PART 1
BASIC FLASH 8

ส่วนประกอบของ Flash 8
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Flash 8 จะพบหน้าจอที่มีส่วนกอบที่สาคัญ ซึ่งเราสรุปการใช้งานได้ดังนี้
เมนูบาร์(menu bar)

ไทมไลน์ (Timeline)

พื้นที่ทางาน (Work Area)

สเตจ (stage)

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)

เมนูบาร์ ( Menu Bar )

Properties Inspector

เมนูบาร์เป็นแถบที่รวบรวมคาสั่งที่ใช้งานทั้งหมดกับการสร้างชิ้นงาน
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการตั้งค่าเกี่ยวกับงานใช้งานในโปรแกรมทั้งหมด

พาเนล ( Panel )

และการสร้างมูฟวี่

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
ทูลบ็อกซ์เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งออบเจ็กต์ โดยแต่
ละเครื่องมือในทูลบ็อกซ์จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพที่เราสามารถคลิกเพื่อเรียกใช้งานได้
มีการแบ่งเครื่องมือต่าง ๆ เป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มเครื่องมือ Tools เกี่ยวกับการเลือก คือ Selection Tool

Subselection Tool

กลุ่มเครื่องมือ Edit เกี่ยวการวากและการตกแต่งภาพ เช่น Oval Tool
Pencil Tool
Brush Tool
Eraser Tool
Free Transform Tool
กลุ่มเครื่องมือ View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Hand Tool
Zoom Tool
กลุ่มเครื่องมือ Colors ใช้ในการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น เช่น Eavesdropper Tool
โดยเมื่อเลือกปุ่มเครื่องมือเหล่านี้ เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม (Options)
ทางด้านล่างของทูลบ็อกซ์
เราสามารถเปิด/ปิดทูลบ็อกซ์นี้ได้โดยใช้คาสั่ง Window > Tools ให้มีเครื่องหมายอยู่หน้าทาว่า
Tools เพื่อเปิดทูลบ็อกซ์ และใช้คาสั่ง Window > Tools อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิด
ทูลบ็อกซ์

กลุ่มเครื่องมือที่ใช้งาน
เครื่องมือในการเลือกวัตถุแบบ Vector เพื่อทาการย้ายและขยาย
เครื่องมือในการเลือกพื้นที่วัตถุแบบ (A) เพื่อทาการย้ายและขยาย
ใช้ในการย่อขยายและหมุนวัตถุ
ใช้ในการกาหนดการไล่โทนสีแบบต่างในColor Mixer
ใช้สร้างเส้นตรง
ใช้สร้างเส้นแบบมีจุด path
ใช้สร้างรูปทรงวัตถุอัตโนมัติ
ใช้เลือกพื้นที่แบบอิสระ
ใช้ในการเทสีลงยังวัตถุ

ใช้สร้างตัวอักษร
ใช้ในการวาดแบบดินสอและแบบพู่กัน
ใชในการดูดสีและลบวัตถุ

ใช้ในการดึงภาพกรณี Zoom และการปรับมุมมองย่อขยายชิ้นงาน
ใช้กาหนดค่าสีของเส้นและพื้นหลัง

เป็นการกาหนดค่า Option ในแต่ละเครื่องมือหลักเช่น
การสร้างชิ้นงานใหม่
คลิกเลือกที่เมนู File > New หลังจากนั้นเลือก Flash Document

การปรับขนาดของชิ้นงาน
การปรับขนาด(size)และสีพนื้ หลังของชิ้นงาน(Background) ได้จากพาเนล Properties

สเตจ (Stage) และพื้นที่ทางาน (Work Area)
เราเรียกพื้นที่สีขวาตรงกลางตรงกลางหน้าจอที่ใช้จัดว่างออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่ต้องการแสองให้
เห็นในชิ้นงานว่า (Work Area) (Stage) ส่วนบริเวณสีเทาล้อมรอบนั้นเราจะใช้วางวัตถุที่ยังไม่แสดง
ว่า พื้นที่ทางาน (Work Area) หรือ Pasteboard ซึ่งเราอาจเปรียบสเตจได้เหมือนเป็นเวทีและพื้นที่
ทางานเป็นพื้นที่หลังเวทีที่ผู้ชมมองไม่เห็นแต่เราวางองค์ประกอบต่างๆที่จะนาไปแสดงบนสเตจได้

สเตจ (Stage)
พื้นที่ทางาน (work Area)

เราสามารถเปิด/ปิดพื้นที่การทางานโดยสั่ง View > Work Area ให้มีเครื่องถูกหน้าคาว่า Work
Area เพื่อปิดพื้นที่การทางาน (หรือจะกดคีย์ลัด <Ctrl>+<Shift>+<W> ก็ได้)

