
ใบความรู้ที่ 2 

ควบคุม Panel 

Panel เป็นจอภาพเลก็ๆ ท่ีแสดงฟังกช์นัการทาํงานเฉพาะอยา่ง เช่น การทาํงานเก่ียวกบัสีจะ 

ควบคุมดว้ย Color Mixer หรือ Color Swatches การจดัตาํแหน่งวตัถุต่างๆ ควบคุมดว้ย Align 

Panel 

เป็นตน้ การเรียกใชห้รือเปิด/ปิด Panel จะใชค้าํสัง่ Window แลว้ตามดว้ยช่ือ Panel นั้นๆ 

 

ทาํงานกบัไฟล์ Flash 

โปรแกรม Flash สามารถสร้างผลงานไดท้ั้งภาพน่ิง ท่ีเรียกวา่ (Still Image) และ 

ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงจะเรียกวา่ Movie ทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว จาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากไฟล ์

Flash ตน้ฉบบั ท่ีมีส่วนขยายเป็น .fla จากนั้นจึงบนัทึกเป็นไฟลภ์าพใชง้าน สาํหรับภาพน่ิง สามารถ 
เลือกบนัทึกไดห้ลายฟอร์แมต เช่น 

 
ประเภทไฟล์ ส่วนขยาย 

Adobe Illustrator .ai 

GIF Image .gif 

Bitmap .bmp 

AutoCAD DXF Image .dxf 

Enhanced Metafile .emf 

EPS 3.0 .eps 

JPEG Image .jpg 

PICT .pct 

PNG Image .png 

Windows Metafile .wmf 

 

 

 

 



 

ภาพเคล่ือนไหว หรือ Flash Movie สามารถบนัทึกในฟอร์แมตท่ีพร้อมใชง้าน ไดด้งัน้ี 

 
ประเภทไฟล์ ส่วนขยาย 

Flash Movie .swf 

Animation GIF Image .gif 

QuickTime .mov 

Windows AVI .avi 

Execute File .exe 

 
สร้างไฟล์ใหม่ 

ไฟล ์Flash ท่ีสร้างใหม่ทุกคร้ัง ควรกาํหนดคุณสมบติัใหเ้หมาะสม ดว้ยคาํสัง่ Modify 

Document เช่น ความกวา้ง/ความสูงของ Stage ลกัษณะสีพ้ืนของ Stage เป็นตน้ 

 

 
 

 
เปิดไฟล์ 

การเปิดไฟลภ์าพใชค้าํสัง่ File, Open... หรือคลิกปุ่ม Open  จากMainToolbar 



นอกจากน้ียงัสามารถเลือกไฟลท่ี์เคยเปิดไดจ้ากเมนูคาํสัง่ File, Open Recent 

 

การคนืสู่สภาพเดมิ (Revert) 

ไฟลท่ี์กาํลงัแกไ้ข ถา้ตอ้งการคืนกลบัสู่สภาพก่อนการแกไ้ข ใชค้าํสัง่ File, Revert 

 
ปิดไฟล์ 

ไฟลท่ี์สร้าง หรือเปิดอยู ่หากตอ้งการปิดไฟล ์สามารถใชค้าํสัง่ File, Close หรือ File,Close 

All ทั้งน้ีไฟลท่ี์ยงัไม่ไดผ้า่นการบนัทึก โปรแกรมจะแสดงกรอบเตือน ถา้ตอ้งการบนัทึกไฟลก่์อน 

ปิด ก็คลิกปุ่ม Yes เพ่ือเขา้สู่โหมดการบนัทึกไฟล ์แต่ถา้ตอ้งการปิดไฟลโ์ดยไม่บนัทึกก็คลิกปุ่มNo 

หรือคลิกปุ่ม Cancel เพ่ือยกเลิกการปิดไฟล ์กลบัสู่จอภาพสร้างงานตามปกติ 

 
บันทกึไฟล์ 
ภาพท่ีวาดท่ีสร้างเสร็จแลว้ หรือปรับแต่งแกไ้ขแลว้ ควรบนัทึกไฟลเ์ก็บไวทุ้กคร้ัง โดยไฟล ์

ตน้ฉบบัจะไดส่้วนขยายเป็น .fla การบนัทึกไฟลส์ามารถใชค้าํสัง่ File, Save… หรือ File, Save 

As… 

จุดสงัเกตวา่ไฟลไ์ดผ้า่นการบนัทึกแลว้หรือไม่ ก็ดูไดจ้ากช่ือไฟลใ์น Title Bar หากมี 

เคร่ืองหมาย * แสดงวา่ยงัไม่ผา่นการบนัทึก 

 
 

 

 

 

 
การบันทกึเป็นภาพนิ่งใช้งาน 

เน่ืองจากไฟล ์.fla เป็นไฟลต์น้ฉบบั ไม่สามารถนาํไปใชง้านได ้ก่อนนาํไฟลภ์าพท่ีสร้าง 

