ส่วนประกอบของ Flash 8
เมนูบาร์ (Menu Bar)

ไทมไลน์ (Timeline)

พาเนล (Panels)

สเตจ (Stage)

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
Property Inspector

Pasteboard

เมนูบาร์ (Menu Bar)
เมนูบาร์เป็นแถบทีร่ วบรวมคำสัง่ ในการใช้งานทัง้ หมดเกีย่ วกับการสร้างชิน้ งาน และการตัง้ ค่าต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

ไทมไลน์ (Timeline)

Playhead

เลยอร์ (Layer)

ไทมไลน์ ใช้สำหรับสร้างหรือกำหนดรายละเอียดของการเคลือ่ นไหว ไทมไลน์ถกู สร้างจากเฟรมทีเ่ รียง
ต่อ ๆ กันในแนวนอน เฟรมสามารถปล่อยว่างได้ สามารถมีเนือ้ หาได้ และสามารถมีคยี เ์ ฟรมได้
ไทมไลน์
ถูกสร้างด้วยการเรียงกันของเลเยอร์ทม่ี เี นือ้ หาและโค้ดของ Flash โดยแต่ละเลเยอร์จะมี 1แถว ตัวชีต้ ำแหน่ง
เฟรม Playhead จะชีต้ ำแหน่งเฟรมทีก่ ำลังทำงานอยูบ่ นไทม์ไลน์ในขณะนัน้

สเตจ (Stage)

สเตจ (Stage)

Pasteboard

พืน้ ทีส่ ขี าวบริเวณกลางจอคือ สเตจ เป็นพืน้ ทีใ่ ช้จดั วางออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ ทีต่ อ้ งการแสดงให้เห็นใน
ชิน้ งาน ส่วนพืน้ ทีส่ เี ทาด้านนอกบริเวณสีขาวคือ Pasteboard เป็นบริเวณทีส่ ามารถนำออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ มาวาง
พักไว้หรือวางซ่อนไว้ได้เพราะบริเวณนีจ้ ะไม่แสดงผลเวลาทีเ่ รา Export Movie เป็นไฟล์ .SWF

พาเนล (Panels)

พาเนล (Panels)

พาเนล เป็นกรอบควบคุมต่าง ๆ ในการสร้างและแก้ไขงาน Flash
พาเนลสามารถทำการเปิดปิดได้จากเมนูคำสัง่ ได้ นอกจากนัน้ เรายังสามารถ
สัง่ Group พาเนลให้รวมกันเป็นกลุม่ ได้อกี ด้วย

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
ทูลบ็อกซ์ เป็นกล่องทีร่ วมเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการสร้างและปรับแต่งออบเจ็กต์ โดย
แต่ละเครือ่ งมือในทูลบ็อกซ์จะมีลกั ษณะเป็นไอคอนรูปภาพทีเ่ ราสามารถใช้งานได้ โดยเมือ่
เราเลือกเครือ่ งมือต่าง ๆ เพือ่ ใช้งานแล้วเราสามารถปรับแต่งเพิม่ เติมที่ Options ด้านล่างของ
ทูลบ็อกซ์ ไ์ ด้
Options

Property Inspector
Property Inspector เป็นพาเนลชนิดหนีง่ ทีแ่ สดงคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของออบเจ็กต์ทเ่ี ราคลิกเลือก ซึง่ เรา
สามารถปรับแต่งคุณสมบัตเิ หล่านีไ้ ด้ ทัง้ นีร้ ายละเอียดของ Property Inspector จะเปลีย่ นไปตามออบเจ็กต์ท่ี
เราเลือกอยู่ในขณะนั้น

การสร้างชิน้ งานใหม่
การเริม่ ต้นสร้างชิน้ งานใด ๆ ใน Flash นัน้ ต้องทำการกำหนดค่าและคุณสมบัตขิ องไฟล์งานทีเ่ ราต้อง
การเสียก่อน เพือ่ ให้ได้ไฟล์ทต่ี รงกับงานทีจ่ ะนำไปใช้ หลังการทำงานเสร็จและจะนำไฟล์ไปเผยแพร่ ซึง่ เรา
สามารถทำได้ 3 แบบคือ
1. สร้างชิน้ งานใหม่ดว้ ยการกำหนดรูปแบบเอง
2. สร้างโดยใช้เทมเพลต (Template)
3. สร้างจากไฟล์สำเร็จรูป

สร้างชิน้ งานใหม่ดว้ ยการกำหนดรูปแบบเอง
ไฟล์งานในรูปแบบปกติ ทีใ่ ช้สร้างงานทัว่ ไป
ไฟล์งานที่เหมาะกับการสร้างพรีเซนเตชั่นทั่วไป
ไฟล์สร้างฟอร์มสำหรับทำโปรแกรมใช้งานทั่วไป
เป็นไฟล์ทใ่ี ช้สำหรับเขียนสคริปต์ (เหมาะกับเรียกสคริปต์จากภายนอก)
เหมาะสำหรับเขียนสคริปต์ที่ต้องการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
เหมาะสำหรับงานเขียนสคริปต์ทท่ี ำงานร่วมกับ Java
เป็นการรวมกลุม่ งานทีเ่ ราสร้างทัง้ หมดให้ออกมาเป็น Project

สร้างชิ้นโดยใช้เทมเพลต
เทมเพลตสำหรับสร้างงานโฆษณา เช่น แบนเนอร์ ป็อบอัพ
เทมเพลตที่เป็นรูปแบบของหน้าต่างโปรแกรมทั่วไป
เทมเพลตที่ใช้สร้างงานสำหรับแสดงบนโทรศัพท์มือถือระบบที่ใช้กันทั่วโลก
เทมเพลตที่ใช้สร้างงานสำหรับแสดงบนโทรศัพท์มือถือระบบที่ใช้ในญี่ปุ่น
เทพเพลตทีใ่ ช้สำหรับสร้างงานแอนิเมชัน่ สำหรับ พีดเี อ
เทมเพลตสำหรับแสดงภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง
เทพเพลตสำหรับสร้างสไลด์ภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตสำหรับสร้างคำถามในลักษณะ e - Learning
เทมเพลสำหรับสร้างพรีเซนเตชั่นในการนำเสนอ

การกำหนดขนาดของชิน้ งาน
สามารถกำหนดได้ 3 ที่
1. จากเมนู Modify > Document...
2. จาก Property Inspector
3. จากการดับเบิล้ คลิกช่องแสดงจำนวน Frame บน Timeline

๐ Title : กำหนดชือ่ ให้กบั ชิน้ งาน
๐ Description :กำหนดรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับชิน้ งาน
๐ Math : เป็นการกำหนดขนาดของ Stage โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดให้ Stage มีขนาดใหญ่สดุ เท่าทีจ่ ะพิมพ์ได้
กำหนดให้พน้ื ทีก่ ารทำงานรอบ Stage มีขนาดกับ
เนือ้ หาของเรา (เราสามารถกำหนดหัวข้อนีไ้ ด้ตอ่
เมื่อเราได้นำออบเจ็กต์ไปวางไว้ทางซ้ายมือของจอ)
ปรับ Stage ให้มคี า่ มาตรฐาน คือ 550 x 400 พิกเซล
๐ Background color : คลิกที่
เพือ่ กำหนดสีให้พน้ื ที่ Stage
๐ Frame Rate : กำหนดอัตราเร็วในการแสดงภาพเคลือ่ ไหว (วัดเป็น เฟรมต่อวินาที โดยอัตรามาตรฐาน
เท่ากับ 12 fps
๐ Ruler Units : เลือกหน่วยวัดของไม้บรรทัด

การย่อ / ขยายมุมมองของสเตจ
คลิกที่ Zoom Tool

จากทูลบ็อกซ์ แล้วคลิกเลือกลักษณะการซูมที่ Options ในทูลบ็อกซ์ดงั นี้

๐ ปกติหลังจากคลิกที่ Zoom Tool แล้ว เมาส์จะเปลีย่ น
เป็นรูปแว่นขยาย และเมือ่ คลิก จะเป็นการขยายมุมมอง
ให้ใหญ่ขน้ึ (Zoom In)

๐ หากต้องการลดขนาดของมุมมองให้มขี นาดเล็กลง
(Zoom Out) ระหว่างทีค่ ลิกเมาส์ให้กดปุม่ Alt ด้วยโดย
เมาส์ จะเปลีย่ นจากรูปเครือ่ งหมายบวกเป็น
เครื่องหมายลบ

๐ ระหว่างทีก่ ำลังเลือกเครือ่ งมือ Zoom อยูน่ น้ั เราสามารถทำการย่อ/ขยายมุมมองได้
โดยการคลิกรูป
ที่ Options ในทูลบอกซ์

๐ กดปุม่ Ctrl + จะเป็นการขยายขนาดมุมมองให้ใหญ่ขน้ึ
๐ กดปุม่ Ctrl - จะเป็นการลดขนาดมุมมองให้เล็กลง
๐ เราสามารถปรับขนาดมุมมองของสเตจได้ดว้ ยการเลือกขนาด
ตามทีก่ ำหนดไว้ ทางขวามือในหน้าต่าง ไทม์ไลน์
Fint in Window : เป็นการกำหนดให้แสดงให้พอดีกบั ขนาดของ
พื้นที่การทำงานที่ปรากฏในหน้าจอ
Show Frame : เป็นการกำหนดให้แสดงเฉพาะสเตจให้ใหญ่เต็ม
พื้นที่หน้าต่างทำงาน
Show All : เพือ่ แสดงให้เห็นออบเจ็กทัง้ หมด
xxx % : เป็นการกำหนดขนาดตามตัวเลขทีเ่ ลือก
๐ หากทำการดับเบิล้ คลิกที่
๐ หากทำการดับเบิล้ คลิกที่

จะเป็นการปรับขนาดมุมมองให้เท่ากับ 100 %
จะเป็นการปรับมุมมองให้พอดีกบั ขนาดของพืน้ ทีก่ ารทำงาน

การใช้ Hand Tool
Hand Tool เป็นเคลือ่ งมือในการเคลือ่ นมุมมองให้ตรงกับความต้องการของเรา โดยให้เราคลิกเมาส์คา้ งไว้
บนสเตจหรือบนพืน้ ทีท่ ำงานก็ได้ แล้วเลือ่ นหน้าจอไปยังส่วนทีต่ อ้ งการแสดง
(Shortcut ของ Hand Tool คือปุม่ Space bar)

การจัดการกับหน้าจอก่อนเริ่มต้นทำงาน
ในโปรแกรม Flash ประกอบด้วยหน้าต่างพาเนลและแถบเครือ่ งมือจำนวนมาก ในหัวข้อนีจ้ ะ
นำเสนอตัวตัวอย่างการจัดรูปแบบหน้าจอของโปรแกรมเพือ่ การใช้งานทีส่ ะดวกทีส่ ดุ ด้วยหลักการง่าย ๆ ดัง
ต่อไปนี้

ปรับความกว้างและความสูงขององค์ประกอบต่าง ๆ
เราสามารถปรับความกว้างและความสูงขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ Flash ได้โดยมีวธิ กี าร
ดังต่อไปนี้

๐เราสามารถปรับความกว้างและความสูงได้โดย
การคลิกเมาส์และทำการลากบริเวณขอบรอยต่อของ
พาเนลต่าง ๆ

คลิกเมาส์และทำการลากบริเวณขอบรอยต่อของ
พาเนลต่าง ๆ เพือ่ ปรับขนาดความกว้างความสูง

๐ หากเราทำการคลิกทีป่ มุ่ ดังรูป จะเป็นการสลับระหว่างการเปิดและการปิด
การแสดงผลของกลุม่ ของพาเลทต่าง ๆ
๐ ในส่วนของ Timeline จะมีการปิดและการเปิดการแสดงผลไม่เหมือนกับส่วน
อืน่ โดยสามารถ การสลับระหว่างการเปิดและการปิดการแสดงผลของ Timeline ได้โดย
การคลิกที่ปุ่มดังรูป

จัดการทูลบ็อกซ์
เราสามารถแยกทูลบ็อกซ์ออกมาเป็นหน้าต่างอิสระได้โดยใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่ส่วนบนของทูลบ็อกซ์
หน้าต่างทูลบ็อกซ์กจ็ ะแยกออกมา และเมือ่ ใดต้องการให้นำทูลบ็อกซ์ไปยึดไปว้ทเ่ี ดิม ก็ให้ทำการดับเบิล้ คลิก
ที่ส่วนหัวของหน้าต่างทูลบ็อกซ์
๐ ดับเบิล้ คลิกเพือ่ แยกทูลบ็อกซ์
ออกมา
๐ ดับเบิล้ คลิกเพือ่ นำกลับ
ไปยึดไว้ที่เดิม

จัดการพาเนล
เปิด/ปิดพาเนล
๐ เราสามารถทำการเปิด/ปิดพาเนลได้โดยเลือกคำสัง่ Window > ชือ่ พาเนลทีต่ อ้ งการใช้งาน (ให้มี
เครือ่ งหมายถูกหน้าชือ่ พาเนลทีต่ อ้ งการเพือ่ ให้แสดงพาเนล และใช้คำสัง่ เดียวกันยกเลิกเครือ่ งหมายถูกหน้า
ชื่อพาเนลที่ต้องการซ่อนไว้)

๐ เราสามารถปิดพาเนลโดยคลิกทีป่ มุ่ เมนู
บริเวณ
ขวามือของพาเนลทีต่ อ้ งการปิดแล้วเลือกคำสัง่ Close panel group

รวมกลุ่มพาเนล
๐ พาเนลบางพาเนลเรามักใช้งานร่วมกัน หรือมีลกั ษณะเหมือนกัน เราก็สามารถทำการรวมกลุม่ ได้
ตามความต้องการเพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน โดยให้คลิกทีป่ มุ่
แล้วคลิกเลือกคำสัง่
Grop <ชือ่ พาเนล> With

การย้ายตำแหน่งพาเนล
๐ เราสามารถย้ายตำแหน่งพาเนลได้โดยการคลิกเมาส์ทป่ี มุ่
ออกมาจากตำแหน่งเดิม

และทำการลาก

๐ หากต้องการนำพาเนลกับไปไว้ทเ่ี ก่าก็ให้ทำการ
คลิกเมาส์ทป่ี มุ่ และทำการลากกลับไปไว้ยงั ตำแหน่งเดิม

การซ่อน/แสดงพาเนลและปิดพาเนลทั้งหมด
๐ ในระหว่างทำงาน
เราอาจจำเป็นต้องใช้หรือไม่ใช้พาเนล
ซึ่งบางครั้งเราอาจต้องการให้พื้นที่การ
ทำงานเต็มจอและซ่อนพาเนลที่ไม่ต้องการ
โดยใช้คำสัง่ Window > Hide Panels
(หรือกดคียล์ ดั F4)

การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

๐ ในระหว่างทำงาน เราอาจทำการเปลีย่ นแปลงหน้าการแสดงผลของหน้าจอ
ตามความต้องการของเราซึ่งในบางครั้งเราอาจต้องการให้หน้าจอมีลักษณะการจัด
เรียงองค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนเดิม ก็สามารถทำได้โดยใช้คำสัง่
Window > Workspace Layout > Default

การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น
๐ เราสามารถทำการบันทึกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ การจัดองค์ประกอบของพาเนลต่าง ๆ ได้
ตามความต้องการของเราโดยใช้คำสัง่ Window > Workspace > Layout (และทำการตัง้ ชือ่ ตามทีเ่ ราต้องการ)

การใช้ Timeline และ Frame เบือ้ งต้น
เนือ้ หา ทัง้ หมดทีท่ ำงานกับ Flash จะถูกวางอยูบ่ น Timeline ตัวชีต้ ำแหน่ง (Playhead) จะเลือ่ นไป
ตามแนวของ Timeline และแสดงเฟรมทีอ่ ยู่ ณ ขณะนัน้ โดยเราสามารถเลือ่ น ตัวชีต้ ำแหน่งไปบน Timeline
ได้ในการแก้ไขงาน Flash ซึง่ Timeline ประกอบไปด้วย Frame และ Keyframe ซึง่ อาจเป็นช่วง ๆ หรือว่าง
เปล่าก็ได้ Frame ต่าง ๆ สามารถซ้อนเป็นชัน้ ๆ ได้โดยใช้ความสามารถของ Layer
Keyframe คือ จุดการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ บน Timeline เราอาจมีเนือ้ หาใหม่ใน keyframe
หรือทำการเปลีย่ นแปลง Animation บางส่วน ส่วน Frame จะถูก ใช้ระหว่าง Keyframe เพือ่ เติมส่วนของ
Animation หรือไทม์ไลน์ เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขเนือ้ หาต่าง ๆ ใน Frame เพราะหากเราทำการแก้ไข Frame
จะกลายเป็น Keyframe ต่อไป
ปุม่ แสดง/ซ่อน Layer
แสดง/ซ่อน Timeline
ปุม่ ล็อก/ปดล็อก Layer
ปุม่ แสดง Layer ให้เป็น Out line
Playhead

