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ค ำน ำ 
                            

แบบฝึกทกัษะการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วย Macromedia Flash8 ชดุนี ้ได้จดัท าขึน้ เพ่ือใช้เป็น
สว่นหนึง่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว รหสัวิชา 20204 (วิชาเพิ่มเตมิ) ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ให้สามารถพฒันาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วย Macromedia 
Flash8 ทัง้นีไ้ด้ขยายผลในด้านเนือ้หาให้กว้างและชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึง่ผู้ เรียนสามารถไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและใช้ในอนาคตได้  
          แบบฝึกทกัษะการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วย Macromedia Flash8 ชดุนีมี้ทัง้หมด  7  เลม่ 
ประกอบด้วย     เลม่ท่ี 1 พืน้ฐานโปรแกรมMacromedia Flash8 
               เลม่ท่ี 2 Tool Box มหศัจรรย์ 
   เลม่ท่ี 3  สีสนัพาเพลิน 
   เลม่ท่ี 4  Text Tool  
   เลม่ท่ี 5   Layer หรรษา 
   เลม่ท่ี 6  Symbols นา่เรียนรู้ 
   เลม่ท่ี 7  สร้างสรรค์แอนิเมชัน่ 
 หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แบบฝึกทกัษะการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วย Macromedia Flash8 ชดุนี ้ 
จะชว่ยสง่เสริมและพฒันาทกัษะการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ ของนกัเรียนให้ดียิ่งขึน้ ส่งผลให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนกัเรียนและผู้ ท่ีสนใจ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรตอ่ไป 
 

                                           นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง 
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สำรบัญ 
                                                                                                                             
                   หน้ำ 
 ค าน า         1 
 สารบญั         2 
       ค าแนะน าส าหรับครู        3 
 ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน       4 
 สาระการเรียนรู้        5 
 จดุประสงค์การเรียนรู้        5 
 แบบทดสอบก่อนเรียน        6 
 กรอบเนือ้หา 

1. การใช้ Line Tool              9  
2. การใช้ Pen Tool              11 
3. การใช้ Oval Tool              13 
4. การใช้ Rectangle Tool          14 
5. การใช้ Pencil Tool             15 
6. การใช้ Brush Tool             16 

                 กรอบกิจกรรม  
                            กิจกรรมฝึกทกัษะ 2.1       19 
            กิจกรรมฝึกทกัษะ 2.2       20 
                            กิจกรรมฝึกทกัษะ 2.3       22 
 แบบทดสอบหลงัเรียน        24 
                 ภาคผนวก         26 
    เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1      27 
    เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน     28  
     บรรณานกุรม                                29  
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ค ำแนะน ำส ำหรับครู 
 

        แบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia Flash8  เลม่ท่ี 2         
เร่ือง Tool Box มหศัจรรย์ เป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีท่ี 3  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ซึง่ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ควรปฏิบตัิดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการสอน ครูผู้สอนต้องศกึษารายละเอียดดงันี  ้

1.1 ศกึษาโครงสร้างผลการเรียนรู้ ของแผนการจดัการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างละเอียด 
1.2 ตรวจสอบแบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia 

Flash8  ส่ือการสอนและคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
1.3 ครูผู้สอนควรเตรียมความรู้ในเนือ้หาอยา่งลึกซึง้  

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 ครูผู้สอนสามารถ ยืดหยุน่เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม 
2.2 ครูแจกแบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia Flash 8   

เลม่ท่ี 2 Tool Box มหศัจรรย์ ให้นกัเรียนได้ศกึษา 
2.3 ครูอธิบายและสาธิตขัน้ตอนการฝึกปฏิบตัิ 
2.4 ครูให้นกัเรียนเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบตักิิจกรรมฝึกทกัษะท่ีก าหนดไว้ในการ

จดักิจกรรม 
2.5 ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเตมิเนือ้หาบางตอนได้ตามความเหมาะสม 

3. ขัน้การประเมินผล 

3.1 ครูผู้สอนควรแจ้งให้นกัเรียนทราบถึงขอบเขตเนือ้หาท่ีจะประเมิน 
3.2 ครูผู้สอนควรประเมินผลทกุครัง้หลงัสิน้สดุกิจกรรมการเรียนการสอนและแจ้งให้

