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1What’s up Flash ?
ทําความรูจักกับ Flash

ในสวนแรกนี้เราจะมาทาํความรูจกักบั Flash CS6 กนักอนวามนัคอือะไร ใชทาํอะไร

ไดบาง มีหนาตาเปนอยางไร มีสวนประกอบอะไรบาง แลวมีอะไรใหมๆ ที่นาสนใจเพิ่ม

ขึ้นมาบางสาํหรบัเวอรชนันี้ 

I N T R O
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

ทําไมตอง Flash
Flash เปนโปรแกรมกราฟกอยางหนึ่งที่อยูในกลุมของ Adobe ซึ่งจะแตกตางจากโปรแกรม Photoshop 

และ Illustrator ตรงที่ Photoshop และ Illustrator จะใชในการตกแตงภาพและวาดภาพกราฟก งานที่ไดจะเปน

ภาพนิ่ง สวน Flash จะเปนการนาํภาพที่แตงแลวหรอืภาพวาดกราฟกที่นิ่งๆ นั้นมาขยบัหรอืทาํใหมนัเคลื่อนไหว

ได Flash จงึเปนโปรแกรมที่ใชในการทาํงานแอนเิมชนั (Animation) นั่นเอง     

แอนิเมชันคืออะไร
แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสรางภาพ

เคลื่อนไหว โดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพตอเนื่องกันดวย

ความเร็วที่เหมาะสม (เฟรม/วินาที) ซึ่งหลักการจะคลายๆ กับ

การฉายภาพยนตร แตภาพยนตรจะเปนการใชฟลม โดยที่ใน

แตละเฟรมของฟลมกจ็ะเปนภาพนิ่งเชนกนั เมื่อนาํมาฉายภาพ

ตอเนื่องกนัดวยความเรว็ 24 เฟรมตอวนิาท ีกจ็ะทาํใหเกดิภาพ

เคลื่อนไหวที่เรยีกวาภาพยนตรนั่นเอง

สําหรับปจจุบันนี้คอมพิวเตอร ได มีส วนในการทํา

แอนิเมชัน โดยการใชคอมพิวเตอรกราฟกในการคํานวณและ

สรางภาพ ทาํใหภาพนั้นเคลื่อนไหวอยางเชน โปรแกรม Flash ที่

เราจะไดลองทาํกนั

สวนอกีวธิคีอื การใชเทคนคิการถายภาพ ภาพวาด หรอืการถายรปูปน หุนจาํลอง หรอืวตัถทุี่คอยๆ ขยบั 

จะเปนภาพที่เคลื่อนไหวกระตกุๆ ไมไหลลื่น เราเรยีกภาพเคลื่อนไหวแบบนี้วา สตอ็ปโมชนั (Stop motion) อยาง

การตูนแอนเิมชนัที่ใชดนินํ้ามนัปนกใ็ชเชนกนั

ตัวอยางของหลักการแอนิเมชัน
อยางที่บอกวาแอนิเมชันคือ การสราภาพเคลื่อนไหวดวยการฉายภาพนิ่งหลายเฟรมตอเนื่องกันดวย

ความเรว็ที่เหมาะสม ซึ่งการใช Flash ในการทาํแอนเิมชนัจะเปนการสรางภาพกราฟกแบบเวคเตอรลงไปในเฟรม 

แลวใชคาํสั่งใหเคลื่อนไหว โปรแกรมจะคาํนวณและสรางภาพเคลื่อนไหวแตละเฟรมออกมา เมื่อเราสั่งเลนภาพ

ดวยความเรว็ที่กาํหนด จงึมองเหน็ภาพนิ่งเหลานั้นเคลื่อนไหวไดนั่นเอง

 การตูนแอนิเมชันที่ใชดินนํ้ามันปน

 ภาพแสดงกราฟกตัวการตูนใหเคลื่อนไหวในแตละเฟรมดวย Flash
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สวนการทาํแอนเิมชนัที่เรยีกวา สตอ็ปโมชนั จะเปนการถายภาพวตัถทุลีะภาพ โดยในการถายภาพแตละ