Layer
ชือ่ Layer

ลบ Layer

สร้าง Layer
สร้าง Layer folder
ใหม่
สร้าง Motion Guidelayer

รูปดินสอแสดงถึงการเลือกและทำงานอยู่บน
Layer ทีเ่ ลือกอยู่

ความเข้าใจเกีย่ วกับ Layer เบือ้ งต้น
Layer เป็นเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนทับกันเป็นลำดับชัน้ เพิม่ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ โดยบริเวณของ Layer
ทีไ่ ม่มรี ปู จะเห็นทุะลุถงึ Layer ด้านล่าง Layer แต่ละ Layer จะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นของตัวเอง การแก้ไขเนือ้ หา
หรือ Animation ใด ๆ กับ Layer หนึง่ จะไม่สง่ ผลกับอีก Layer หนึง่

นักออกแบบและพัฒนา Flash มักนิยมจัด
อ็อบเจ็กต์ประเภทเดียวกันไว้บนเลเยอร์เดียวกัน
ซึ่งจะทำให้การทำงานง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น
นอกจากนัน้ นักออกแบบและพัฒนา Flash ยังนิยม
สร้าง Layer folder เพือ่ การจัดเก็บ Layer
ทีม่ อี อ็ บเจ็กต์ใน Layer นัน้ คล้ายคลึงกัน
ดังรูปประกอบเป็นการจัดเรียงลำดับของ Layer
ทีด่ ที ำให้งา่ ยและสะดวกต่อการใช้งาน Flash

ชนิดของกราฟฟิกทีใ่ ช้งานใน Flash
กราฟิกชนิด Bitmap
ภาพกราฟิกชนิด Bitmap เป็นภาพทีเ่ กิดจากการนำจุดสีเล็กทีเ่ รียกว่าพิกเซล (Pixel) มารวมกัน
ความละเอียด ความสวยงามของภาพจึงขึน้ อยูก่ บั จำนวนความละเอียดของ Pixel

เมื่อขยายจะพบว่าภาพจะแตก

ข้อดี
ภาพชนิดนี้สามารถแสดงรายละเอียดได้ไกล้เคียงกับภาพจริง
สามารถแสดงภาพที่มีจำนวนสีหลากหลายสีได้ดี
ข้อเสีย
ภาพชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่ตามความละเอียดของภาพเพราะต้อง
ใช้จำนวนพิกเซลเพิม่ ขึน้ ตามความละเอียดของภาพ นอกจากนัน้
เมื่อนำภาพมาขยายจะทำให้ภาพมีความชัดเจนลดลงหรืออาจ
เห็นเป็นจุดสีแตกอยู่ในภาพ

กราฟิกชนิด Vector
ภาพกราฟิกชนิด Vector เกิดจากการคำนวณทางคณิตศิาสตร์เข้ามาช่วยสร้างเส้นและลวดลายต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์จะทำการเก็บค่ารายละเอียดเกีย่ วกับ อ็อปเจ็คนัน้ ๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร
ข้อดี
ภาพชนิดนีป้ รับหรือย่อขนาดได้ตามต้องการ โดยไม่มี
ผลต่อความละเอียดของภาพแต่อย่างไร นอกจากนี้
ภาพชนิดนีย้ งั มีขนาดไฟล์เล็กกว่า Bitmap (ในกรณีทก่ี ราฟิก
แบบ Vector มีจำนวนสีในภาพมากอาจทำให้ภาพมีขนาด
ใหญ่ได้)
ข้อเสีย
ภาพชนิดนี้ไม่เหมาะสมกับการนำเสนอภาพในลักษณะที่มี
ปริมาณสีมากเช่น ภาพถ่าย

เมื่อขยายจะพบว่าภาพไม่จะแตก

การใช้ Pen Tool เพือ่ สร้างกราฟิกแบบ Vector
Pen Tool เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึง่ ใน Flash เพือ่ ใช้สร้างภาพแบบกราฟิกชนิด Vectorโดยมีการใช้งาน
ดังนี้
๐ การวาดเส้นตรงให้ทำการคลิกที่
เพือ่ ทำการเลือกเครือ่ งจากนัน้ ให้คลิก 1 ครัง้ เพือ่
กำหนดจุดเริม่ ต้นและคลิกอีก 1 ครัง้ เพือ่ กำหนดจุดต่อไปเพือ่ สร้างเป็นเส้นตรง

คลิก ครัง้ แรกเพือ่
กำนหดจุดเริ่มต้น

คลิก
ครั้งที่สองในทิศทาง
ทีเ่ ราต้องการสร้างเส้น

ในกรณีทเ่ี ราต้องการวาดเส้นใหม่ทไ่ี ม่ตอ่ เนือ่ งกับเส้นเดิมทีเ่ รา ให้เรากลับไปคลิกที่
1ครัง้
หรือในขณะทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งมือ Pen Tool ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์บริเวณพืน้ ทีท่ ำงาน (Stage) 1ครัง้

๐ การวาดเส้นโค้งขณะทีอ่ ยูใ่ นการทำงานของ Pen Tool ให้คลิกทีจ่ ดุ เริม่ ต้นหนึง่ ครัง้ และยังไม่ปล่อย
เมาส์และให้ลากเมาส์เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและลักษณะของเส้นโค้ง จากนั้นให้คลิกที่จุดที่สองเพื่อสร้าง
และทำการลากเมาส์เพื่อกำหนดทิศทางและลักษณะของเส้นโค้งเส้นโค้ง

คลิกครั้งแรกเพื่อกำหนด
จุดเริม่ ต้น

ในขณะที่ทำการคลิกครั้งแรก
ไม่ปล่อยเมาส์และลาก
เมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการ
เพือ่ กำหนดลักษณะของเส้นโค้ง

คลิกครั้งที่สองและ
ในขณะที่ทำการคลิกนั้น
ไม่ปล่อยเมาส์และลาก
เมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการ
เพือ่ กำหนดลักษณะของเส้นโค้ง

๐ ในการใช้งาน Pen Tool เพือ่ สร้างเส้นโค้งนัน้ บางครัง้
เราอาจไม่ได้เส้นโค้งตามที่ต้องการในครั้งแรกซึ่งเราก็สามารถ
แก้ไขได้โดยใช้เครือ่ งมือ
Subselection Tool เพือ่ การ
ปรับแต่งและแก้ไข

หากทำการใช้ Subselection Tool คลิกและลากโดย
ปกติจะเป็นการปรับตำแหน่งของเส้นทั้งสองด้าน
หากเราต้องการปรับเพียงด้านเดียวก็ให้ทำการกด
ปุม่ Alt ค้างไว้เวลาคลิก

๐ ในกรณีทเ่ี ราต้องการวาดเส้นต่อจากเส้นเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เราคลิกทีเ่ ส้นเดิมของเราก่อน
จากนั้นให้เราคลิกที่จุดที่เราต้องการจะวาดภาพต่อ

การตัง้ ค่า Drawing Preferences
ปกติ Flash จะตัง้ ค่า Drawing Preferences ให้เราเป็นค่ามาตรฐานแต่เราสามารถทำการเปลีย่ น
แปลงค่าเหล่านีไ้ ด้เพือ่ ให้ใช้งานของเราง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึน้ โดยการใช้คำสัง่ Edit > Preferences >
Drawing และเปลีย่ นแปลงค่าตามรูปภาพประกอบ

ลักษณะของ Shape ใน Flash
การวาดภาพใน Flash นัน้ เมือ่ เราวาดรูปด้วยเครือ่ งมือต่าง ๆ เราก็จะได้รปู ทรง Shape
ซึง่ ประกอบด้วย Stroke และ Fill
๐ เส้นขอบ Stroke : เป็นโครงร่างของรูป
๐ ส่วนทีเ่ ป็นพืน้ รูป Fill : พืน้ ทีภ่ ายในเส้นของ
Stroke

Fill

เราสามารถเปลีย่ นสี Stroke และ Fill
ได้โดยการคลิกเลือก Shape นัน้ ๆ และเปลีย่ นสี
Stroke และ Fill ได้ท่ี Properties Inspector

การกำหนดรายละเอียดของรูปทีว่ าด
ใน Property Inspector มีรายละเอียดให้เรากำหนดดังนี้
สี Stroke
ลักษณะของ Stroke
ขนาดของ Stroke
กำหนดลักษณะของ Stroke เอง
กำหนดลักษณะ
ปลายเส้น

กำหนดความ
เรียบของเส้น
กำหนดขนาดและ
ตำแหน่ง

สี Fill

กำหนดลักษณะ
จุดเชื่อมต่อระหว่าง
เส้น

ใช้กำนหดการแสดงรูปแบบของเส้น
เวลาแสดงผล Movie เมือ่ มีการ Zoom in
และ Zoom Out

การใช้ Selection Tool
Selection Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเลือกและการปรับแต่งรูปทรง
๐ การปรับแต่งรูปทรง เมือ่ เราเลือกเครือ่ งมือ Selection Tool และทำการคลิกทีข่ อบของ Shape เรา
สามารถทำการปรับแต่ง Shape ของเราได้ตามทีเ่ ราต้องการ
คลิกทีข่ อบของ Shape และลากจะเป็นการปรับ
แต่งลักษณะของ Shpe ซึง่ โดยปกติ จะเป็นการ
ปรับแต่ง ในลักษณะรูปทรงโค้ง ซึง่ หากเราต้อง
การปรับแต่งให้เป็นรูปทรงเหลีย่ ม ให้กดปุม่
Alt ค้างเอาไว้

กด Alt ค้างไว้จะทำให้เป็นการปรับแต่งในลักษณะรูปทรงเหลีย่ ม

การใช้ Line Tool
Line Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเลือกวาดเส้นตรงมีวธิ กี ารในการใช้งานดังนี้
๐ การวาดเส้นตามปกติให้คลิกที่
และทำการคลิกเมาส์คา้ งไว้เพือ่ กำหนดจุดเริม่ ต้น ต่อมาลาก
เมาส์ไปยังตำแหน่งทีต่ อ้ งการ แล้วปล่อยเมาส์กจ็ ะได้เส้นตรงตามแนวทีเ่ ราลากเมาส์
เมือ่ เรากด Shift ค้างไว้ในขณะทีว่ าด
90ํ
45ํ
จะทำให้เราสามารถวาดเส้นตรงที่ทำมุม
0, 90,45 องศาได้

0ํ
Line Tool มี Options เพิม่ เติมคือเมือ่ คลิกทีป่ มุ่
หน้านั้นทำให้สามารถวาดเส้นได้อย่างต่อเนื่อง

จะเป็นการ Snap to Objects ทีไ่ ด้สร้างไว้กอ่ น

การใช้ Pencil Tool
Pencil Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเลือกวาดเส้นทีเ่ ป็นรูปทรงอิสระเหมือนกับการวาดภาพด้วย
ดินสอมีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่
และทำการลากเมาส์ไปตามทิศทางและรูปทรงทีต่ อ้ งการวาด

Pencil Tool มี Options ในการวาดดังนี้
๐ เมือ่ วาดเส้นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับเส้นตรงหรือเป็นมุมโปรแกรมจะ
ทำการปรับลักษณะเส้นให้มลี กั ษณะเส้นตรง แต่ถา้ เส้นทีว่ าดมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับเส้นโค้งโปรแกรมจะปรับเส้น ให้มลี กั ษณะเป็นเส้นโค้ง
๐ เมือ่ วาดเล้วโปรแกรมจะทำการปรับเส้นให้ มีลกั ษณะราบเรียบยิง่ ขึน้
๐ จะไม่มกี ารปรับแต่ง ผูว้ าดลากเส้นแบบใดก็จะได้เส้นแบบนัน้

การใช้ Oval Tool

จุดเริม่ ต้น

Oval Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเลือกวาดวงกลมและวงรี
โดยหากต้องการวาดให้เป็นวงกลม ให้กด Shift ค้างไว้ในคณะทีว่ าด
และหากต้องการให้วงกลมทำการวาดจากจุดศูนย์กลางให้กด Alt ค้างไว้
ในขณะที่ทำการวาด

ปกติจะวาดจาก
จุดเริม่ ต้นทีเ่ ริม่
คลิกวาด

กด Alt ค้างไว้จะ
วาดจากจุดศูนย์กลาง

การใช้ Rectangle Tool
Rectangle Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวาดรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าหรือสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั โดยมีวธิ กี ารใช้งาน
ดังนี้
๐ ให้คลิกที่
และทำการลากเมาส์ไปเพือ่ กำหนดลักษณะรูปสีเ่ หลีย่ มทีเ่ ราต้องการจะวาด
โดยหากเราต้องการทีจ่ ะวาดรูปสีเ่ หลีย่ มจัดตุรสั ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะทีว่ าด นอกจากนัน้ การกด Alt
ค้างไว้ในขณะที่วาดจะเป็นการวดรูปสี่เหลี่ยมโดยกำหนดจุดเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมที่วาด
Rectangle Tool มี Options เพิม่ ดังนี้
Set Coner Radiaus ใช้ปรับรูปทรงสีเ่ หลีย่ มทีว่ าดให้มมี มุ โค้งมนตามค่าทีเ่ รากำหนด โดยค่ายิง่ มาก
มุมก็จะยิ่งมีความโค้งมาก

การใช้ PolyStar Tool
PolyStar Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวาดรูปหลายเหลีย่ มและรูปดาว
๐ ให้คลิกที่
และทำการลากเมาส์ไปเพือ่ รูปทรงหลายเหลีย่ มหรือรูปดาวตามทีเ่ ราต้องการ
PolyStar Tool มี Options เพิม่ ซึง่ จะไม่เหมือนกับ Tool อืน่ ๆ เพราะ Options ของ PolyStar Tool จะไปอยูท่ ่ี
Property Inspector โดยมีการกำหนดค่าเพิม่ เติมดังนี้
กำหนดลักษณะให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือ
รูปดาว
กำหนดจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมหรือ
จำนวนแฉกของรูปดาว
กำหนดความลึกของแฉกของรูปดาว
มีคา่ ระหว่าง 0 และ 1
โดยค่าน้อยจะให้มุมแหลมมากขึ้น

0.00

1.00

การใช้ Brush Tool
Brush Tool เป็นเครือ่ งมือสำหรับวาดภาพระบายสี Brush Tool มีลกั ษณะคล้ายกับ Pencil Tool
แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Brus Tool วาดภาพออกมาเป็น Fill ส่วน Pecil Tool วาดภาพออกมาเป็น Stroke
โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่
และทำการลากเมาส์ไประบายสีตามทีต่ อ้ งการ โดยสีทร่ี ะบายออกมาจะมีลกั ษณะ
เป็น Fill
Brush Tool มี Options เพิม่ เติมดังนี้
กำหนดขนาดของ Brush
กำหนดเส้นของ Brush

ระบายสีตามปกติ
ระบายสีลงในบริเวณทีเ่ ป็น Fill
ระบายสีใช้ล่างออบเจ็กต์ที่มีอยู่แล้ว
ระบายสีเฉพาะบริเวณที่เลือก
ระบายสีเฉพาะบริวเณที่เราทำการ
คลิกเมาส์ครั้งแรก

การใช้ Ink Bottle Tool
Ink Bottle Tool เป็นเครือ่ งมือสำหรับเทสีให้เส้นขอบ หรือเรียกว่า Stroke
โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่
เพือ่ ทำการเทสีให้ Stroke (วัตถุทเ่ี ทสีลงไปได้ดว้ ย Ink Bootle Tool ต้องเป็น
Stroke เท่านัน้ )

การใช้ Paint Bucket Tool
Paint Bucket Tool เป็นเครือ่ งมือเทสีให้พน้ื รูปหรือเรียกว่า Fill
๐ ให้คลิกที่
เพือ่ ทำการเทสีให้ Fill (วัตถุทเ่ี ทสีลงไปได้ดว้ ย Paint Bucket Tool ต้องเป็น
Fill เท่านัน้ )
โดยปกติ Paint Bucket Tool
Paint Bucket Tool มี Options เพิม่ เติมดังนี้
จะอนุญาตให้เทสีได้กับรูปทรงปิดเท่านั้น
หากเราต้องการเทสีให้กับรูปทรงเปิดเรา
ต้องเลือก Options เพือ่ กำหนดขนาด
ให้เติมสีในวัตถุปิดเท่านั้น
ความกว้างของการเปิดของรูปทรง
ให้เติมสีในวัตถุเปิดน้อย
ให้เติมสีในวัตถุเปิดปานกลาง
ให้เติมสีในวัตถุเปิดมาก

การใช้ Eraser Tool
Eraser Tool เป็นเครือ่ งมือลบเส้น Stroke หรือสีพน้ื Fill มีวธิ กี ารใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่
จากนัน้ ให้ทำการคลิกและลากเมาส์บริเวณทีต่ อ้ งการจะลบ
Eraser Tool มี Options เพิม่ เติมดังนี้
ลบภาพแบบปกติ ซึง่ ภาพจะหายไปตามแนวทีล่ บ
ลบภาพเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็น Fill
ลบภาพเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็น Stroke
ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เราได้เลือกไว้
ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เราทำการคลิกครั้งแรก

