภาพต่าที่สุด แต่แสดงผลได้เร็วที่สุด
Auto Low แสดงคุณภาพที่มีคุณภาพต่าเพื่อให้แสดงผลได้เร็วก่อน จากนันจึงค่อย
ปรับให้ภาพมีคุณภาพที่สูงขึน
Medium
ให้ความสาคัญกับคุณภาพและความเร็วในการแสดงผลเท่า กัน
High
คุณภาพของภาพดี แต่หากแสดงภาพเคลื่อนไหวการแสดงผลจะช้าลง
Best
คุณภาพของภาพดีที่สุด แต่แสดงผลได้ช้าที่สุด
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6. คลิกเลือกลักษณะของหน้าต่างมูฟวี่ที่แสดงผลงานบนบราวเซอร์ จากส่วนของ Window
Mode โดยสามารถกาหนดใช้ได้กับ Internet Explorer 4 ขึนไปเท่านัน
Window
แสดงผลบนหน้าต่างวินโดวส์ในลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่ง
สามารถแสดงผลได้เร็วที่สุด
Opaque Windowless สามารถเลือกส่วนที่ซ่อนไว้อยู่ด้านหลังมูฟวี่ได้
Transparent Windowless แสดงผลโดยให้พืนหลังของมูฟวี่มีลักษณะโปร่งใส
7. คลิกเลือกลักษณะตาแหน่งของมูฟวี่เมื่อ แสดงผลบนขึนมาบราวเซอร์ จากส่วน HTML
Alignment
Default
ปรากฏมูฟวี่ขึนมาตรงกลางของหน้าต่างบราวเซอร์
Left
ปรากฏมูฟวี่ขึนมาชิดด้านซ้ายของหน้าต่างบราวเซอร์
Right
ปรากฏมูฟวี่ขึนมาชิดด้านขวาของหน้าต่างบราวเซอร์
Top
ปรากฏมูฟวี่ขึนมาชิดด้านบนของหน้าต่างบราวเซอร์
Bottom
ปรากฏมูฟวี่ขึนมาชิดด้านล่างของหน้าต่างบราวเซอร์
8. เมื่ อพืนที่ของมูฟ วี่มีขนาดไม่ เท่ ากั บพืนที่ข องหน้าต่างบราวเซอร์ ให้คลิกเลือ กสัดส่ วน
ของมูฟวี่ที่ต้องการได้จากส่วนของ Scale
Default
แสดงมูฟวี่ทังหมดโดยคงสัดส่วนเดิมไว้
No Border แสดงมูฟวี่ทังหมดโดยคงสัดส่วนเดิมไว้ แต่จะไม่ปรากฏเส้นขอบขึนมา
Exact Fit
แสดงมูฟวี่บนพืนที่ที่กาหนดไวโดยไม่คานึงถึงสัดส่วนเดิม
No Scale
แสดงตามขนาดหน้าต่างโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนใด ไปจากเดิม
9. คลิกเลือกลักษณะการจัดวางมูฟวี่จากส่วนของ Flash Alignment
Horizontal แสดงมูฟวี่ตามแนวนอน
Vertical
แสดงมูฟวี่ตามแนวตัง
10. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากส่วนของ Show Warning Messages เพื่อกาหนดให้แสดง
ข้อความเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึน
11. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดตังส่งออกผลงานตามค่าที่กาหนดไว้
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คลิกเลือกรูปแบบ

คลิกเลือกกาหนดความ
กว้างยาวของมูฟวี่
คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
คลิกกาหนดคุณภาพของ
ภสพ

คลิกเลือกลักษณะของ
หน้าต่างมูฟวี่

คลิกเลือกลักษณะ
ตาแหน่งของมูฟวี่

คลิกเลือกสัดส่วนของมูฟวี่

คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูก
คลิกเลือกลักษณะการจัดวางมูฟวี่

