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เร่ือง รูปแบบและเคร่ืองมือในการวาดภาพ 

 

1. รูปแบบการวาดรูปในโปรแกรม Adobe Flash CS3 
รูปแบบการวาดรูปในโปรแกรม Adobe Flash CS3 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การวาดแบบ Merge Drawing รูปทรงท่ีวาดจะมีผลต่อรูปทรงอ่ืน เช่น เม่ือน ารูปทรงท่ีมีพื้นเป็นสี
เดียวมาซอ้นทบั ก็จะถูกรวมเป็นช้ินเดียวกนั แต่หากมีสีแตกต่าง เม่ือเคล่ือนยา้ยส่วนท่ีถูกซอ้นทบัก็จะหายไป
โดยอตัโนมติั ซ่ึงสามารถวาดไดด้ว้ยการคลิกยกเลิกปุ่ม Object Drawing  ท่ีทูลพาเนล   
 

         
รูปทรงท่ีมีพื้นและเส้นขอบ  เม่ือน ามาซอ้นทบัและเส้นขอบจะกลายเป็นของรูปทรงนั้น                
                                                           ดบัเบิลคลิกลากออกมา 
 

2) การวาดแบบ Object Drawing ซ่ึงรูปทรงทั้งในส่วนของเส้นและพื้นผวิจะกลายเป็นช้ินเดียวกนั 
หากน ามาซอ้นทบัก็จะไม่ส่งผลท าใหรู้ปทรงเปล่ียนแปลงรูปร่างไปแต่อยา่งใด โดยสามารถวาดไดโ้ดยการ
คลิกปุ่ม Object Drawing   ซ่ึงจะปรากฏกรอบส่ีเหล่ียมข้ึนมาเม่ือเลือกหรือวาดรูปทรงเสร็จ 

    
     เม่ือน ารูปทรงแบบ Object Drawing     รูปทรงก็จะมีลกัษณะดงัเดิม 
         มาซอ้นทบัและคลิกลากออกมา 

2. เคร่ืองมือในการวาดภาพ 

-  เคร่ืองมือสร้างส่ีเหลี่ยม, วงกลม, วงรี 
1. คลิกเลือกเคร่ืองมือ  Rectangle สามารถคลิกคา้งไวเ้พื่อเลือกรูปแบบการวาด 
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2. ก าหนดสีพื้น, สีเส้นขอบ และลกัษณะของเส้นขอบจาก Properties 

 
3. ก าหนดลกัษณะของเส้นขอบส่ีเหล่ียม วงรี วงกลมไดโ้ดยคลิกปุ่ม แลว้ปรับแต่งลกัษณะของเส้น

ขอบไดจ้าก Stroke Style Dialog Box ดงัภาพ 

 
4. น าเมาส์มาคลิก ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการวาดรูป กดปุ่มเมาส์คา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ เม่ือได ้

ขนาดและรูปทรงท่ีตอ้งการ จึงปล่อยน้ิวจากเมาส์ 
5. ถา้ตอ้งการรูปท่ีสมบูรณ์ ควรกดปุ่ม <Shift> คา้งไว ้ขณะลากเมาส์ 

 
-  เคร่ืองมือสร้างหลายเหลี่ยมและรูปดาว 
 1. คลิกเลือกเคร่ืองมือ   PolyStar Tool สามารถคลิกคา้งไวเ้พื่อเลือกรูปแบบการวาด 

 
 
 2. วาดรูปลงไปจะปรากฏเป็นรูปหา้เหล่ียมก่อน 
 3. เลือกปุ่ม  ท่ี Properties 
 4. จากนั้นเปล่ียนจาก Polygon ไปเป็น Star 
 5. กดปุ่ม OK 

 



 6. จากนั้นวาดรูปอีกคร้ัง ก็จะไดรู้ปดาวท่ีตอ้งการ 

   
-  ลบวัตถุด้วย Eraser Tool 

การลบวตัถุต่างๆ ท่ีวาดไวแ้ลว้ สามารถลบได ้3 วธีิ คือ 

2.1 ลบวตัถุทั้งหมดโดยดบัเบิลคลิกท่ี  Eraser Tool 
2.2 ลบเฉพาะ Fill หรือ Stroke ของวตัถุ โดย 
      - คลิกเลือก Eraser Tool 
      - คลิกท่ีปุ่ม   Faucet 
      - น าเมาส์ไปคลิก ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

 ถา้คลิก ณ ต าแหน่ง Stroke โปรแกรมจะลบเส้นขอบของวตัถุออกทั้งหมด 
 ถา้คลิกในพื้นวตัถุ โปรแกรมก็จะลบพื้นวตัถุออกอยา่งรวดเร็ว 

 
2.3 ลบวตัถุช้ินท่ีตอ้งการ โดย 

- คลิกเลือก Eraser Tool 
- เลือกโหมดการลบโดยคลิกท่ี 
  Erase Normal ลบในสภาวะปกติ คือ ลบทั้ง Stroke และ Fill 
  Erase Fills ลบเฉพาะส่วนท่ีเป็น Fill 
  Erase Lines ลบเฉพาะเส้นขอบ Stroke 
  Erase Selected Fills ลบเฉพาะส่วนท่ีเลือกไว ้

 Erase Inside ลบเฉพาะส่วนท่ีเป็น Fill แต่ถา้มีการลากผา่น
ต าแหน่งท่ีเป็น Fill วา่งๆ จะไม่ลบให ้

- เลือกลกัษณะหรือขนาดของ Eraser โดยคลิกท่ี  
- น าเมาส์มาคลิก หรือลากผา่น ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการลบ 

 
                      Erase Normal          Fill                     Stroke             Selection             Inside 



- การเลือกวัตถุ (Selection) 
 Selection Tool ส าหรับเลือกวตัถุในสภาวะปกติ  

 

 Subselection Tool ส าหรับการเลือกวตัถุในโหมดจุดเช่ือม 
 

 Lasso Tool ส าหรับการเลือกวตัถุท่ีมีรูปทรงอิสระ หรือก าหนดขอบเขต 
การเลือกอิสระรวมทั้งการเลือกโดยใชค้่าสีท่ีมีค่าเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

 
หมายเหตุ วตัถุจะประกอบดว้ยโครงสร้างอยา่งนอ้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็น “Fill”และส่วนท่ีเป็น “Stroke” 
ดงัน้ี 

 
   Stroke                     Fill                                      Shape 

-  ยกเลิกการเลือกวัตถุ 
การยกเลิกการเลือกวตัถุ ท าไดโ้ดยน าเมาส์ไปคลิกบนต าแหน่งวา่งๆ ของ Stage หรือ เลือกเมนูค าสั่ง 

Edit > Deselect All 
 

-  การย่อ/ขยาย และปรับรูปทรงของวัตถุ 
1. เลือกวตัถุ 

2.  คลิกปุ่มเคร่ืองมือ  Free Transform Tool 

 
3. น าเมาส์ไปช้ีท่ีมุมหรือขอบวตัถุ แลว้ Drag & Drop เพื่อปรับขนาด หรือรูปทรงตามตอ้งการ 

 
4. คลิกเลือกจากเมนูค าสั่ง Modify, Transform,… ซ่ึงมีค าสั่งใหเ้ลือกทั้งค  าสั่งหมุนวตัถุ,ค าสั่งกลบั

ดา้นของวตัถุ เป็นตน้ 

 