Faucet ใช้สำหรับลบพืน้ ทีท่ ง้ั หมด
ทีท่ ำการคลิกลงไป ใช้ได้ทง้ั กับ
Fill และ Stroke

กำหนดขนาดและลักษณะของหัวแปรง

การใช้ Eyedroper Tool
Eyedropper Tool เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ดสู ขี องของวัตถุตา่ ง ๆ ทัง้ ในและนอก Stage
เพื่อนำมาเก็ไว้ใช้งานต่อไปมีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่
จากนัน้ นำ Eyedroper Tool ไปคลิกบริเวณทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะดูดสีมาใช้งาน
Paint Bucket Tool
โดยหลังจากเราทำการเลือกสีเสร็จแล้ว เครือ่ งมือของเราจะถูกเปลีย่ นเป็น
โดยอัตโนมัต

ความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับออบเจ็กต์
การทีจ่ ะปรับแต่งรายละเอียดของออบเจ็กต์บนเสตจเราต้องมีความเข้าใจ
พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับออบเจ็กต์เสียก่อนเพื่อที่เราจะ
สามารถจัดการปรับแต่งออบเจ็กต์ได้ตามที่เราต้อง

การเลือกออบเจ็กต์
ปกติเวลาทีเ่ ราทำการเลือกออบเจ็กต์โดยเครือ่ งมือ Selection Tool เราสามารถเลือกได้
1 ออบเจ็กต์โดยการคลิกเมาส์ และหากเราต้องการเลือกออบเจ็กต์มากกว่า 1 ออบเจกต์ ให้เรากด Shift พร้อม
กับการคลิกเลือกออบเจ็กต์ชิ้นที่เราต้องการเลือกต่อไป
นอกจากนัน้ เรายังสามารถทำการเลือกออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ
ได้ด้วยการลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์ที่เราต้องการ
ลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์ที่เราต้องการเลือก
หากเราดับเบิล้ คลิกทีอ่ อบเจ็กต์ทม่ี ที ง้ั Stroke และ Fill จะเป็นการเลือกทัง้ Stroke และ Fill ซึง่ วิธกี ารนี้
จะเป็นการสะดวกในการเลือกออบเจ็กต์ทม่ี ที ง้ั Stroke และ Fill ในครัง้ เดียว

การซ้อนกันของรูปทรงใน Flash
๐หากเราวาดออบเจ็กต์ทม่ี แี ต่ Fill ซ้อนกันโดย สี Fill ของออบเจ็กต์ทง้ั สองมีสเี หมือนกัน จะทำให้พน้ื ที่
ของออบเจ็กต์ทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกัน

นำมารวมกัน

ผลที่ได้คือออบเจ็กต์ถูกรวมกัน

๐หากเราวาดออบเจ็กต์ทม่ี แี ต่ Fill ซ้อนกันโดย สี Fill ของออบเจ็กต์ทง้ั สองมีสตี า่ งกัน จะทำให้พน้ื ที่
ของออบเจ็กต์ทง้ั สองถูกแยกออกจากกัน และบริเวณสีเดิมทีถ่ กู ทับจะหายไป

นำมารวมกัน

ผลที่ได้คือออบเจ็กต์ถูกแยกจากกัน
และบริเวณสีเดิมที่ถูกทับจะหายไป

๐หากเราวาดออบเจ็กต์ทเ่ี ป็น Stroke ทับลงบน Fill จะเป็นการแยกออบเจ็กต์ทเ่ี ป็น Fill ออกจากกัน
ซึ่งวิธีการนี้จะมีประโยชน์มากในการตัดหรือแยกออบเจ็กต์ออกจากกัน

การ Group ออบเจ็กต์เข้าด้วยกัน
การ Group ออบเจ็กต์เป็นการรวมออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกันมีขน้ั ตอนและประโยชน์ในการใช้งาน
ดังนี้
๐ หากเราต้องการนำออบเจ็กต์ทม่ี ี สี Fill หรือ Stroke แตกต่างกันมาซ้อนกันโดยไม่ให้
ออบเจ็กตัดกัน เราต้องใช้คำสัง่ Modify > Group เพือ่ รวมออบเจ็กต์ของเราเข้าไว้ดว้ ยกัน หรือกด Ctrl + G

ออบเจ็กต์ทม่ี สี ตี า่ งกันสามารถวางทับ
กันได้โดยไม่ตดั ออกจากกัน ด้วย
การใช้คำสัง่ Group

ความรูพ
้ น้ื ฐานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ Group
๐ ออบเจ็กทีถ่ กู สัง่ Group ล่าสุดจะถูกสัง่ ให้มาอยูบ่ นสุด
๐ หากเราทำการวาดภาพหรือระบายสีเพือ่ สร้างออบเจ็กใหม่
ลงบน Layer ทีม่ อี อบเจ็กเดิมทีถ่ กู สัง่ Group อยู่
ออบเจ็กใหม่ทเ่ี ราวาดจะอยูด่ า้ นล่าง ออบเจ็กทีเ่ ราสัง่
Groupไว้เสมอ

ทำการระบายสีลงบน
ออบเจ็กเดิมทีถ่ กู Group
ผลที่ได้คือสีที่ระบายจะไปอยู่
ด้านล่างออบเจ็กทีถ่ กู Group

๐ หาเราต้องการแก้ไขออบเจ็กทีถ่ กู Group
อยูใ่ ห้ทำการดับเบิล้ คลิกที่ ออบเจ็กนัน้ เพือ่ เข้าสูโ่ หมด
แก้ไข Group

แสดงสถานะให้รู้ว่าอยู่ใน
โหมดการแก้ไข Group

กำหนดสีโดยใช้พาเนล Color Mixer และพาเนล Color Swatches
Color Mixer เป็นพาเนลทีใ่ ช้ในการผสมสีและการไล่สตี ามทีต่ อ้ งการซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

เลือกประเภทของสี

เลือกสี Stroke
เลือกสี Fill
เปลีย่ นสีโดยการ
เปลีย่ นค่าตัวเลข
เปลี่ยนค่าความ
โปร่งใสของสี

เปลีย่ นสีโดยการ
คลิกลากสีต
เปลี่ยนค่าสีโดยพิมพ์เลขฐาน
16
สีเดิม
สีใหม่
เปลีย่ นสีให้กลับเป็นค่ามาตรฐาน ดำ/ขาว
เลือกไม่ใส่สใี ห้กบั Stroke หรือ Fill
สลับสีระหว่าง Stroke กับ Fill

ใน Color Mixer เราสามารถเลือกประเภทของสีทใ่ี ช้ได้ดงั นี้
None

Solid

Linear

Radial

Bitmap

สำหรับสีแบบ Linear หรือ Radial
ยังมี ค่าให้เราสามารถกำหนดสำหรับการไล่สไี ด้อกี

คลิกเลือกที่พอยเตอร์จากนั้นให้คลิกเลือกสีที่ต้องการ
เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสีในการไล่โทนสี

หากเราต้องการเพิ่มพอยเตอร์ในการไล่สีก็ให้เราคลิก
บริเวณแถบสีเพื่อสร้างพอยเตอร์ใหม่
หากต้องการลบให้คลิกที่พอยเตอร์และลากออก
ไปนอกบริเวณแถบสี

เราสามรถปรับแต่งลักษณะการไล่สีแบบ
ละเอียดได้โดยใช้เครือ่ งมือ Fill Transform Tool

Color Swatches เป็นเสมือนจานสีให้เราเลือกเปลีย่ นสี่ Stroke และ Fill นอกจากนี้
เรายังสามารถจัดการเก็บค่าสีตา่ ง ๆ ตามทีเ่ ราต้องการ

สำหรับเปลีย่ นสีแบบ Solid

สำหรับเปลี่ยสีแบบ
Linear, Radial, Bitmap
๐ หากเราใช้เครือ่ งมือ
Eyedropper Tool คลิกเลือกสีทไ่ี ม่มใี น Color Swatches สีทเ่ี ราเลือกนัน้
จะถูกจัดเก็บใน Color Swatches โดยอัตโนมัติ
๐ ในขณะทีเ่ ราเลือกสีใดสีหนึง่ อยูห่ ากเรานำเมาส์ไปวางบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งใน Color
Swatches (บริเวณทีเ่ ป็นสีเทา) เมาส์ของเราจะเปลีย่ นเป็นรูป และหากเราทำการคลิกเมาส์
ก็จะเป็นการนำสีทเ่ี ลือกในขณะนัน้ มาจัดเก็บใน Colour Swatches

การนำภาพแบบ Bitmap เข้ามาใช้งาน
Flash สามารถจัดการกับภาพแบบ Bitmap ได้หลากหลายชนิด โดยหากเราต้องการใช้งานก็ให้เราใช้
คำสัง่ File > Import >Import to Stage เพือ่ นำภาพมาไว้บน Stage ในทันทีเลย
หรือเราอาจใช้คำสัง่ File > Import >Import to Library เพือ่ นำภาพมาไว้ใน Library ก่อนจากนัน้ เราค่อยนำ
ภาพเข้ามาใช้ในภายหลัง

การกำหนดคุณสมบัตขิ องรูปภาพแบบ Bitmap
เพือ่ ไม่ให้ Flash มีชน้ิ งานใหญ่เกินไป เมือ่ เรานำภาพแบบ Bitmap เข้ามาใน Flash แล้วเมือ่ เราทำการ
Export Movie โปรแกรมจะทำการบีบอัดภาพของเราโดยอัตโนมัตซิ ง่ึ ถือเป็นค่ามาตราฐาน ซึง่ จะใช้กบั ภาพ
ทุกภาพ
นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกที่จะจัดการบีบอัดภาพของเราแต่ละภาพได้เองซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

๐ ให้ทำการดับเบิล้ คลิกทีร่ ปู นัน้ ๆ ในพาเลท Library ก็จะปรากฎ หน้าต่างมาให้เราตัง้ ค่าการบีบอัด
๐ ให้ทำการคลิกขวาทีร่ ปู นัน้ ๆ และเลือก Properties.. ก็จะปรากฎ หน้าต่างมาให้เราตัง้ ค่าการบีบอัด
บริเวณพืน้ ที่ Preview การบีบอัดของเรา
ซึง่ เราสามารถคลิกและลากเมาส์เพือ่ เลือ่ นดูรายละเอียดได้

หากต้องการตั้งค่าการบีบอัดเองให้ทำการยกเลิก
Options นี้
ตั้งค่าการบีบอัดตามที่เราต้องการ

การแก้ไขภาพ Bitmap

คลิกที่ Test หากต้องการดูผลการ
บีบอัด

ปกติเวลาทีเ่ รานำภาพแบบ Bitmap เข้ามาใน Flash เราจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือปรับแต่งค่า
ต่าง ๆ ได้ (เราทำได้เพียงแต่การย่อ/ขยาย) ซึง่ หากเราต้องการปรับแต่งแก้ไขภาพแบบ Bitmap เพิม่ เติมโดยใช้
คำสัง่ Modify > Break Apart หรือกด Ctrl +B

เมือ่ ใช้คำสัง่ Break Apart
แล้วเราจะสามารถปรับแต่งแก้ไขภาพได้มากยิ่งขึ้น

การเปลีย่ นภาพแบบ Bitmap ให้เป็น Vector
เราสามารถเปลีย่ นภาพแบบ Bitmap ให้เป็น Vector ได้ดว้ ยคำสัง่
Modify > Bitmap > Trace Bitmap... และกำหนดค่าในการแปลงภาพดังนี้

Color threshold : เป็นการกำหนดค่าระหว่าง 1 ถึง 500 ในการแปลงภาพแต่ละพิกเซลทีอ่ ยูต่ ดิ กันจะถูกนำมา
เปรียบเทียบกัน ถ้าค่าสีความแตกต่างของสีทง้ั สองมีคา่ มากกว่าสีทเ่ี รากำหนด จะถือว่าพิกเซลทัง้ สองเป็น
พิกเซลเดียวกัน ดังนัน้ ถ้าเรากำหนดค่าสูง ก็จะทำให้ภาพของเรามีรายละเอียดน้อย (ขนาดไฟล์เล็ก)
Minimum Area : กำหนดค่า 1 ถึง 100 เพือ่ ระบุจำนวนพิกเซลโดยรอบ ทีจ่ ะถูกนำมาพิจารณาการกำหนดสี
Curve Fit : กำหนดว่าต้องการให้ขอบมีความราบเรียบมากเพียงใด
Corner Threshold : กำหนดว่าจะให้รกั ษามุมแหลมในภาพไว้มากน้อยเพียงใด

การสร้างข้อความ
การสร้างข้อความใน Flash มีอยูส่ องลักษณะดังนี้
๐ การสร้างข้อความแบบอิสระ
เป็นวิธีการสร้างข้อความแบบพื้นฐาน
มีวธิ กี ารคือให้คลิกที่
จากนัน้
ให้คลิกที่บริเวณที่ต้องการพิมพ์
และทำการพิมพ์ข้อความ
การพิมพ์ขอ้ ความแบบอิสระเหมาะสำหรับข้อ
ความทีม่ คี วามยาวไม่มากนัก เช่น หัวข้อ
หรือ ข้อความทีเ่ ป็นปุม่ Link

ให้สังเกตการพิมพ์ข้อความแบบอิสระบริเวณ
ขอบมุมจะมีสัญลักษณะเป็นวงกลม
หากเราทำคลิกที่วงกลมบริเวณมุมของกล่องข้อความและ
ลากไป ก็จะเป็นการเปลีย่ นข้อความแบบอิสระ เป็นข้อความ
แบบกำหนดขอบเขต (วงกลมจะเปลีย่ นเป็นสีเ่ หลีย่ ม)
ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนค่ากลับคืนให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่
สีเ่ หลีย่ ม (สีเ่ หลีย่ มจะกลับเป็นวงกลม)

การสร้างข้อความแบบกำหนดขอบเขต
การสร้างข้อความใน Flash มีอยูส่ องลักษณะดังนี้
๐ การสร้างข้อความแบบกำหนดขอบเขต
มีวธิ กี ารคือให้คลิกที่
จากนัน้ ทำการคลิกและ
ลากเมาส์เพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการพิมพ์
และพิมพ์ข้อความในขอบเขตที่เลือกไว้
การพิมพ์ข้อความแบบกำหนดขอบเขต
เหมาะสำหรับข้อความที่มีความยาวมาก
หรือข้อความที่ทำการพิมพ์จากโปรแกรม
อืน่ และนำเข้ามาใน Flash โดยคำสัง่
Paste เช่น ข้อความทีเ่ ป็น Content
ของเว็บไซต์

ให้สังเกตการพิมพ์ข้อความแบบกำหนดขอบ
เขตขอบมุมจะมีสัญลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
หากเราทำคลิกที่วงกลมบริเวณมุมของกล่องข้อความและ
ลากไป ก็จะเป็นการย่อและขยายกล่องข้อความซึง่ จะส่งผล
กับข้อความข้างในด้วย

การกำหนดรูปแบบของข้อความ
กำหนดลักษณะของ
ข้อความที่จะสร้าง

กำหนดลักษณะ
กำหนดขนาด
การจัดข้อความ
ของตัวอักษร
กำหนดสี
ของตัวอักษร
กำหนดรูปแบบของ
ตัวหนา
ตัวอักษร
ตัวเอียง

กำหนดให้เป็นตัวยก
กำหนดระยะห่าง หรือตัวห้อย
ระหว่างตัวอักษร

กำหนดรูปแบบ
การ Render
ตัวอักษร

กำหนดให้มีการปรับช่องไฟตัวอักษรแบบอัตโนมัติ

กำหนด Link ให้กบั ข้อความโดยมีตวั เลือกเพิม่ เติมดังนี้
_ blank เปิดหน้าเพจใหม่ขน้ึ มา
_ parent แสดงบนหน้าเพจเดิมโดยลบหน้าเดิมออก
_ self แสดงในเพจหรือเฟรมเดียวกันทีแ่ สดงข้อความ
_ top แสดงเว็บเพจในเฟรม top
กำหนดย่อหน้า
กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
กำหนดระยะห่างขอบซ้าย
กำหนดระยะห่างขอบขวา

สร้างตัวอักษรในแนวนอน
สร้างตัวอักษรในแนวตั้งเรียงจากซ้ายไปขวา
สร้างตัวอักษรในแนวตั้งเรียงจากขวาไปซ้าย
ให้ใช้ตวั อักษรทีม่ ใี นเครือ่ งของ User ทำให้ขนาดไฟล์ Flash
มีขนาดเล็ก แต่หาก User ไม่มี Font ชนิดนัน้ ก็ไม่สามารถอ่านได้
ทำให้ตวั อักษรกลายเป็น Bitmap
ทำให้ตวั อักษรคมและชัดเจนสำหรับงาน animation
เหมาะสำหรับตัวอักษรทีม่ กี ารทำ animation
ทำให้ตวั อักษรคมและชัดเจนสำหรับการอ่าน เหมาะสำหรับ
ตัวอักษรทีเ่ ป็น Content ของ Website

