
ใบความรู้ที่ 3 

การบันทกึเป็นภาพเคลือ่นไหว 

การบนัทึกผลงานของ Flash เป็นภาพเคล่ือนไหว หรือ Flash Movie สามารถเลือกไดส้อง 

คาํสัง่ คือ File, Export, Export Movie… โดยมีหนา้ต่างการบนัทึก และการเลือกฟอร์แมตคลา้ยกบั 

การบนัทึกภาพน่ิงท่ีแนะนาํไปก่อน นอกจากน้ียงัสามารถเลือกไดจ้ากคาํสัง่ File, Publish 

Settings… ซ่ึงเป็นคาํสัง่ท่ีนิยมเลือกใชม้ากกวา่ กรณีท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว โดยจะปรากฏหนา้ต่างทาํงาน ดงัน้ี 

 
 
เลือกฟอร์แมตท่ีตอ้งการใชง้าน 

• ใชง้านในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใหค้ลิกเลือกรายการ Flash และ HTML 

• สร้าง Movie ในฟอร์แมต QuickTime ใหเ้ลือกรายการ QuickTime ซ่ึงจะไดไ้ฟล ์

Movie ท่ีมีส่วนขยายเป็น .mov 

• สร้าง Movie ท่ีสามารถนาํเสนอไดท้นัที โดยไม่ตอ้งอาศยั Plug-Ins ใดๆ ใหเ้ลือก 

รายการ Windows Projector ซ่ึงจะไดไ้ฟลท่ี์มีส่วนขยาย .exe หรือเลือกรายการ 

Macintosh Projector สาํหรับการนาํเสนอบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Macintosh 



เม่ือเลือกรูปแบบไฟลท่ี์ตอ้งการแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม Publish โปรแกรมจะแปลงงานบน Stage 

เป็น Movie ตามฟอร์แมตท่ีเลือก โดยใชช่ื้อไฟลเ์ดียวกบัไฟล ์Flash ตน้ฉบบัทาํงานกบั  

 

 

Stage 

Stage เป็นช่ือเรียกพ้ืนท่ีสร้างภาพกราฟิกของ Flash นบัเป็นพ้ืนท่ีสาํคญัในการสร้างสรรค ์

งานกราฟิก หรือสร้าง Movie มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมสีขาวลอ้มดว้ยกรอบสีเทา ภาพกราฟิก 
หรือวตัถุใดๆ สามารถวางไดบ้นพ้ืนท่ีสีขาว และสีเทา แต่เม่ือสัง่นาํเสนอผลงาน เฉพาะภาพกราฟิก 
หรือวตัถุท่ีวางบนพ้ืนท่ีสีขาวเท่านั้น ท่ีจะแสดงผล 

ขนาดของ Stage 

ขนาดของ Stage จะหมายถึงพ้ืนท่ีการแสดงผลของ Movie นัน่เอง ดงันั้นก่อนสร้างงานควร 

กาํหนดขนาดของ Stage ใหเ้หมาะสมและตรงกบัการใชง้านจริง การกาํหนดขนาดของ Stage 
กระทาํไดโ้ดย 
 
• เลือกคาํสัง่ File, New… เพ่ือเขา้สู่โหมดการสร้าง Movie 
 
• คลิกเลือกคาํสัง่ Modify, Document… 

 

 
 
 



• กาํหนดค่าความกวา้ง ความสูงของ Stage (หน่วยปกติจะเป็น pixel) จากรายการ 

Dimensions: 

กรณีท่ีมีขอ้มูลบน Stage สามารถคลิกปุ่ม Match: Printer หรือ Contents เพ่ือให ้

Flash ปรับขนาดใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

• เลือกสีพ้ืนของ Stage จากตวัเลือก Background color: 

• รายการ Frame rate: เป็นหน่วยวดัการสร้างภาพเคล่ือนไหว หมายถึงในเวลา 1 วนิาทจะตอ้งมีภาพก่ีเฟรม จึง
จะทาํใหภ้าพเคล่ือนไหวมีความสมจริง ถา้กาํหนดนอ้ยเกินไปก็ 
จะทาํใหมี้อาการกระตุก และหากเร็วเกินไปก็จะทาํใหสู้ญเสียรายละเอียด การนาํเสนอ 