นกัเรียนทราบถึงผลการประเมิน 
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 
 

แบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia Flash8  เลม่ท่ี 2 
Tool Box มหศัจรรย์ เลม่นี ้ใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 3  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก โดยมีขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้
1. นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia Flash8  

เลม่ท่ี 2 Tool Box มหศัจรรย์ 
2. นกัเรียนรับฟังค าชีแ้จงการใช้แบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรม 

Macromedia Flash8  ก่อนลงมือปฏิบตัิ 
3. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินวา่นกัเรียนมีพืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

จะเรียนมากน้อยเพียงใด 
4. นกัเรียนฟังค าอธิบายและการสาธิตของครู พร้อมทัง้ฝึกปฏิบตัหิลงัจากการสาธิต 
5. ศกึษาเนือ้หา และฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในกรอบกิจกรรม 
6. ทดสอบการฝึกปฏิบตักิบัครูผู้สอน 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือดคูวามก้าวหน้าในการเรียนของนกัเรียน หลงัจากท ากิจกรรมการเรียน

การสอน โดยใช้แบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia Flash8 
8. หลงัจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นกัเรียนปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งถกูวิธี 

เก็บเก้าอีใ้ห้เรียบร้อย 
9. ในการท ากิจกรรมตามแบบฝึกทกัษะเร่ืองการสร้างการ์ตนูแอนิเมชัน่ด้วยโปรแกรมMacromedia 

Flash8  ทกุเลม่ขอให้นกัเรียนปฏิบตัิด้วยความตัง้ใจมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองให้มากท่ีสดุและไมดู่
เฉลยก่อนท าแบบทดสอบ 

10. นกัเรียนรับฟังการบอกคะแนน ค าชมเชย และค าแนะน าเพิ่มเตมิจากครู 
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สำระกำรเรียนรู้ 

 
1. การใช้ Line Tool 
2. การใช้ Pen Tool 
3. การใช้ Oval Tool 
4. การใช้ Rectangle Tool 
5. การใช้ Pencil Tool 
6. การใช้ Brush Tool 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) 

1.1) นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานอปุกรณ์ในการวาดภาพชนิดตา่งๆ 

1.2) นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัอปุกรณ์ในการวาดภาพแตล่ะชนิดได้ 

2. ด้านทกัษะ กระบวนการ (P) 

2.1) นกัเรียนสามารถใช้งานอปุกรณ์ในการวาดภาพชนิดตา่งๆได้ 
2.2) นกัเรียนสามารถวาดภาพ สร้างภาพในแตล่ะแบบ ด้วยอปุกรณ์ในการวาดภาพชนิดตา่งๆได้ 
2.3) นกัเรียนสามารถปรับแตง่ภาพวาดได้ 

3. ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

3.1) มีวินยั 
3.2) ใฝ่เรียนรู้ 
3.3) มุง่มัน่ในการท างาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง Tool Box มหศัจรรย์ 

         ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ชอ่งอกัษร ก.  ข.  ค.  ง.   ในข้อท่ี
เห็นวา่ถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว  เวลา 10 นาที (10 คะแนน) 

1. การวาดรูปวงกลมหรือวงรี ควรใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
            ก. Brush Tool                ข. Pencil Tool     

ค. Rectangle Tool     ง. Oval Tool  

2. ในการวาดรูปวงกลม เพ่ือให้ได้รูปวงกลมท่ีไมผ่ิดเพีย้น นกัเรียนจะต้องกดแป้นคีย์ใดบน
คีย์บอร์ด ค้างไว้ ในขณะท่ีลากเมาส์ 
ก. Ctrl      ข. Caps Lock     
ค. Shift      ง. Alt 
 

3. เคร่ืองมือชนิดใดท่ีใช้ในการวาดรูปหรือระบายสีก็ได้  
ก. Brush Tool     ข. Pencil Tool     
ค. Rectangle Tool     ง. Oval Tool  
 

4. การวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือส่ีเหล่ียมจตัรัุส ควรใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
       ก. Brush Tool     ข. Pencil Tool     

