
 

Adobe Flash Professional CS5 
 

โปรแกรม  Adobe Flash แต่เดิมช่ือว่า Macromedia Flash  พัฒนาจนถึง  Macromedia Flash 8  จากนัน้
เปลี่ยนเป็น  Adobe Flash CS2  จึงเร่ิมมีการน า  ActionScript  3.0  เข้ามาใช้งาน  โปรแกรมนีเ้หมาะส าหรับสร้างสรรค์
งานกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหว  และมัลติมีเดียบนเวบ็ สามารถสร้างงานได้หลายรูปแบบ อาทิ  

 ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโก้กราฟิก พร้อมเสียงและเอฟเฟ็กประกอบ 

 เกมและโปรแกรมท่ีโต้ตอบกับผู้ใช้ ไปจนถึงฟอร์มท่ีให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล และส่งข้อมูลไปเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
เพื่อน าไปประมวลผล 

 
การเข้าโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 

 คลิกปุ่ ม            > All Programs  > Adobe Flash Professional CS5 

 หรือท่ี Desktop  > Double Click  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การน าไฟล์ไปใช้งาน 
File > Export  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ActionScript  เป็นภาษาด้าน Programming ท่ีใช้ในโปรแกรม Adobe Flash 
โดยเป็นการเขียนสคริปต์ เพื่อควบคุมการท างาน ด้านต่างๆ ของชิน้งานท่ีสร้างขึน้  
 

ActionScript 3.0 
ข้อดี : ท างานได้หลากหลายกว่า ActionScript 2.0  ท างานเร็วขึน้  
ข้อเสีย : มัน Error ง่ายส าหรับคนเพิ่งเคยเขียนโปรแกรม  
 

ActionScript 2.0 
ข้อดี : ท างานง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม เหมาะกับงานเกม หรือ 
CAI ท่ัวไป ท่ีระบบไม่ซับซ้อน และเหมาะกับมือใหม่ท่ีเพิ่งหัดใช้งาน 
ข้อเสีย : ระบบยังไม่รองรับเร่ืองการเซฟรูป หรือของต่างๆ เท่าใดนักและความ
หลากหลายของงาน ก็สู้  ActionScript 3.0 ไม่ได้  
 

เลือกค าสั่ง 
 File > Export >เลือกรูปแบบ 
>เลือก Drive /Folder  
>ตัง้ช่ือไฟล์ 
>เลือกนามสกุล File  
> Save 



 

 
การน าเข้าไฟล์ภาพหรือวิดีโอ 
 File > Import 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบ Adobe Flash Professional CS5 

 
 
  
 
 
 

  

เลือกค าสั่ง 
File >Import >เลือกรูปแบบ 
>เลือก Drive /Folder  
>ตัง้ช่ือไฟล์ 
>เลือกนามสกุล File  > Save 
 

ไฟล์ท่ีสามารถใช้งานใน Flash ได้ 
ไฟล์ภาพ 
*.ai, *.png, *.psd, *.fxg, *.dxf, *.bmp,  
*.swf, *.gif, *.jpg  
ไฟล์เสียง 
.asnd, .wav, aiff,.mp3 
ไฟล์วิดีโอ 
.flv, .f4v, .mov, .qt, .avi 
 

นามสกุลของ Flash 

*.fla คือ ไฟล์ท่ีสั่งบนัทึกในชิน้งาน  สามารถแก้ไขได้ 
 

*.swf คือ ไฟล์ชิน้งานท่ี Export  Movie ส าหรับน าไปเผยแพร่ 
 
*.xflคือ ไฟล์ย่อยท่ีอยู่ในชิน้งาน เช่น ไฟล์ซิมโบล 
 

Import to Stage …  น าเข้าไปท่ี Stage 
Import to Library…  น าเข้าไปท่ี Library 
Open External Library… เปิดไฟล์จาก Library ภายนอก 

Import Video  น าเข้า Video Files 
 

00000 แถบเมนู (Menu Bar) 
รวบรวมค าสัง่และตัง้

ค่าการใช้งาน 
 

สเตจ (Stage) 
พืน้ที่ในการสร้างงาน 

 

เส้นเวลา (Timeline) 
สร้างและก าหนด

รายละเอียดของการ
เคลือ่นไหว 

 

พาเนล (Panels) หน้าต่างที่ใช้

ก าหนดค่าในการปรับแต่งวัตถ ุ

กล่องเครื่องมือ (Toolbox) รวบรวมเคร่ืองมือ

และปรับแต่งวัตถทุี่ใช้ในการสร้างงาน 
 



 