คลิกปุ่ม Publish

 การตั้งค่าสาหรับไฟล์ แบบ Flash GIF
เมื่ อต้ อ งการน าเสนอผลงานในลั ก ษณะเป็ น แอนิ เมชัน คือ มี ก ารเคลื่ อ นไหวไปเรื่ อ ย การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบ GIF เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถกาหนดจานวน
ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ กาหนดความโปร่งใสในการแสดงผล ให้แสดงค่าสีที่ใกล้เคียง
ขึนมาแทนได้ ฯลฯ สาหรับขันตอนการกาหนดค่าคุณสมบัติมีดังต่อไปนี
1. คลิกแท็บ GIF เพื่อนาเสนอผลงานนามสกุล .gif ซึ่งเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
2. กาหนดขนาดความกว้างยาวของภาพ จากส่วนของ Dimensions
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3. คลิกเลือกรูปแบบของผลงานที่ได้จากส่วนของ Playback
 Static
สร้างเป็นภาพนิ่ง
 Loop Continuously สร้างโดยให้แสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวไปเรื่อย
 Animated
สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว
 Repeat
สร้างโดยกาหนดจานวนรอบในการแสดงภาพเคลื่อนไหว
4. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากส่วนของ Options เพื่อกาหนดค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
Optimize Colors
ลบสีที่ไม่ได้ออกจากตารางสีของ GIF เพื่อช่วยลดขนาดของไฟล์
Dither Solids
ให้แสดงสีที่ใกล้เคียง ในกรณีไม่มีสีที่ต้องการ
Interlace
แสดงภาพพืนก่อนที่ไฟล์ทังหมดจะถูกดาวน์โหลด ซึ่งจะทาให้มี
ลักษณะเหมือนภาพค่อย ปรากฏขึนมา
Remove Gradients ลบการไล่เฉดสีทังหมดให้แสดงเป็นสีธรรมดา
Smooth
ให้ภาพมีความราบเรียบละเอียดมากยิ่งขึน
5. คลิกเลือกความโปร่งใสของพืนหลัง
 Opaque
แสดงพืนหลังเป็นสีทึบ
Transparent
แสดงพืนหลังให้มีความโปร่งใส
Alpha
กาหนดค่าความโปร่งใสระหว่าง 0-255
6. คลิกเลือกการแสดงค่าสีที่ใกล้เคียงแทนสีที่ไม่มี จากส่วนของ Dither
None
ไม่แสดงค่าสีที่ใกล้เคียงใด ขึนมาให้
Ordered
ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพพอใช้ และไม่สินเปลืองหน่วยความจา
Diffusion
ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพดี แต่สินเปลืองหน่วยความจา
7. คลิกเลือกชนิดของสีที่ใช้งาน จากส่วนของ Palette Type
Web 216
ใช้สีมาตรฐานบนเว็บ 216 สี
Adaptive
วิเคราะห์และสร้างตารางสีขึนมาใหม่
Web Snap Adaptive วิเคราะห์และสร้างตารางสีขึนมาใหม่ โดยเปรียบเทียบจาก
Web 216
Custom
สร้างตารางสีขึนมาใช้งานเอง
8. กาหนดจานวนสีสูงสุดที่ใช้งาน จากส่วนของ Max Colors
9. เมื่ อคลิก เลือกชนิ ดของสี เป็ น Custom จะปรากฏ Palette ขึ นมาเพื่ อ ให้ คลิก นาตารางสี ที่
ต้องการเข้ามาใช้งาน

184
10. คลิกปุ่ม

เพื่อจัดตังส่งออกผลงานตามค่าที่กาหนดไว้

กาหนดขนาดความกว้างยาวของภาพ

คลิกเลือกรูปแบบของผลงาน

คลิกให้ปรากฏ
เครื่องหมายถูก

คลิกเลือกการแสดง
ค่าสีที่ใกล้เคียง

คลิกเลือกความโปร่งใสของพื้นหลัง
คลิกเลือกชนิดของสี

กาหนดจานวนสีสูงสุด

คลิกนาตารางสีที่ต้องการ

คลิกปุ่ม Publish

 การตั้งค่าสาหรับไฟล์แบบ Flash JPEG
หากไฟล์ภาพที่มีจานวนค่าสีมาก การนาเสนอผลงานในรูปแบบ JPEG เป็นรูปแบบที่รองรับ
กับ การท างาน ดั งกล่ าวช่ ว ยให้ ส ามารถก าหนดคุ ณ ภาพของภาพได้ ต ามต้ อ งการ โดยหาก
ก าหนดให้ ภ าพมี คุ ณ ภาพที่ สู ง ไฟล์ ที่ ไ ด้ ก็ จ ะมี ข นาดใหญ่ ม ากยิ่ง ขึ น ส าหรั บ ขั นตอนการ
กาหนดค่าคุณสมบัติมีดังต่อไปนี
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1. คลิกแท็บ JPEG เพื่อนาเสนอผลงานนามสกุล .jpg ซึ่งเหมาะสาหรับภาพที่มีจานวนสีมาก
2. กาหนดขนาดความกว้างยาวของภาพ จากส่วนของ Dimensions
3. ดรากส์เมาส์กาหนดคุณภาพของภาพที่ได้ จากส่วนของ Quality โดยหากกาหนดค่าตัวเลข
มาก ภาพจะมีคุณภาพสูง และไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่
4. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกที่ Progressive ไฟล์ภาพที่ได้จะค่อย ถูกดาวน์โหลดขึนมา
เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์
5. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดตังส่งออกผลงานตามค่าที่กาหนดไว้