ค. Rectangle Tool     ง. Oval Tool 
 

5. ในการวาดรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึง่ด้านตา่งๆของส่ีเหล่ียมจะเทา่กนัหมด นกัเรียนจะต้องกดแป้นคีย์
ใด บนคีย์บอร์ด ค้างไว้ ขณะท่ีลากเมาส์ 
ก. Alt     ข. Backspace     
ค. Ctrl      ง. Shift 
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6. การวาดรูปแบบอิสระ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
ก. Pen Tool     ข. Pencil Tool     
ค. Rectangle Tool     ง. Oval Tool 

      7.  จากรูปภาพท่ีก าหนดให้ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใดวาดภาพนี ้
ก. Brush Tool   ข. Pencil Tool 
ค. Pen Tool   ง. Rectangle Tool 

    8. จากภาพท่ีก าหนดให้  ควรจะใช้เคร่ืองมือชนิดใดในการวาดและระบายสี 
ก. Pencil Tool   ข. Line Tool  
ค. Brush Tool   ง. Pen Tool  

     9. จากรูปภาพท่ีก าหนดให้ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใด วาดภาพนี ้
ก. Pen Tool   ข. Oval Tool 
ค. Brush Tool   ง. Rectangle Tool  

    10. ถ้าต้องการวาดภาพท่ีมีเส้นดนูุม่นวลเหมือนจริง ควรเลือกใช้เคร่ืองมือและรูปแบบใด 

ก.  แล้วคลิกเลือกท่ี   ข.  แล้วคลิกเลือกท่ี  

ค.  แล้วคลิกเลือกท่ี   ง.  แล้วคลิกเลือกท่ี  
 

 

 

 

 

ไชโย หนทู า

เสร็จแล้วคะ่ 
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กระดำษค ำตอบ 
 

ช่ือ............................................นำมสกุล......................................ชัน้...............เลขที่......... 

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 10 
คะแนนท่ีได้ก่อนเรียน  คะแนนท่ีได้หลงัเรียน  

คะแนนท่ีได้หลงัเรียน – คะแนนท่ีได้ก่อนเรียน =  
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
  ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง 
 1      1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     
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 Line Tool 
 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวาดเส้นตรง ตามลกัษณะต่างๆท่ีต้องการ 

กำรวำดเส้นตรงด้วย Line Tool 

1. คลิกท่ี Line Tool          ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูปเคร่ืองหมาย   
2. คลิกเมาส์ค้างไว้ท่ีจดุเร่ิมต้น 
3. ลากเมาส์ไปยงัต าแหน่งท่ีต้องการแล้วปล่อยเมาส์ 

 
*** Line Tool มี Options เพิ่มเติมคือเมื่อคลกิที่ปุ่ ม           (    Snap to Objects) จะท าให้วตัถทุีไ่ด้สร้างไว้ก่อนหน้า

ดดูติดกนัโดยอตัโนมตัิเหมือนแมเ่หลก็ ท าให้สามารถวาดเส้นได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 

จดุที่เร่ิมต้น 
ลากเส้นมายงัจดุที่ต้องการ แล้วปลอ่ย 

คลกิที่ Line Tool   
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กำรท ำเส้นตรงให้กลำยเป็นเส้นโค้งด้วย Line Tool 

1. วาดเส้นตรงด้วย Line Tool  
 

2. คลิกท่ี Selection Tool  
 

3. น าเมาส์ไปวางบริเวณเส้นตรง ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็น      (ดงัภาพด้านล่าง) 
 
 

4. คลิกลากเมาส์ดดัเส้นตรงให้โค้งไปในทิศทางท่ีต้องการ 
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 Pen Tool  
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วาดเส้นและส่วนโค้งต่างๆ โดยการคลิกเมาส์แต่ละครัง้จะเป็นการ
ก าหนดจดุแต่ละจดุในต าแหน่งท่ีต้องการ และจดุแต่ละจดุท่ีคลิกเมาส์นัน้จะถกูเช่ือมโยงโดย
เส้นตรงหรือเส้นโค้งท่ีเป็นส่วนโค้งของวงกลมหรือวงรี 