ซิมบอลและอินสแตนซ์
ซิมบอล (Symbol) คือการนำออบเจ็กต์ทเ่ี ป็นภาพกราฟิก ปุม่ กด หรือมูฟวี่ มากำหนดเป็นต้นแบบ เพือ่
นำไปใช้เป็นส่วนประกอบในชิน้ งาน โดย Symbol ทีถ่ กู สร้างขึน้ จะถูกจัดเก็บไว้ใน Library
เราไม่สามารถนำ Symbol มาใช้งานบน Stage ได้โดยตรง แต่เราจะนำเพียงสำเนาของ Symbol หรือ
ทีเ่ ราเรียกว่า อินสแตนซ์ (Instance) มาใช้ ซึง่ หนึง่ Symbol สามารถ นำมาใช้งานเป็น Instance ได้หลายอัน
บน Stage โดยแต่ละ Instance อาจถูกปรับแต่งรายละเอียด เช่น ขนาด สี ฯลฯ แต่ทง้ั หมดก็มาจาก Symbol
Instance

Instance

Instance

เมือ่ เรานำ Symbol จาก Library มาใช้งานบน
Stage เราจะเรียก Symbol ทีเ่ รานำมาวางไว้บน
Stage ว่า Instance ซึง่ Instance เป็นเพียง
สำเนาของ Symbol เราสามารถเรียก Instance
มาใช้งานบน Stage ได้อย่างไม่จำกัดและถ้าเรา
ทำการปรับเปลีย่ น Instance ในลักษณะ
ต่าง ๆ ก็จะไม่สง่ ผลต่อ Symbol

Symbol

Instance

การเปลีย่ นแปลง Instance
จะไม่มผี ลกับ Symbol

Symbol ต้นแบบเมือ่ ถูกสร้างจะถูกจัดเก็บ
ไว้ใน Library

Symbol

Instance

การเปลีย่ นแปลง Symbol
มีผลกับ instance

การนำ Instance มาใช้งานซ้ำ ๆ กันบน Stage มีขอ้ ดีคอื จะช่วยให้ File Movie ของเรามีขนาดเล็กลง
กว่า การทีเ่ ราทำการสร้างรูปทรงแบบเดียวกันขึน้ มาใหม่บน Stage

การสร้าง Symbol
เราสามารถสร้าง Symbol ได้หลายวิธดี งั นี้
กรณีท่ี 1 : การสร้าง Symbol จาก ออบเจ็กต์ทม่ี อี ยูแ่ ล้บน Stage
วิธที ่ี 1 : คลิกเลือก ออบเจ็กต์ทเ่ี ราต้องการ
เปลีย่ นให้เป็น Symbol แล้วใช้คำสัง่
Modify > Convert to Symbol หรือกดปุม่
F8 ทีค่ ยี บ์ อร์ด
วิธที ่ี 2 : คลิกเลือก ออบเจ็กต์ทเ่ี ราต้องการ
และคลิกขวาแล้วเลือก Convert to Symbol...

กรณีท่ี 2 : การสร้าง Symbol ขึน้ มาใหม่
ให้ใช้คำสัง่ Insert >New Sybol...
หรือกดปุม่ Ctrl + F8 ทีค่ ยี บ์ อร์ด

หลังจากนัน้ จากมีหน้าต่าง เปิดขึน้ มา ให้เราตัง้ ชือ่ และเลือกประเภทของ Symbol ตามทีเ่ ราต้องการ

ตัง้ ชือ่
เลือกประเภทของ
Symbol

การแก้ไข Symbol
ให้เราทำการ ดับเบิล้ คลิกที่ Instance ของ Symbol นัน้ ๆ บน Stage หรือทำการดับเบิล้ คลิกทีไ่ อคอน
ของ Symbol นัน้ บนพาเลท Library
คลิกทีน่ เ่ี พือ่ กลับสู่ Stage
เราอาจเรียกการเข้าไปแก้ไข Symbol ในลักษณะ
อย่างนีว้ า่ Edit In Pace ซึง่ เราสามารถทำการแก้ไข
หรือจะทำการเพิม่ Layer ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้เหมือนกับ
ออบเจ็กต์ หนึง่ ใน Stage
โดยเราอาจกล่าวได้วา่ Symbol ก็เหมือนกับการนำ
ไฟล์ Flash มาซ้อน ไฟล์ Flash อีกทีหนึง่ เพราะใน Symbol
จะมี Time line และ Layer เป็นของตัวเอง

การเปลีย่ น Instance ให้กลับกลายเป็น ออบเจ็กต์
เป็นการเปลีย่ น Instance ให้กลับกลายเป็นกราฟิกธรรมดา
โดยสามารถทำได้โดยเลือกคำสัง่ Modify > Break Apart หรือ
กดคีย์ Ctrl B ทีเ่ ป้นคียบ์ อร์ด

การทำสำเนาให้กบั Symbol
การทำสำเนาให้กบั Symbol เป็นการคัดลอก
Symbol โดยสามารถทำได้โดยการคลิกเมาส์
ทีบ่ ริเวณไอคอนของ Symbol ในพาเลท Library
และเลือก Duplicate

จากนัน้ ให้ตง้ั ชือ่ ใหม่ให้กบั Symbol ทีเ่ รา
ทำการทำสำเนา

การนำ Instance มาใช้งาน
หลังจากทีเ่ ราได้สร้าง Symbol มาใช้งานแล้ว เราสามารถ นำ Instance ของ Symbol ทีเ่ ราได้สร้าง
มาใช้งานได้ โดยให้เราคลิกทีไ่ อคอนของ Symbol บนพาเนล Library และลากมายัง Stage

คลิกและลากมายัง Stage

การปรับสีให้ Instance
ข้อได้เปรียบอีกอย่างในการใช้งาน Instance ก็คอื หากลองสังเกตดูให้ดที ่ี Property Inspector ของ
Instance จะมีตวั เลือกเพิม่ ขึน้ มาให้เราได้ปรับแต่งสีเพิม่ เติม ซึง่ ตัวเลือกนีจ้ ะไม่มใี นออบเจ็กต์แบบธรรมดา
ทีไ่ ม่ได้เป็น Instance
ตัวเลือกปรับแต่งสีที่เพิ่มขึ้นมา

Symbol Movie Clip
หากเราทำการเปลีย่ น ออบเจ็กต์ ให้กลายเป็น Movie Clip เราจะเห็นว่าใน Property Inspector ของ
Instance จะมีตวั เลือกเพิม่ เติมคือ เราสามารถใส่ Filters และทำการ Blend ให้กบั Instance ของเราได้

การใช้งาน Filters
ฟิลเตอร์คอื รูปแบบพิเศษใช้ในการตกแต่งออบเจ็กต์ เราสามารถใส่ Filters ให้กบั Instance ของ
Movie Clip, Button และ ตัวอักษร โดยเราเรียกใช้ Filters ผ่าน Property Inspector ในแท็บ Filters
รายละเอียดของ Filters ต่าง ๆ มีดงั นี้
Drop Shadow : เป็นลักษณะการใส่เงาให้กบั วัตถุ
ปรับความเบลอในแนวตั้ง/แนวนอน

กำนดคุณภาพ
ของเงา
ความเข้ม
ของเงา
Blur : เป็นลักษณะการปรับวัตถุให้เบลอ (ไม่คมชัด)

Glow : เป็นการสร้างแสงรัศมีจากขอบของวัตถุ

เลือกสี

กำหนดให้ส่วนที่
เป็นพื้นของวัตถุ
โปร่งใส

องศาของเงา
ระยะห่างระหว่าง
ระหว่างวัตถุ/เงา

เงาด้านในวัตถุ
แสดงเฉพาะเงา
ซ่อนวัตถุ

Bevel : เป็นการสร้างวัตถุให้มคี วามนูน

เลือกสีเงาของวัตถุ

เลือกว่าจะให้
นูนจากข้างใน Inner
นูนจากข้างนอก Outer
นูนทัง้ ในและนอก Full

เลือกสีความสว่างของวัตถุ
Gradient Glow : เป็นการไล่เฉดสีให้กบั สีรศั มีของวัตถุ

Gradient Bevel : เป็นการไล่เฉดสีให้เงามีความนูนขึน้ มา

Adjust Color : เป็นการปรับแต่งสี ความคมชัด ความมืด - สว่างให้กบั วัตถุ

ปรับไล่เฉสี

การบันทึก Filters :
เราสามารถทำกับบันทึกค่าการปรับแต่ง Filters
ของเราไว้เพือ่ การสะดวกต่อการเรียกใช้ ในครัง้ ต่อ ๆ
ไปได้โดยเลือกคำสัง่ Presets > Save As ...

การใช้งาน Blend
การ Blend หรือ Blending เป็นการตกแต่งภาพให้มกี ารแสดงสีสนั แตกต่าง ไปจากภาพปกติ โดย
อาศัยระหว่างสีทซ่ี อ้ นกัน ให้มคี วามกลมกลืนจนกลายเป็นภาพทีม่ สี สี นั ใหม่ โดยมีคำศัพท์ 3 คำทีเ่ ราควรรู้
ในการใช้งาน Blending Mode 8nv
1.Base Color เป็นสีของรูปทีเ่ ป็นแบ็คกราวด์หรือสีเดิม
2.Blend Color เป็นสีของรูปทีน่ ำมาซ้อนทับแบ็คกราวด์
3.Result Color เป็นผลของสีของภาพทีไ่ ด้ทำการ Blending

Base Color

Blend Color

โหมดต่าง ๆ ของ Blend
Nomal : โหมดปกติ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงค่าใด ๆ

Layer : โหมดนีต้ อ้ งใช้งานร่วมกับ Alpha และ Erase

Darken : เป็นการเปลีย่ นสีเฉพาะพืน้ ที่ ถ้าพืน้ ทีไ่ หนมีความมืดมากกว่า
พื้นที่นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนสี

Mutiply : ผสมสีโดยการเพิม่ สีของ Blend Color ลงไปน Base Color
จะได้ภาพที่มืดขึ้น

Lighten : ส่วนของ Base Color ทีม่ ดื กว่า Blend Color จะถูกแทนด้วย
Blend Color แต่สว่ นทีส่ ว่างกว่าจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

Screen : ทำให้ Blend Color ซีดหรือจางลง

Overlay : สีของ Base Color จะไม่เปลีย่ น แต่จะถูกสะท้อนด้วยค่าความ
สว่างทีเ่ กิดจากสีของ Blend Color

Hard light : ผลทีไ่ ด้จะเหมือนกับการฉายแสงสปอร์ตไลท์มาทีภ่ าพ โดย
ถ้าสีของ Blend Color มีความสว่างมากกว่าสีเทา 50 % Result Color ทีไ่ ด้
จะดูสว่างขึน้ ถ้า Blend Color มีความมืดมากว่า 50 % Result Color ทีไ่ ด้
จะมีความมืดมากขึ้น

Add : เพิม่ ความสว่างให้กบั Blend Color ซึง่ จะทำให้ภาพดูนมุ่ นวล

Subtract : ให้ผลตรงกันข้ามกับ Add โดยจะลดทอนความสว่างของ Blend
Color ให้มดื ลง

Difference : เป็นการแสดงค่าสีทเ่ี กิดจากการผลต่าง ของค่าความสว่าง
ระหว่าง Base Color และ Blend Color สีไหนมีคา่ ความสว่างมากกว่า
Result Color ก็จะออกไปทางสีนน้ั ซึง่ ถ้าสีใดสีหนึง่ เป็นสีขาว Result Color
ก็จะเป็นอีกสีหนึง่ ทันที และถ้าสีใดเป็นสีดำ Result Color จะไม่มกี ารเปลีย่ น

Invert : เปลีย่ น Blend Color ให้ตรงกันข้ามกับ Base Color ทัง้ ภาพ

ในส่วนของ Alpha และ Erase จะมีวธิ กี ารใช้งานทีแ่ ตกต่างจากโหมดการ Blend อืน่ ๆ ดังนี้

1. ให้นำภาพ Bitmap วางบน Stage
จากนัน้ ให้เปลีย่ นเป็น Symbol แบบ
Movie Clip

2. ดับเบิล้ คลิกที่ Instance ของ Movie Clip ทีเ่ ราสร้างขึน้ มา
ใหม่เพือ่ เข้าไปแก้ไข Movie Clip

3. สร้าง Layer ขึน้ มาใหม่ 1 Layer จากนัน้ ให้วาดสีเ่ หลีย่ ม
ขึน้ มาทับรูป Bitmap ของเรา

4. ใช้ Eraser Tool
ลบบริเวณรูปรถยนต์ ใน Layer
ทีเ่ ราได้สร้างขึน้ มาใหม่ (อาจทำการปรับลดค่า Alpha
เพือ่ ให้มองเห็น Layer ด้านล่างพือ่ ให้สะดวกต่อการ
ใช้ Eraser Tool ลบ จากนัน้ จึงค่อยปรับค่ากลับคืน)

5. ทำการเปลีย่ นสีเ่ หลีย่ มทีเ่ ราพึง่ ทำการลบไปแล้ว
ให้กลายเป็น Symbol แบบ Movie Clip จากนัน้
ใส่ Filters > Blur

7. ทำการเปลีย่ นโหมดการ Blend ของสีเ่ หลีย่ มของเราให้เป็น
Erase

8. คลิกทีน่ ่ี เพือ่ กลับไปทำงานยัง Stage หลัก

9. ทำการเปลีย่ น โหมดการ Blend ให้เป็น
Layer ก็จะเห็นผลดังภาพ คือบริเวณทีถ่ กู
Eraser Tool ลบออกไปจะปรากฎภาพรถ
ส่วนภาพในบริเวณที่ไม่ได้ลบออกไปจะหายไป

ในขัน้ ตอนที่ 7 หากเราทำการเปลีย่ นโหมดการ
Blend ของสีเ่ หลีย่ มให้เป็น Alpha
ก็จะได้ค่ากลับกันดังรูป

Frame และหลักการสร้างภาพเคลือ่ นไหว
Frame คือช่องแสดงภาพแต่ละจังหวะทีเ่ มือ่ นำมาแสดงตามลำดับอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดภาพ
เคลือ่ นไหวซึง่ Frame ทีถ่ กู แสดงบน Stage คือเฟรมทีต่ วั เลือ่ น Play head ชีอ้ ยู่

Play head

ความหมายของ Frame แต่ละประเภทบน Time Line
ช่อง Frame บน Time Line จะบ่งบอกถึงประเภทของเนือ้ หาใน Frame นัน้ โดยแสดงลักษณะที่
แตกต่างกันดังนี้
Frame เปล่าทีไ่ ม่มกี ารไล่ ออบเจ็กต์ไว้

Keyframe เปล่าทีไ่ ม่มกี ารไล่ ออบเจ็กต์ไว้

Keyframe ทีม่ กี ารใส่ ออบเจ็กต์ไว้
Keyframe เดีย่ วในเฟรมทัง้ หมดจะเป็นตาม Key Frame แรกทีด่ า้ นซ้ายสุด และมีกรอบ
สี่เหลี่ยมที่เฟรมสุดท้ายที่จะแสดงภาพหนึ่ง

การสร้างภาพเคลือ่ นไหวแบบ Frame by Frame
เป็นการระบุขอ้ มูลทุก Frame ด้วยตัวเอง ได้แก่ ออบเจ็กต์ ในเฟรม และรายละเอียดต่าง ๆ ของออบ
เจ็กต์นน้ั ๆ ได้แก่ตำแหน่งขนาด มุมหมุน โทนสี การสร้างภาพเคลือ่ นไหวด้วยวิธกี ารนีใ้ ช้เวลามาก เพราะต้อง
กำหนดองค์ประกอบของ ออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ ด้วยตัวเอง ทีล่ ะ Frame

เริม่ ต้นชิน้ งานมีเพียง Frame เดียวในทุก ๆ Layer

ทำการใส่ Keyframe
ให้กบั ทุก ๆ Layer

ปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทีต่ อ้ งการ
นอกจากนั้นเรายังสามารถนำ
ออบเจ็กต์อื่นมาแทนออบเจ็กต์เดิมของเราด้วย
ตา, แว่น, คิว้ ถูกปรับตำแหน่ง
ปากและหน้าถูกเปลี่ยนเป็นออบเจ็กต์อื่น

การเพิม่ Frame
คลิกขวาทีต่ ำแหน่งทีต่ อ้ งการเพิม่ Frame และเลือกคำสัง่
๐ Insert Keyframe หรือกดคียล์ ดั F6 (หรือคลิกเลือกตำแหน่งเฟรม
และเลือกคำสัง่ Insert > Timeline > Keyframe
๐ Insert Blank Keyframe หรือกดคียล์ ดั F7 เพิม่ คียเ์ ฟรมว่าง
(หรือคลิกเลือกตำแหน่งเฟรม และเลือกคำสัง่ Insert >Timeline>
Blank Keyframe)
๐ เราสามารถ Insert Keyframeใหักบั หลาย ๆ Layer พร้อมกัน
ได้โดยการกด Shift และทำการเลือก Layer ทีเ่ ราต้องการจะใส่
Keyframe และเลือกคำสัง่ Insert > Timeline > Keyframe
การกด Shift และทำการเลือก Layer

