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1. การใช้ งาน Flash เบือ งต้ น
1.1 การใช้งานโปรแกรมเบืองต้น
การสร้างไฟล์ใหม่ คลิกทีเมนู File -> New คลิกเลือกที Flash File (Action Script 2.0) แล้วคลิก
ปุ่ ม OK ดังภาพ

การบันทึกไฟล์ คลิกทีเมนู File -> Save พิมพ์ชือไฟล์ทีตอ้ งการ แล้วคลิกปุ่ ม Save ดังภาพ
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การเปิ ดไฟล์ เพือเอางานกลับแก้ไข คลิกทีเมนู File -> Open คลิกเลือกไฟล์ทีตอ้ งการ แล้วกด
ปุ่ ม Open ดังภาพ

เมือเราได้สร้างไฟล์ใหม่มาแล้วสิ งแรกทีควรทําคือการกําหนดขนาดของพืนทีการทํางาน
(Stage) มีขนั ตอน ดังนี
1) ที Panel ของ Properties ให้ พิมพ์ขนาดของพืนทีการทํางานในช่อง Dimensions
ดังภาพ
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1.2 การใช้ งานเครื;องมือต่ างๆ (Tools)
การวาดรู ปทรงต่างๆ เช่น รู ปสี เหลียม มีขนั ตอนดังนี
1) คลิกทีเครื องมือ Rectangle Tool ดังภาพ

2) กําหนดคุณสมบัติของวัตถุ (สี เหลียม) เช่น สี พนื หรื อ สี เส้นขอบเป็ นต้น ดังภาพ

3) คลิกทีพนื ทีการทํางาน (Stage) แล้วลากเมาส์ เพือกําหนดขนาดของสี เหลียมทีตอ้ งการ
ดังภาพ
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การใช้เครื องมือ Text Tool มีขนั ตอนดังนี
1) คลิกเลือกที Text Tool ดังภาพ

2) กําหนดคุณสมบัติตา่ งๆ ให้กบั ข้อความ เช่น สี , ตัวหนา , แบบอักษร , ขนาดตัวอักษร
เป็ นต้น ดังภาพ

3) คลิกทีพนื ทีการทํางาน แล้วพิมพ์ตวั อักษรทีตอ้ งการ ดังภาพ
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1.3 รู้จักกับ Timeline
Timeline เป็ นแถบแบ่งเวลาของแอนิเมชัน ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ โดยเป็ นเหมือนตาราง จะมี
ช่องทีถูกแบ่งออกมา เป็ นช่องเล็กๆ เราเรี ยกว่าเฟรม (Frame) แต่ละเฟรมสามารถเก็บวัตถุต่างๆ
ทีเราได้สร้างหรื อวาดขึนมา โดยมีหวั อ่านสี แดง (Playhead) วิง ไปเรื อยๆ ทําให้ภาพเปลียนไป
ในแต่ละเฟรมเกิดเป็ นภาพเคลือนไหว (Animation) ได้ ดังภาพ

1.4 รู้จักกับ Symbols ประเภทต่ างๆ
Flash ประกอบด้วย Symbol อยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1) Graphic เป็ น Symbol ทีใช้ในการจัดกลุ่มของภาพวาดต่างๆ ทีเราได้วาดลงไปใน Flash
เช่น รู ปสี เหลียม เป็ นต้น
2) Button เป็ น Symbol ทีใช้สาํ หรับในการสร้างปุ่ ม เพือโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน
3) Movie Clip เป็ น Symbol ทีมี Timeline ย่อย ซึงเป็ นอิสระออกจาก Timeline อืน
สามารถควบคุม และกําหนดคุณสมบัติได้
การสร้าง Symbols ใหม่ มีขนั ตอนดังนี
1) คลิกทีเมนู Insert -> New Symbol
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2) ตังชือของ Symbol และเลือกประเภทของ Symbol แล้วกดปุ่ ม OK ดังภาพ