กำรใช้งำน Pen Tool วำดเส้นโค้ง 

 การวาดสว่นโค้งโดยใช้เคร่ืองมือชนิดนีจ้ะได้ส่วนโค้งท่ีสวยงามและมีความราบเรียบสงู 

1.  คลิกท่ีPen tool            ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูป  
2. คลิกเมาส์หนึง่ครัง้เพ่ือก าหนดจดุเร่ิมต้นของเส้นโค้งท่ีต้องการจะวาด  
3. คลิกเมาส์ค้างไว้ท่ีจดุปลาย จะปรากฏเส้นตรงและแขนส าหรับปรับให้เป็นเส้นโค้ง จากนัน้ให้ลาก

เข้าออก หรือขึน้ลง โดยไมต้่องปลอ่ยเมาส์ เส้นตรงนีจ้ะกลายเป็นเส้นโค้งงอตามเมาส์ท่ีลาก 
4. เม่ือต้องการท าเส้นโค้งเช่ือมตอ่จากเส้นโค้งเดมิ ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ท่ีจดุปลายทางอีกจดุหนึง่

แล้วลากเข้าออก หรือขึน้ลง แล้วโปรแกรมแฟลช จะท าการวาดเส้นโค้งเช่ือมตอ่ให้โดยอตัโนมตัิ 

 

คลิกเพ่ือก าหนด 
     จดุเร่ิมต้น 
 

คลกิที่ Pen Tool   

คลิกเมาส์ค้างไว้ท่ีจดุปลายแล้วลาก 
เข้าออกหรือขึน้ลงเส้นตรงจะโค้งงอตามเมาส์ 
ท่ีลาก 
 

เม่ือต้องการท าเส้นโค้งเช่ือมตอ่จากเส้นโค้งเดมิให้คลิก 
เมาส์ค้างไว้ท่ีจดุปลายทางอีกจุดหนึ่งแล้วลากเข้าออก  
หรือลากขึน้ลง 
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กำรใช้งำนPen Tool วำดเส้นตรง 

1.  คลิกท่ีไอคอน Pen tool             ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูป  
2. คลิกเมาส์หนึง่ครัง้เพ่ือก าหนดจดุเร่ิมต้น  
3. เล่ือนตวัชีเ้มาส์ไปในทิศทางท่ีต้องการ แล้วคลิกเมาส์อีกหนึง่ครัง้เพ่ือก าหนดจดุ

ต่อไปเพ่ือสร้างเป็นเส้นตรง  

 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเพื่อเร่ิมต้น 
คลกิจดุสดุท้าย 

คลกิที่ Pen Tool   
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 Oval Tool 
 

 
       เป็นเคร่ืองมือส าหรับวาดรูปวงกลม หรือวงรี รูปท่ีได้จะประกอบด้วยเส้นรอบวง และสีพืน้  

กำรใช้งำน Oval Tool 

1.  คลิกท่ี Oval Tool            ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูปเคร่ืองหมาย   
2. คลิกลากเมาส์ไปในแนวทะแยงตามขนาดวงกลมหรือวงรีท่ีต้องการ  ถ้าต้องการ

วงกลมให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ขณะท่ีลากเมาส์ 

 
 
 
 
 

ภาพวงกลม ท่ีได้โดยการคลิกลากเม้าส์ไปในแนวทะแยงและ 

      กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะลากเม้าส์ 

คลกิที่ Oval Tool   

ภาพวงรี ท่ีได้โดยการคลิกลากเม้าส์ไปในแนวทะแยง 
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 Rectangle Tool 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับวาดรูปส่ีเหล่ียม ซึง่มีส่วนประกอบเป็นเส้นรอบรูป และสีพืน้
เช่นเดียวกบัวงรี/วงกลม นอกจากนัน้เคร่ืองมือชนิดนีย้งัมีเคร่ืองมือย่อย          (Set Corner 
Radius)ส าหรับปรับมมุส่ีเหล่ียมให้มีลกัษณะโค้งมนได้อีกด้วย 

กำรใช้งำน Rectangle Tool 

1.  คลิกท่ี Rectangle Tool           ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูปเคร่ืองหมาย   
2. คลิกลากเมาส์ไปในแนวทะแยงตามขนาดส่ีเหล่ียมท่ีต้องการ ถ้าต้องการส่ีเหลี่ยม

