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เคร่ืองมอืวาดภาพ 

 ส่ีเหลีย่ม, วงกลม, วงรี 

• คลิกเลือกเคร่ืองมือ Rectangle สามารถคลิกคา้งไวเ้พ่ือเลือกรูปแบบการวาด 

 
กาํหนดสีพ้ืน, สีเสน้ขอบ และลกัษณะของเสน้ขอบจาก Properties 

 
กาํหนดลกัษณะของเสน้ขอบวงรี วงกลมไดโ้ดยคลิกปุ่ม  แลว้ปรับแต่งลกัษณะของเสน้ขอบไดจ้าก 

Stroke Style Dialog Box ดงัภาพ 

 
นาํเมาส์มาคลิก ณ ตาํแหน่งท่ีตอ้งการวาดรูป กดปุ่มเมาส์คา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ เม่ือได ้
ขนาดและรูปทรงท่ีตอ้งการ จึงปล่อยน้ิวจากเมาส์ 

• ถา้ตอ้งการรูปท่ีสมบูรณ์ ควรกดปุ่ม <Shift> คา้งไว ้ขณะลากเมาส์ 

 

ลบวตัถุด้วย Eraser Tool 



วตัถุต่างๆ ท่ีวาดไวแ้ลว้ สามารถลบได ้3 วธีิ คือ 

• ลบวตัถุทั้งหมดโดยดบัเบิลคลิกท่ี Eraser Tool ลบเฉพาะ Fill หรือ Stroke ของวตัถุ โดย 

 คลิกเลือก Eraser Tool 

คลิกท่ีปุ่ม Faucet  
นาํเมาส์ไปคลิก ณ ตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

 ถา้คลิก ณ ตาํแหน่ง Stroke โปรแกรมจะลบเสน้ขอบของวตัถุออกทั้งหมด 
 ถา้คลิกในพ้ืนวตัถุ โปรแกรมก็จะลบพ้ืนวตัถุออกอยา่งรวดเร็ว 

 
ลบวตัถุช้ินท่ีตอ้งการ โดย 

 คลิกเลือก Eraser Tool 

 เลือกโหมดการลบโดยคลิกท่ี  

 Erase Normal ลบในสภาวะปกติ คือ ลบทั้ง Stroke และ Fill 

 Erase Fills ลบเฉพาะส่วนท่ีเป็น Fill 

 Erase Lines ลบเฉพาะเสน้ขอบ Stroke 

 Erase Selected Fills ลบเฉพาะส่วนท่ีเลือกไว ้

 Erase Inside ลบเฉพาะส่วนท่ีเป็น Fill แต่ถา้มีการลากผา่น 

ตาํแหน่งท่ีเป็น Fill วา่งๆ จะไม่ลบให ้

เลือกลกัษณะหรือขนาดของ Eraser โดยคลิกท่ี  
นาํเมาส์มาคลิก หรือลากผา่น ณ ตาํแหน่งท่ีตอ้งการลบ 

 

 
Erase  Normal      Fill            Stroke     Selection      Inside 

 

 
 
การเลอืกวตัถุ (Selection) 



วตัถุในความหมายน้ี ก็คือ รูปทรง รูปภาพ ภาพกราฟิกท่ีวาด หรือนาํเขา้มาใชง้านใน Flash 
นัน่เอง การเลือกวตัถุ เป็นขั้นตอนสาํคญัในการปรับเปล่ียน แกไ้ข แปลงวตัถุ โดยโปรแกรมเตรียม 
เคร่ืองมือเลือกวตัถุดงัน้ี 

 

 

 Selection Tool สาํหรับเลือกวตัถุในสภาวะปกติ 

 
                               

                             
 

 Subselection Tool สาํหรับการเลือกวตัถุในโหมดจุดเช่ือม 

 

                   

 

 

 

 

 

 Lasso Tool สาํหรับการเลือกวตัถุท่ีมีรูปทรงอิสระ หรือกาํหนดขอบเขตการ 
เลือกอิสระรวมทั้งการเลือกโดยใชค้่าสีท่ีมีค่าเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

                             
ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการเลือกวตัถุใน Flash ก็คือ อยา่ลืมวา่วตัถุทุกช้ินเกิดจาก “จุด” หลายๆ จุด 

มาประกอบรวมกนั และแต่ละวตัถุจะประกอบดว้ยโครงสร้างอยา่งนอ้ย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “Fill” 



และส่วนที่เป็น “Stroke” ดงัน้ี 

 

 
Stroke              Fill                   Shape 

 

 

                        
รูปแสดง “จุด” อนัเกดิจากการเลอืกบางส่วนของวงกลม 

 

 

 

 การเลอืกวตัถุ หรือกลุ่มวตัถุด้วย Selection Tool 

 • คลิกเลือกเคร่ืองมือ Selection Tool  
 • เลือกวตัถุ โดยยดึหลกัดงัน้ี 

  -   เลือกเสน้ขอบของวตัถุนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเสน้ขอบวตัถุ แลว้คลิกหรือ ดบัเบิลคลิก 