Toolbox /กล่องเคร่ืองมือ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Panels/ พาเนล 
พาเนล คือ หน้าต่างท่ีใช้ก าหนดค่าในการปรับ 

แต่งวัตถุมีการจัดไว้เป็นหมดวหมู่ตามหน้าท่ี 
การเปิด Panels 
> Click Window > เลือก    Panels   ท่ีต้องการ 
 

แถบเคร่ืองมือแก้ไข (Edit Bar) ส าหรับแก้ไขสเตจ  
 

 

 

Timeline /เส้นเวลา 
 

 

Paint Bucket Tool เทสี 
 

Selection Tool จับชิน้งาน, ปรับแต่งวัตถุ Sub selection Tool เปลี่ยนรูปแบบ /ขนาด 

      Free Transform Tool ปรับขนาด 3D Rotation Tool หมุนวัตถ ุ
 Lasso Tool ก าหนดพืน้ท่ี ตกแต่ง /ตัดต่อ 

 Pen Tool รูปทรงอิสระ 
 

Text Tool ตัวอักษร 
 Line Tool เส้นตรง Rectangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยม 
 Pencil Tool ดินสอ Brush Tool แปรงทาสี 
 

Bone Tool ควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถ ุ
Eyedropper Tool ดูดส ี

 

Eraser Tool ลบ 

Hand Tool จับชิน้งาน 
 

Zoom Tool ย่อ-ขยาย 
 Stroke Color  สีเส้นขอบ 
 Fill Color  สีพืน้ 
 Swap Color  สลับส ี
 

Black and White เปลี่ยนสีเส้นและสพีืน้ 
 Option ค าสั่งเพิ่มเติม  

แต่ละค าสั่งท่ีเลือกใช้งาน 
 

  Deco Tool ใส่ลวดลายในวัตถ ุ

Snap to Objects ดึง Object เข้าหากัน 
Smooth     ปรับให้เป็นเส้นโค้ง 
Straighten ปรับให้เป็นเส้นตรง 
 

เลือกท างานกับScene และ Symbol ใช้ย่อ-ขยายสเตจ (Stage) ดูมุมมองการท างาน 

ส่วนเลเยอร์ ส่วนเฟรม 

หัวอ่าน (Playhead) 



 

Symbol /ซิมโบล 

>Symbol คือ การน าวัตถุท่ีเป็นภาพกราฟิก ปุ่ มกด หรือมูฟวี่ มาก าหนดเป็นต้นแบบ เพื่อน าไปใช้เป็น

ส่วนประกอบในชิน้งาน โดยเก็บไว้ในพาเนล Library 

 
  การก าหนดขนาดพืน้หลัง 
> Click Modify > Document… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบ Classic Tween 

 

 

 

 

ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบ Shape Tween  

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ Symbol 
Movie Clip 
Graphic 
Button 

ขนาดท่ีโปรแกรมก าหนด 
550x400 px 

เลือกสีพืน้ 

อัตราความเร็วในการแสดงภาพเคลือ่นไหว 
24 เฟรมต่อ 1 วินาที  

คลิกขวาระหว่างFrame ท่ี 16-29 

ภาพเฟรมที ่15 

ภาพเฟรมที ่1 

ย้ายต าแหน่ง 

ภาพเฟรมที ่30 

คลิกขวาระหว่างFrame ท่ี 2-19 

ลบออก วาดใหม่ 

ค ำสั่งที่ใช้ในกำรสร้ำงงำน 

Remove Frame – ลบเฟรม 

Break Apart – ยกเลิก Group 

Fill Color – เตมิสีในวตัถุ 

Stroke Color – เลือกสีเสน้ขอบ 

 New Layer – เพิ่มเลเยอร์ใหม่ 
 Delete – ลบเลเยอร์ 

 

ภาพเฟรมที ่1 ภาพเฟรมที ่15 

คีย์ลัดที่ใช้ในกำรสร้ำงงำน 

Ctrl + Z -ยอ้นข ั้นตอนการท  างาน 
Ctrl + G – รวมวตั ุ (Group) 

Ctrl + Enter –  ทดสอบผลงาน 
Ctrl + S – บนัทกึงาน 

F6 – ก  าหนดคยี์เฟรมสรา้งการเคล่ือนไหว 
F5 – เพิ่มระยะเวลาให้กบัเฟรม 

 

ค ำสั่งที่ใช้ในกำรสร้ำงงำน 

Test Movie –  

ทดสอบผลงาน 

Arrange – ยา้ยวตัถุไป
ดา้นหน้าหรือดา้นหลงั 
 