ไทมไลน์ (Timeline)
ไทมไลน์หรือเส้นเวลา จะใช้สาหรับสร้างและกาหนดรายละเอียดของการเคลื่อนไหว โดยเอา
องค์ประกอบที่จะเคลื่อนไหว (เราเรียกองค์ประกอบต่างๆ ในชิ้นงาว่าออบเจ็กต์หรือวัตถุ) มาจัดวาง
ต่อกันละภาพในแต่ละช่วงเวลา (เรียกว่าเฟรม: Frame) ที่แสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยเราจะ
กาหนดเส้นเวลาให้เล่นภาพเคลื่อนไหวซ้าๆ หรือเล่นแล้วหยุดก็ได้

เราแบ่งไทมไลน์เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
ส่วนแสดงเลเยอร์ (Layer) ซึ่งแต่ละเลเยอร์เปรียบเหมือนแผนใสที่สามารถวางภาพหรือ
ออบเจ็กต์ได้ โดยแต่ละเลเยอร์นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชันงานเดียว (เราจะ
กล่าวถึงเรื่องเลเยอร์เพิ่มเติมภายหลัง)
ส่วนเฟรม (Frame) ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งทางานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเป็น
ภาพยนตร์โดยเมื่อมีการนาเฟรมเหล่านี้มาแสดงอย่างต่อเนื่องก็จะทาให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้
Frame จะแสดงผลอ ทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นส้นสีแดงคอยบอกตาแหน่งว่า
กาลังทางานอยู่ที่เฟรมใด

ส่วนแสดงเลเยอร์

ส่วนแสดงเฟรม

เราสามารถเปิด/ปิดไทมไลน์นี้ได้โดยคาสั่ง View > Thmeline ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้า
คาว่า Thmeline เพื่อเปิดไทมไลน์ และใช้คาสั่ง View > Thmeline อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อ
ปิดไทมไลน์ซึ่งเราอาจเปรียบการทางานของไทมไลน์เหมือนกับม่วนฟิลม์ ในขณะที่สเตจคือส่วนที่
แสดงแต่ละเฟรมในม้วนฟิลม์นั้นตามลาดับที่กาหนดไว้

เราสามารถแบ่งไฟล์ชิ้นงานที่สร้างเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่าฉากหรือซีน (Scene) โดยใน
โดยในมูฟวี่หนึ่งๆ จะประกอบด้วยซีนหรือหลายซีนก็ได้ เนื่องจากจะทางานได้ทีละซีนนั้นจึงต้อง
เลือกซีนที่จาทางานด้ยโดยคลิกที่เมนู Window > Other Panels > Scene หรือเลือกใช้ปุ่ม การแทรก
ซีนสามารถแทรกได้โดยเลือกที่เมนูคาสั่ง Inserts > Scene1

พาเนล (Panels)

พาเนลคือหน้าต่างทีรวบรวมเครื่องมือต่างๆ สาหรับใช้ในกรปรับแต่งออบเจ็กต์ ซึ่งใน
Flash ได้มีการจัพาเนลต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของมันให้เราเรียกใช้ได้ พาเนล
สาคัญที่ควรรู้จักดังนี้
- Property Inspector เป็นพาเนลที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของออบเจ็กต์ที่เราคลิก
เลือก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ้หล่านี้ได้ ทั้งนี้รายละเอียดที่ Property
Inspector จะเปลี่ยนไปตามออบเจ็กต์ที่เลือก โดยสามารถเยกเปิดใช้งาน Property
Inspector ด้วยคาสั่ง Window > Properties >Properties หรือกดคีย์ลัด <Ctrl+F3>

- พาเนล Filters เป็นพาเนลที่ใช้ปรับแต่งหรือเป็นการใส่เอ็ฟเฟ็คให้กับตัวอักษร มูฟวี่
คลิป และปุ่มกด โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนลFilters ด้วยคาสั่ง Window >
Properties > Filters

- พาเนล Color เป็นพาเนลที่เลือกใช้สีและผสมสีตามที่ต้องการ ซึ่งจะนาไปใช้
ปรับแต่งสีให้กับทั้งภาพวาดและตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย โดยมีให้เลือกชีถึง 2 แท็
ด้วยกันคือ Color Mixer ( ใช้ผสมสีเองตามต้องการ) และ Color Swatches ( ใช้เลือกสี
จากจานสีตามที่โปรแกรมกาหนดมาให้) โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล Color
ด้วยคาสั่ง Window > Color Mixer

Note : กรณีที่ต้องการเรียกใช้พาเนล อื่นสามารถเรียกใช้ได้จากเมนูคาสั่ง Windows > เลือกรายการ
พาเนล ยกตัวอย่าง ต้องการเรียกใช้พาเนล History : ซึ่งมีหน้าที่ในการย้อนคืนคาสั่งที่เราได้กระทา
ไป 20 คาสั่ง ก็ต้องคลิกที่เมนูคาสั่ง Window > Other Panel > History
และกรณีต้องการเรียกใช้พาเนล Scene เพื่อจัดการในเลือกของ Scene
สามารถทาได้โดยคิกเลือก Window > Other Panel > Scene