ครั้งจะขยบัวตัถหุรอืเปลี่ยนแปลงวตัถไุปดวย และเมื่อนาํภาพถายมาฉายเรยีงกนักจ็ะทาํใหเกดิภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง

วิธีนําภาพถายมาฉายเรียงกันนี้ อาจทําไดหลายวิธีดวยกันแลวแตผูที่สราง อาจจะนํามาเรียงในโปรแกรมตัดตอ 

หรอืจะบนัทกึดวยกลองวดิโีอโดยการอดัภาพถายทลีะภาพแลวหยดุ ทาํไปเรื่อยๆ จนครบทกุภาพ เมื่อเลนภาพที่

เราบนัทกึไวทั้งหมดกจ็ะทาํใหภาพถายนั้นขยบัไดเชนกนั 

Flash ทําอะไรไดบาง
หนาที่หลกัๆ ของโปรแกรม Flash นั้นกค็ือ การสรางแอนเิมชนั ซึ่งเราสามารถที่จะนาํแอนเิมชนัที่สรางนั้น

ไปประยกุตใชในงานตางๆ ไดหลากหลาย ขึ้นอยูกบัวาจะนาํไปใชในดานไหน นอกจากการทาํแอนเิมชนัแลว Flash 

ยังมีความสามารถในการคํานวณคาทางคณิตศาสตร การจัดเก็บขอมูล การสรางปุมเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆ 

รวมถึงยังสามารถนําไฟลเสียงและไฟลวิดีโอเขามาใชงานรวมกันไดอีกดวย Flash จึงสามารถนําไปทําเปนสื่อ

มลัตมิเีดยีไดหลากหลายรูปแบบ 

Flash Animation
แอนเิมชนัมอียูหลายความหมายดวยกนั แตสวนมากเราจะนกึถงึการตนูแอนเิมชนัที่จะเปนแอนเิมชนัแบบ 2 

มติ ิ(2D) ถาเปนภาพแบบ Vector เราจะเรยีกวา Flash Animation ซึ่งเกดิจากการวาดขึ้นดวยโปรแกรม Flash นั่นเอง 

หรอือาจจะวาดขึ้นจากโปรแกรม Illustrator กไ็ด แตจะนาํมาทาํแอนเิมชนัใน Flash นอกจากภาพวาดแบบ Vector แลว 

ภาพถายนิ่งๆ แตถามกีารเคลื่อนที่กถ็อืวาเปนการทาํแอนเิมชนัเหมอืนกนั แตจะออกไปทางงานพรเีซนเตชนัมากกวา

Flash Game 
เกมที่เราเคยเขาไปเลนจากเวบ็ฯ ตางๆ หรอืเคยโหลดมาเลนกต็าม จะเปนเกมที่มสีสีันสดใส เลนไมยาก 

ไมมคีวามซบัซอนมากนกั

 ภาพแสดงการถายวัตถุทีละภาพแลวนํามาฉายเรียงตอกันเพื่อทําใหภาพนั้นเคลื่อนไหว

 การตูนที่ทําจาก Flash  เกมที่ทําจาก Flash
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

Multimedia 
มลัตมิเีดยีเปนการผสมผสานของสื่อตางๆ เขาไวดวยกนัทั้งภาพ แสงส ี เสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว

หรอืภาพวดิโีอ ที่จะทาํใหสื่อนั้นมคีวามนาสนใจมากขึ้น Website กเ็ปนมลัตมิเีดยีอยางหนึ่งที่ใหสาระความบนัเทงิ

และสรางความนาสนใจโดยใหอิสระกับผูชมในการเลือกดูสวนตางๆ ไดจากหนาโฮมเพจหรือเมนูหลัก Interface 