3) วาดวัตถุตา่ งๆ ลงไปที Stage ดังภาพ

4) การนํา Symbol มาใช้งาน ให้กลับมาที Scene ก่อน ดังภาพ

5) ดูที Library Panel คลิกเมาส์คา้ งที Symbol จากนันลากแล้วปล่อยทีพนื ทีการ
ทํางาน (Stage)
6) เราสามารถนํา Symbol ทีสร้างไว้แล้วกลับมาใช้ได้หลายๆครังโดยทําเหมือน
ขันตอนที 5
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2. การทํางาน Animation เบือ งต้ น
การทําแอนิเมชัน แบบ Sharp Tween มีขนั ตอนดังนี
1) วาดรู ปภาพทีตอ้ งการทําแอนิเมชัน ในเฟรมที 1 ดังภาพ

2) คลิกขวาทีเฟรมสุ ดท้าย (สมมติเลือกเฟรมที 30) คลิกเลือกที Insert Keyframe ดังภาพ

3) กดปุ่ ม Delete ทีคียบ์ อร์ด เพือลบภาพ (รู ปดาว) ทีวาดขึน แล้ววาดรู ปใหม่ข ึนมา ทีเฟรมสุ ดท้าย
(เฟรมที 30) ดังภาพ
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4) คลิกขวาระหว่างเฟรมที 1 และ เฟรมสุ ดท้าย (ในทีน ีสมมติวา่ เฟรมที 30) แล้วคลิกเลือกที
Create Sharp Tween ดังภาพ

5) กดปุ่ ม Enter หรื อ Ctrl+Enter เพือทดสอบ Movie จะได้ผลงานภาพวาดภาพแรก (รู ปดาว)
ค่อยๆเปลียนรู ปร่ างเป็ นภาพทีสอง (สี เหลียม)
ดังภาพ
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การทําแอนิเมชัน แบบ Classic Tween การทํางานแอนิเมชัน แบบ Classic Tween ต่างจากแบบ Sharp
Tween เล็กน้อยคือเมือวาดภาพเสร็ จแล้วเราจะต้องทําการแปลงภาพวาดนันให้เป็ น Symbol เสี ยก่อน
หรื อสร้าง Symbol ใหม่ข ึนมาก็ได้ การทําแอนิเมชัน แบบ Classic Tween มีขนั ตอนดังนี
1) วาดภาพทีตอ้ งการทําแอนิเมชัน ดังภาพ

2) คลิกหรื อดับเบิล คลิก เพือเลือกวัตถุทีเราได้วาดลงไป แล้วกดปุ่ ม F8 ทีคียบ์ อร์ด เพือเปลียน
รู ปทรงต่างๆ ให้เป็ น Symbol จากนันตังชือ Symbol และคลิกเลือกประเภทของ Symbol แล้ว
คลิกทีปุ่ม OK ดังภาพ
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3) คลิกขวาทีเฟรมสุ ดท้ายทีตอ้ งการให้วตั ถุเคลือนไหวไป เช่น เฟรมที 30 เป็ นต้น แล้วเลือกที
Insert Keyframe ดังภาพ

4) คลิกเมาส์ทีวตั ถุแล้วลากไปยังตําแหน่งทีตอ้ งการ ดังภาพ

5) คลิกขวาระหว่างเฟรมที 1 และเฟรมที 30 คลิกเลือกที Create Classic Tween ดังภาพ
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6) กดปุ่ ม Enter หรื อ Ctrl+Enter เพือทดสอบ Movie จะเห็นภาพการเคลือนไหวของวัตถุ
7) เราสามารถกําหนดคุณสมบัติ (Properties) เพิม เติมได้เช่น การหมุนของวัตถุได้ ดังภาพ
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3. Action Script เบือ งต้ น
Action Script คือภาษาแบบ Script ทีเพิม ความสามารถให้กบั Flash ในด้านต่างๆ เช่น การโต้ตอบ
กับผูใ้ ช้งาน, การสร้างฟอร์มรับข้อมูล, การจัดการกับมัลติมีเดีย, การสร้างเกมส์ เป็ นต้น
การเขียน Action Script ทีดีน นั ควรเขียนโค้ดแยกออกมาเป็ น layer ใหม่ตา่ งหากเพือไม่ให้ปะปนกับ
layer อืนๆ การเขียน Action Script มีขนั ตอนดังนี
1) สร้าง layer ใหม่ที Timeline และตังชือว่า action หรื อชืออืนก็ได้ ดังภาพ

2) คลิกเลือกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 ทีคียบ์ อร์ดเพือเรี ยกหน้าต่าง Actions Panel ทีใช้สาํ หรับเขียน
โค้ด ดังภาพ

3) ลงมือพิมพ์โค้ด Action Script โดยเริ มทีบรรทัดที 1 ดังภาพ

14

ตัวแปร (Variables)
ตัวแปร ทําหน้าทีสําหรับเก็บข้อมูลต่างๆ โดยสามารถนําข้อมูลนันกลับมาใช้งานได้ เช่น ตัวแปร
สําหรับเก็บคะแนนของเกมส์ เป็ นต้น ก่อนการใช้งานตัวแปรทุกครัง เราจะต้องทําการประกาศตัวแปร
เสี ยก่อน เพือบอกว่าจะตังชือตัวแปรว่าอะไร และจะเก็บข้อมูลประเภทไหนในตัวแปรทีได้ประกาศไว้
1) การประกาศตัวแปร สามารถเขียนโค้ดได้ดงั นี

อธิ บาย การประกาศตัวแปรให้เราพิมพ์ข ึนต้นด้วยคําว่า var จากนันเว้นวรรคแล้วพิมพ์ชือตัว
แปร (เราเป็ นคนตังเอง) ใส่ เครื องหมายโคล่อนแล้วพิมพ์ประเภทตัวแปรทีตอ้ งการ เช่น String
หมายถึ ง ตัวแปรที เก็บ ได้เฉพาะตัวอัก ษรหรื อข้อความ ส่ วน Number คื อตัวแปรที เก็บ ได้
เฉพาะตัวเลข เป็ นต้น
2) การกําหนดค่าให้กบั ตัวแปร เมือเราได้ประกาศตัวแปรไปแล้ว เราก็กาํ หนดค่าให้ตวั แปรทีเราได้
ประกาศไว้ โดยกําหนดค่าให้ถูกต้อง เช่น ถ้าประกาศเป็ นประเภท String ก็ให้ใส่ เครื องหมาย
ฟันหนู (double quote) หรื อ ถ้าเป็ น Number ก็ให้ใส่ เป็ นตัวเลขเท่านัน ดังภาพ (บรรทัดที 4
และ 5)

3) การเรี ยกใช้ตวั แปร เมือตัวแปรทีสร้างขึนได้ถูกกําหนดค่าเรี ยบร้อยแล้วเราสามารถนําตัวแปรที
มีคา่ นีไปใช้ในงานต่างๆ ได้ ถ้าต้องการดูคา่ ทีได้กาํ หนดไว้ สามารถใช้คาํ สัง trace เพือทดสอบ
ตัวแปรได้ ดังภาพ
ในบรรทัดที 7 และ 8
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ลองกดปุ่ ม Ctrl+Enter เพือทดสอบโปรแกรมทีได้เขียนขึนจะปรากฎหน้าต่าง output ขึนมา ดัง
ภาพ

ตัวดําเนินการ (Operators)
ตัวดําเนินการ คือ เครื องหมายประเภทต่างๆ ทีเรานํามาใช้จดั การตัวแปรทีได้สร้างขึน เช่น
ตัวดําเนินทางด้านคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย เครื องหมายบวก ลบ คูณ หาร เป็ นต้น หากเรา
ต้องการผลลัพธ์ทีได้บวกของตัวแปรสองตัวเราสามารถเขียนโค้ด ได้ดงั นี
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คําสั; งแบบต้ องตัดสิ นใจ (If)
ในชีวติ ประจําวันของเราต้องพบกับการตัดสิ นใจอยูเ่ สมอไม่เว้นแม้กระทัง คอมพิวเตอร์ กต็ อ้ งมีการ
ตัดสิ นใจในการทํางานบางอย่าง โดยจะใช้คาํ สัง ทีชือว่า If ในการใช้งาน ตัวอย่างคําสัง มีดงั นี

