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1.1 โปรแกรม Flash คืออะไร
Flash CS3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานกราฟิก 

ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ส าหรับการน าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Flash 
มีฟังก์ชันช่วยอ านวยความสะดวก ในการสร้างผลงานหลากหลายรูปแบบ ตลอดจน
ชุดค าสั่งโปรแกรมมิ่งที่เรียกว่า Flash Action Script ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสามารถคอมไพล์ (Compile) เป็นโปรแกรมใช้งาน (Application 
Program) เช่น การท าเป็น e-Card เพื่อแนบไปพร้อมกับ E-Mail ในโอกาสต่างๆ
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1.2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash CS3
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1.2 ส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม Flash CS3

1. แถบช่ือหัวเรื่อง (Title Bar) แสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu) ชื่อ
โปรแกรม และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
2. เมนูบาร์ (Menu Bar) แสดงรายการค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
3. ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) แสดงปุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ สร้างภาพซึ่ง
สามารถ  ซ่อน / แสดง ได้ด้วยการคลิกเมนู Windows > Tools
4. สเตจ (Stage) พ้ืนที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า "เวที"
เมื่อมีการน าเสนอผลงานจะ แสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เท่านั้น
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1.2 ส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม Flash CS3
5. ไทม์ไลน์ (Timeline) หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาส าหรับการน าเสนอผลงาน
ประกอบด้วยส่วนท างานเกี่ยวกับ Layer และ Timeline
6. แถบแก้ไข (Edit Bar) ใชแ้สดงชื่อซีน จัดการกับหน้าจอโปรแกรม ปรับขนาด
มุมมองของสเตจ ซึ่งสามารถซ่อน/แสดง ได้ด้วยการคลิกเมนู Windows > Toolbars 
> Edit Bar
7. แถบคุณสมบัติ (Properties) ใช้ก าหนดค่าคุณสมบัติของ สเตจและออบเจ็กต์
ต่างๆ
8. พาเนล (Panel) หน้าต่างหรือชุดค าสั่งพิเศษที่ใช้ท างานเฉพาะด้าน เช่น พาเนล 
Color ใช้เลือกและผสมสี พาเนล Library ใช้จัดเก็บออบเจ็กต์ต่างๆ เป็น
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1.3 ทูลบอ็กซ์ Toolbox

    ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) เป็นกล่องเก็บ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้าง ปรับแต่งและ 
แก้ไขวัตถุ เราสามรถเรียกใช้งานทูลบ็อกซ์ 
ได้โดยเลือกค าสั่ง Windows >Tools 
แล้วคลิ้กเลือกเครื่องมือได้ตามต้องการ
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1.3 ทูลบอ็กซ์ Toolbox
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1.3 ทูลบอ็กซ์ Toolbox
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1.3 ทูลบอ็กซ์ Toolbox
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1.4 การสร้างไฟล์งาน

ในการเปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอ Welcome Screen เพ่ือให้คลิกเลือก
รูปแบบในการสร้างไฟล์งาน จากนั้นจึงสามารถปรับขนาดของสเตจได้ตามต้องการ
1. คลิกเลือก Flash File (ActionScript 2.0) จากส่วนของ Create New เพ่ือสร้าง
ไฟล์งานใหม่



ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม 
Adobe Flash CS3

1.4 การสร้างไฟล์งาน
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1.4 การสร้างไฟล์งาน
2. คลิกปุ่ม                             จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Document 
Properties ขึ้นมา
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1.4 การสร้างไฟล์งาน

3. พิมพ์ก าหนดขนาดความกว้าง ความสูงของพ้ืนที่ท างานลงในช่อง Dimensions
4. ปรับสีพื้นหลังที่ Background color ตามต้องการ
5. ก าหนดอัตราการเล่นเฟรมต่อวินาทีที่ Frame rate โดยปกติจะอยู่ที่ 25 fps
6. คลิกปุ่ม              เพื่อยืนยันค าสั่ง จากนั้นพื้นที่สเตจจะมีขนาดเปลี่ยน
แปลงไปตามค่าที่ก าหนดไว้
7. ออกแบบผลงานได้ตามต้องการ
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 1.5 มมุมองจอภาพ 

Stage เป็นพื้นที่หลักของการสร้างงาน ดังนั้นเครื่องมือชุดแรกที่ควรทราบ 
ก็คือเครื่องมือในกลุ่ม View ซึ่งจะใช้ในการควบคุม Stage เป็นหลัก เช่น การย่อ
/ขยาย Stage การเลื่อน Stage เป็นต้น
Hand tool           เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนและปรับขนาดของ Stage

- Drag & Drop เพ่ือเลื่อน Stage
- ดับเบิลคลิกที่        ก าหนดขนาดของ Stage ให้มีขนาดพอดีกับความกว้าง

ของจอภาพ (Fit on screen)
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 1.5 มมุมองจอภาพ 

Zoom tool       เป็นเครื่องมือปรับขนาดของ Stage
- คลิกท่ี       จะปรากฏรายการเลือกย่อยที่ Modifier คลิกเลือกรูปแบบ

การย่อ       หรือขยาย        จากนั้นน าเมาส์มาคลิกบน Stage
- ดับเบิลคลิกที่      เพื่อก าหนดให้ Stage มีขนาดเป็น 100% อย่างรวด

เร็วการควบคุม Stage ยังสามารถใช้ปุ่ม Zoom               ที่ปรากฏอยู่มุมบนขวา
ของ Stage หรือเลือกจากเมนูค าสั่ง View, Zoom in/Zoom out/Magnifier 
ได้เช่นเดียวกัน
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1.6 การทดสอบผลงาน

ภายหลังจากการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราสามารถ
ตรวจสอบผลงานที่สร้างไว้ได้ ดังนี้
คลิกเมนู Control > Test Movie หรือกดปุ่ม Ctrl + Enter จากนั้นผลงานที่สร้าง
ไว้จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะเป็นมูฟวี่หรือสามารถดูการเคลื่อนไหวของออบเจ็กต์
ที่อยู่ในแต่ล่ะเฟรมได้โดยคลิกที่เมนู Control > Play หรือกดปุ่ม Enter ออบเจ็กต์
บนสเตจก็จะเคลื่อนไหวตามที่ได้ออกแบบไว้



การออกแบบและเขียนสตอรี่บอร์ด เรื่อง อาเซียน

จบการน าเสนอ
    ???????????