คอื หนาเมนูหลกัที่ใชเชื่อมตอไปยงัเนื้อหาและขอมูลตางๆ ภายในสื่อมลัตมิเีดยี เปรยีบเสมอืนกบัหนาโฮมเพจใน

เวบ็ไซตเชนกนั 

Presentation คอื การนาํเสนอบางสิ่งบางอยางออกไปใหกบัผูที่ดนูั้นไดรบัรูถงึสิ่งที่เราไดนาํเสนอออกไป ซึ่ง 

Flash นั้นไมวาจะเปนงานพรเีซนตเชงิวชิาการ ที่ไมใชแคนาํเสนอเฉพาะขอมูลเทานั้น แตจะมลีูกเลนตางๆ ที่ทาํให

งานนั้นนาสนใจยิ่งขึ้น หรอืจะเปนการพรเีซนตเพื่อความบนัเทงิอยางในวนัสาํคญัตางๆ เชน งานวนัเกดิ งานเลี้ยง

อาํลา งานแตงงาน ฯลฯ 

 หนาเมนูหลักของสื่อมัลติมีเดียหรือเว็บไซต ก็สรางไดดวย Flash

 งานพรเีซนตเชงิวิชาการ  งานพรีเซนตงานแตงงาน
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มีอะไรใหมๆ ที่นาสนใจใน CS6 [New Feature]
สาํหรบัเวอรชนันี้มอีะไรใหมๆ เพิ่มขึ้นมามากมายที่จะชวยใหการใชงานนั้นงายยิ่งขึ้น และยงัสามารถนาํ

ไปใชงานรวมกบัโปรแกรมใน Adobe อื่นๆ อยาง Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign และ Adobe 

After Effect ไดงายขึ้นอกีดวย โดยจะแนะนาํเฉพาะบางสวนที่เหน็เดนๆ หากถาตองการอยากจะรูวามอีะไรที่เพิ่ม

ขึ้นมาใหมอกีบาง ใหเขาไปศกึษาไดที่ Flash Help ของโปรแกรม Flash ไดเลย

Support for HTML5
ใชครบั เปนความสามารถที่หลายๆ คนจบัตาดู

มากวา Adobe Flash จะเปนอยางไร และโดยสวนตวั

ผูเขียนเอง ก็มีการคาดหวังไวเยอะเชนกันวาจะไดเห็น 

Flash สามารถ Publish ไปเปน HTML5 ไดเลยแบบเตม็ๆ 

แตใน Adobe Flash Professional CS6 นี้ การ Publish 

นั้นอาศยัความสามารถของ CreateJS ซึ่งเปน Extension 

สามารถดาวนโหลดมาติดตั้งไดฟรีจากเว็บไซตของ 

Adobe แลวจากนั้นกเ็ปด Toolkit for CreateJS panel 

ขึ้นมา คลิกปุม Publish ก็จะสามารถสงไฟลงานจาก 

Flash ไปเปน HTML5 ไดเลย แตจะไมสามารถแปลง 

ActionScript เปน JavaScript ไดนะครบั
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

Working with Sprite Sheet
เปนความสามารถที่จะชวยใหนกัพฒันาเกมนั้นสราง Sprite Sheet ไดงายยิ่งขึ้น เพยีงแคคลกิเลอืกซมิโบล 

คลกิขวาแลวเลอืกคาํสั่ง Generate Sprite Sheet... เพยีงเทานี้กส็ามารถสราง Sprite Sheet ไดแลว

Working with Devices
Flash CS6 ไดนาํเอา Adobe AIR มาใชงาน ทาํใหสามารถนาํไปใชงานไดแบบเตม็ๆ ทาํใหชิ้นงานที่เรา

พฒันาขึ้นมาสามารถนาํไปใชงานไดกบั Smartphone หรอื Tablet ทั้งระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android
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หนาตาโปรแกรม [Interface Flash CS6]