ดว้ย Flash ไปใชง้าน จาํเป็นตอ้งบนัทึกในฟอร์แมตท่ีเหมาะสม สาํหรับภาพน่ิง ใหเ้ลือกคาํสัง่ File, 

Export, Export Image… 
ฟอร์แมตของภาพน่ิง ก็เป็นรายการท่ีควรนาํมาพิจารณาประกอบ เช่น ถา้ตอ้งการเป็น 

ภาพประกอบส่ือส่ิงพิมพ ์แนะนาํใหเ้ลือกเป็น .bmp หรือ .ai แต่ถา้ตอ้งการใชบ้นเวบ็ไซต ์ก็ควร 



เลือกเป็น .gif, .jpg หรือ .png โดยมีหลกัในการพิจารณา ดงัน้ี 

• ภาพโครงร่าง หรือภาพท่ีมีการใชสี้แบบ Solid ใหเ้ลือกเป็น GIF Format 

• ภาพท่ีมีการใชสี้แบบไล่โทน หรือมีการใชสี้จาํนวนมาก ใหเ้ลือกเป็น JPEG Format 

การบันทกึในฟอร์แมต GIF 

การบนัทึกภาพวาดในฟอร์แมต GIF ทาํไดโ้ดยเลือกคาํสัง่ File, Export, Export Image… 

เลือกรายการ Save as Type เป็น GIF Image (*.GIF) 

 

 
 

 

รายการเลือกของ GIF Format ไดแ้ก่ 

• Dimension กาํหนดขนาดของภาพ 

• Resolution กาํหนดความละเอียด มีค่าเท่ากบั 72 dpi 

• Include เลือกรูปแบบการบนัทึกพ้ืนท่ีรอบภาพ กรณีท่ีตอ้งการบนัทึกเฉพาะพ้ืนท่ี 

ท่ีมีภาพเท่านั้น ใหเ้ลือกเป็น Minimum Image Area โปรแกรมจะไมน่าํพ้ืนท่ีรอบภาพ 

มาบนัทึกดว้ย แต่ถา้เลือกเป็นรายการ Full Document Size จะเป็นการบนัทึกเท่ากบั 

ขนาดท่ีระบุจริงในรายการ Dimension 

• Colors เลือกจาํนวนค่าสีท่ีเหมาะสมกบัภาพ ดงันั้นหากบางภาพมีการใชสี้นอ้ย ก็สามารถระบุจาํนวนสีท่ีเหมาะสม
ได ้

   • Interlace เลือกเม่ือภาพท่ีวาดมีขนาดโตกวา่ 200 pixel เพ่ือกาํหนดใหภ้าพแสดงผล 
แบบโครงร่างก่อน แลว้ค่อยๆ ชดัข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป 



   •     
  • Transparent เลือกเพ่ือกาํหนดใหภ้าพมีลกัษณะของพ้ืนแบบโปร่งใส 

  • Smooth เลือกใหภ้าพมีลกัษณะขอบกระดา้ง หรือขอบมน 

  • Dither solid colors เลือกลกัษณะการเกล่ียสีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 

การบันทกึในฟอร์แมต JPEG 

การบนัทึกภาพวาดในฟอร์แมต JPEG ทาํไดโ้ดยเลือกคาํสัง่ File, Export, Export Image… 

เม่ือเลือกไดร์ฟ/โฟลเดอร์ และตั้งช่ือไฟลภ์าพ ใหเ้ลือกรายการ Save as Type เป็น JPEG 

Image(*.jpg) แลว้คลิกปุ่ม Save จะปรากฏรายการเลือกค่าควบคุม ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
• Dimension กาํหนดขนาดของภาพ 

• Resolution กาํหนดความละเอียด มีค่าเท่ากบั 72 dpi 

• Include เลือกรูปแบบการบนัทึกพ้ืนท่ีรอบภาพ กรณีท่ีตอ้งการบนัทึกเฉพาะพ้ืนท่ี 

ท่ีมีภาพเท่านั้น ใหเ้ลือกเป็น Minimum Image Area โปรแกรมจะไมน่าํพ้ืนท่ีรอบภาพ 

มาบนัทึกดว้ย แต่ถา้เลือกเป็นรายการ Full Document Size จะเป็นการบนัทึกเท่ากบั 

ขนาดท่ีระบุจริงในรายการ Dimension 

• Quality คุณภาพของภาพ กรณีท่ีนาํไปใชก้บัเอกสารเวบ็ ควรกาํหนดไวท่ี้ 60 – 90 
แต่ถา้ตอ้งการบนัทึกเป็นภาพตน้ฉบบัเพ่ือไปตกแต่งดว้ยโปรแกรมอ่ืนต่อไป ควร 



กาํหนดเป็น 100 

• Progressive เลือกเม่ือภาพท่ีวาดมีขนาดโตกวา่ 200 pixel เพ่ือกาํหนดใหภ้าพแสดงผล 

แบบโครงร่างก่อน แลว้ค่อยๆ ชดัข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป คลา้ยๆ กบัคุณสมบติั Interlace 

ของ GIF 
 