การจัดการกับ Frame
ก่อนทีเ่ ราจะทำสิง่ ใด ๆ ให้กบั
Frame เราจะต้องเลือกเฟรมนัน้ ๆ
เสียก่อนโดยให้เราทำการคลิก Frame นัน้ ๆ
ได้เลยและถ้าหากเราต้องการเลือกหลาย ๆ
เฟรมพร้อมกันให้กด Shift ค้างไว้
ในขณะเลือก
Shift ค้างไว้และทำการคลิกถ้าต้องการ
เลือกหลาย ๆ Frame พร้อมกัน

การแทรก Frame และ Keyframe
๐ ถ้าต้องการเพิม่ Frame แทรกระหว่างกลางหลังจากได้มกี ารกำหนด Keyframe แล้วให้คลิกขวาที่
ตำแหน่งทีเ่ ราต้องการเลือกและใช้คำสัง่ Insert Frame หรือกด F5
๐ ถ้าต้องการเพิม่ Keyframe แทรกระหว่างกลางหลังจากได้มกี ารกำหนด Keyframe
แล้วให้คลิกขวาทีต่ ำแหน่งทีเ่ ราต้องการเลือกและใช้คำสัง่ Insert Keyframe หรือกด F6

การลบ Frame และ Keyframe
๐ ถ้าต้องการลบ Frame หรือ
Keyframe ใด ๆ บน Timeline ให้คลิกขวาที่
ตำแหน่ง ทีเ่ ราต้องการเลือกและใช้คำสัง่
Remove Frame หรือกด Shift + F5

การ Copy Frame และ Keyframe
๐ เราสามารถทำการ Copy Frame/Keyframe ได้โดยการคลิกเพือ่ เลือกตำแหน่งของ Frame/
Keyframe ทีเ่ ราต้องการ Copy และทำการคลิกขวาจากนัน้ เลือก Copy Frame

คลิกเลือก Frame ทีต่ อ้ งการ และคลิกขวาเลือกคำสัง่
Copy Frames
จากนั้นให้เราทำการเลือกบริเวณเฟรมที่เราจะวางและทำการ
คลิกขวาและเลือกคำสัง่ Paste Frame

การย้ายตำแหน่ง Keyframe
เราสามารถทำการย้ายตำแหน่งของ Keyframe ได้โดยทำการเลือก Keyframe
ที่เราต้องการและทำลากมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

คลิกและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การสร้างแอนิเมชัน่ ด้วย Shape Tween
Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลือ่ นไหวโดยแปลงจากรูปทรงหนึง่ ไปอีกรูปทรงหนึง่ โดยโปรแกรม
Flash จะคำนวน Frame แทรกระหว่างทัง้ สอง Frame ให้เอง
โดยวิธกี ารสร้าง Shape Tween มีดงั นี้
1. ทำการสร้างรูปทรงวงกลมลงในเฟรมแรก เพือ่ กำหนด Shape เริม่ ต้น
สร้างวงกลมให้ Frame แรก

2. ไปทีเ่ ฟรม 15 และทำการ Insert Keyframe
และลบรูปวงกลมทึ้งไปจากนั้นสร้างรูปดอกไม้
ขึน้ มาเพือ่ กำหนดให้เป็น Shape ทีเ่ ราต้องการ
เปลี่ยน

สร้างรูปดอกไม้ขึ้นมา
กลับไปคลิกที่ Frame แรก
3. กลับไปคลิกที่ Frame แรกจากนัน้ ไป
เลือกที่ Properties และเลือก Tween
เป็นแบบ Shape

เลือก Shape Tween

ออบเจ็กต์แรก

Flash คำนวณ
Frame ระหว่างกลางให้

ออบเจ็กต์ที่สอง

ในบางครัง้ เมือ่ เรา ทำการแอนิเมชัน่ แบบ Shape Tween เราจะพบว่าเราจะไม่ได้ Shape ตามทีเ่ รา
ต้องการ ซึง่ เราสามารภแก้ไขแอนิเมชัน่ ให้ได้ตามแบบทีเ่ ราต้องการได้โดยใช้คำสัง่ Modify > Shape > Add
Shape Hint

ไม่ได้แอนิแมชั่นตามที่เราต้องการ

ใช้คำสัง่ Shape Hint เพือ่ แก้ไข

โดยวิธกี ารใช้งาน Shape Hint นัน้ ให้เราเลือกที่ Frame แรกจากนัน้ ให้ใช้คำสัง่ Modify > Shape > Add
Shape Hint จากนัน้ ให้นำ Shape Hint ไปวางยังตำแหน่งมุมทีเ่ ราต้องการจะเป็นจุดยึดในการเปลีย่ นรูปทรง
จากนัน้ ให้คลิกเพือ่ เลือก Frame ทีส่ อง และลาก Shape Hint ไปวางยังตำแหน่งมุมของ ออบเจ็กต์ทส่ี อง

ใช้คำสัง่ Modify > Shape > Add
Shape Hint ใน Frame ที่ 1 และนำ
Shape Hint ไปวาง ยังมุมของออบเจ็กต์
ทีแ่ รก

ไปยัง Frame ทีส่ อง และนำ Shape Hint
ไปวางยังมุมของออบเจ็กต์ที่สอง

เทคนิคเพิม่ เติมเกีย่ วกับการทำ Shape Tween
๐ การทำ Shape Tween ใน 1 Layer เราควรมีออบเจ็กต์เพียง 1 ออบเจ็กต์
๐ ในการทำ Shape Tween นัน้ ออบเจ็กต์ควรมีลกั ษณะคล้ายกัน เช่น หาก ออบเจ็กต์เริม่ ต้นมี
เพียง Fill ออบเจ็กต์ทเ่ี ราต้องการให้เปลีย่ นแปลงเราก็ควรจะให้มแี ต่ Fill ไม่ควรมี Stroke
ออบเจ็กต์เริม่ ต้นมีเพียงแต่ Fill

ออบเจ็กต์ทต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงก็ควรจะมีแต่ Fill

การสร้างแอนิเมชัน่ ด้วย Motion Tween
เราสามารถสร้างแอนิเมชัน่ แบบ Motion Tween โดยมีขน้ั ตอนดังต่อไปนี้
1. สร้าง ออบเจ็กต์ ใด ๆ ก็ได้ใน Frame แรก โดยถ้าออบเจ็กต์ของเรามีหลายชิน้ ประกอบกันเราก็ควรสัง่
Group ให้เป็นชิน้ เดียวกันหรือเปลีย่ น ออบเจ็กต์ให้เป็น Symbol เสียก่อน

สร้าง ออบเจ็กต์ ใด ๆ ก็ได้ใน Frame แรก

ถ้าออบเจ็กต์ มีหลายชิน้ ให้เปลีย่ น ออบเจ็กต์
ให้เป็น Symbol ก่อน หรือจะทำการ Group
ออบเจ็กต์ไว้ก็ได้

2. ไปยัง Frame ทีเ่ ราต้องการกำหนดขอบเขตความยาวของ แอนิแมชัน่ ของเราจากนัน้ ใช้คำสัง่
Insert Keyframe

ใช้คำสัง่ Insert Keyframe
3. ทำการเปลีย่ นตำแหน่งและขนาดของ ออบเจ็กต์ของเราใน Keyframe ทีเ่ ราพึง่ สร้างขึน้ มาใหม่

ออบเจ็กต์เฟรมที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

ออบเจ็กต์เฟรมแรก

ทำการเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดของออบเจ็กต์

กลับไปคลิกที่ Frame แรก

4. กลับไปคลิกที่ Frame แรกจากนัน้ ไป
เลือกที่ Properties และเลือก Tween
เป็นแบบ Motion

เราจะเห็นออบเจ็กต์ของเราทำ
แอนิเมชั่นตามที่เรากำหนดไว้

รายละเอียดของ Tween ทีเ่ ราสามารถปรับแต่งได้

Tween : เลือกรูปแบบของ Tween ซึง่ มี 2 ชนิดคือ Motion Tween และ Shape Tween
Ease : กำหนดอัตราเร็วของการเคลือ่ นไหวในแต่ละเฟรม
๐ ถ้ากำหนดค่าเป็น 0 การเคลือ่ นไหวจะเร็วคงที่
๐ ถ้ากำหนดค่าเป็นลบ (สังเกตคำว่า In) การเคลือ่ นไหวจะเริม่ ต้นช้า และเร่งความเร็วในช่วงท้าย
เรียกว่า Easing in
๐ ถ้ากำหนดค่าเป็นบวก (สังเกตคำว่า Out) การเคลือ่ นไหวจะเริม่ ต้นเร็ว และลดความเร็วลงใน
ช่วงท้าย เรียกว่า Easing Out
Scale : คลิกทีต่ วั เลือกนี้ ถ้าต้องการให้มกี ารเปลีย่ นแปลงขนาดของออบเจ็กต์โดยพิจารณาจาก Keyframe
เริม่ ต้น และ Keyframe สุดท้าย
Rotate : เป็นการกำหนดการหมุนของวัตถุ

๐ None ไม่ให้หมุนออบเจ็กต์
๐ Auto หมุนออบเจ็กต์ไปในทิศทีเ่ คลือ่ นไหวสัน้ ทีส่ ดุ
๐ Clock Wise (CW) หมุนออบเจ็กต์ตามเข็มนาฬิกา
๐ Counter Clockwise (CCW) หมุนออบเจ็กต์ทวนเข็มนาฬิกา
Orient to Path : กำหนดให้ออบเจ็กต์วง่ิ ตามเส้น Path โดยให้หมุนไปตามทิศทางทีเ่ ราต้องการ
Syn : ใช้สำหรับปรับอัตราเร็วของการเคลือ่ นไหวให้ตรงกันระหว่าง Timeline หลักกับ Timeline ย่อย ๆ
Snap : ให้ออบเจ็กต์ยดึ เส้นไกด์ตลอดเวลา

เทคนิคเพิม่ เติมเกีย่ วกับการทำ Motion Tween
๐ การทำ Motion Tween นัน้ ยิง่ Keyframe เริม่ ต้นกับ Keyframe สุดท้ายของเรามีความแตกต่าง
กันมากเพียงใด ก็จะมีผลกับการเคลือ่ นไหวของเรามากเท่านัน้ เช่น ถ้า Keyframe เริม่ ต้นออบเจ็กต์มขี นาดเล็ก
มาก Keyframe สุดท้ายออบเจ็กต์มขี นาดใหญ่มากก็จะทำให้ แอนิเมชัน่ ของเราเป็นการเปลีย่ นแปลงจากเล็ก
ไปใหญ่มาก
๐ ถ้าออบเจ็กต์ของเรามีหลายชิน้ ประกอบกันเราก็ควรสัง่ Group ให้เป็นชิน้ เดียวกันหรือเปลีย่ น
ออบเจ็กต์ให้เป็น Symbol เสียก่อน
๐ เราสามารถทำแอนิเมชัน่ การเปลีย่ นสีได้ได้
ใช้ Color : ที่ Properties

ใช้งานปุม่ Swap... ช่วยสร้างงานแอนิเมชัน่
หากคุณได้เตรียมสร้างออบเจ็กต์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะสร้างงานแอนิเมชัน่ ของคุณเอาไว้ ใน Library แล้วคุณ
สามารถใช้ปมุ่ Swap ช่วยในการเปลีย่ น ออบเจ็กต์บน Stage กับ ออบเจ็กใน Library ได้
1. ให้คลิกที่ Frame ทีส่ องและคลิกขวาเลือกคำสัง่ Insert Keyframe

2. คลิกเลือกออบเจ็กทีต่ อ้ งการเปลีย่ น
คลิกทีป่ มุ่ Swap ใน Properties จากนัน้ เลือก
รูปที่ต้องการเปลี่ยน

เราสามารถทำตามขั้นตอนนี้
ซ้ำเพือ่ สร้างงานแอนิเมชัน่ ได้ เช่นใน
กรณีตวั อย่างนีค้ อื เปลีย่ นปากไปเรือ่ ย ๆ
ก็จะได้แอนิเมชั่นการพูดของตัวละคร

การทำใช้งาน Motion Guide เพือ่ สร้างงานแอนิเมชัน่
เราสามารถสร้างเส้นขึน้ มา เป็น Guide ให้ออบเจ็กต์ของเราวิง่ ตามเส้น Guide ของเราได้โดยมีวธิ กี าร
ดังต่อไปนี้
1. สร้างเส้นขึน้ มา 1เส้นเพือ่ เป็นเส้น Guide (เส้น
ควรเป็นเส้นแบบเปิด

2. สร้างออบเจ็กต์ขน้ึ มา 1 ชิน้ และให้อยูค่ นละ
Layer กับ เส้นของเรา (ถ้าออบเจ็กต์มหี ลายชิน้
ให้สง่ั Group เอาไว้หรืออาจเปลีย่ นให้เป็น Symbol)

3. ทำการคลิกขวาที่ Layer เส้นและเลือกคำสัง่ Guide

4. ลาก Layer เส้นเข้าไปอยูใ่ น Layer Guide

5. ทำการเพิม่ Key Frame ให้กบั Layer
ทั้งสองเพื่อกำหนดความยาวของแอนิเมชั่น

6. ดูให้แน่ใจว่า
Snap เปิดใช้งานอยู่
จากนัน้ ไปที่ Frame แรกของ Layer
ออบเจ็กต์ และเลือ่ นออบเจ็กต์ของเราไปยัง
บริเวณจุดเริ่มต้อนของเส้น

7. ให้คลิกเลือกที่ Frame สุดท้าย
จากนัน้ เลือ่ น ออบเจ็กต์ไปยัง
จุดสิ้นสุดของเส้น

8. คลิกเลือก Frame แรกของ
Layer ออบเจ็กต์จากนัน้ คลิกขวา
และเลือก

9. หากคลิกเลือก Frame แรกของ
Layer และสังเกตดูจะเห็นที่
Properties จะมีตวั เลือกเพิม่ เติม
ดังนี้

Orient to Path : กำหนดให้ออบเจ็กต์วง่ิ ตามเส้น Path โดยให้หมุนไปตามทิศทางทีเ่ ราต้องการ
Syn : ใช้สำหรับปรับอัตราเร็วของการเคลือ่ นไหวให้ตรงกันระหว่าง Timeline หลักกับ Timeline ย่อย ๆ
Snap : ให้ออบเจ็กต์ยดึ เส้นไกด์ตลอดเวลา

Botton
ปุม่ กด (Botton) เป็น Symbol ประเภทหนึง่ ทีท่ ำให้ผใู้ ช้สามารถโต้ตอบกับชิน้ งานทีส่ ร้างขึน้ ได้ โดยเรา
สามารถนำปุ่มกดมาใช้งานประยุกต์ร่วมกับคำสั่งได้อย่างหลากหลาย
เฟรม Up
เฟรม Over
เฟรม Down
เฟรม Hit

เป็นสถานะปกติของปุม่ กด คือ เป็นสถานะเริม่ ต้น
ของปุม่ เมือ่ ผูใ้ ช้ยงั ไม่ได้ทำการโต้ตอบใด ๆ
เป็นสถานะเมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้เมาส์มาวางอยู่เหนือ
ปุ่ม
เป็นสถานะที่เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกบนปุ่ม
ผูใ้ ช้จะไม่สามารถเห็นสถานะนีข้ องปุม่ แต่ใช้สำหรับ
กำหนดขอบเขตการทำงานของปุ่ม

วิธกี ารสร้างปุม่ กด
1) ให้เราทำการคลิกเมาส์ขวาทีบ่ ริเวณวัตถุใด ๆ ก็ได้บน Stage จากนัน้ เลือก Convert to Symbol

2) เลือกชนิดของปุม่ ให้เป็นแบบ Button

3) หากต้องการแก้ไขปุม่ เพิม่ เติมให้ทำการดับเบิล้ คลิก
ทีป่ มุ่ เราก็จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดสถานะของปุม่
4 สถานะ ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

4) ทำการคลิกทีบ่ ริเวณสถานะ Over
จากนัน้ ให้ทำการคลิกเมาส์ขวาและเลือก Insert Keyframe
ขั้นตอนต่อไปให้ทดลองทำการเปลี่ยนสีของปุ่มเป็นสีอื่น
(สีทไ่ี ม่ใช่สเี ดียวกับสถานะ Up)

4) ให้คลิกทีบ่ ริเวณสถานะ Over จากนัน้ ให้
ทำการคลิกขวาและเลือก Insert Keyframe
ขั้นตอนต่อไปให้ทดลองทำการเปลี่ยนสีของปุ่มเป็นสีอื่น
(สีทไ่ี ม่ใช่สเี ดียวกับสถานะ Up และ Over)