 หรือหาไอคอน Adobe Flash 
Professional CS6 แลวดับเบิล
คลิกเพื่อเขาโปรแกรม

หนาตาง Welcome Screen 
หนา Welcome Screen จะแสดงขึ้นทกุครั้งที่เราเขาโปรแกรม เราสามารถเลอืกใชไฟลงานตางๆ เพื่อเขาสู

หนาโปรแกรมไดจากสวนนี้

A Create from Template เปนการเลือกรูปแบบไฟลงานสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับการทํางาน เชน ถาเลือก 

Banners จะมีรูปแบบไฟลสําเร็จรูปที่ใชสําหรับการทํา Banner โดยเฉพาะ

B Open a Recent Item เปนการเลือกเปดไฟลที่เราเคยทําเอาไวครั้งลาสุด เราสามารถเลือกเปดไฟลอื่นๆ 

ได โดยคลิกที่ Open... แตถาไมเคยเปดใชมากอนจะไมมีไฟลในสวนนี้

C Create New เปนการเลือกสรางไฟลใหม โดยจะมีรูปแบบตางๆ ใหไดเลือกตามการใชงานของเรา ในที่นี้ 

แนะนําใหเลือกเปน ActionScript 2.0

เมื่อดบัเบลิคลกิเขามาในโปรแกรมแลว จะเจอกบัหนา Welcome 

Screen สามารถเลอืกการทาํงานไดจากจดุนี้ เพื่อเขาไปในหนาโปรแกรม

เรามาเริ่มจากการเขาโปรแกรมกนักอน 

A

B

C

คลิกปุม Start > All Programs > 
Adobe Flash Professional CS6
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สวนประกอบของหนา Interface
หลงัจากที่ผานหนา Welcome Screen เขามาแลวจะมาเจอกบัหนาตาของโปรแกรม ซึ่งมสีวนประกอบตางๆ 

ดงันี้

B

C

A

D

E

A Menu Bar เปนสวนที่รวบรวมคําสั่งตางๆ โดย

จะแบงเปนหมวดหมู

B Stage เปนพื้นที่ที่ใชแสดงผลงาน

C Timeline เปนสวนที่ใชกําหนดชวงเวลาในการ

แสดงผลงานแอนิเมชัน

D  Panels เปนตัวชวยในการปรับแตงคาตางๆ ให

ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

E  Tools เปนเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการสราง 

ตกแตง และแกไขชิ้นงาน

เมนูบาร [Menu Bar]
อยางที่บอกเอาไวขางตนวาคาํสั่งหลกัๆ จะถูกรวบรวมไวในสวนนี้อยางเปนหมวดหมู เมื่อคลกิหมวดไหน 

กจ็ะมคีาํสั่งในนั้นออกมาใหเราไดเลอืกใชอกีมากมาย เชน 

File จะเปนคาํสั่งเกี่ยวกบัการจดัการไฟล 

Edit เปนคาํสั่งแกไขการทาํงาน

Modify การดดัแปลงแกไขชิ้นงาน

Text คาํสั่งที่เกี่ยวของกบัตวัอกัษร

Window การจดัการกบัหนาตางเครื่องมอื
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ซึ่งคําสั่งตางๆ เหลานี้อาจจะมีอยูในพาเนล

ตางๆ อกีดวย การเลอืกใชคาํสั่งในเมนูบารอาจจะทาํให

เสียเวลาในการเลือกหา ดังนั้น เราสามารถที่จะใชคีย

ลดัในการเรยีกใชคาํสั่งนั้นๆ ได โดยจะมบีอกที่ดานหลงั

ของแตละคาํสั่งนั้นๆ เชน คาํสั่ง New... สามารถกดปุม 

+  ที่คยีบอรดไดเชนกนั  

สเตจ [Stage] 
Stage เปนพื้นที่ที่ใชในการแสดงผลงานที่เราไดสรางขึ้น เปรยีบเสมอืนเวทกีารแสดงหรอืกค็อืหนาจอนั่นเอง 

