เริ่มตอนกับ Flash 5.0
ครึ่งภาคเรียนหลังนี้เราจะเรียนการใชงานโปรแกรม Flash ชนิดเรียนลัดแบบ จรวด …
กอนอื่นลองเรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมาดูหนาตาเพื่อทําความรูจักกันกันกอนดีกวา
คลิก Start > Programs > Macromedia Flash 5
1
ทีนี้เรามาดูกันวามีอะไรบน Flash กันบาง
2
3

5

4

5

6
7

1. สวนนี้เรียกวา Title Bar ใครไมรูจักบาง
2. สวนนี้ก็ Menu Bar ก็รูจักกันดีแลว
3. Scene 1 บอกใหทราบวาขณะนี้เราอยูที่ Scene 1 ปกติแลวหนังเรื่องหนึ่ง ๆ ก็จะมีการถายทําเปน Scene ๆ
ไป การสราง Movie ดวย Flash ก็จะมีการสรางทีละ Scene แลวนํามาเรียบเรียงใหเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา
4. Layer ใชสําหรับแยกลําดับชั้นเพื่อแยกการทํางานของวัตถุออกจากกัน Layer ของ Flash จะคลาย ๆ กับ
Photoshop เพียงแตมันไมไดแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิงเหมือน Photoshop เพราะคุณสามารถทํางานไดกับ Layer หนึ่ง
โดยไมไปกระทบกับภาพใน Layer อื่น(ยกเวนคุณสราง link เขาดวยกัน) แตสําหรับ Flash แลวยังกระทบกันอยูถาไมปอง
กันดวยการ Lock เสีย
5. Time Line สวนนี้เหมือนกับตารางเวลา หมายเลข 5 10 15 20 นั้นคือลําดับที่ของ Frame ซึ่งถาจะนึกใหออกก็
นึกถึงฟลมภาพยนตยาว ๆ บนแผนฟลมคุณจะเห็นมีภาพอยูมากมายขยาดเทา ๆ กันเรียงตัวตามความยาวของแผนฟลม 1
ชองนั้นคือ 1 Frame การสราง Movie คือกําหนดการกระทําตาง ๆ ไวบนตําแหนง Frame ที่ตองการ…ถางง ทิ้งไวกอนเดี๋ยว
คอยมาลองทําดูดีกวา..แตไมใชตอนนี้
5. Tool Bar แถบเครื่องมือนั่นเองครับ การใชงานก็เพียงคลิกเลือกที่ตองการ หรือกดแปนตัวอักษรของเครื่องมือ
นั้น ถาอยากรูวาจะเลือกเครื่องมือนั้นนอกจากคลิกแลวจะกดแปนอะไรดีก็ลองเอา pointer ไปชี้เครื่องมือนั้นสักพักนึง ก็จะ
ปรากฏชื่อเครื่องมือนั้นพรอมกับวงเล็บ อักษรที่คุณสามารถกดแทนการคลิก(เนื่องจากเมาสไมวาง)
6. สวนนี้เรียกวา Panel มีไวเปนเครื่องมืออีกอันหนึ่ง ซึ่งตองใชประกอบกับการใชเครื่องมือจาก Tool Bar หรือ
จากการใชงาน Time Line หรือสวนอื่น ๆ เชน KeyFrame , Frame , Symbol เปนตน Panel นี้สามารถซอนชั่วคราวไดดวย

การกดแปน Tab เพราะเนื่องจากการที่มีทั้ง Tool bar และ Panel ทําใหเราเหลือชองที่จะมองเห็น Movie ของเราไดไมเต็ม
ที่เราจึงตองซอนบางในบางครั้ง หากตองการแสดงอีกรอบก็เพียงกด Tab ซํ้าอีกครั้ง แตถาหากเครื่องมือนี้หายไปอยางถาวร
ก็ใหเลือก windows > Panels > เลือก Panel ที่ตองการ ทานก็จะไดคืนมา
7. สวนนี้ก็คือสวนที่จะเปน Moive ของเรา เปรียบเสมือนจอภาพยนตหรือเวทีที่จะใหตัวละครตาง ๆ มาทํางาน
ตามที่กําหนดไวใน Time Line
8. นอกจากนี้ผมอยากใหคุณเปดเครื่องมืออีก 2 ตัวมาไวเลย
- คลิก Window > Toolbars > Main
- คลิก Window > Toolbars > Control

ตอไปเรามาฝกใชเครื่องมือบน Tool bar กันกอน
Line tool เปนเครื่องมือวาดเสนตรงหรือเสนโคง เลือกเครื่องมือนี้หรือกด N เพื่อเลือก ทดลองลาก
เมาสบน Movies จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทานจะไดเสนตรง 1 เสน ทดลองลากเสน

หากตองการเสนที่มีลักษณะอื่นเชน เสนประ เสนซิกแซก เสนหนา เสนบาง เราตองปรับคาของ
เสนจาก Panel ที่ชื่อ Stroke ใหมองหา Panel แลวคลิกบน Tab ที่ชื่อวา Stroke ปกติจะอยูที่เดียวกับ Fill
- เลือกรูปแบบตาง ๆ ของเสน เชน เสนทึบ เสนประ
- กําหนดความหนาของเสน
- เลือกสีของเสน
- ตัวอยางของเสน
ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสนแลวลองวาดเสนดูอีกครั้ง
ตามตัวอยางถาวาดเสน ทานจะไดเสนลักษณะเปนเสนหยัก
ความหนา 2 Pixel เสนสีมวงแดง

