ใบความรูที่ 3
เรื่อง ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash CS3
1. โปรแกรม Flash คืออะไร
Flash CS3 เปนผลิตภัณฑทพี่ ัฒนามาเพื่อสนับสนุนการสรางงานกราฟ ก ทั้งภาพนิง่ และ
ภาพเคลื่อนไหว สา หรับการนา เสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต Flash มีฟงกชันชวยอา นวยความสะดวกใน
การสรางผลงานหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนชุดคา สั่งโปรแกรมมิ่งที่เรียกวา Flash Action Script ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทา งาน และสามารถคอมไพล (Compile) เปนโปรแกรมใชงาน (Application Program)
เชน การทํา เปน e-Card เพื่อแนบไปพรอมกับ E-Mail ในโอกาสตางๆ
เราสามารถใช Flash สรางเนื้อหาลักษณะตาง ๆ เพื่อนําเสนอบนอินเตอรเน็ตไมวาจะเปน
• ภาพโลโกที่เคลื่อนไหวและระบบเนวิเกชัน่ ซึ่งเปนเมนูสําหรับนําผูชมเขาไปยังหนาตาง ๆ
ในเว็บ
• มัลติมีเดีย ที่ประกอบดวยภาพเคลื่อนไหวของตัวอักษรและกราฟก พรอมเสียงประกอบ
รวมวีดีโอ เชน ภาพเปดตัวของเว็บ แบนเนอร โฆษณา หรือภาพเคลือ่ นไหวที่แสดงเรื่องราว
• ระบบงานบนเว็บ (Web Application) ซึ่งตองมีการรับขอมูลและการกระทําของผูชม เพื่อ
นําไปประมวลผลและแสดงออกมาตามเงือ่ นไขที่กําหนดไว รวมไปถึงพวกเกมตาง ๆ แมกระทั่งเว็บไซตทั้ง
เว็บก็สามารถสรางไดเสร็จสมบูรณภายใน Flash เชนกัน
• Flash Lite ชวยใหคณ
ุ สรางเนื้อหาเพื่อนําไปแสดงบนอุปกรณมือถือ เชน เกม เปนตน
2. การเรียกใชงานโปรแกรม
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวคุณสามารถเรียกใชโปรแกรมขึ้นมาใชงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิก Start > All Program > Adobe Master Collection CS3 > Adobe Flash CS3 Professional

คลิกเลือกรูปแบบ
เริ่มตนการทํางาน

เขาสูโปรแกรม

3. การปดโปรแกรม
หลังจากทํางานเสร็จเรียบรอยแลว คุณอาจปดโปรแกรมโดยใชคําสั่ง File > Exit หรือคลิกที่ปุม
ตรงมุมขวาบนของวินโดวโปรแกรมดังภาพ
คลิกปด
โปรแกรม

4. สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Flash CS3
เมื่อคุณคลิกเลือกรูปแบบการทํางานจาก Welcome Screen แลวก็จะไดพบกับหนาจอมาตรฐาน
(Default Layout) ที่แสดงสวนประกอบทีส่ ําคัญตาง ๆ ดังรูป
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1. แถบชื่อหัวเรื่อง (Title Bar) แสดงปุมควบคุมหลัก (Control Menu) ชื่อโปรแกรม และปุมควบคุม
หนาตางโปรแกรม
2. เมนูบาร (Menu Bar) แสดงรายการคา สั่งตางๆ ของโปรแกรม
3. ทูลบ็อกซ (Toolbox) แสดงปุมเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ สรางภาพ ซึ่งสามารถ ซอน / แสดง
ไดดว ยการคลิกเมนู Windows > Tools
4. สเตจ (Stage) พื้นที่สวนทีใ่ ชในการวางวัตถุตางๆ หรืออาจจะเรียกวา "เวที" เมื่อมีการนําเสนอ
ผลงานจะ แสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เทานั้น
5. ไทมไลน (Timeline) หนาตางแสดงเสนควบคุมเวลาสาหรับการนําเสนอผลงานประกอบดวยสวน
ทํางานเกีย่ วกับ Layer และ Timeline
6. แถบแกไข (Edit Bar) ใชแสดงชื่อซีน จัดการกับหนาจอโปรแกรม ปรับขนาดมุมมองของสเตจซึ่ง
สามารถซอน/แสดง ไดดวยการคลิกเมนู Windows > Toolbars > Edit Bar

7. แถบคุณสมบัติ (Properties) ใชกําหนดคาคุณสมบัติของสเตจและออบเจ็กตตางๆ โดยรายละเอียด
ที่ปรากฏขึ้นมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องมือหรือออบเจ็กตทกี่ า ลังคลิกเลือก สามารถซอน/แสดง ไดดว ย
การคลิกเมนู Windows > Properties > Properties หรือกดปุม Ctrl + F3
8. พาเนล (Panel) หนาตางหรือชุดคําสั่งพิเศษที่ใชทา งานเฉพาะดาน เชน พาเนล Color ใชเลือกและ
ผสมสี พาเนล Library ใชจัดเก็บออบเจ็กตตา งๆ เปนตน ซึ่งสามารถเป ดเรียกไดดวยการคลิกที่เมนู
Windows
5. Toolbox
ทูลบ็อกซ (Toolbox) เปนกลองเก็บอุปกรณที่ใชในการสราง ปรับแตง และแกไขวัตถุ เราสามารถ
เรียกใชงานทูลบ็อกซ ไดโดยเลือกคําสั่ง Windows > Tools แลวคลิ้กเลือกเครื่องมือไดตาม
1.
Selection Tool (V) : เลือกออบเจ็ค
1
2.
Subselection Tool (A): ปรับแตงรูปทรงออบเจ็ค
2
3.
Free Transform Tool (Q) : ปรับรูปทรงออบเจ็ค
3
4
4.
Lasso Tool (L) : เลือกออบเจ็คหรือพืน้ ที่บางสวนของออบเจ็ค
5
Pen Tool (P) : วาดรูปทรง เสนโคง เสนตรง
5.
6
6.
Text Tool (T) : พิมพขอความ
7
7.
Line Tool (N) : วาดเสนตรง
8
8.
Rectangle Tool (R) : วาดสี่เหลี่ยม
9
9.
Pencil Tool (O) : วาดรูปทรง เสนโคง เสนตรง
10
10.
Brush Pencil Tool (Y) : ระบายสีภาพ
11
11.
Ink Bottle Tool (S) : เติมสีเสนใหกบั ออบเจ็ค
12
13
12.
Paint Bucket Tool (K) : เติมสีพื้นใหกับออบเจ็ค
14
13.
Eyedropper Tool (I) : กอปปสีจากออบเจ็คอื่น
15
14.
Eraser Tool (E) : ลบเสนหรือสีพื้นของออบเจ็ค
15.
Hand Tool (H) : เลื่อนดูสวนตาง ๆ ของภาพ
16
16.
Zoom Tool (M, Z) : ยอ / ขยายมุมมองของภาพบนสเตจ
17
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17.