จตัรัุสให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ขณะท่ีลากเมาส์ 
3. ถ้าต้องการรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีมมุโค้งก็คลิกปุ่ ม Set Corner Radius          แล้วปรับ

ความโค้งตามต้องการ 

 
 

คลิกลากเม้าส์ไปในแนวทะแยงตามขนาดส่ีเหล่ียมท่ีต้องการ 

คลกิที่ Rectangle Tool   

จากภาพคลิกที ่ แล้ววาดส่ีเหล่ียม 
จะได้ส่ีเหล่ียมท่ีมีความโค้งมน 
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 Pencil Tool 
 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวาดเส้นท่ีเป็นรูปทรงอิสระเหมือนกบัการวาดภาพด้วยดินสอ  

 กำรใช้งำน Pencil Tool 

1.  คลิกท่ี Pencil  Tool          ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นรูปดนิสอ  
2. ก าหนดรูปแบบของเส้นท่ี Option(อยู่ด้านล่างของกล่องเคร่ืองมือ) 

 
3. ท าการลากเมาส์ไปตามทิศทางและรูปทรงท่ีต้องการวาด 

 

1.ปรับเส้นให้มีลกัษณะแขง็ 
 
2.ปรับเส้นให้มีความเรียบโค้งกลมกลนื 
 
3.ปรับเส้นให้มีลกัษณะเหมือนเส้นหมกึวาด 
 

ก าหนดรูปแบบเส้น 

คลกิที่ Pencil Tool   

ลากเมาส์วาดรูปตามต้องการ  
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 Brush Tool 
 

 

      เป็นเคร่ืองมือส าหรับวาดภาพและระบายสี  Brush Tool มีลกัษณะคล้ายกบั Pencil 
Tool แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ี Brush Tool วาดภาพออกมาเป็น Fill(สีพืน้) ส่วน Pencil Tool 
วาดภาพออกมาเป็น Stroke(สีเส้น) 

กำรใช้งำน Brush Tool 

1. คลิกท่ี Brush  Tool           ตวัชีเ้มาส์จะเปล่ียนเป็นลกัษณะหวัแปรงพูก่นั 

2. คลิกเลือกสีท่ีจะวาดภาพหรือระบายสีให้กบัภาพวาด  
3. เลือกขนาดของหวัแปรง(Brush size) ท่ีOption(อยูด้่านล่างของกลอ่งเคร่ืองมือ) 

 
4. เลือกรูปแบบของหวัแปรง(Brush shape) 

 
5. ท าการลากเมาส์วาดรูปไปตามทิศทางและรูปทรงท่ีต้องการวาด หรือท าการระบายสีภาพวาดให้สวยงาม 
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ขัน้ตอนกำรใช้งำน Brush Tool 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกขนาดหวัแปรง 

คลกิที่ Brush Tool   

ภาพท่ีได้จากการวาด ด้วย Brush Tool  

เลือกรูปแบบหวัแปรง 

เลือกสีท่ีจะน าไปวาดภาพ 
     หรือน าไประบายสี  

ภาพท่ีได้จากการระบายสี ด้วย Brush Tool 
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ไปท าแบบฝึกหัด

กันดีกว่าค่ะ 
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                        ให้นกัเรียนจบัคู่รูปภาพและข้อความให้ถกูต้อง (5 คะแนน) 

 

สมัพนัธ์กนัมากท่ีสดุ 

……     

 

… 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…….1.  

…….2.  

…….3.    

…….4.  

…….5.  

 

A. ใช้ส าหรับระบายสีให้กบัภาพวาด 

B. ใช้ส าหรับวาดเส้นตรง หรือเส้นโค้ง  

C. ใช้ส าหรับวาดเส้นตรง ในแบบต่างๆท่ีต้องการ 

D. ใช้ส าหรับวาดรูปวงกลม วงรี 

E. ใช้ส าหรับวาดภาพได้อย่างอิสระตามต้องการ 

F. ใช้ส าหรับวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจตัรัุส 

ค ำสั่ ง 

 

 
แบบ  กทักษะ ที่ 2.1 
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                          ให้นักเรียน  กวำดภำพ ด้วย Line Tool ,Oval Tool และ Pencil Tool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบ  กทักษะ ที่ 2.2 

 
ค ำสั่ ง 

 