อธิบาย จากบรรทัดที 8 หมายความว่า ถ้าตัวแปร x มีคา่ น้อยกว่าตัวแปร y จริ ง ให้พิมพ์คาํ ว่า x < y โดย
ให้แสดงที Output Panel นัน เอง
4. การควบคุม Timeline
Frame เป็ นช่องเล็กๆ ทีอยูบ่ น Timeline เราสามารถเขียนคําสัง ในการควบคุมเพือให้หวั อ่าน (Play
head) วิง ไปทีเฟรมใดก็ได้ โดยมีคาํ สัง ดังนี
1) คําสัง stop เป็ นคําสัง ให้หวั อ่านหยุดการทํางาน
2) คําสัง play เป็ นคําสัง ให้หวั อ่านเริ มวิง บน Timeline
3) คําสัง gotoAndPlay เป็ นคําสังทีให้กระโดดไปยังเฟรมทีตอ้ งการแล้วให้หวั อ่านวิง ต่อไป
4) คําสัง gotoAndStop เป็ นคําสังทีให้กระโดยไปยังเฟรมทีตอ้ งการแล้วให้หวั อ่านหยุดทันที
5) คําสัง nextFrame เป็ นคําสัง เพือให้หวั อ่านเลือนไปยังเฟรมถัดไป
6) คําสัง prevFrame เป็ นคําสัง เพือให้หวั อ่านเลือนไปยังเฟรมก่อนหน้านี
ตัวอย่างการเขียนโค้ด มีดงั นี
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Scene เป็ นเหมือนฉากในภาพยนตร์ทีเราคุน้ เคยโดยแบ่งออกเป็ นตอนๆ เราสามารถแบ่งงานของเรา
ออกเป็ นส่ วนๆได้โดยใช้ Scene ทําให้ง่ายต่อการดูแล และการจัดการกับชินงานของเรา
การสร้าง Scene ใหม่ มีขนั ตอนดังนี
1) คลิกทีเมนู Insert -> Scene ดังภาพ

2) Flash จะเพิม Scene ใหม่มาให้ เราสามารถสลับไปมาระหว่าง Scene ได้ โดยคลิกเลือก
ได้ ดังภาพ

การเขียนคําสัง ควบคุม Scene คําสัง ทีใช้ในการควบคุม และจัดการ Scene มีดงั นี ได้แก่
1) คําสัง nextScene เป็ นคําสัง ให้ไปยัง Scene ต่อไป
2) คําสัง prevScene เป็ นคําสัง ให้ไปยัง Scene ก่อนหน้านี
3) คําสัง gotoAndPlay เป็ นคําสังทีระบุได้วา่ จะไปที Scene ไหน และเฟรมทีเท่าไหร่ ของ
Scene เสร็ จแล้วสัง ให้หวั อ่านเล่นต่อ
4) คําสัง gotoAndStop เป็ นคําสังทีระบุได้วา่ จะไปที Scene ไหน และเฟรมทีเท่าไหร่ ของ
Scene เสร็ จแล้วสัง ให้หวั อ่านหยุดทันที
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5. การทํางานกับปุ่ ม (Buttons)
บ่อยครังทีชินงานทีสร้างขึนต้องการตอบโต้กบั ผูใ้ ช้โดยการกดทีปุ่ม เราสามารถเขียน Action Script
เพือกระทําอะไรบางอย่างเมือผูใ้ ช้กดปุ่ มใดๆ ได้ โดยมีขนั ตอน ดังนี
1) นําปุ่ มสําเร็ จรู ป โดยคลิกเลือกทีเมนู Window -> Common Libraries ->> Buttons
Button ดังภาพ

