
ใบความรู้ที่ 4 

 

การใช้เคร่ืองมอืของ Flash 

การสร้างภาพกราฟิกต่างๆ สามารถใชเ้คร่ืองมือกราฟิกจากชุดเคร่ืองมือ Toolbox โดยมี 

เคร่ืองมือหลายกลุ่ม และเปิด/ปิด Toolbox ไดจ้ากเมนูคาํสัง่ Window, Tools 

 

 

 

เคร่ืองมือกลุ่มเลือกวตัถุ(Selection) 

 

เคร่ืองมือกลุ่มวาดภาพ (Draw) 

 

เคร่ืองมือกลุ่มจดัการปรับแต่งแกไ้ข(Edit) 

 

เคร่ืองมือกลุ่มแสดงผล (View) 

 

เคร่ืองมือกลุ่มจดัการสี (Color) 

 

 

เคร่ืองมือกลุ่มคาํสัง่เสริม (Tools Modifier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tools Modifier 

Tools Modifier เป็นส่วนขยายคาํสัง่ของเคร่ืองมือปกติ โดยรายการในส่วนน้ีจะปรับเปล่ียน 
ไปตามเคร่ืองมือท่ีเลือก ดงันั้นการเลือกเคร่ืองมือใดๆ ควรตรวจสอบคาํสัง่ยอ่ยของเคร่ืองมือนั้นๆ 
จากส่วนควบคุมน้ีดว้ยเสมอ 

                                                     
Tool modidier ของเคร่ืองมือ                Tool modidier ของเคร่ืองมือ  

 
มุมมองจอภาพ 

Stage เป็นพ้ืนท่ีหลกัของการสร้างงาน ดงันั้นเคร่ืองมือชุดแรกท่ีควรทราบ ก็คือเคร่ืองมือใน 

กลุ่ม View ซ่ึงจะใชใ้นการควบคุม Stage เป็นหลกั เช่น การยอ่/ขยาย Stage การเล่ือน Stage เป็นตน้ 

Hand tool       เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ล่ือนและปรับขนาดของ Stage 

หรือขยาย จากนั้นนาํเมาส์มาคลิกบน Stage ดบัเบิลคลิกท่ี    กาํหนดขนาดของ Stage ใหมี้ขนาดพอดีกบั

ความกวา้งของจอภาพ  

(Fit on screen) 

Zoom tool เป็นเคร่ืองมือปรับขนาดของ Stage 

 คลิกท่ี จะปรากฏรายการเลือกยอ่ยท่ี Modifier คลิกเลือกรูปแบบการยอ่ 

 หรือขยาย จากนั้นนาํเมาส์มาคลิกบน Stage 

 ดบัเบิลคลิกท่ี  เพ่ือกาํหนดให ้Stage มีขนาดเป็น 100% อยา่งรวดเร็ว 

การควบคุม Stage ยงัสามารถใชปุ่้ม Zoom  ท่ีปรากฏอยูมุ่มบนขวาของ Stageหรือเลือก

จากเมนูคาํสัง่ View, Zoom in/Zoom out/Magnifier ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

ทาํงานกบัสี (Color) 

วตัถุใน Flash จะประกอบดว้ยส่วนประกอบอยา่งนอ้ยๆ 2 ส่วน ไดแ้ก่ พ้ืนของวตัถุ 

(Background หรือ Fill) และเสน้ขอบวตัถุ (Stroke) แต่ละส่วนสามารถแสดงผลดว้ยสีท่ีแตกต่างกนั 
ได ้เช่น รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีเสน้ขอบสีดาํ และพ้ืนขา้งในเป็นสีนํ้ าเงิน ดงันั้นการทาํงานเก่ียวกบัสี จึงเป็น 

การทาํงานท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งตลอดเวลา โดยอาศยัชุดเคร่ืองมือเลือกสี จาก Toolbox 



← 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัส่วนควบคุมสีใน Toolbox 

 

                           
 
 
 
 
 
รายการเลือก  No Color จะแสดงผลเม่ือคลิกเลือกวาดส่ีเหล่ียม หรือวาดวงกลม ดงันั้น 
ก่อนเลือกสีใหก้บัการวาดส่ีเหล่ียม, วงกลม ควรคลิกเลือกเคร่ืองมือวาดส่ีเหล่ียม หรือวาดวงกลม 
ก่อนท่ีจะคลิกปุ่มเลือกสี ซึงป็นรายการสาํคญัมาก และมกัจะเป็นรายการท่ีเขา้ใจผดิ เช่น ถา้ 
ตอ้งการวาดวงกลมไม่มีสีพ้ืน หลายๆ ท่าน จะใชว้ธีิการเลือก Fill Color ใหก้บัสีของ Backgroundเช่น ถา้ 

Background เป็นสีขาว ก็จะเลือก Fill Color เป็นสีขาว ซ่ึงมีความหมายท่ีต่างไป 
 

 
เพิ่มสี 

การเพ่ิมรายการสี สามารถทาํไดโ้ดยคลิกท่ีเคร่ืองมือเลือกสี (จะเป็นFill หรือ Stroke) ก็ได ้

Stroke Color 

Fill  Color 

Stroke Color สีเส้น 

   Fill Color สีพ้ืนของวตัถุ, สี 

Swap Color การสลบัสี Default Color 
 คืนค่าสีสู่ค่าเดิม คือดาํ ขาว 

 
 



