
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง หน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS3 

 

1. โปรแกรม Flash คืออะไร 
 Flash CS3 เป็นผลิตภณัฑท่ี์พฒันามาเพื่อสนบัสนุนการสร้างงานกราฟิก ทั้งภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหว ส าหรับการน าเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Flash มีฟังกช์นัช่วยอ านวยความสะดวก ใน
การสร้างผลงานหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนชุดค าสั่งโปรแกรมม่ิงท่ีเรียกวา่ Flash Action Script ท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถคอมไพล ์(Compile) เป็นโปรแกรมใชง้าน (Application Program) 
เช่น การท าเป็น e-Card เพื่อแนบไปพร้อมกบั E-Mail ในโอกาสต่างๆ 
  
2. ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Flash CS3 

 
1. แถบช่ือหัวเร่ือง (Title Bar) แสดงปุ่มควบคุมหลกั (Control Menu) ช่ือโปรแกรม และปุ่มควบคุม

หนา้ต่างโปรแกรม 
2. เมนูบาร์ (Menu Bar) แสดงรายการค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรม 
3. ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) แสดงปุ่มเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวาดภาพ สร้างภาพ ซ่ึงสามารถ  ซ่อน / แสดง 

ไดด้ว้ยการคลิกเมนู  Windows > Tools 



4. สเตจ (Stage) พื้นท่ีส่วนท่ีใชใ้นการวางวตัถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกวา่ "เวที" 
เม่ือมีการน าเสนอผลงานจะ แสดงเฉพาะวตัถุบน Stage เท่านั้น 

5. ไทม์ไลน์ (Timeline) หนา้ต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาส าหรับการน าเสนอผลงาน  
ประกอบดว้ยส่วนท างานเก่ียวกบั Layer และ Timeline 

6. แถบแก้ไข (Edit Bar) ใชแ้สดงช่ือซีน จดัการกบัหนา้จอโปรแกรม ปรับขนาดมุมมองของสเตจ 
ซ่ึงสามารถซ่อน/แสดง ไดด้ว้ยการคลิกเมนู Windows > Toolbars > Edit Bar 

7. แถบคุณสมบัติ (Properties) ใชก้  าหนดค่าคุณสมบติัของ สเตจและออบเจก็ตต่์างๆ โดย
รายละเอียดท่ีปรากฏข้ึนมาจะเปล่ียนแปลงไปตามเคร่ืองมือหรือออบเจก็ตท่ี์ก าลงัคลิกเลือก สามารถซ่อน/
แสดง ไดด้ว้ยการคลิกเมนู Windows > Properties > Properties หรือกดปุ่ม Ctrl + F3 

8. พาเนล (Panel) หนา้ต่างหรือชุดค าสั่งพิเศษท่ีใชท้  างานเฉพาะดา้น เช่น พาเนล Color ใชเ้ลือกและ
ผสมสี พาเนล Library ใชจ้ดัเก็บออบเจก็ตต่์างๆ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเปิดเรียกไดด้ว้ยการคลิกท่ีเมนู Windows 
 
3. Toolbox 
 ทูลบอ็กซ์ (Toolbox) เป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้าง ปรับแต่ง และแกไ้ขวตัถุ เราสามรถ
เรียกใชง้านทูลบอ็กซ์ ไดโ้ดยเลือกค าสั่ง Windows > Tools แลว้คล้ิกเลือกเคร่ืองมือไดต้ามตอ้งการ 

 
เคร่ืองมือต่างๆ บนทูลบอ็กซ์ (Toolbox) 

  Selection Tool (V)   ค าสั่ง Selection การเลือกวตัถุ 

  Subselection Tool (A)   ค าสั่ง Selection การเลือกวตัถุ 



  Free Transform Tool (Q)  ยดื หด ยอ่ หรือขยายขนาดของวตัถุ 

  Gradient Transform Tool (F)  ปรับแต่งการไล่โทนสีแบบ Linear และ Radial 

  Lasso Tool (L)    ค าสั่ง Selection การเลือกวตัถุ 

  Pen Tool (P)    วาดเส้นและส่วนโคง้ต่าง 

  Add Anchor Point Tool (=)  เพิ่มจุดแองเคอร์ 

  Delete Anchor Point Tool (-)  ลบจุดแองเคอร์ 

  Convert Anchor Point Tool (C)  ปรับเปล่ียนเส้นโคง้ใหเ้ป็นมุม 

  Text Tool (T)    พิมพต์วัอกัษร 

  Line Tool (N)    วาดเส้นตรง 

  Rectangle Tool (R)   วาดส่ีเหล่ียม 

  Oval Tool (O)    วาดวงกลม 

  Rectangle Primitive Tool (R)  วาดส่ีเหล่ียมแบบปรับแต่งรูปทรงได ้

 Oval Primitive Tool (O)   วาดวงกลมแบบปรับแต่งรูปทรงได ้

  PolyStar Tool    วาดรูปหลายเหล่ียม/รูปดาว 

  Pencil Tool (Y)    ดินสอวาดภาพ 

  Brush Tool (B)    แปรงระบายสี 

  Ink Bottle Tool (S)   ปรับแต่งเส้นขอบของวตัถุ 

  Paint Bucket Tool (K)   เทสีพื้น 

  Eyedropper Tool (I)   คดัลอกสีท่ีตอ้งการ 

  Eraser Tool (E)    ยางลบ 

  Hand Tool (H)    จบั Stage เล่ือนไปยงัท่ีตอ้งการ 

  Zoom Tool (M, Z)   ซูมยอ่/ขยายหนา้จอ 

 Stroke color    ปรับแต่งสีของเส้นขอบ 

 Fill color    ปรับแต่งสีของพื้น 
  Black and white    เปล่ียนสี Stroke Color กบั Fill Color เป็นสีขาว/ด า 
  Swap colors    สลบัสีระหวา่ง Stroke Color กบั Fill Color 
  No color    เปล่ียนสี Stroke Color ใหไ้ม่มีสี 