2) ปุ่ มต่างๆจะอยูโ่ ฟลเดอร์สีเหลือง การเลือกปุ่ มให้คลิกเลือกทีปุ่มทีตอ้ งการแล้วลากไปปล่อยที
พืนทีการทํางาน (Stage)
Stage) ดังภาพ
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3) คลิกทีปุ่ม แล้วตังชือให้กบั ปุ่ มทีสร้างขึนจากหน้าต่าง Properties ด้านล่าง ดังภาพ

4) สร้าง layer ใหม่แล้วตังชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 แล้วกดปุ่ ม F9 เพือเรี ยกหน้าต่าง Actions
Panel
5) เขียนโค้ด Action Script ดังภาพ

อธิ บาย การเขียนโค้ดเราจะต้องอ้างถึงชือปุ่ มทีเราได้สร้างในขันตอนที 3 ตามด้วยเหตุการณ์
ในทีน ีคือ onRelease หมายถึง เมือผูใ้ ช้กดทีปุ่มแล้วปล่อย จะให้ทาํ อะไร โดยทีภายในวงเล็บปี ก
กานี คือโค้ดในส่ วนทีเราสามารถเขีย นโค้ดอะไรก็ไ ด้ใ นการสังให้ Flash ทํา งานตามที เรา
ต้องการ
6. การทํางานกับข้ อความ (Text)
เพือให้ได้งานทีน่าสนใจเราควรมีตวั อักษรประกอบในงานของเรา ในทีน ีเราจะใช้เครื องมือทีชือว่า
Text Tool โดยเครื องมือตัวนี สามารถใช้แสดงตัวอักษรให้ปรากฏทีพืนทีการทํางานของเราได้ โดยมี
ขันตอนดังนี
1) ให้คลิกเลือกทีเครื องมือ Text Tool ดังภาพ
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2) กําหนดคุณสมบัติทีหน้าต่าง Properties โดยกําหนดชนิดของ Text ให้เลือกเป็ นแบบ Dynamic
Text แล้ววาดลงไปที Stage ดังภาพ

3) วาด Text ลงบนพืนทีการทํางาน คลิกที Text แล้วตังชือให้กบั Text ดังภาพ

4) สร้าง layer ใหม่ แล้วตังชือว่า action ทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 แล้วพิมพ์โค้ดดังต่อไปนี

ให้สังเกตบรรทัดที 4 เป็ นการกําหนดค่าประโยคทีวา่ “Hello! Action Script” ให้กบั กล่อง
ข้อความทีเราได้สร้างขึนโดยการอ้างชือในทีน ีคือ txtName ผลลัพธ์จากการทํางานคือเมือคลิก
ปุ่ มชือว่า btnEnter จะทําให้เกิดข้อความขึนทีกล่องข้อความชือว่า txtName นัน เอง
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7. การทํางานกับมูฟวีค; ลิป (Movies Clips)
คุณสมบัติของมูฟวีค ลิป
เราสามารถกําหนดคุณสมบัติ (Properties) ของมูฟวีค ลิปแต่ละตัวทีสร้างขึนให้มีลกั ษณะทีแตกต่าง
กัน และมีการทํางานทีแตกต่างกันได้ คุณสมบัติทีสาํ คัญทีควรทราบ ของมูฟวีค ลิปมี ดังต่อไปนี
1) _x หมายถึงกําหนดตําแหน่งของมูฟวีค ลิปในแนวแกน x
2) _y หมายถึงกําหนดตําแหน่งของมูฟวีค ลิปในแนวแกน y
3) _xscale หมายถึงกําหนดขนาดของมูฟวีค ลิปขยายในแนวแกน x
4) _yscale หมายถึงกําหนดขนาดของมูฟวีค ลิปขยายในแนวแกน y
5) _width หมายถึงกําหนดความกว้างของมูฟวีค ลิป
6) _height หมายถึงกําหนดความสู งของมูฟวีค ลิป
7) _visible หมายถึงกําหนดการมองเห็นของมูฟวีค ลิป
8) _rotation หมายถึงกําหนดการหมุนของมูฟวีค ลิป
การควบคุมมูฟวีค ลิป
การเขียนควบคุมการทํางานของมูฟวีค ลิปโดยใช้ความรู ้จากคุณสมบัติของมูฟวีค ลิป
มีขนั ตอนดังนี
1) ลากมูฟวีค ลิปทีได้สร้างไว้แล้วจาก Library Panel ดังภาพ