แลว้คลิกท่ีปุ่ม Color Picker ซ่ึงปรากฏท่ีมุมบนขวาของจอภาพแสดงค่าสี 
 ปรากฏจอภาพผสมสีใหม่ 

 คลิกในช่อง Custom colors 
 ผสมสีตามตอ้งการ 

 คลิกปุ่ม Add to Custom Colors 

การเลือกสีใหก้บักราฟิกต่างๆ ท่ีวาดดว้ยเคร่ืองมือของ Flash นอกจากจะใชส่้วนควบคุมสีท่ีกล่าว 

 

 
 

 
 
 
ปรากฏจอภาพผสมสีใหม่ 
 
 

คลิกท่ีปุ่ม Color Picker 



 
 
 
  คลิกในช่อง Custom colors 

  ผสมสีตามตอ้งการ 

  คลิกปุ่ม Add to Custom Colors 

การเลือกสีใหก้บักราฟิกต่างๆ ท่ีวาดดว้ยเคร่ืองมือของ Flash นอกจากจะใชส่้วนควบคุมสีท่ี 

กล่าวไปแลว้ ก็จะมีรายการเลือกสีใน Properties Panel ของเคร่ืองมือนั้นๆ 

 

 

 
 

 

 

แผงควบคุมสี (Color Panel) 

Color Panel เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานเก่ียวกบัสี โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็น 

การไล่โทนสี (Gradient) เน่ืองจากการสร้างชุดสีการไล่โทน ไม่สามารถทาํไดจ้ากส่วนควบคุมสี 

ปกติ Flash เตรียม Panel เก่ียวกบัสีไว ้2 ชุดคือ 



• Swatches ซ่ึงมีการทาํงาน/ใชง้านลกัษณะเดียวกบั Toolbox 

• Color 

 

 
 

Color มีส่วนเพ่ิมเติมการใชสี้มากกวา่ปกติ เช่น การทาํสีแบบไล่โทนลกัษณะต่างๆ, 

การใชภ้าพกราฟิกมาเป็นพ้ืนของกราฟิก (Texture) รวมทั้งการปรับค่าความโปร่งใส 

ของสี (Alpha) 

 

 

 



 
 

การเลือกรายการจาก Color มีรายการท่ีน่าสนใจ คือ Fill Type ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ 

เลือกรูปแบบของสีไดห้ลากหลายลกัษณะ เช่น สีพ้ืน (Solid Color), สีไล่โทนแบบเสน้ตรง (Linear 

Gradient), สีไล่โทนแบบรัศมี (Radial Gradient) และการนาํภาพจากภายนอกมาเป็นพ้ืนของวตัถุ 

(Bitmap Background) 
ชุดสีแบบไล่โทน 

• คลิกเลือกรายการ Fill Type เป็น Linear (ไล่โทนในแนวระนาบ) หรือ Radial (ไล่โทน 

ในแนวรัศมี) 

• นาํเมาส์ไปคลิกใต ้Gradient definition bar จะปรากฏ Gradient Pointer กาํหนด 

จาํนวน Gradient Pointer ตามตอ้งการ 

• ถา้ตอ้งการลบ Gradient Pointer ใหน้าํเมาส์ไปช้ี ณ Gradient Pointer ท่ีตอ้งการลบ แลว้ 

ลากออกจาก Gradient definition bar 

• กาํหนดสีใหก้บั Gradient Pointer โดยคลิกท่ี Gradient Pointer ช้ินท่ีตอ้งการ จากนั้น 

คลิกเลือกสีจาก Current Color ทาํซํ้ ากบั Gradient Pointer ตาํแหน่งอืน่ 

• สามารถเล่ือนปรับตาํแหน่งของ Gradient Pointer โดยใชห้ลกั Drag & Drop 

                                                   



 
 

 
 

 
 

นาํเมาส์ไปคลิกใต ้Gradient definition bar จะปราก Gradient Pointer  

กาํหนดจาํนวน Gradient Pointer  ตามตอ้งการ 

 

 
 

ถา้ตอ้งการลบ Gradient Pointer ใหน้าํเมาส์ไปช้ี ณ Gradient Pointer ท่ีตอ้งการลบ แลว้ 

ลากออกจาก Gradient definition bar 

• กาํหนดสีใหก้บั Gradient Pointer โดยคลิกท่ี Gradient Pointer ช้ินท่ีตอ้งการ จากนั้น 

คลิกเลือกสีจาก Current Color ทาํซํ้ ากบั Gradient Pointer ตาํแหน่งอื่น 

• สามารถเล่ือนปรับตาํแหน่งของ Gradient Pointer โดยใชห้ลกั Drag & Drop 

Linear 

Radial 



คลิกปุ่ม Color Mixer Option Menu แลว้เลือกคาํสัง่ Add Swatch เพ่ือเพ่ิมสีท่ีกาํหนดใหก้บั

โปรแกรม 

 

 
ความโปร่งใสของสีวตัถุ (Alpha) 
รูปวงกลมไม่ไดก้าํหนดค่าความโปร่งใส ก็จะซอ้นทบัส่ีเหล่ียมแบบไม่เห็นภาพดา้นหลงั 
แต่ถา้กาํหนดวงกลมใหมี้ค่าโปร่งใส ก็จะทาํใหสี้ของวงกลมมีลกัษณะจาง และมองทะลุไปเห็นรูป 
ดา้นหลงัได ้
 