5) ในสถานะของ Hit เราโดยปกติแล้วหากเราไม่ทำการวาดรูปใด ๆ ลงไป ของเขตของปุม่ ก็จะถูก
กำหนดจาก Shape เริม่ แรกของปุม่ ในสถานะ Up
หากเราทำการ Test Movie ก็จะพบว่าเมือ่ เรานำเมาส์ไปวางบนบริเวณปุม่ กด ตัวชีเ้ มาส์จะเปลีย่ นเป็น
รูปมือ แสดงให้เราทราบว่าสามารถทำการคลิกเมาส์เพือ่ เกิดผลตามทีผ่ สู้ ร้างชิน้ งานได้กำหนดไว้
เราสามารถทำการทดสอบการทำงานของปุ่มได้โดยไม่ต้อง
ทำการ Test Movie ด้วยการเลือกคำสัง่ Control > Enable Simple
Buttons แต่หากเราใช้คำสัง่ นีเ้ ราจะไม่สามาถทำการแก้ไขปุม่ ได้
เพราะเวลาทีเ่ ราจะคลิกเมาส์เพือ่ ให้ไปทำการแก้ไขปุม่ ตัวชีเ้ มาส์
จะเปลีย่ นเป็นรูป มือ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้

โปรแกรม Flash ได้เตรียมปุม่ แบบ
สำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้งาน โดยเราสามารถ
เรียกใช้ได้โดยใช้คำสั่ง
Window > Common Libraries >
Buttons

เราสามารถเลือกรูปแบบของปุม่ แบบต่าง ๆ ได้ตาม
ทีเ่ ราต้อง หากเราพอใจปุม่ ในรูปแบบให้กใ็ ห้เราทำการคลิก
เมาส์คา้ งไว้และลากปุม่ นัน้ ลงบน Stage

การทำงานเกีย่ วกับ File เสียง
โปรแกรม Flash ไม่สามารถสร้าง File เสียงขึน้ มาได้เอง ดังนัน้ หากเราต้องการใช้งานเสียงใน Flash
เราต้องทำการนำเสียงเข้ามายัง Flash โดยใช้คำสัง่ File > Import > Import to Library
เราสามารถนำไฟล์เสียงประเภทต่าง ๆ
เข้ามาใช้งานได้ดังนี้
๐ WAV (ใช้ได้กบั Window เท่านัน้ )
๐ Aiff (ใช้ได้ทง้ั กับ Window และ Mac แต่หากเราต้องการ
ใช้งานกับ Window เราต้อง Install โปรแกรม Quick Time
เสียก่อน)
๐ MP 3 (ใช้ได้ทก้ั บั Window และ Mac)

การใช้งาน File เสียง
การทีเ่ ราจะใช้งาน File เสียงใด ๆ ก่อนอืน่ เราต้อง
ทำการ Import File เสียงมายัง Library ของเราเสียก่อนโดย
ใช้คำสัง่ File > Import > Import to Library
จากนัน้ ให้คลิกที่ Frame ใด ๆ ทีเ่ ราต้องการใส่เสียง (เราควรทำการแยก Layer เสียงให้เป็น 1 Layer
ต่อ 1 เสียง เราไม่ควรนำเสียงมาวางใน Layer ทีม่ วี ตั ถุวางอยู่ และเราไม่ควร ใส่เสียงมากกว่า 1 เสียงให้กบั
1 Layer) คลิกเลือก Sound ใน Properties จากนัน้ ให้เลือกเสียงทีเ่ ราต้องการ
๐ File เสียงมีความยาว มีเวลาเป็นของตัวเองไม่เชือ่ มโยง หรือไม่ได้อา้ งอิงกับเวลาบน Time Line
ดังนัน้ หากไฟล์เสียงของคุณมีความยาวกว่า Time Line File เสียงของคุณก็จะเล่นไม่จบ เพราะ Time Line
มีเวลาสัน้ กว่า File เสียงทำให้ เวลาบน Time Line หมดก่อน File เสียง ดัง้ นัน้ หาก File เสียงมีความยาว
มากกว่า Time Line คุณต้องทำการขยาย Time Line ให้ยาวขึน้ เพือ่ เล่น File เสียงได้จนจบ

การปรับแต่งเสียง
เราสามารถทำการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ให้กบั ไฟล์เสียงของเราได้ดงั นี้
Sound
แสดงชือ่ File เสียงทีเ่ ลือก
Effect
กำหนดเอ็ฟเฟ็กต์ให้กบั เสียง โดยมีรปู แบบต่าง ๆ ดังนี้
๐ None ไม่ใช้เอ็ฟเฟ็กต์ใด ๆ
๐ Left Chanel / Right Chanel ให้เสียงออกลำโพงเฉพาะลำโพง ซ้ายหรือขวาเท่านัน้
๐ Fade Left to Right / Fade Right to Left ไล่เสียงจากลำโพงซ้ายไป ลำโพงขวา หรือไล่
เสียงจากขวาไปซ้าย

Sync

๐ Fade In ให้เสียงเริม่ ต้นเบา และค่อย ๆ ดังขึน้
๐ Fade Out ให้เสียงเริม่ ต้นดัง และค่อย ๆ เบาลง
๐ Custom ให้เรากำหนดเอฟเฟ็คต่าง ๆ ให้กำเสียงเองโดยคลิกทีป่ มุ่
กำหนดให้เริม่ ต้น และจบการเล่นเสียงอย่างไร โดยมีตวั เลือกดังนี้
๐ Event จะรอโหลดไฟล์เสียงมาให้ครบก่อน จึงเริม่ เล่นเสียง และเล่นเสียงนีจ้ นจบ โดยเป็น
อิสระจาก Time Line และอาจเล่นต่อแม้ Movie จะจบไปแล้วก็ตาม
๐ Start จะสัง่ ให้เล่นเสียงวเหมือนกับ Event ต่าง กันตรงทีห่ ากไฟล์เสียงนัน้ กำลังถูกสัง่ ให้เล่น
มาก่อนและยังเล่นไม่จบ ก็จะไม่สง่ั ให้เล่นเสียงซ้อนกัน
๐ Stop หยุดเล่นเสียง
๐ Steam จะเล่นเสียงเมือ่ เราโหลดไปได้แล้วบางส่วน โดยโปรแกรมจะแสดงเสียงให้สมั พันธ์
กับชิน้ งานของ Movie ในกรณีทเ่ี สียงโหลดมาเล่นไม่ทนั ภาพก็จะหยุดรอชัว่ คราว แต่ในกรณี
ทีภ่ าพโหลดมาเล่นไม่ทนั เสียงก็จะหยุดรอชัว่ คราว นอกจากนัน้ เสียงแบบ Stream หยุดเล่น
เมือ่ Movie จบ และจะเล่นเสียงตรงกับ Frame ทีใ่ ส่เสียงไว้
๐ Loop กำหนดจำนวนครัง้ ทีต่ อ้ งการให้เล่นเสียงซ้ำ

ตัวอย่างการใช้งานเสียง Sync
เสียงแบบ Event : ใช้กำเสียงเพลงประกอบทีต่ อ้ งการใช้เล่นแบบวนซ้ำ, ใช้กบั เสียงทีใ่ ส่ให้ปมุ่
เสียงแบบ Steam : ใช้กำหนดเสียงในลักษณะตัวละครกำลังพูด

การบีบอัดข้อมูลเสียงเพื่อลดขนาดชิ้นงาน

ตามปกติ Flash จะทำการบีบอัดข้อมูล File
เสียงแบบอัตโนมัติ โดยจะใช้คา่ มาตรฐาน กับ File เสียง
ทัง้ หมด ใน Movie โดยเราสามารถตรวจสอบ และทำการ
เปลีย่ นแปลงค่าการบีบอัดมาตรฐานทีใ่ ช้ให้กบั File เสียง
ทัง้ หมดได้โดยใช้คำสัง่ File > Publish Settings..

คลิกทีป่ มุ่ Set เพือ่ ตัง้ ค่าการบีบอัด

นอกจากการตั้งค่าการบีบอัดแบบมาตรฐานแล้ว
เรายังสามารถเลือกการตั้งค่าการบีบอัดเฉพาะให้กับ
File เสียงแต่ละ File ได้ โดยมีขน้ั ตอนดังนี้

ให้ทำการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์เสียงที่
เราต้องการแก้ไขที่ Panel Library และเลือก
Properties.....

เลือกค่าการบีบอัดตามที่เราต้องการ
โดยมีรายละเอียดในการตัง้ ค่าต่าง ๆ ดังนี้

Default
ADPCM
MP 3
Raw
Speech

ให้บบี อัดไฟล์เสียงตามค่าทีก่ ำหนดไว้แล้ว ในหัวข้อง Publish Settings
เป็นวิธบี บี อัดทีเ่ หมาะสำหรับการลดขนาดของไฟล์เสียงสัน้ ๆ เช่น เสียงคลิกกดปุม่
เหมาะสำหรับบีบอัดไฟล์ดนตรี และไฟล์เสียงทีม่ คี วามยาวมาก ๆ
ไม่บบี อัดไฟล์เสียงต้นฉบับ แต่เราก็ยงั คงสามารถลดขนาดของ File ได้
เหมาะกับการอัดเสียงแบบเสียงพูด

ข้อแนะนำในการใช้ไฟล์เสียง
๐ ในกรณีทเ่ี รามีหน่วยความจำไม่มาก ก็ควรใช้ไฟล์เสียงแบบ 8 บิท แทนไฟล์เสียงแบบ 16 บิท
๐ การกำนหด Sample Rate ให้สงู กว่าไฟล์เสียงต้นฉบับไม่ได้ชว่ ยทำให้ไฟล์เสียงมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ
๐ เราไม่สามารถกำหนดให้ไฟล์เสียงดังกว่าไฟล์เสียงต้นฉบับ แต่เราสามารถกำหนดให้ไฟล์เสียงเบากว่า
ต้นฉบับได้
๐ พยามนำเสียงทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ซำ้ แต่ปรับแต่งเสียงโดยใช้เอฟเฟ็คต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้เสียงทีห่ ลากหลายขึน้

การใช้งานไฟล์วดี โี อ
ไฟล์ .FLV เป็นไฟล์วดิ โี อชนิดทีถ่ กู กำหนดขึน้ มาใช้ในโปรแกรม Flash ย่อมาจากคำว่า Flash Video ซึง่
Flash สามารถทำงานกับ File ชนิดนีไ้ ด้เป็นอย่างดี สามารถใช้ Behaviors หรือเขียน Script เพือ่ ควบคุมการ
ทำงานของไฟล์ชนิดนี้ได้
ในโปรแกรม Flash จะบีบอัดข้อมูลวีดโี อให้มขี นาดเล็กลงโดยใช้ Codec อยู่ 2 แบบทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า
“On2 VP6” (ใช้กบั Flash Player 8) และ “Sorenson Spark Codec” (ใช้กบั Flash Player 7)
โดย On2 VP6 Codec นัน้ จะให้คณ
ุ ภาพวีดโี อทีเ่ หนือกว่า Sorenson Spark Codec ทีโ่ ปรแกรม Flash
รุน่ เดิมใช้ นอกจากนัน้ ใช้งานได้กบั วีดโี อแบบคอมโพสิกทีม่ อี ลั ฟ่าแชลแนลได้ดว้ ย แต่การบีบอัดข้อมูลจะใช้
เวลานานกว่า และเครือ่ งของผูช้ มจะต้องประมวลผลหนักกว่าเดิม จึงจะสามารถเปิดไฟล์วดี โี อได้

การนำไฟล์วดี โี อมาใช้งานใน Flash
เรานำไฟล์วดี โี อ (เรียกว่าวีดโี อคลิป) มาใช้ประกอบมูฟวีใ่ นโปรแกรม Flash ซึง่ มีอยู่ 4 วิธหี ลัก ดังนี้
๐ สตรีม (Stream) ไฟล์วดี โี อ
๐ ทยอยโหลด (Progressive Download) ไฟล์วดี โี อ
๐ ฝัง (Embed) ไฟล์วดี โี อในมูฟวี่
๐ เชือ่ มโยง (Link) กับไฟล์วดี โี อภายนอก

สตรีม (Stream)
วิธกี ารนีเ้ ป็นการเผยแพร่ไฟล์วดี โี อหรือไฟล์เสียงทีด่ ที ส่ี ดุ โดยเราจะนำไฟล์วดี โี อในชิน้ งานทีม่ ใี นเครือ่ ง
ของเราไปไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ทต่ี ดิ ตัง้ Flash Media Server ซึง่ เป็นซอฟท์แวร์ทท่ี ำงานบนเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์สำหรับ
ให้บริการสือ่ วีดโี อ ภาพและเสียง แบบเรียลไทม์ จากนัน้ ทำการอัพโหลดไปยังเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ได้ โดยจะใช้คำ
สัง่ Actionscript หรือ คอมโพเน้นท์ FLV Playback ควบคุมการเล่นวีดโี อคลีปนี้
ข้อดีของการสตรีมไฟล์วีดีโอ
๐ ไฟล์วดี โี อจะเริม่ เล่นเร็วกว่าวิธอี น่ื ๆ
๐ การสตรีมไฟล์วดี โี อจะใช้หน่วยความจำ และพืน้ ทีบ่ นั ทึกข้อมูลในเครือ่ งของผูใ้ ช้ทเ่ี ปิดดูวดี โี อไม่มาก
นักเพราะไม่ตอ้ งโหลดไฟล์ทง้ั หมดมาไว้ในเครือ่ ง แต่เครือ่ งจะทยอยโหลดมาแสดงและก็ลบออกไป
๐ ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวีดโี อเฉพาะส่วนทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการจะถูก
ส่งมาเท่านั้น
๐ ไฟล์วดี โี อจะถูกผูใ้ ช้กอ็ ปปีไ้ ด้ยาก เพราะไม่ได้มกี ารบันทึกไฟล์นน้ั ไว้ในเครือ่ งของผูใ้ ช้ เหมือนกับ
วิธอี น่ื ๆ ทีต่ อ้ งโหลดมาก่อนถึงจะเล่นได้
๐ วิธนี ท้ี ำให้เราสามารถเผยแพร่วดี โี อได้แบบถ่ายทอดสด
ข้อเสีย
๐ วิธกี ารนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง เพราะเราต้องติดตัง้ โปรแกรม Flash Media Sever ทีเ่ ครือ่ ง
เซิรฟ์ เวอร์ของเรา หรือต้องไปใช้บริการ Flash Viedeo Streaming Service (FVSS) จากบางเว็บไซต์

ทยอยโหลด (Progressive Download)
ถ้าเราไม่สมารถหา Flash Communication Server หรือ Flash Video Streaming Service มาใช้ เรา
ยังสามารถ ใช้ไฟล์วดี โี อจากภายนอกได้ โดยวิดกี ารทยอยโหลด ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะไม่ให้ผลลัพธ์ดเี ท่ากับการ
สตรีมไฟล์วดี โี อ เพราะผูช้ มต้องรอโหลดข้อมูลวีดโี อก่อนทีจ่ ะเปิดดูได้ แต่กจ็ ะเป็นทางเลือกทีช่ ว่ ยให้เราใช้ไฟล์
วีดีโอภายนอกกับชิ้นงานของเราได้ แทนที่จะนำไฟล์วีดีโอมาฝังในชิ้นงานซึ่งจะทำให้ชิ้นงานของเรามีขนาด
ใหญ่ขน้ึ
ข้อดีของการทยอยโหลดไฟล์วีดีโอ
๐ ในการเผยแพร่ชน้ิ งาน ไฟล์วดี โี อจะเริม่ เล่นทันทีหลังจากทีส่ ว่ นแรกได้ถกู โหลดเข้มาในเครือ่ ง
๐ เนือ่ งจากไฟล์วดี โี อไม่ได้ถกู ฝังลงมาในชิน้ งานเป็นชิน้ เดียวกับไฟล์งาน จึงไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งขนาดของ
ไฟล์งาน ตลอดจนไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งซิงโครไนซ์ภาพและเสียงไม่ตรงกัน
๐ ค่า frame rate ทีเ่ ล่นวีดโี อคลิป สามารถต่างจากค่า frame rate ของชิน้ งาน ทำให้มคี วามคล่องตัว
มากกว่า
ข้อเสีย
๐ ใช้เวลาในการ Down Load นาน