2) คลิกเลือกทีมูฟวีค ลิป แล้วตังชือที Properties ดังภาพ
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3) สร้าง layer ใหม่ตงั ชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 เพือเขียนโค้ด
4) เขียนโค้ดดังต่อไปนี

5) กด Ctrl+Enter เพือทดสอบการทํางานของ Movie
8. การทํางานกับเมาส์ และคีย์บอร์ ด
การทํางานกับเมาส์ โดยใช้วธิ ี Drag and Drop มีขนั ตอนดังนี
1) ลากมูฟวีค ลิปทีได้สร้างไว้แล้วจาก Library Panel ดังภาพ

2) คลิกเลือกทีมูฟวีค ลิป แล้วตังชือที Properties ดังภาพ
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3) สร้าง layer ใหม่ตงั ชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 เพือเขียนโค้ด
4) เขียนโค้ดดังต่อไปนี

การทํางานกับคียบ์ อร์ ด เพือควบคุม Movie Clips มีขนั ตอน ดังนี
1) ลากมูฟวีค ลิปทีได้สร้างไว้แล้วจาก Library Panel ดังภาพ

2) คลิกเลือกทีมูฟวีค ลิป แล้วตังชือที Properties ดังภาพ

3) สร้าง layer ใหม่ตงั ชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 เพือเขียนโค้ด
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4) เขียนโค้ดดังต่อไปนี

9. การทํางานกับไฟล์มีเดีย (Media)
เสี ยง (Sounds)
เสี ยงถือว่าเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในงานแฟลช การนําเสี ยงเข้ามาใช้งานในแฟลชโดยใช้ Action
Script มีดงั นี
1) นําไฟล์เสี ยงทีเตรี ยมไว้แล้วเข้ามาในแฟลช
โดยคลิกทีเมนู File -> Import -> Import to Library ดังภาพ
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2) คลิกขวาไฟล์
ไฟล์ทีตอ้ งการ เลือก Properties ดังภาพ

3) คลิกเครื องหมายถูกที Export for Action Script ทีช่อง Identifier พิมพ์ชือไฟล์เสี ยงตามต้องการ
(ควรเป็
ควรเป็ นภาษาอังกฤษและไม่ซ าํ กับไฟล์เสี ยงอืน) แล้วคลิกปุ่ ม OK ดังภาพ

4) สร้าง layer ใหม่ตงั ชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 เพือเขียนโค้ด
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5) เขียนโค้ด ดังต่อไปนี

6) กดปุ่ ม Ctrl+Enter เพือทดสอบ Movie
รู ปภาพ (Images)
การนําไฟล์ภาพเข้ามาใช้งานโดยใช้ Action Script มีขนั ตอน ดังนี
1) ให้คดั ลอก (Copy) ไฟล์รูปภาพทีตอ้ งการนํามาใช้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ เดียวกันกับไฟล์แฟลชของ
เรา ดังภาพ

2) สร้าง layer ใหม่ตงั ชือว่า action คลิกทีเฟรมที 1 กดปุ่ ม F9 เพือเขียนโค้ด
3) เขียนโค้ด ดังต่อไปนี

4) กดปุ่ ม Ctrl+Enter เพือทดสอบ Movie
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10. การนําผลงานไปเผยแพร่
การนําผลงานทีทาํ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วสามารถทําได้ดงั นี
1) คลิกเลือกทีเมนู File ->> Publish Settings ดังภาพ

2) คลิกเครื องหมายถูกเพือเลือกประเภทไฟล์ทีตอ้ งการเผยแพร่
งการ
แล้วคลิกปุ่ ม Publish ไฟล์ทีได้จะอยู่
ในโฟลเดอร์ เดียวกันกับไฟล์แฟลชของเรา

เพียงแค่น ีเราก็จะได้ไฟล์ทีพร้อมนําเผยแพร่ และใช้งานแล้ว
………………………………………