การแทรก Layer และ Scene
โดยทั่วไปแล้วในหนึ่ง Scene สามารถประกอบด้วยหลาย Layer ซึ่ง Layer ที่ลาดับ
บนสุดคือตาแหน่งฉากที่แสดงอยู่เหนือสุดของชิ้นงาน การแทรก Layer สามารถทาได้โดยคลิก
เลือกที่ Layer ใดก็ได้และคลิกขวาเลือกคาสั่ง Insert Layer
ส่วนการแทรก Scene เลือกเมนู Insert > Scene

การลบ Layer และ Scene
การลบ Layer สามารถทาได้โดยโดยคลิกเลือกที่ Layer ที่ต้องการลบและคลิกขวาเลือก
คาสั่ง Delete Layer

การลบ Scene จะต้องทาการเรียกใช้พาเนล Scene มาก่อนเพื่อง่ายต่อการจัดการ Scene
โดยเลือกที่เมนูคาสั่ง Window > Other Panel > Scene
หากต้องการลบ Scene คลิกซ้ายค้างไว้เลือก Scene ที่ต้อง
การลบแล้วลากมาวางลงในถังขยะ
Note : การเรียงลาดับ Scene เรียงลาดับการทา
งานตามตาแหน่งที่อยู่บนสุดซึ่งเราสามารถปรับลาดับได้
โดยคลิกเลือก Scene ที่ต้องการย้ายและคลิกซ้ายค้างไว้
ย้ายตาแหน่ง Scene ตามที่ต้องการ
การแทรก และลบ Key Frame ที่ทาการทางานใน Time line
การแทรก Key Frame ทาได้โดยคลิกขวายังตาแหน่ง Key Frame ที่ต้องการแทรก แล้ว
เรียกคาสั่ง Insert Key Frame

การลบ Key Frame ทาได้โดยคลิกขวายังตาแหน่ง Key Frame ที่ต้องการแทรก แล้วเรียก
คาสั่ง Insert Key Frame

กรณีที่ต้องการลบหลายๆ Key Frame ต้องทาการกด Shift แล้วคลิกเมาส์เลือกช่วงของ Key
Frame ที่ต้องการลบแล้วคลิกขวาเลือกคาสั่ง Delete Key Frame เหมือนเดิม

การย้ายตาแหน่ง Key Frame
การย้ายตาแหน่ง Key Frame ทาได้โดยคลิกเลือกตาแหน่ง Key Frame ที่ต้องการย้ายคลิก
ซ้ายค้างไว้ลากวางไปยังตาแหน่งที่ต้องการ
กรณีที่ต้องการย้ายเป็นช่วง Key Frame ให้กด Shift ค้างไว้แล้วใช้เมาส์เลือกก่อน
การสลับชิ้นงานที่เปิดใช้งานอยู่
เราสามารถเปิดชิ้นงาที่ต้องการสร้างมากกว่า 1 ชิ้นงานในการทางานซึ่งเราสามารถสลับ
ชิ้นงานในการสร้างได้จาก
แท็บแสดงชื่อชิน้ งานที่เปิดใช้งานอยู่
การแสดงผลการทางานของ Flash Movie
การแสดงผลจะแสดงผลโดยเรียกใช้เมนูคาสั่ง
Play : แสดงผลการทางานในมุมมองปกติ
Test Movie : แสดงในมุมมองของ Flash Player
Test Scene : แสดงผลเฉพาะ Scene ที่ใช้งานอยู่

การนาไฟล์ภาพจากข้างนอกมาใช้งานใน Flash 8
1. ทาการเลือกเมนูคาสั่ง File > Import >Import to Stage
- Import to Stage : นารูปลงยัง Key Frame ที่เลือก
- Import to Libra : นารูปลงในรายการใน
โปรแกรมด้วยเพื่อกับชิ้นงานอื่นด้วย
- Open External Libra เปิดรูปจากรายการ Libra.
ข้างนอก
- Import Video นาเข้าไฟล์วีดีโอ
2. ทาการเลือกไฟล์รูปที่เก็บไว้แล้ว Open
Note : รูปภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว .GIF อาจมีปัญหา
ในการย้ายได้

การบันทึกงาน Flash 8
การบันทึกชิ้นงานเมื่อทาการบันทึกแล้วไฟล์ที่ได้จากการบันทึกจะได้ไฟล์นามสกุล .fla ซึ่งสามารถ
ทาการแก้ไขได้เนื่องจากอยู่ในรูปแบบของ Flash โดยสามารถบันทึกเลือกที่เมนูคาสั่ง File > Save กรณีบันทึก
เป็นชื่อใหม่ให้เลือก Save as
กรณีต้องการนาไฟล์ไปใช้งานบนเว็บต้องทาการ Export file เป็นนามสกุล .Swf ก่อนโดยคลิก
เลือกที่เมนูคาสั่ง File > Export > Export Movie ก็จะได้ File ที่นาไปแทรกในเว็บ