  -   เลือกพ้ืนวตัถุนาํเมาส์ไปช้ีท่ีพ้ืนวตัถุ แลว้คลิกหรือ ดบัเบิลคลิก 

 

                                
                       เลอืกเส้นขอบ                  
                                                                    เลอืกพืน้วตัถุ 

 

 

-เลือกวตัถุทั้งช้ินนาํเมาส์ไปช้ีท่ีวตัถุ แลว้ดบัเบิลคลิก 

-เลือกวตัถุทั้งช้ินนาํเมาส์ไปช้ี ณ ตาํแหน่งมุมของวตัถุ แลว้ลากกรอบส่ีเหล่ียมคลุมวตัถุ 



-เลือกวตัถุหลายๆ ช้ินนาํเมาส์ไปช้ี ณ ตาํแหน่งมุมของวตัถุ แลว้ลากกรอบส่ีเหล่ียมคลุมวตัถุ 

 

                            
                                         การเลอืกวตัถุโดยการลากคลุมพืน้ที ่

เลือกวตัถุหลายๆ ช้ินคลิกวตัถุชิ้นท่ี 1 กดปุ่มshift แลว้คลิกวตัถุชิ้นถดัไปเร่ือยๆ 

เลือกวตัถุทุกช้ินบน Workspace และ Stageกดปุ่ม ctrl +a 
ยกเลกิการเลอืกวตัถุ 

• นาํเมาส์ไปคลิกบนตาํแหน่งวา่งๆ ของ Stage หรือ เลือกเมนูคาํสัง่  

Edit, Deselect All 
ซ่อนการเลอืกวตัถุ 

บางคร้ังผูใ้ชอ้าจจะตอ้งการซ่อนการเลือก (Selection) ไวช้ัว่คราว เพ่ือทาํงานหรือ 
ตรวจสอบผลใหถู้กตอ้งก่อนการใชง้านจริง ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยเลือกเมนูคาํสัง่  

View, Hide Edges  หรือกดปุ่ม  ctrl+ h 

 

 

การยกเลกิคาํส่ัง (Undo) 

เม่ือสัง่งานใดๆ ผดิพลาด สามารถยอ้นกลบั หรือยกเลิกคาํสัง่นั้นๆ ไดโ้ดยคลิกปุ่ม ctrl+z 

หรือ Edit, Undo… ซ่ึงสามารถยกเลิกคาํสัง่ยอ้นหลงัไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง 
ปรับแต่ง แก้ไขวตัถุ 

จุดเด่นของการสร้างวตัถุดว้ย Flash ก็คือวตัถุ หรือกราฟิกท่ีสร้างไวแ้ลว้ สามารถปรับแต่ง 
แกไ้ข ปรับเปล่ียนรูปทรง ขนาด และลกัษณะไดง่้าย รวดเร็ว 
เปลีย่นรูปทรง 

กราฟิกจาก Flash เกิดจากการรวมกนัของ “จุด” ทาํใหก้ารปรับแต่ง เปล่ียนรูปทรงกระทาํ 

ไดง่้าย และสะดวก เพียงแต่ใชห้ลกัการ Drag & Drop ก็ทาํใหรู้ปทรงพ้ืนฐาน เช่น วงกลม, วงรี,ส่ีเหล่ียม เป็น

สภาพเป็นรูปทรงอิสระอ่ืนๆ ไดต้ามตอ้งการ เช่น 

 



 

 

                        
 

 

                       
 
 การเปล่ียนรูปทรงของวตัถุ มีหลกัการดงัน้ี 
• วาดรูปทรงพ้ืนฐานท่ีตอ้งการ จากตวัอยา่งคือรูปส่ีเหล่ียม 

• เลือกเคร่ืองมือ Selection  

• นาํเมาส์ไปช้ีบริเวณเสน้ขอบของรูป สงัเกตเมาส์จะมีรูปร่างเป็น  กดปุ่มเมาส์คา้งไว ้
เม่ือลากเมาส์รูปทรงจะถูกยดึหรือขยาย หรือหดตวัตามทิศทางการลากเมาส์ 

• นาํเมาส์ไปช้ีบริเวณมุมเหล่ียมของรูป สงัเกต เมาส์จะมีรูปร่าง 
เป็นกดปุ่มเมาส์คา้งไว ้เม่ือลากเมาส์รูปทรงจะถูกยดึหรือขยาย หรือบิดตวัตามทิศทางการลากเมาส์ 

 

 

 

 



ตวัอย่างการวาดจรวดแบบง่าย 

 

              
 

1วาดส่ีเหล่ียมผืนผา้                               2.เลือกเคร่ืองมือ Move เล่ือนไปช้ีท่ีมุมบนขวา 
                                                       ของส่ีเหล่ียม ดึงเขา้มาตาํแหน่งก่ึงกลางของ 
                                                       ของส่ีเหล่ียม ดึงเขา้มาตาํแหน่งก่ึงกลางของ  
                                                       เพ่ือตรึงตาํแหน่งการบิดภาพ จากนั้น ทาํซํ้ ากบัมุมล่างขวา 