กาหนดขนาด
ความกว้างยาว
ของภาพ

คลิกให้ปรากฏ
เครื่องหมายถูก

ดรากส์เมาส์กาหนด
คุณภาพของภาพ

คลิกปุ่ม Publish
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 การตั้งค่าสาหรับไฟล์แบบ Flash PNG
การนาเสนอผลงานในรูปแบบ PNG เหมาะสาหรับภาพที่ต้องการให้มีความโปร่งใสหรือ
ความโปร่งแสงเกิดขึนโดยสามารถกาหนดค่าความละเอียดยิ่งขึน เลือกรูปแบบชนิดของสีที่ใช้
งานได้ สาหรับขันตอนการกาหนดค่าคุณสมบัติดังต่อไปนี
1. คลิกแท็บ PNG เพื่อน าเสนอผลงานนามสกุล .png ซึ่งเหมาะสาหรับภาพที่ต้อ งการให้ มี
ความโปร่งใส
2. กาหนดขนาดความกว้างยาวของภาพ จากส่วนของ Dimensions
3. คลิกเลือกค่าความละเอียดของสีที่ปรากฏบนภาพเป็นจานวนบิตต่อพิกเซล จากส่วนของ
Bit Depth
 8-bit
แสดงภาพ 8 บิต ใช้ค่าสี 256 สี
 24-bit
แสดงภาพ 24 บิต
 24-bit with Alpha แสดงภาพพร้อมค่าโปร่งใส 24 บิต
4. คลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากส่วนของ Options เพื่อกาหนดค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
Optimize Colors
ลบสีที่ไม่ได้ใช้ออกจากตารางสีของ GIF เพื่อช่วยลดขนาดของ
ไฟล์
Dither Solids
ให้แสดงสีที่ใกล้เคียง ในกรณีไม่มีสีที่ต้องการ
Interlace
แสดงภาพพืนก่อนที่ไฟล์ทังหมดจะถูกดาวน์โหลด ซึ่งจะทาให้มี
ลักษณะเหมือนภาพค่อย ปรากฏขึนมา
Remove Gradients ลบการไล่เฉดสีทังหมดให้แสดงเป็นสีธรรมดา
Smooth
ให้ภาพมีความราบเรียบละเอียดมากยิ่งขึน
5. คลิกเลือกการแสดงค่าสีที่ใกล้เคียงแทนสีที่ไม่มี จากส่วนของ Dither
None
ไม่แสดงค่าสีที่ใกล้เคียงใด ขึนมาให้
Ordered
ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพพอใช้ และไม่สินเปลืองหน่วยความจา
Diffusion
ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพดี แต่สินเปลืองหน่วยความจา
6. คลิกเลือกชนิดของสีที่ใช้งาน จากส่วน Palette Type
Web 216
ใช้สีมาตรฐานบนเว็บ 216 สี
Adaptive
วิเคราะห์และสร้างตารางสีขึนมาใหม่
Web Snap Adaptive วิเคราะห์และสร้างตารางสีขึนมาใหม่ โดยเปรียบเทียบจาก
Web 216
Custom
สร้างตารางสีขึนมาใช้งานเอง
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7. กาหนดจานวนสีสูงสุดที่ใช้งาน จากส่วนของ Max Colors
8. เมื่ อคลิกเลื อกชนิด ของสี เป็น Custom จะปรากฏ Palette ขึ นมาเพื่อ ให้ คลิ กน าตารางสี ที่
ต้องการเข้ามาใช้งาน
9. คลิ ก เลื อ กลั ก ษณะวิ ธี ก ารกรอง จากส่ ว นของ Filter Options ส าหรั บ การกรองนี จะมี
ประโยชน์ ใ นการบี บ อั ด ไฟล์ ใ ห้ มี ข นาดเล็ ก ลง และสามารถน าไปใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน
10. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดส่งออกผลงานตามค่าที่กาหนดไว้
คลิกเลือกค่าความละเอียดของสี