Stroke Color : เลือกสีเสน

18.
19.

Fill Color : เลือกสีพื้น
Black and White : เลือกเสนเปนสีดาํ และพื้นเปนสีขาว

20.

Swap colors : สลับสีเสนกับสีพื้น

6. Main Toolbar แถบเครื่องมือหลัก ประกอบดวยเครื่องมือ ดังนี้

เครื่องมือ
New
Open
Save
Print
Print Preview
Cut
Copy
Paste
Undo
Redo
Snap to Objects
Smooth
Straighten
Rotate Scale Align

คําอธิบาย
การเริ่มสรางงานใหม
การเปดไฟลงานเดิม
การบันทึกไฟลงาน
การสั่งพิมพงาน
การตรวจสอบดูกอนพิมพ
การตัดหรือลบวัตถุออกเพื่อจะนา ไปวางทีอ่ ื่น
การคัดลอกวัตถุเพื่อจะนา ไปวางที่อื่น
การวางวัตถุที่ได Cut หรือ Copy มาวาง
การยอนกลับไป 1 ขั้นตอน
การเดินหนาไป 1 ขั้นตอน ใชเมื่อมีการยอนหลังไป 1 ขั้นตอน
การสั่งใหวตั ถุดึงดูดเมื่อเขาใกลกัน
การสั่งใหวตั ถุมีความโคงมน
การทําใหวัตถุดูแข็ง
การหมุนวัตถุ

7. การสรางไฟลงาน
ในการเปดโปรแกรมจะปรากฏหนาจอ Welcome Screen เพื่อใหคลิกเลือกรูปแบบในการสรางไฟล
งาน จากนั้นจึงสามารถปรับขนาดของสเตจไดตามตองการ
1. คลิกเลือก Flash File (ActionScript 2.0) จากสวนของ Create New เพื่อสรางไฟลงานใหม

2. คลิกปุม

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Document Properties ขึ้นมา

3. พิมพกําหนดขนาดความกวาง ความสูงของพื้นที่ทา งานลงในชอง Dimensions
4. ปรับสีพื้นหลังที่ Background color ตามตองการ
5. กําหนดอัตราการเลนเฟรมตอวินาทีที่ Frame rate โดยปกติจะอยูที่ 25 fps
เพื่อยืนยันคา สั่ง จากนั้นพื้นที่สเตจจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามคาที่
6. คลิกปุม
กําหนดไว
7. ออกแบบผลงานไดตามตองการ

8. หลักการทํางานของ Flash
ขั้นตอนที่ 1 เปนการนําภาพที่เราสรางขึ้น หรือที่เราไดมาจากที่อื่นมาวางบน Stage
ขั้นตอนที่ 2 ทําการแปลงวัตถุนั้นเปน Symbol ซึ่งเปนลักษณะที่ Flash สามารถนา ไปทําเปน
Animation ได
ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนที่เราจะมาทา Symbol ใหเปน Animation ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถจะใส
เสียง หรือ Script คา สั่งเพิ่มเติมลงไปไดดว ย
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเราสรางชิ้นงานเสร็จแลว เราก็ทําการ Publish หรือทา การแปลงชิ้นงานของเราออก
สูสายตาประชาชน
9. นามสกุลของ Flash
Flash จะสรางนามสกุลหลัก ๆ 2 อยาง คือ
1. *.fla คือไฟลที่ไดจากการสรางชิ้นงานใน Flash ที่เกิดจากการบันทึกเปนไฟลตนฉบับ ซึ่งสามารถ
นําเปลี่ยนแปลงแกไขได *.fla ยอมากจาก Flash Movie หรือที่เรียกวา Movie
2. *.swf คือไฟลที่ Flash สรางขึ้นหลังจากการแสดงผลออกมา ซึ่งสามารถ Double Click ดูผลการ
แสดงไดโดยไมตองเปดโปรแกรม Flash ซึ่ง *.swf ยอมาจาก Shockwave Flash
นอกจากนั้น เมื่อเราสั่งให Flash ทําการ Publish หรือเผยแพรงานออกมาเปนหนาเว็บ เราจะตอง
กําหนดให Flash สรางไฟล .html เพิ่ม และเลือกไฟลที่มีสกุล 2 ชนิด คือ *.html กับ *.swf ซึ่ง *.html จะเปน
ตัวเรียกไฟล *.swf ขึ้นมา เพือ่ แสดงภาพเคลื่อนไหวบนหนาเว็บ