เราอยากจะแสดงอะไร อยากใหเหน็อะไรในหนาจอนี้กใ็สช่ิ้นงานนั้นลงไป สวนพื้นที่รอบๆ ที่เปนสเีทาๆ นั้นเรยีกวา 

Work Area เปนพื้นที่ใชงานที่สามารถนาํชิ้นงานไปวางตรงบรเิวณนี้ได เปรยีบเสมือนกับหลงัเวท ีถาตองการแสดง

ชิ้นงานกค็อยนาํมาวางบนพื้นที่สเตจ สวนจะออกมาชวงเวลาไหนนั้น จะขึ้นอยูกบัการกาํหนดของเรา ซึ่งจะสมัพนัธ

กบัเฟรมบน Timeline ดวย และแถบดานบนเรยีกวา Edit Bar เปนแถบที่ใชแสดงการเขาไปแกไขในชิ้นงานตางๆ  

 มีคียลัดบอกดานหลังคําสั่งเพื่อใหรวดเร็วเมื่อตองการเรียกใช

Work Area Edit Bar

Stage
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

เมื่อเวลาที่เรานาํผลงานออกมาแสดง เราจะเหน็แคพื้นที่ของสเตจเทานั้น เพราะฉะนั้นไมตองกลวัวาถาเรา

เอาชิ้นงานไปวางไวที่ Work Area แลวจะมอีะไรแสดงขึ้นมา นอกเสยีจากวาเราเกบ็ชิ้นงานไมดจีนมบีางสวนเลย

เขามาตรงสเตจ

 จะไมเห็นชิ้นงานที่อยูนอกพื้นที่สเตจ

ไทมไลน [Timeline] 
Timeline เปนเหมอืนตวักาํหนดวาชวงเวลาไหนจะมอีะไรเกดิขึ้น โดยจะแบงเปนเฟรมๆ เหมอืนในแผนฟลม

ที่เราเหน็เปนชองๆ เมื่อเอาเขาเครื่องฉาย โดยหมนุฟลมผานไปแตละชองดวยความเรว็ 24 ชองตอ 1 วนิาท ีเราก็

จะเหน็เปนภาพที่เคลื่อนไหวได 

เหมือนที่เราเคยวาดรูปลงที่มุมสมุดทีละหนา แลวเมื่อกรีดกระดาษภาพก็จะเคลื่อนไหวได สําหรับการดู

ภาพเคลื่อนไหวใน Timeline เมื่อเราสั่งใหเลน แถบเสนสีแดงก็จะทําหนาที่เหมือนตาของเรา จะวิ่งไปตามเฟรม

ทาํใหเราเหน็ภาพทกุๆ เฟรมตอเนื่องกนัจนเกดิเปนภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง Timeline จะมสีวนประกอบตางๆ อกีดังนี้

A เลเยอร (Layer) การทํางานของ Flash นั้นจะแบงออกเปนชั้นๆ ที่เรียกวา เลเยอร เชน ฉากหลังอยูเลเยอร

หนึ่ง ตัวละครอื่นๆ ก็อยูแยกกันคนละเลเยอร เพื่อใหงายในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการแกไข
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C  เฟรม (Frame) ความหมายเหมือนกับเฟรมใน