ฝัง (embed) ไฟล์วดี โี อ (ชนิด Mov, Avi, MPEG
เป็นการฝังไฟล์วดี โี อให้เป็นส่วนหนึง่ กับ Flash วิธนี เ้ี ป็นการนำวีดโี อมาวางบน Time Line ซึง่ จะทำ
ให้เป็นส่วนหนึง่ กับชิน้ งาน เนือ่ งจากไฟล์วดี โี อมีขนาดค่อนค้างใหญ่ ดังนัน้ จึงควรใช้วธิ นี เ้ี ฉพาะกับไฟล์ วีดโี อ
ทีม่ คี วามยาวไม่มากนัก (ควรยาวไม่เกิน 10 วินาที)
ข้อดีของการฝังไฟล์วีดีโอ
๐ สามารถใส่ลกู เล่นให้กบั ไฟล์วดี โี อได้อย่างหลากหลายเหมือนเป็น Movieclip ชิน้ หนึง่
ข้อเสีย
๐ ไฟล์วดี โี อทีม่ คี วามยาวกว่า 10 นาที มักมีปญ
ั หาเรือ่ งการซิงโครไนซ์ให้เสียงและภาพตรงกัน
๐ ก่อนทีจ่ ะเล่นวีดโี อได้ จะต้องโหลดไฟล์มฟู วีเ่ ป็น SWF มาจนครบก่อน
๐ ในกรณีทไ่ี ฟล์มฟู วีม่ ขี นาดใหญ่ ก็จะทำให้โปรแกรม Flash Player ต้องดึงหน่วยความจำของเครือ่ ง
มาใช้งานมาก

เชือ่ มโยง (Link) กับไฟล์วดี โี อภายนอกชนิดเป็น Quick Time (Mov)
เราสามารถนำเข้าไฟล์วดี โี อชนิด QuickTime เข้ามาได้โดยจะเป็นการเชือ่ มโยงไปยังไฟล์วดี โี อนีท้ อ่ี ยู่
ภายนอกชิน้ งาน ซึง่ ชิน้ งานนีจ้ ะต้องแปลงเป็น QuickTime จึงจะใช้ได้

ข้อแตกต่างระหว่าง Flash รุน่ Basic และ Flash รุน่ Professional
ในโปรแกรม Flash รุน่ Basic เราจะสามารถทำได้เพียงการฝังไฟล์มฟู วีเ่ ท่านัน้ ไม่สามารถสตรีม หรือ
ทยอยโหลดได้ ในขณะที่ Flash รุน่ Professional จะมีความสามารถทัง้ หมด

ข้อแนะนำในการนำภาพยนตร์มาประกอบชิ้นงาน
๐ วีดโี อทีน่ ำมาแปลงเป็น FLV นัน้ ควรเป็นต้นฉบับ ไม่แนะนำให้นำวีดโี อทีผ่ า่ นกระบวนการบีบอัดข้อ
มูลโดยวิธีอื่นแล้วมาใช้ซ้ำ
๐ วีดโี อทีจ่ ะนำเข้ามาไม่ควรมีทรานสิชน่ั (เอฟเฟ็คในการเปลีย่ นฉาก) ทีซ่ บั ซ้อนมาก เพราะจะทำให้
มีปญ
ั หาในการบีบอัดข้อมูล และอาจทำให้ไฟล์วดี โี อสะดุด
๐ การกำหนดอัตรา Frame rate ทีเ่ หมาะสมกับวีดโี อ ถ้าเป็นวีดโี อทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วเรา
ก็ตอ้ งใช้คา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ แต่ถา้ ไม่จำเป็นก็ควรลดอัตรา Frame rate ให้นอ้ ยลงเพราะมีผลกับขนาดไฟล์และ
เวลาในการโหลด นอกจากนัน้ สำหรับเครือ่ งรุน่ เก่าไฟล์วดี โี ออาจไม่ทำงานถ้าไฟล์วดี โี อของเรามีอตั รา Frame
rate สูง (เช่นเกิน 15 เฟรม/วินาที)
๐ ผูใ้ ช้ทด่ี มู ฟู วีโ่ ดยใช้โมเด็มธรรมดาควรกำหนดขนาดวีดโี อประมาณ 160 X 120 พิกเซล
๐ ผูใ้ ช้ทด่ี มู ฟู วีโ่ ดยใช้ ADSL หรือเคเบิล้ ควรกำหนดขนาดของวีดโี อประมาณ 320 X 240 พิกเซล

การใช้งาน ActionScript
ActionScript เป็นชุดคำสัง่ ทีเ่ ราใช้ควบคุมวัตถุหรือเฟรม ให้สามารถโต้ตอบหรือแสดงผลบางอย่าง
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ (จาการใส่ Action) โดยเราเรียกเหตุการณ์วา่ “Event” ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทท่ี ำให้เกิดผลลัพธ์
หรือการเปลีย่ นแปลงบางอย่างขึน้ เช่น คลิกเมาส์แล้วเกิดเสียงเพลง ซึง่ เหตุการณ์หรือจุดเปลีย่ นเหล่านีจ้ ะเป็น
จุดทีเ่ ราใส่ ActionScript โดยเราสามารถใส่ ActionScript ได้ใน Panel Actions

วิธกี ารเรียกใช้สคริปต์ใน Panel Actions
วิธกี ารเรียกใช้สคริปต์ในพาเนล Actions หรือการใส่แอ็คชัน่ ให้กบั มูฟวีน่ น้ั มีวธิ กี ารเขียนผ่านโหลดการ
ทำงาน 2 โหมดคือ Script Assist และ Expert ซึง่ เราสามารถสลับไปสลับมาระหว่างสองโหมดการทำงานได้
โดยกดคลิกที่ปุ่ม

Actions Toolbox
เก็บคำสัง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นภาษา
ActionsScript ใช้เพิม่ คำสัง่ ด้านขวามือ

Script panel
เป็นช่องสำหรับให้เราทำการ
เขียน Script
ปุม่ Script Assist
สำหรับเข้าสูโ่ หมดผูช้ ว่ ยเขียน
สคริปต์ทำให้เขียนสคริปต์ได้
ง่ายขึ้น

โดยเราสามารถใส่ ActionScript ให้กบั Frame หรือ MovieClip หรือ Button เท่านัน้ โดย
ActionScript ทีเ่ ขียนให้กบั Frame, Movie Clip, Button ก็จะมีการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน
การเขียน ActionScript ให้กบั Frame
หากเราต้องการเขียน ActionScript ให้กบั Frame โดยให้เราคลิกเลือก Frame (จริง ๆ แล้วต้อง เป็น
Keyframe จึงจะเขียน ActionScript ลงไปได้) ตัวอย่างเช่น
Stop () ;
หมายความว่าให้หยุด Playhead ไว้ท่ี Frame นี้
การเขียน ActionScript ให้กบั Button
การเขียน ActionScript ให้กบั Button จำเป็นจะต้องขึน้ ต้นด้วย
on (event) {
............
}
ตัวอย่างเช่น
on (release) {
gotoAndPlay(1);
}
หมายความว่าเมือ่ ทำการคลิกเมาส์ให้ Playhead ไปยัง Frame 1 และทำการเล่น

การเขียน ActionScript ให้กบั MovieClip
การเขียน ActionScript ให้กบั MovieClip จำเป็นจะต้องขึน้ ต้นด้วย
onClipEvent (event) {
............
}
ตัวอย่าง
onClipEvent (load) {
gotoAndPlay(1);
}
หมายความว่าเมือ่ Movieclip ถูกโหลดขึน้ มาแล้วให้ Playhead ไปยัง Frame 1 และทำการเล่น

Basia Action Script : 1
1) เปิดไฟล์ 01racetrack ขึน้ มา
2 ) สร้างปุม่ ขึน้ มาบริเวณพืน้ ทีด่ า้ นซ้ายมือของชิน้ งาน
โดยทำการสร้างสีเ่ หลีย่ มขึน้ มาแล้วคลิกขวาและเลือกคำสัง่ Convert to Symbol และเลือก Symbol ชนิด
Button

3 ) ทำการ Copy ปุม่ จากปุม่ ทีพ่ ง่ึ สร้างขึน้ มาอีก 3 ปุม่ (รวมแล้วเราจะมีปมุ่ อยู่ 4ปุม่ ในตอนนี้ )
โดยในการ Copy นัน้ ให้เราทำการกดปุม่ Alt ค้างไว้และดึงเมาส์เพือ่ ลากปุม่ ออกมา จากนัน้ เมือ่ เราปล่อยเมาส์
ก็จะเป็นการ Copy ปุม่

กดปุม่ Alt
ค้างไว้และดึงเมาส์เพือ่ ลากปุม่ ออกมา
จากนั้นเมื่อเราปล่อยเมาส์
ก็จะเป็นการ Copy ปุม่

4 ) พิมพ์ตวั อักษรวางบนปุม่ ทัง้ สีข่ องเราตามภาพ
ปุม่ 1 : Play
ปุม่ 2 : Stop
ปุม่ 3 : Mute
ปุม่ 4 : Restart

5 ) ทำการ Test Movie ด้วยคำสัง่ Control > Test Movie

เราจะเห็นว่า Movie ของเราเป็นการแข่งรถเมือ่ รถวิง่ มาจนถึงจุด Finish แล้วรถก็จะไม่หยุดรถจะวิง่ ต่อ
ไปเพราะว่าปรกติ Flash Movie จะทำการเล่น Movie แบบวนซ้ำ ในขัน้ ตอนต่อไปเราจะทำการ ใส่ Action
Script แรกให้กบั งานของเราก็คอื การสัง่ ให้ Movie ทำการหยุดเล่นเมือ่ Movie เล่นจบแล้วจะไม่ทำการเล่นซ้ำ
6 ) ทำการสร้าง Layer ขึน้ มาใหม่ 1 Layer และไปที่ Frame สุดท้าย และใช้คำสัง่ Insert Keyframe
( Frame สุดท้ายของงานชิน้ นีค้ อื Frame ที่ 100 พอดี)
โดยเราอาจทำตัง้ ชือ่ ให้ Layer ทีเ่ ราสร้าง
ขึน้ มาใหม่วา่ action และนำไว้บนสุดเพือ่ กัน
การสับสน

7 ) ยังคงเลือก Frame สุดท้ายอยู่ ขัน้ ตอนต่อไปให้คลิกทีส่ ามเหลีย่ มบริเวณนี้
เพือ่ เปิด Actions Panel จากนัน้ พิมพ์ จากนัน้ ใส่คำสัง่ stop () ; ให้กบั Frame สุดท้ายของเรา
หากเราทำการ Test
Movie ในตอนนี้
ก็จะพบว่า Movie
ของเราจะไม่ทำการเล่น
ซ้ำอีกแล้ว
ดับเบิล้ คลิกเพือ่ ใส่คำสัง่ stop () ;

8 ) ทำการใส่เสียงให้กบั Movie ของเรา โดยทำการสร้าง Layer ขึน้ มาอีก 1 Layer จากนัน้ คลิกเลือกที่
Frame แรก และทำการคลิกที่ ช่อง Sound ใน Properties และเลือกเพลง Car_loop_1-2.aif
สร้าง Layer ขึน้ มาใหม่ อาจทำการตัง้ ชือ่ ให้ Layer นีว้ า่ Music
ทำการเลือก Frame แรกอยูแ่ ละทำการคลิกที่ ช่อง Sound
ใน Properties และเลือกเพลง Car_loop_1-2.aif
เมือ่ ทำการ Test Movie จะพบว่า Movie ของเรามีเสียงประกอบแล้ว
9 ) ขัน้ ตอนนีเ้ ราจะทำการใส่ Action ให้กบั ปุม่ Play และ Stop
คลิกเลือกปุม่ Play และใส่ Action ให้กบั ปุม่ ดังรูป

ดับเบิล้ คลิกเพือ่ ใส่คำสัง่ play () ;
ให้กบั ปุม่
คลิกเลือกปุม่ Stop และใส่ Action ให้กบั ปุม่ ดังรูป

ดับเบิล้ คลิกเพือ่ ใส่คำสัง่ stop () ;
ให้กบั ปุม่

หากเราทำการ Test Movie ของเราและทำการกดทีป่ มุ Play และ Stop ก็จะพบว่า เมือ่ กดปุม่ Play
Movie ของเราก็จะทำการเล่น แต่ถา้ กดปุม่ Stop Movie ของเราก็จะทำการหยุดเล่น โดยในขึน้ ตอนต่อไปเรา
จะใช้คำสั่งเพื่อสั่งหยุดการทำงานของเสียง
9 ) เปิด Panel Behaviors ขึน้ มา โดยใช้คำสัง่ Window > Behaviors

จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ Mute และใส่ Behaviors โดยให้คลิกทีป่ มุ่ +
จากนัน้ เลือก Sound และต่อไปเลือก Stop All Sounds
คลิกทีป่ มุ่ +
คลิกเลือก
Sound
คลิกเลือก
Stop All Sounds

หากเราทำการ Test Movie และทำการคลิกทีป่ มุ่ Mute กดจะพบว่า เสียง จะหายไปจาก Movie
ของเรา ขัน้ ตอนต่อไปจะเป็นขึน้ ตอนสุดท้ายซึง่ จะเป็นคำสัง่ Restart Movie ของเรา
9 ) ให้คลิกทีป่ มุ่ Restart และคลิกทีป่ มุ่ + จากนัน้ เลือก Movieclip และต่อไปเลือก Goto and Play at
frame or label
คลิกทีป่ มุ่ +
คลิก Movieclip
คลิก Goto and Play
at frame or label

คลิกทีป่ มุ่ OK

คลิกทีป่ มุ่ OK

หากเราทำการ Test Movie และทำการคลิกทีป่ มุ่ Restart กดจะพบว่า Movie ของเราจะกับไปเล่นที่
Frame แรกเสมอ

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
หากเราทำการสังในรายละเอียดการกำหนดสถานะในการใช้งานปุ่มก็จะสังเกตได้ว่าจะมีให้กำหนด
สถานะการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย แต่ในขัน้ ตอนทีเ่ ราได้ทดลองนีเ้ ราไม่ได้กำหนดสถานะของปุม่ เลย
เพราะปกติปมุ่ จะถูกกำหนดสถานะไว้ท่ี on (release) คือสถานะเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกปุม่ แล้วปล่อยก็ให้ทำตำคำสัง่
ซึง่ เป็นค่ามาตรฐานของการกำหนดสถานะให้ปมุ่ ในแบบฝึกหัดทีเ่ ราได้ทำการทดลองนีต้ อ้ งการใช้คา่ Release
อยูแ่ ล้วจึงไม่ตอ้ งทำการเปลีย่ นแปลงค่าใด ๆ แต่หากเราต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสถานะการกดปุม่
เป็นแบบอื่นเราก็สามารถทำได้

เมือ่ เราทำการใช้งาน Behaviors แล้ว Flash ก็จะทำการเขียน Script ให้เราใน Action Script Panel
ด้วย
Script ของปุม่ Restart

Basia Action Script : 2
1) เปิดไฟล์ 02scenes ขึน้ มา
จากนัน้ ลอง Test Movie เพือ่ ศึกษาดูลกั ษณะของ Movie นี้

จะเห็นว่า Movie นี้ มีเนือ้ หาเริม่ ต้นทีย่ าวอวกาศวิง่ มาจากด้านซ้ายมือจากนัน้ ยานอวกาศ ก็พงุ่ ชนกับ
พืน้ ดิน และมนุษย์ตา่ งดาวก็กระโดดออกมาจากยานอวกาศ
2) เราจะทำการแบ่ง Movie นีอ้ อกเป็น Scenes จำนวน 4 Scenes โดยมีวธิ กี ารดังต่อไปนี้

๐ ไปที่ Frame ที่ 111 และเลือก Frame ที่ 111 ของทุก
Layer จากนัน้ คลิกขวาและเลือก Insert Keyframe ให้กบั ทุก
Layer

๐ คลิกเลือก Frame ตัง้ แต่ 111 ไปจนถึง Frame
สุดท้าย จากนัน้ คลิกขวาและเลือก Cut Frames

๐ ยังคงเลือก Frame ตัง้ แต่ 111 ไปจนถึง Frame
สุดท้าย จากนัน้ คลิกขวาและเลือก Remove Frames

๐ ใช้คำสัง่ Insert > Scene

๐ จากนัน้ เลือก Paste Frames

๐ ไปที่ Frame ที่ 71 และเลือก Frame ที่ 71 ของทุก
Layer จากนัน้ คลิกขวาและเลือก Insert Keyframe ให้กบั ทุก
Layer

๐ คลิกเลือก Frame ตัง้ แต่ 71 ไปจนถึง Frame
สุดท้าย จากนัน้ คลิกขวาและเลือก Cut Frames

๐ ยังคงเลือก Frame ตัง้ แต่ 71
ไปจนถึง Frame สุดท้าย จากนัน้ คลิกขวา
และเลือก Remove Frames

๐ ใช้คำสัง่ Insert > Scene

๐ จากนัน้ เลือก Paste Frames
จากขัน้ ตอนที่ 2 นีเ้ ราจะได้ Scene ขึน้ มา 3 Scene ซึง่ ในขัน้ ตอนต่อไปเราจะสร้าง Scene เพิม่ ขึน้ อีก
1 Scene
3) เราจะทำการแบ่ง Movie นีอ้ อกเป็น Scenes จำนวน 4 Scenes โดยมีวธิ กี ารดังต่อไปนี้