เสนตรงทุกเสนที่วาดไปแลว เรายังสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะไดดังตอไปนี้
- ทําเสนใหโคง ใหเลือกเครื่องมือ Arrow Tool (ลูกศรสีดํา)หรือกด V จากนั้นเลื่อนไปที่เสนตรงที่วาดไว เมื่อ
ปรากฏเปนเสนโคงเล็ก ๆ ขึ้นมาใหลากเมาสเพื่อปรับเสนใหโคงตามตองการ

- ยายวัตถุ ใหคลิกที่เสน 1 ครั้งกอนเพื่อใหเกิด Hilight ที่เสนจากนั้นลากเสน เพื่อยายไปไวที่ตองการไดเลย นอก
จากนั้นเรายังสามารถยายเฉพาะสวนปลายของเสนได ใหลอกคลิกบนที่วาง เพื่อยกเลิก Hilight เสียกอนจากนั้นใหลากที่
สวนปลายของเสนตรงเพื่อยายได
Pen Tool เครื่องมือวาดเสนอีกแบบ เครื่องมือนี้เหมาะที่จะสรางเสนแบบตอเนื่องเปนเสนยาว ๆ โดยทานสามารถ
สรางเสนตรงหรือโคงไดในเวลาเดียวกัน เลือกเครื่องรูปมือนี้ หรือกด P
การใฃเครื่องมือนี้ก็เพียงเลือกรูปแบบของเสนที่ตองการจาก Panel Stroke แลวคลิกบน Movie เพื่อ
สรางจุดเริ่มตนขึ้นมากอน จากนั้นเลื่อนเมาสออกไประยะหนึ่งคลิกอีกครั้งจะเกิดเสนเชื่อมระหวาง 2 จุด
นั้นขึ้นมา แตขณะนี้เสนยังไมไดเปนไปตามแบบที่คุณเลือกไวเพราะเปนแค Preview เทานั้นใหลอกคลิกเพื่อสราง
เสนไประยะหนึ่งจากนั้นใหคลิกเครื่องมือ Arrow ที่นี้เสนก็จะถูกวาดขึ้นใหมตามแบบที่ไดเลือกไว

ตอไปลองคลิกสลับลากเมาสดู ใหลองคลิกแลวเลื่อนออกมาจากสั้นใหลากเมาส สังเกตุที่เสนจะถูกปรับใหเปน
เสนโคงทันที ดังนั้นถาลากเมาสคือปรับใหโคงถาคลิกก็คือเปนเสนตรง

Oval Tool สําหรับวาดวงกลม หรือวงรี
เครื่องมือนี้เนื่องจากเกี่ยวของกับเสน และการระบายสีคือ เมื่อวาดแลวทานจะไดวงกลมที่มีการระบายสีขางใน
ที่ Tool Bar ใหเลือกสีเสน และสีระบายจากแถบเครื่องมือ โดยชองบน
จะเปนการเลือกสีเสน สวนชองลางจะเปนการเลือกสีระบายภายใน
จากนั้นแลวคอยวาดรูปวงกลมจะ สําหรับลักษณะของเสนนั้นเลือกได
จาก Panel Stroke เชนใหมีวงกลมเสนประ หรือเสนคด เปนตน

วงกลมที่วาดนั้นเราสามารถดัดแปลงไดเชนเดียวกับเสนทั่วๆ ไป หลังจากวาดวงกลมแลวใหเลือก Arrow Tool
จากนั้นใหคลิกภายในวงกลมแลวลากออกมา วงกลมจะถูกแยกสีที่ระบายออกจากเสนรอบวงทันที่ นอกจากนี้เสนรอบวง
ภายนอกยังสามารถปรับแตงไดดวยวิธีการเดียวกับการปรับแตงเสนตรงดังตัวอยาง

การวาดรูปไมวาแบบใดก็ตาม หากรูปไปทับซอนกัน จะมีผลใหรูปหนึ่งถูกแทนที่ดวยอีกรูปหนึ่ง หรือมีบางสวนของ
รูปขาดหายไป เนื่องจากการทับซอนกันดังตัวอยาง

วาดวงกลม 2 รูป

ลากวงกลมสีนํ้าตาลไปทับ ดึงวงกลมสีนํ้าตาลออก

Rectangle tool
เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม การใชงานคลาย ๆ กับเครื่องมือ Oval การเลือกสี การตกแตง การวาดนั้นเหมือนกันเพียง
ลากเมาสจากมุมหนึ่งลงมาอีกมุมหนึ่ง แตการวาดสี่เหลี่ยมที่ตองการใหเปน 4 เหลี่ยมจตุรัส กอนลากเมาสใหกด Shift คาง
ไวแลวลากเมาส คุณจะได 4 เหลี่ยมจตุรัส 1 รูป นอกจากนี้เรายังสามารถวาด 4 เหลี่ยมมุมโคงไดจากการเลือกที่ Option

แลวกําหนด corner Radius คือรัสมีของมุมจากตัว
อยางกําหนดไวที่ 9 จากนั้นทดลองวาด 4 เหลี่ยม
เราจะได 4 เหลี่ยมมนแบบรูปสีฟา

Paint Bucket Tool
ใชสําหรับระบายสี ลงใน Polygon ปดที่ตองการ เพียงเลือกสีระบาย แลวคลิกลงในรูปปดที่ตองการเพื่อระบายสี
จากตัวอยางคือ Polygon 2 รูป รูปหนึ่งเปน Polygon ปดอีกรูปเปน Polygon เปด รูปปดสามารถระบายไดแตรูปเปดจะไม
สามารถระบายสีลงไปได

ระบายได

ระบายไมได