ฟลมที่ใชกับงานภาพยนตร ในที่นี้ก็เชนกัน 1 

ชองคือ 1 เฟรม ในเฟรมก็จะมีชิ้นงานหรือตัวละครที่เรา

สรางไวบนสเตจ เพลยเฮดก็จะวิ่งไปบนเฟรม ทําใหเห็น

ชิ้นงานที่เราไดสรางไวในแตละเฟรม แลวภาพก็จะ

ออกมาดูเคลื่อนไหวได

D  ออเนียนสกินนิ่ง (Onion Skinning) เมื่อเลือกใช

จะเปนการแสดงชิ้นงานที่อยูบนเฟรมกอนหนา

หรือเฟรมหลังที่เพลยเฮดแสดงอยู จะเปนภาพจางๆ 

เพื่อเปนไกดใหเราเห็นวาเฟรมกอนหนานี้วัตถุอยูที่ไหน 

ทาํใหงายตอการสรางชิน้งานใหเคลือ่นไหวไดตอเนือ่งกนั 

เราสามารถเลอืกชวงเฟรมในการแสดงได หรอืเลอืกการ

แสดงเปนลายเสนก็ได

B  เพลยเฮด (Play Head) เปนแถบเสนสีแดงๆ ที่เห็นอยูใน Timeline ใชในการบอกตําแหนงวาตอนนี้ไดเลนมา

ถึงเฟรมที่เทาไร เราสามารถแดรกเมาสเลื่อนเพลยเฮดดูในเฟรมที่เราตองการ เพื่อดูการเคลื่อนไหวหรือจะ

เลื่อนไปเพื่อแกไขชิ้นงานในเฟรมที่เราตองการ

B
A
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

E  เพิ่มเลเยอร (New Layer), เพิ่มโฟลเดอร (New Folder), ลบเลเยอร (Delete) คลิกปุม New Layer เพื่อเพิ่ม

เลเยอรขึ้นมาใหม หรือถาตองการที่จะสรางโฟลเดอรเพื่อเก็บเลเยอรไวในนั้น ก็ใหคลิกปุม New Folder สวน

ถาตองการที่จะลบเลเยอรไหน ก็คลิกปุม Delete 

หนาตางพาเนล [Panels]
หนาตางพาเนลจะเปนตัวเสริมหรือตัวชวยใหการปรับแตงคาตางๆ ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู

มากมายทั้งดานลางหรือดานขางที่แอบๆ ซอนๆ อยูก็เปนพาเนล แตจะแยกออกไปตามคุณสมบัติของแตละตัว 

เชน พาเนล Properties เปนพาเนลที่ใชแสดงรายละเอยีดของสิ่งตางๆ ที่เราเลอืก ถาเราคลกิเลอืกชิ้นงานกจ็ะแสดง

รายละเอยีดของชิ้นงานนั้น ถาเลอืกที่สเตจกจ็ะแสดงรายละเอยีดของพื้นที่สเตจ ถาคลกิเลอืกเครื่องมอืกจ็ะแสดง

รายละเอยีดของเครื่องมอืนั้นๆ   

 Properties ของชิ้นงาน  Properties ของสเตจ  Properties ของเครื่องมือ

สวนพาเนลอื่นๆ กจ็ะมรีายละเอยีดที่เกี่ยวของกบัคาํสั่งนั้นใหปรบัแตงเพิ่มเตมิ เชน ถาเราเลอืกใชสทีี่แถบ

เครื่องมอื แลวตองการกาํหนดรายละเอยีดของส ีหรอืใชคณุสมบตัพิเิศษกต็องมากาํหนดที่พาเนล Color



013 | Flash CS6 Essential

 เลือกสีที่พาเนล Color 
กําหนดรายละเอียดได
มากมาย เลือกสีที่แถบเครื่องมือกําหนด

รายละเอียดไมได 

แถบเครื่องมือ [Tools]
Tools Panel เปนแถบเครื่องมอืที่รวมเครื่องมอืตางๆ ที่ใชในการสราง เลอืก และปรบัแตงแกไขชิ้นงาน โดย

จะแบงเปนกลุมๆ ดงันี้

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A  Selection/Transform กลุมนีจ้ะมเีครือ่งมอือยู 

2 ลักษณะคือ Selection จะใชสําหรับคลิกเลือก

ชิ้นงานหรือพื้นที่ของชิ้นงาน เพื่อเคลื่อนยาย ลบ หรือ

แกไขชิ้นงานนั้นๆ สวน Transform จะเปนเครื่องมือที่ใช

ปรับเปลี่ยนรูปทรง จะมีทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

B  Drawing กลุมนีจ้ะเปนพวกเครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วาดหรอืสรางชิน้งาน ไมวาจะเปนเสน วาดรูปทรง