๐ คลิกที่ Frame ที่ 58 จากนัน้ เลือก Insert Keyframe

๐ คลิกขวาเลือก Keyframe ทัง้ หมดทีพ่ ง่ึ ทำการ
Insert จากนัน้ เลือก Copy Frames

๐ ใช้คำสัง่ Insert > Scene

๐ จากนัน้ เลือก Paste Frames

๐ คลิกที่ Frame ที่ 5 จากนัน้ คลิกขวาเลือก Insert
Keyframe ให้กบั ทุก Layer

๐ ใช้เครือ่ งมือ Free Transform Tool
ขยายวัตถุทง้ั หมดให้ใหญ่ขน้ึ ดังภาพ
ด้านข้าง

๐ คลิกที่ Frame ที่ 10 จากนัน้ คลิกขวาเลือก Insert
Keyframe ให้กบั ทุก Layer

๐ ใช้เครือ่ งมือ Free Transform Tool
ขยายวัตถุทง้ั หมดให้ใหญ่ขน้ึ ดังภาพ
ด้านข้าง

๐ คลิกที่ Frame ที่ 15 จากนัน้ คลิกขวาเลือก Insert
Keyframe ให้กบั ทุก Layer

๐ คลิกเลือกทีต่ วั ของมนุษย์ตา่ งดาว จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่
จาก Properties และเปลีย่ น Symblo alie body ให้เป็น alien body sign

๐ ลากตัวอักษร sign text 1 จาก
Library มาวางบนป้ายของเรา จัดวาง
ตำแหน่งดังภาพ จากนัน้ ไปที่ Frame ที่
20 และทำการ Insert KeyFrames ให้กบั
ทุก ๆ Layer

๐ คลิกเลือกทีต่ วั ของมนุษย์ตา่ งดาว จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่
จาก Properties และเปลีย่ น Symblo alien body sign ให้เป็น
alien body 2signs

๐ ลากตัวอักษร sign text 2 จาก Library มาวางบนป้ายของเรา จัดวางตำแหน่งดังภาพ

3. ในขัน้ ตอนนีเ้ ราจะเริม่ ใส่ Action Script ให้กบั Movie ของเรา โดยมีขน้ั ตอนดังต่อไปนี้
คลิกที่ Scene และเลือก Scene 1
จากนัน้ Insert Layer และตัง้ ชือ่ Layer ใหม่ทพ่ี ง่ึ สร้างขึน้ มาว่า actions

๐ ไปที่ Frame ที่ 110 ของ Layer actions และ Insert Keyframe
๐ จากนัน้ คลิกที่

๐ ดับเบิล้ คลิกที่

เพือ่ เปิด Actions Panel

เพือ่ ใส่ Action stop () ;

๐ ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 3 โดยใส่ Action Script stop () ; ให้กบั Frame สุดท้ายของ Scene 2, Scene
3, Scene 4 โดยควรทำการสร้าง Layer ขึน้ มาใหม่สำหรับใส่ Action Script
เมือ่ ทำการ Test Movie ก็จะพบว่า Movie จะเริม่ เล่นตัง้ แต่ตน้ จน
มาจบที่ Frame ที่ 110 ของ Scene 1 เพราะเราได้ทำการใส่ Action Script
stop () ; ให้กบั Frame ที่ 110 ไว้
4. ในขัน้ ตอนนีเ้ ราจะเริม่ ทำการสร้าง Inter Active Movie โดยให้กลับไปที่ Scene 1 ก่อน
๐ สร้าง Layer ขึน้ มาใหม่ใน Scene 1 และตัง้ ชือ่ ว่า
Button จากนัน้ ให้สร้าง Button ขึน้ มาบน Layer
ทีเ่ ราสร้างขึน้ มาใหม่ โดยให้สร้างใน Frame ที่ 110 เพือ่
ไม่ให้ปมุ่ ปรากฎใน Frame อืน่ ให้ปมุ่ ปรากฎใน Frame ที่ 110

๐ พิมพ์ตวั อักษร Next ลงบนปุม่ ทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่

๐ ให้คลิกที่

๐ จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ เพือ่ เลือกปุม่ และให้คลิกที่
เพือ่ เปิด Actions Panel
และเลือกช่อง Scene ให้เป็น Scene 2

เลือก Scene 2

เลือก Go to and play

ดับเบิล้ คลิกที่ goto
๐ ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 4 โดยใส่ปมุ่ ให้กบั ทุก Scene ทีเ่ หลือ และเปลีย่ น ช่อง Scene 2 ให้เป็น Scene
ที่เราต้องการ

Basia Action Script : 3
ใน Work Shop นีเ้ ราจะมาทำการเรียนรูค้ ำสัง่ Load External Movieclip
1) สร้าง Document ขึน้ มาใหม่โดยให้มขี นาด 750 x 450 px
จากนัน้ ให้ Save file ไว้ใน foder เดียวกับ Movie ทีเ่ ราต้องการ Load
2) สร้าง Button ขึน้ มา และพิมพ์
คำว่า Load ลงบน Button

3) เปิด panel Behaviors ขึน้ มาโดยไปที่ Windows
>Behaviors จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ เพือ่ เลือกปุม่ และคลิกที่
และเลือก Load External Movieclip

4) พิมพ์ชอ่ื file ทีต่ อ้ งการ Load ในช่องนี้

Basia Action Script : 4
ใน Work Shop นีเ้ ราจะมาทำการเรียนรูค้ ำสัง่ Load Graphic
1) สร้าง Document ขึน้ มาใหม่
โดย ให้ Save File ทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่น้ี
ให้อยูใ่ น foder เดียวกับ Graphic (รูปภาพ)
ทีเ่ ราต้องการ Load
จากนัน้ สร้าง button ขึน้ มา
2) ทำการ Copy ปุม่ ขึน้ มาใหม่ อีก 2 ปุม่ และจัดวางดังภาพประกอบ

3) ทำการพิมพ์ตวั อักษรให้กบั ปุม่ ดังภาพประกอบ

4) สร้าง Movie clip ขึน้ มาใหม่ โดยให้เป็นสีเ่ หลีย่ ม
เหมือภาพประกอบ ให้มขี นาด 225 x 300
(ขนาดนีค้ อื ขนาดเท่ากับภาพทีเ่ ราต้องการ Load)
และทำการตัง้ ชือ่ Instance ใน Propertiesว่า Load

5) เปิด panel Behaviors ขึน้ มาโดยไปที่ Windows >Behaviors จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่ Pic1 เพือ่
เลือกปุม่ และคลิกที่
จากนัน้ เลือก Load Graphic

6) เลือก file ทีเ่ ราต้องการ

7) เลือก Movie clip
ทีเ่ ราต้องการให้ รูปของเรา Load

8) ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 5-7 แต่ให้เปลีย่ นชือ่ file ทีเ่ ราต้องการ load
9) ให้คณ
ุ สร้างปุม่ ขึน้ มาอีกปุห่ นึง่ จากนัน้ พิมพ์ตวั อักษรว่า Unload

10) คลิกที่ Movieclip

11) เลือก Unload Movieclip

11) เลือก Movieclip ทีเ่ ราต้องการ Unload
ในทีน่ ค้ี อื Load

Basia Action Script : 5
ให้เปิด File website ขึน้ มา ใน work shop นีเ้ ราจะลองจัดทำ Website Jewelry.com โดย Website
Jewelry.com จะมีลกั ษณะดังนี้

เมือ่ ผูใ้ ช้เข้าเยีย่ มชม Website ก็จะพบหน้า
แรก ซึง่ จะทำการโหลดข้อมูลของ Website ขึน้ มา

ProgressBar ทำการโหลดข้อมูล

เมื่อโหลดข้อมูลทั้งหมดเสร็จก็จะเข้าสู่หน้า
Home

Loader โหลดข้อมูลรูปภาพ jpg
จากภายนอก

Loader โหลดข้อมูลรูปภาพ jpg จากภายนอก
หน้า Products มีการโหลดข้อมูลรูปภาพ jpg
จากภายนอก และมีการใช้ UIScrobar เพือ่ ช่วยใน
การจัดการกับตัวอักษรที่มีเนื้อหามากเกิดจะแสดงได้
ใน 1 หน้าจอ

UIScrobar

หน้า News มีการโหลดข้อมูลรูปภาพ jpg
จากภายนอก

หน้า Contact มีการโหลดข้อมูลรูปภาพ jpg
และไฟล์ Swf จากภายนอก

Loader โหลดไฟล์ Swf จากภายนอก

Loader โหลดข้อมูลรูปภาพ jpg จากภายนอก
หลังจากทีไ่ ด้ทราบลักษณะของ Jewelry.com เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเริมสร้าง Website
Jewelry.com โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ให้สร้าง Layer ขึน้ มาใหม่และตัง้ ชือ่ Layer ว่า Action

จากนัน้ Insert Keyframe ให้กบั frame ทุก Frame
(ยกเว้น) Frame ที่ 1 ทีม่ ี Keyframe ให้โดย
อัตโนมัติอยู่แล้ว

2. ให้คลิกที่

เพือ่ เปิด Actions Panel

ดับเบิล้ คลิก
๐ ดับเบิล้ คลิกที่

เพือ่ ใส่ Action stop () ;

๐ ให้ทำซ้ำขัน้ ตอนทีส่ องให้กบั Frame ทุก Frame

3. ขัน้ ตอนนีเ้ ราจะใส่คำสัง่ ให้ Website ของเรามีกาาร Link ไปยังหน้าต่าง ๆ กลับไปที่ Frame ที่ 1
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
๐ ให้คลิกที่
เพื่อเปิดการทำงาน

เพือ่ เปิด Actions Panel จากนัน้ กดปุม่

๐ ดับเบิล้ คลิกที่
เพือ่ ใส่ Action gotoAndStop
โดยในช่อง Frame ให้พมิ พ์ เลข 1 ลงไป

ดับเบิล้ คลิก

เลือก Go to and stop
พิมพ์ 1 ในช่อง Frame

๐ ต่อไปให้ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 3 ทัง้ หมดโดยเปลีย่ นค่าทีช่ อ่ ง Frame
ให้เป็นค่าดังนี้

ของปุม่ ต่าง ๆ

ปุม่ Products ช่อง Frame ให้ใส่เลข 2
ปุม่ News ช่อง Frame ให้ใส่เลข 3
ปุม่ Contact ช่อง Frame ให้ใส่เลข 4

4. ในขัน้ ตอนนีเ้ ราจะกำหนด Path ให้กบั Loder ของเรา โดยมีขน้ั ตอนดังต่อไปนี้
ให้คลิกที่ Frame ที่ 1 จากนัน้ คลิกที่ Loder จากนัน้ ใส่คา่ ใน Paramaters ทีช่ อ่ ง
ContentPath ให้เป็น Pic01.jpg

คลิกที่ Loader ใน Frame ที่ 1

พิมพ์ Pic01.jpg ทีช่ อ่ ง
ContentPath
*** ปกติ Loader จะอยูใ่ น Panel Components
ซึง่ วิธกี ารเรียกใช้กเ็ พียงแต่ทำการคลิก และลาก
ลงมาใช้งานบน Stage แต่ใน Work Shop นี้
ได้เตรียมไว้
๐ ให้คลิกที่ Frame ที่ 2 จากนัน้ คลิกที่
Loder จากนัน้ ใส่คา่ ใน Paramaters ทีช่ อ่ ง
ContentPath ให้เป็น Pic02.jpg

๐ ให้คลิกที่ Frame ที่ 3 จากนัน้ คลิกที่
Loder จากนัน้ ใส่คา่ ใน Paramaters ทีช่ อ่ ง
ContentPath ให้เป็น Pic03.jpg
๐ ให้คลิกที่ Frame ที่ 4 จากนัน้ สังเกตดูจะเห็นว่า Frame ที่ 4 มี Loader อยู่ 2 อัน โดยให้เราใส่คา่
ในช่อง ContentPath ดังต่อไปนี้

๐ คลิกที่ Loder จากนัน้ ใส่คา่ ใน
Paramaters ทีช่ อ่ งContentPath ให้เป็น
Pic04.jpg

๐ คลิกที่ Loder จากนัน้ ใส่คา่ ใน Paramaters ทีช่ อ่ ง
ContentPath ให้เป็น map.swf

5. ในขัน้ ตอนนีเ้ ราจะใช้ UIScrobar เพือ่ ช่วยในการจัดการกับตัวอักษรทีม่ เี นือ้ หามาเกิดจะแสดงได้
ใน 1 หน้าจอ
๐ ให้คณ
ุ ทีท่ ่ี Frame ที่ 2 (หน้า Products)
จะเห็นว่ามีตวั อักษรวางอยูด่ า้ นขวามือ ซึง่ ตัวอักษรนี้
มีความยาวค่อนข้างมาก ไม่สามารถใส่ไว้ได้ใน 1 หน้า
จอเราจะใช้ UIScrobar มาช่วยในการจัดการ
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๐ คลิกที่

Text Tool เพือ่ สร้าง Text กล่องข้อความ Text แบบ Dynamic Text

จากนั้นคลิกและลากเพื่อสร้าง
กล่องข้อความ

๐ ให้คลิกที่

ใน Components จากนัน้ ให้ลากลงมาวางกล่องข้อความทีพ่ ง่ึ สร้างขึน้ มา

คลิกและลากมาวางบน
กล่องข้อความ

๐ จากนัน้ ให้เราทำการ Copy text ทีบ่ ริเวณขวามือทีอ่ ยูน่ อก Stage มาวางในกล่องข้อความของเรา
ถ้าเราทำการ Test Movie ก็จะพบว่าข้อความทีย่ าวเกินกล่องข้อความจะสามารถเลือ่ นดูได้โดยจะมี ScrollBar
ปรากฎให้เราสามารถเลื่อนดูข้อความได้

6. จากขัน้ ตอนที่ 1 - 5 เราได้สร้าง Website Jewelry.com ขึน้ มาเรียบร้อยต่อไปเราจะมาสร้าง
Progress Bar เพือ่ ทำการโหลดและค่าในการโหลดข้อมูลโดยมีขน้ึ ตอนดังต่อไปนี้
๐ ให้ Save File website และทำการ Export Movie โดยให้ตง้ั ชือ่ Movie ว่า website
๐ จากนัน้ เปิดไฟล์ loader ขึน้ มา ซึง่ ใน File นีจ้ ะมีวตั ถุอยู่ 3 ชิน้ คือ
1. Loader 2.ProgressBar 3.Movieclip รูปแหวน โดยเราตัง้ ชือ่ Instance ให้กบั วัตถุทง้ั 3 ดังนี้
Loader ตัง้ ชือ่ เป็น loadmovie
ProgressBar ตัง้ ชือ่ เป็น pro
Movieclip ตัง้ ชือ่ เป็น ring

7. ให้คลิกที่ Loader (ตอนนีม้ ชี อ่ื Instance
Name แล้วว่า loadmovie) จากนัน้ พิมพ์ทช่ี อ่ ง
Content Path ใน Parameters ว่า website.swf
(เพือ่ ให้ Loader โหลด File website.swf ทีเ่ รา
ได้ Export Movie ไว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้ว)

7. ให้คลิก ProgressBar จากนัน้ พิมพ์
this_parent.loadmovie ลงในช่อง Source (เพือ่ ให้
ProgressBar ทำการอ่านค่าปริมาณการโหลด
Loader ทีเ่ ราตัง้ ชือ่ Instance Name ว่า loadmovie
ไว้ก่อนหน้านี้)
8. มาถึงขัน้ ตอนนีห้ ากเราทำการ Test Movie ก็จะพบว่า Progress Bar ได้เริม่ ทำงานแล้ว แต่เมือ่
Progress Bar ทำการโหลดข้อมูลมาเสร็จแล้ว Progress Bar ไม่หายไปทำให้ทบั กับเว็บไซต์ของเราซึง่ เรา
ต้องสัง่ ซ่อน Progress Bar เมือ่ โหลด Movie ของเราเรียบร้อยแล้ว โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
๐ให้คลิกที่ Loader จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่
เพือ่ เปิด Action Panel

8. จากนัน้ ให้ดบั เบิล้ คลิกทีป่ มุ่
และ คลิกทีป่ มุ่
เพือ่ ยกเลิก Script Assist
เพราะเราจะพิมพ์ Action Script ด้วยตัวเอง ถ้าหากเปิด Script Assist ไว้โปรแกรมจะไม่อนุญาติให้เราพิมพ์
Script ลงไป

ดับเบิล้ คลิก
9. จากนัน้ พิมพ์ Action ลงไปดังต่อไปนี้
on (complete) {
this._parent.ring._visible = false;
this._parent.pro._visible = false;
}
10. ให้ลอง Test Movie ดูกจ็ ะเห็นว่า Progress Bar และ Movieclip ring จะหายไปเมือ่ โหลดข้อมูล
เสร็จหมดแล้ว และหากการโหลดข้อมูลเร็วมากจนเราไม่สามารถมองได้ทนั ให้เราคลิกที่ View และเปลีย่ น
Downloadseting เป็น DSL
จากนัน้ คลิกที่ Simulate Download
อีกครั้ง