 



4. Main Toolbar แถบเคร่ืองมือหลกั ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 

 
 

เคร่ืองมือ ค าอธิบาย 

 New การเร่ิมสร้างงานใหม่ 
 Open การเปิดไฟลง์านเดิม 
 Save การบนัทึกไฟลง์าน 
 Print การสั่งพิมพง์าน 
 Print Perview การตรวจสอบดูก่อนพิมพ ์
 Cut การตดัหรือลบวตัถุออกเพื่อจะน าไปวางท่ีอ่ืน 
 Copy การคดัลอกวตัถุเพื่อจะน าไปวางท่ีอ่ืน 
 Paste การวางวตัถุท่ีได ้Cut หรือ Copy มาวาง 
 Undo การยอ้นกลบัไป 1 ขั้นตอน 
 Redo การเดินหนา้ไป 1 ขั้นตอน ใชเ้ม่ือมีการยอ้นหลงัไป 1 ขั้นตอน 
 Snap to Objects  การสั่งใหว้ตัถุดึงดูดเม่ือเขา้ใกลก้นั 
 Smooth การสั่งใหว้ตัถุมีความโคง้มน 
 Straighten การท าใหว้ตัถุดูแขง็ 
 Rotate Scale Align การหมุนวตัถุ 

 
5. การสร้างไฟล์งาน 
 ในการเปิดโปรแกรมจะปรากฏหนา้จอ Welcome Screen เพื่อใหค้ลิกเลือกรูปแบบในการสร้างไฟล์
งาน จากนั้นจึงสามารถปรับขนาดของสเตจไดต้ามตอ้งการ 

1. คลิกเลือก Flash File (ActionScript 2.0) จากส่วนของ Create New เพื่อสร้างไฟลง์านใหม่ 

 



2. คลิกปุ่ม  จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบอ็กซ์ Document Properties ข้ึนมา 

 
3. พิมพก์ าหนดขนาดความกวา้ง ความสูงของพื้นท่ีท างานลงในช่อง Dimensions 
4. ปรับสีพื้นหลงัท่ี Background color ตามตอ้งการ 
5. ก าหนดอตัราการเล่นเฟรมต่อวนิาทีท่ี Frame rate โดยปกติจะอยูท่ี่ 25 fps 
6. คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัค าสั่ง จากนั้นพื้นท่ีสเตจจะมีขนาดเปล่ียนแปลงไปตามค่าท่ีก าหนดไว ้
7. ออกแบบผลงานไดต้ามตอ้งการ 

 

หลกัการท างานของ Flash 

ขั้นตอนที ่1 เป็นการน าภาพท่ีเราสร้างข้ึน หรือท่ีเราไดม้าจากท่ีอ่ืนมาวางบน Stage  
ขั้นตอนที ่2 ท าการแปลงวตัถุนั้นเป็น Symbol ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ี Flash สามารถน าไปท าเป็น 

   Animation ได ้
ขั้นตอนที ่3 เป็นขั้นตอนท่ีเราจะมาท า Symbol ให้เป็น Animation ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเราสามารถ

   จะใส่เสียง หรือ Script ค าสั่งเพิ่มเติมลงไปไดด้ว้ย 
ขั้นตอนที ่4 เม่ือเราสร้างช้ินงานเสร็จแลว้ เราก็ท าการ Publish หรือท าการแปลงช้ินงานของเรา

   ออกสู่สายตาประชาชน 
 

นามสกุลของ Flash 
 Flash จะสร้างนามสกุลหลกั ๆ 2 อยา่ง คือ 
 1. *.fla คือไฟล์ท่ีได้จากการสร้างช้ินงานใน Flash ท่ีเกิดจากการบนัทึกเป็นไฟล์ต้นฉบบั ซ่ึง
สามารถน าเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้*.fla ยอ่มากจาก Flash Movie หรือท่ีเรียกวา่ Movie 



 2. *.swf คือไฟล์ท่ี Flash สร้างข้ึนหลงัจากการแสดงผลออกมา ซ่ึงสามารถ Double Click ดูผลการ
แสดงได ้โดยไม่ตอ้งเปิดโปรแกรม Flash ซ่ึง *.swf ยอ่มาจาก Shockwave Flash 
 นอกจากนั้น เม่ือเราสั่งให้ Flash ท าการ Publish หรือเผยแพร่งานออกมาเป็นหน้าเวบ็ เราจะตอ้ง
ก าหนดให ้ Flash สร้างไฟล์  .html เพิ่ม และเลือกไฟล์ท่ีมีสกุล 2 ชนิด คือ *.html กบั *.swf  ซ่ึง *.html จะ
เป็นตวัเรียกไฟล ์*.swf ข้ึนมา เพื่อแสดงภาพเคล่ือนไหวบนหนา้เวบ็ 

 