ตางๆ รวมถึงการสรางตัวอักษรอีกดวย

C  Paint จะเปนพวกการเทสี ทั้งสีพื้นแลวก็สี

เสนขอบ รวมถึงการดูดสี การลบชิ้นงานดวย

ยางลบ และเครื่องมือที่ใชสรางขอตอในการขยับ

ชิ้นงานก็จะอยูในสวนนี้

D View จะเปนเครื่องมือที่ใชควบคุมมุมมองของ

ภาพ ทั้งการซูมมุมมองของภาพและการเลื่อน

ดูภาพ

สีพื้นและสีขอบดวย

F  Option เปน

คําสั่งเพิ่มเติม

ใหกับเครื่องมือตางๆ 

ที่ เรา เลื อก ซึ่ งจะ

เปลี่ยนไปตามแตละ

เครื่องมือที่ เลือกใช 

Opt ion จะเปนตัว

เพิ่ มประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือ จาก

ตั วอย า ง เรา เลื อก

เครือ่งมอื Free Trans-

form Tool ที่ Option 

ก็จะมี รูปแบบของ 

Transform มาใหคลิก

เลือกเพิ่มเติม 

E Color จะเปนสวนที่ ใชใน

การเลือกสีทั้งสีพื้นและสีขอบ 

รวมถงึการตัง้คาสเีริม่ตนและการสลบั
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

จัดการกับพาเนล 
พาเนลตางๆ นั้นมอียูมากมายหลายที่ ซึ่งบางอยางเรากไ็มไดใช บางอยางที่ใชกห็าไมเจอ หรอืการจดัวาง

ตาํแหนงตางๆ ไมถนดักบัการทาํงานของเรา และเนื่องจากพื้นที่ในการทํางานมอียูจาํกดัแตพาเนลมอียูมาก เรา

จงึตองจดัการกบัพาเนลใหเหมาะสมกบัการทาํงานของเรา

จัดวาง Panel ตามการใชงาน
เปนการเลอืกรปูแบบในการจดัวางของพาเนลตามการใชงาน โดยจะมรีปูแบบสาํเรจ็มาใหเราเลอืกใช ชอบ

รูปแบบไหนกเ็ลอืกใชรูปแบบนั้นไดเลย สวนรูปแบบที่กาํหนดมาใหจะเปนแบบ Essentials 

เปด/ปด Panel ที่ตองการ
ถาหาพาเนลไหนไมเจอ หรอืไมตองการใชงานพาเนลไหนกส็ามารถเปด/ปดพาเนลนั้นได โดยเขาไปคลกิ

เลอืกที่เมนู Window ไดเลย 
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ซอน/แสดง Panel ที่ตองการ
พาเนลที่เราเปดใชงานอาจจะกนิเนื้อที่ในการทาํงานของเรา ถาปดกต็องเปดขึ้นมาใชใหม ดงันั้น เราสามารถ

ที่จะเกบ็ซอนใหมขีนาดที่เลก็ลงได เพื่อความสะดวกในการเรยีกใชงานนั่นเอง

เปลี่ยนตําแหนงของ Panel
หากตําแหนงของพาเนลที่โปรแกรมจัดวางมาใหนั้น ไมถนัดกับการทํางานของเรา ก็สามารถที่จะเคลื่อน

ยายตาํแหนงของพาเนลตางๆ ไดตามที่เราตองการ

1

 1. รูปแบบ Essentials เปนการจัดวางใน

รูปแบบของการใชงานจรงิ (แบบปกต)ิ

จัดวางพาเนลตามการใชงาน [Workspace]
เราสามารถจดัวางรูปแบบของพาเนลตางๆ ใน

ตําแหนงใหม ใหเหมาะสมกับการใชงานดวยการคลิก

เลอืกรูปแบบ Workspace ตามที่เราตองการ
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash

2 2. คลิกเลือกรูปแบบของ Workspace เปนแบบ 

Animator เหมาะสาํหรบัคนทาํแอนเิมชนั

 3. พาเนลจะถูกจัดวางตําแหนงใหมใหเหมาะกับคนที่

ทาํงานแอนเิมชนั

 4. รปูแบบ Small Screen พาเนลจะถกูซอนไวใหเหมาะ

กบัคนที่ไมชอบใหมพีาเนลรกหนาจอ

3

 5. ถาคุนเคยกบัการจดัวางในรูปแบบเวอรชนัเกาๆ ให

เลอืกรูปแบบ Classic 

4

5

1

2

เปด/ปดพาเนลตามตองการ [Open/Close Panel]
หากตองการที่จะเปดพาเนลอื่นๆ ขึ้นมาใชงานเพิ่มเตมิ หรอืถาไมตองการจะใชพาเนลนี้แลว กส็ามารถปด

พาเนลนี้ได โดยเราสามารถเขาไปคลกิเลอืกปดหรอืเปดพาเนลไดที่เมนู Window

  1. คลกิเมนู Window > Properties 

  2. พาเนล Properties จะถูกปดลง
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3

 3. คลกิเมนู Window > Properties อกีครั้ง

 4. พาเนล Properties จะถูกเปดขึ้นมา

4

พาเนลทั้งหมด

หนาตางพาเนลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเอาไวที่เมนู Window เมื่อคลกิเขาไปจะเหน็รายชื่อพาเนลมากมาย ถา

รายชื่อไหนมเีครื่องหมายถกูขางหนา แสดงวาหนาตางพาเนลนั้นถกูเปดใชงานอยู ถาไมมแีสดงวาถกูปดหรอืพาเนล

ถูกซอนเอาไวนั่นเอง
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 3. คลกิปุมลูกศรเลก็ๆ

 4. พาเนลที่ถูกซอนจะแสดงขึ้นมาทั้งแถบ คลิกปุม

ลูกศรอกีครั้งเพื่อซอนพาเนล

 1. พาเนลที่ถูกซอนและแสดง 

 2. คลิกปุมพาเนลที่ถูกซอน ก็จะแสดงขึ้นมา

และคลกิปุมเดมิเพื่อซอนพาเนล

ซอน/แสดงพาเนลที่ตองการ 
การซอนและแสดงพาเนลมีอยูหลายระดับดวยกัน ไมวาจะเปนการซอนและแสดงพาเนลทั้งชุดหรือซอน

และแสดงทลีะพาเนล กส็ามารถทาํไดขึ้นอยูกบัความตองการในการใชงานของเรา
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ทําความรูจักกับ Flashทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Fทําความรูจักกับ Flashlashlash
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เคลื่อนยายตําแหนงพาเนลตามตองการ
หากเราตองการที่จะเปลี่ยนตาํแหนงของพาเนล กส็ามารถทาํไดดวยการแดรกเมาสที่แถบสเีทาหรอืที่แทบ็

ชื่อพาเนลดงึออกมา แลวเกบ็ไวในตาํแหนงที่ตองการ
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 1. วางเมาสที่แถบพาเนลสีเทา แลวแดรกเมาสดึง

พาเนลออกมา

 2. ลากพาเนลไปเกบ็ไว โดยใหแสดงแถบเสนสฟีา

 3. พาเนลจะถูกยายไปอยูดานบนแลว

ถาลากพาเนลไปตรงไหนแลวมแีถบเสนสฟีา แสดงวาสามารถนาํพาเนลไปวางไวตรงนั้นได สวนถาตองการ

ใหพาเนลกลบัมาอยูในตาํแหนงเดมิ ใหเราคลกิที่รูปแบบของ Workspace แลวเลอืกคาํสั่ง Reset พาเนลจะกลบั

มาอยูในตาํแหนงเดมิ