                       
3. เล่ือนไปช้ีท่ีขอบซา้ย แลว้ดึงเขา้ 
มาดา้นใน ใหไ้ดเ้ป็นรูปจรวดดงั 
ตวัอยา่ง 

 
การย้ายวตัถุ 

• คลิกเลือกเคร่ืองมือ Selection Tool 
• เลือกวตัถุ แลว้ลากเมาส์เพ่ือยา้ยวตัถุไปยงัตาํแหน่งใหม่ 

• เล่ือนวตัถุเป็นแนวเฉียง 45 องศา ใหก้ด shiftดว้ย 

• เล่ือนวตัถุเป็นระยะทางสั้นๆ คร้ังละ 1 pixel ใหใ้ชปุ่้มลูกศร 

• เล่ือนวตัถุเป็นระยะทางสั้นๆ คร้ังละ 10 pixel ใหใ้ชปุ่้มลูกศร พร้อมกบัการกด shift 

• เล่ือนวตัถุไปยงัตาํแหน่งต่างๆ โดยระบุพิกดั ใหร้ะบุพิกดั x, y จาก Shape Properties 

ตาํแหน่งมุมบนซา้ยของ Stage จะมีพิก ดัเป็น 0, 0 

การย่อ/ขยาย และปรับรูปทรงของวตัถุ 
• เลือกวตัถุ 

• คลิกปุ่มเคร่ืองมือ Free Transform Tool   

 



                                 
           วตัถุสภาวะปกต ิ           วตัถุในสภาวะ Free Transform    

 

• นาํเมาส์ไปช้ีท่ีมุม หรือขอบวตัถุ แลว้ Drag & Drop เพ่ือปรับขนาด หรือรูปทรงตาม 
ตอ้งการ 

 

                            
• คลิกเลือกจากเมนูคาํสัง่ Modify, Transform,… ซ่ึงมีคาํสัง่ใหเ้ลือกทั้งคาํสัง่หมุนวตัถุ, 
คาํสัง่กลบัดา้นของวตัถุ เป็นตน้ 

 

                                 
                 

                 ภาพตน้ฉบบั                                     Distort 

 

 

                                   
 

                       Envelop                                  Skew  



 

การจดัเรียงวตัถุ (Alignment) 

บางคร้ังวตัถุท่ีตอ้งใชง้านจะมีมากกวา่ 1 ช้ิน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งจดัเรียงตาํแหน่งใหอ้ยูใ่นแนว 

ระดบัเดียวกนั หากใชเ้มาส์ลากแลว้ปล่อยโอกาสท่ีจะตรงกนั หรือในแนวเดียวกนัก็ทาํไดย้าก Flash 

ไดเ้ตรียมคาํสัง่ Align เพ่ือช่วยจดัเรียงวตัถุไดส้ะดวก รวดเร็ว 

 

 
 

1. วาดวตัถุใหอ้ยูน่อก Stage      2. เลือกวตัถุดว้ยเคร่ืองมือ Move 

3. เปิด Align Panel                                                                                                          

    

 
 
คลิก  ต่อดว้ย และ  

 
การคดัลอกลกัษณะเส้นขอบวตัถุ 

การคดัลอกลกัษณะเสน้ขอบวตัถุ จะช่วยใหก้ารปรับแต่งแกไ้ขวตัถุมากกวา่ 1 ช้ินทาํได ้

สะดวกกวา่การปรับเปล่ียนทีละช้ิน ตวัอยา่งมีวตัถุบน Stage 3 ช้ินลกัษณะต่างๆ กนั ดงัภาพ 

 



 
 
ตอ้งการใหว้งกลม และส่ีเหล่ียมเสน้ขอบดาํ มีเสน้ขอบเดียวกบัส่ีเหล่ียมช้ินท่ีสอง ท่ีมีเสน้ 
ขอบเป็นจุดสีแดง หากตอ้งเลือกแลว้ปรับเปล่ียนทีละช้ิน ก็จะเสียเวลามาก วธีิการท่ีสะดวก คือ 

 
 
 
 
 
 
 
• คลิกเลือกเคร่ืองมือ Eyedropper  

• นาํเมาส์ซ่ึงมีรูปร่างเป็น Eyedropper ไปช้ีท่ีเสน้ขอบของส่ีเหล่ียมช้ินตน้ฉบบั (ส่ีเหล่ียม 

ดา้นขวาสุด) สงัเกตไดว้า่เมาส์จะมีรูปร่างเป็น แสดงวา่ไดเ้ลือกเสน้ขอบวตัถุได ้

ถูกตอ้ง เม่ือคลิกเมาส์ 1 คร้ังเมาส์จะเปล่ียนรุปร่างเป็น  แสดงวา่ขณะน้ี Flash อยูใ่น 

โหมด Ink Bottle  ซ่ึงเป็นโหมดในการคดัลอกลกัษณะเสน้ขอบนัน่เอง 

• นาํเมาส์ท่ีเป็นรูปร่าง  ไปคลิกบนวตัถุช้ินอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนลกัษณะเสน้ 
ขอบ       
 