บนเวบ็ ค่า 12 เฟรมต่อวนิาที เป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่การสร้างภาพยนตร์เช่นQuickTime หรือ AVI จะตอ้ง

กาํหนดไวท่ี้ 24 เฟรมต่อวนิาที 
 
• Ruler units: หน่วยวดัของไมบ้รรทดั และหน่วยวดัการสร้างวตัถุต่างๆ แนะนาํใหใ้ช ้

หน่วยเป็น pixels 

การกาํหนดขนาดและคุณสมบติัอ่ืนๆ ของ Stage ยงัสามารถเลือกไดจ้าก Properties 

Panelโดยตอ้งอยูใ่นโหมดการใชเ้คร่ืองมือ Selection  

 

 
 

ข้อแนะนําการกาํหนดขนาดของ Stage 

วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันา Flash Movie ก็คือการนาํไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบของ 
เวบ็ไซต ์ในปัจจุบนัหนา้เวบ็ไซตท่ี์ถือวา่เป็นมาตรฐานจะมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัการแสดงบนจอภาพ 

ขนาด 1024 x 768 pixels 

 



 
 

ดงันั้นขนาดของ Stage ควรกาํหนดใหมี้ความกวา้ง ความสูงสมัพนัธ์กบัเลยเ์อาทข์องหนา้ 
เวบ็ 

 

Ruler, Grid, Guides 

Ruler, Grid, Guidesเคร่ืองมือช่วยกาํหนดขอบเขต และวางตาํแหน่งการสร้างกราฟิกบน 

Stage โดย 

• Ruler แถบไมบ้รรทดัจะปรากฏท่ีขอบดา้นซา้ย และดา้นบนของ Stage สามารถ 

เปิด/ปิดไดจ้ากคาํสัง่ View, Rulers 

• Grid มีลกัษณะเป็นตารางตาหมากรุก ท่ีแบ่งเป็นช่องเลก็ ช่วยในการกาํหนด 

ตาํแหน่งในการสร้าง ยอ่/ขยาย หรือเคล่ือนยา้ยวตัถุบน Stage สามารถเปิด/ปิดไดจ้าก 

คาํสัง่ View, Grids, Show Grids 

โดยปกติขนาดของช่องตารางจะมีค่าเท่ากบั 18 × 18 pixels ซ่ึงปรับแต่งไดจ้ากคาํสัง่ View, 

Grids, Edit Grid… 

 
 

Guide มีลกัษณะเป็นเสน้ตรงท่ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดตาํแหน่ง เพ่ือช่วยในการกะระยะต่างๆ 
ช่วยในการวาดภาพ เคล่ือนยา้ยตาํแหน่งลกัษณะเดียวกบักริด แต่มีความอิสระมากกวา่ โดยการ 



ทาํงานจะตอ้งอยูใ่นสภาวะการเปิดใชง้าน Ruler ก่อนเสมอ จากนั้นนาํเมาส์ไปช้ีในแถบไมบ้รรทดั 

(ดา้นใดก็ได)้ กดปุ่มเมาส์คา้งไว ้เม่ือลากเมาส์จะปรากฏเสน้ตรงสีเขียววาง ณ ตาํแหน่งท่ีปล่อยเมาส์ 

การปรับยา้ยตาํแหน่งเสน้ไกด ์กระทาํไดโ้ดยคลิกเลือกเคร่ืองมือ Move แลว้นาํเมาส์ไปช้ีท่ีเสน้ 

ไกด ์เพ่ือปรับยา้ยตาํแหน่ง  

 
 

คาํสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแถบไมบ้รรทดั, Grids และไกด ์คือคาํสัง่ Snap to… ซ่ึงมีหลายคาํสัง่ 
เช่น 

• Snap to Grids ช่วยใหก้ารวาด/สร้างวตัถุ, การยอ่ขยาย หรือยา้ยตาํแหน่งอิง 
เสน้กริดท่ีกาํหนดไว ้

• Snap to Guides ช่วยใหก้ารวาด/สร้างวตัถุ, การยอ่ขยาย หรือยา้ยตาํแหน่งอิงเสน้ 
ไกดท่ี์กาํหนดไว ้

• Snap to Objects ช่วยใหก้ารวาด/สร้างวตัถุ, การยอ่ขยาย หรือยา้ยตาํแหน่งอิงจุด 

ก่ึงกลาง (Center Point) ของวตัถุ 
 