กาหนดขนาดความ
กว้างยาวของภาพ

คลิกให้ปรากฏ
เครื่องหมายถูก
คลิกเลือกการแสดงค่าสีที่ใกล้เคียง

คลิกเลือกชนิด
ชนิดของสี

กาหนดจานวนสีสูงสุด

คลิกนาตารางสีที่ต้องการ
คลิกเลือกลักษณะวิธีการกรอง

คลิกปุ่ม Publish
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 การ Export ผลงาน
วิธีการ Export เพื่อนาเสนอส่งออกผลงานแตกต่างจากวิธีการ Publish คือ การ Export จะไม่
สามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติต่าง ได้ และสามารถ Export ได้เพียงครังละ 1 รูปแบบ เช่น GIF, JPEG,
PNG, BMP, PICT ,QuickTime AVI เท่านัน แต่การ Export จะมีรูปแบบไฟล์ที่ให้เลือกใช้งานเป็น
จานวนมากกว่าการ Publish
การ Export สามารถทาได้ 2 รูปแบบ คือ การ Export Movie และการ Export Image สาหรับข้อ
แตกต่างระหว่างทัง 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ที่ได้การ Export Movie จะเป็นภาพเคลื่อนไหว แต่ไฟล์ที่ได้
จากการ Export Image จะเป็นภาพนิ่ง แต่หากมีผลงานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและไปทาการ Export
Image ไฟล์ที่ได้จะเป็นภาพนิ่งต่อเนื่องกันหลาย ไฟล์ขึนมา

ขั้นตอนการ Export ผลงานในรูปแบบ Movie
เมื่อสั่งคาสั่ง Export Movie จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Export Movie ซึ่งมีรูปแบบไฟล์ในการ
ส่งออกที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ในรูปแบบอื่น ขึนมาให้เลือกใช้มากมายหลากหลายไฟล์
เช่น WAV ซึ่งเป็นไฟล์เสียง AVI เป็นไฟล์มูฟวี่สาหรับวินโดวส์ เป็นต้น สาหรับขันตอนการ
กาหนดค่าคุณสมบัตมิ ีดังต่อไปนี
1. คลิกเมนู File เลือก Export แล้วคลิกเลือกคาสั่ง Export Movie จากนันจะปรากฏ
ไดอะล็อกบ็อกซ์ Export Movie ขึนมา
2. คลิกเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออกผลงาน จากช่อง Save as Type
3. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดตังส่งออกผลงานในรูปแบบต่าง ตามที่กาหนดไว้

คลิกเมนู File > Export > Export Movie
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คลิกเลือกรูปแบบไฟล์

คลิกปุ่ม Save

ขั้นตอนการ Export ผลงานในรูปแบบ Image
คาสั่ง Export Image ผลงานที่ได้จะเป็นไฟล์ภาพนิ่ง และสาหรับการ Export Image ไฟล์ที่
ได้จะมีรูปแบบให้เลือก ใช้งานน้อยกว่าการ Export Movie แต่หากมีการนาภาพเคลือ่ นไหวที่สร้าง
ขึนมาสั่ง Export Movie ไฟล์ทไี่ ด้จะเป็นภาพนิ่ง เรียงต่อกันขึนมาเป็นจานวนมากมาย สาหรับ
ขันตอนการกาหนดค่าคุณสมบัติมีดังต่อไปนี
1. คลิกเมนู File เลือก Export แล้วเลือกคาสั่ง Export Image จากนันจะปรากฏ
ไดอะล็อกบ็อกซ์ Export Image ขึนมา
2. คลิกเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออกผลงาน จากช่อง Save as type
3. คลิกปุ่ม
เพื่อจัดตังส่งออกผลงานในรูปแบบต่าง ตามที่กาหนดไว้

คลิกเมนู File > Export >Export Image
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คลิกเลือกรูปแบบไฟล์

คลิกปุ่ม Save

 การขอดูผลงานที่ได้จากการตั้งค่า
1. ทาการตังค่าการสร้างไฟล์ตามต้องการด้วยคาสั่ง File > Publish Settings
2. เลือกคาสั่ง File > Publish Preview แล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่จะดูผล

โปรแกรมจะทาการสร้างไฟล์ชนิดนันขึนในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ชินงานของ Flash (.fla)
นันเพื่อแสดงผล