5. ท าการคดัลอกใบหญ้าให้ได้ดงัภาพ 

       5.1 ท าการกลบัด้านรูปภาพด้วย   

        จาก เป็น  

        5.2 จดัวางกอหญ้าให้สวยงาม  

      

4. ท าการคดัลอกใบหญ้า ให้ได้ดงัภาพ 

     4.1 ยอ่รูปภาพให้เลก็ลงด้วย  
     4.2 จดัวางใบหญ้าให้อยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

 

 

      

1. คลกิเลอืก Line Tool  
คลกิลากเส้นให้ตอ่เนื่องกนั 
ให้ได้รูปเหมือนสามเหลีย่ม 

2. ปรับแตง่เส้นตรงให้โค้งงอด้วย 

 (Selection Tool) 

3. ปรับแตง่ภาพวาดให้สวยงาม 

   3.1 คลกิที ่   

   3.2 คลกิที่    เลอืกสสี าหรับเทใบหญ้า 
        แล้วคลกิที่ใบหญ้า 

   3.3 คลกิที่   

   3.4 คลกิที่  เลอืกสเีส้นรอบใบหญ้า  
  แล้วคลกิที่ใบหญ้า 

วำดกอหญ้ำด้วย Line Tool 

Tool
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วำดดอกไม้ ด้วย Oval Tool & Pencil Tool 

 

1. ใช้ oval tool  วาดดอกไม้ ให้ได้ดงัภาพ 
   
 
 
 
  

 

 

2. คดัลอกดอกไม้  ให้ได้ดงัภาพ 
   
 
 
 
  

 
3. น าดอกไม้ทัง้สองดอก วางประกบกนั   
   
 
 
 
  จะได้  

4. หมนุดอกไม้ด้วย   
   
 
 
 
  

6. วาดก้านดอกไม้และใบไม้  ด้วย Pencil Tool 
          

5. ปรับแตง่ภาพวาดให้สวยงาม 

   5.1 คลกิที ่   

   5.2 คลกิที่    เลอืกสสี าหรับเทใส ่
         ดอกไม้แล้วคลกิที่ดอกไม้ 

   5.3 คลกิที่    

   5.4 คลกิที่   เลอืกสเีส้นรอบดอกไม้ 
         แล้วคลกิที่ดอกไม้ 

 

 

 7. ท าการคดัลอกดอกไม้และกอหญ้า  ให้ได้หลายๆ 
     ดอก หลายๆกอ  จดัวางให้สวยงาม    
      ( ภาพแปลงดอกไม้ที่ส าเร็จแล้ว )  
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                    ให้นักเรียน  กวำดภำพ ด้วย Pen Tool ,Brush Tool และ Rectangle Tool 

  

 

     

 

   

 

 

 

 

 

แบบ  กทักษะ ที่ 2.3 
 ค ำส่ัง 

วำดสตรอเบอร์ร่ีด้วย Pen Tool & Brush Tool 

 

ใช้ Pen tool  วาดโครงร่างของสตรอเบอร์ร่ี 
   
 
 
 
  

ปรับแตง่เส้นตรงให้โค้งงอด้วย   
    (Selection Tool) 
 
   
 
 
 
  

  

ปรับแตง่ภาพวาดให้สวยงาม 

   3.1 คลกิที ่   

   3.2 คลกิที่    เลอืกสสี าหรับเทใส ่
         สตรอเบอร์ร่ี แล้วคลกิที่สตรอเบอร์ร่ี 

    3.3 คลกิที่  ส าหรับเติมจดุลงบนสตรอเบอร์ร่ี 

    3.4 คลกิที่  เลอืกสดี า เพื่อเตมิจดุลงบน 
          สตรอเบอร์ร่ี  
    3.5 คดัลอกสตรอเบอร์ร่ี ให้ได้หลายๆลกู จดัวาง  

         ให้สวยงาม  

 

 

 



 

แบบฝกึทกัษะเรือ่งการสรา้งการต์นูแอนเิมชัน่ดว้ยโปรแกรม Macromedia Flash 8 

 

เลม่ที ่2  Tool Box มหศัจรรย ์

นางสาวเทพธดิา  ศรเีชยีงหวาง  โรงเรยีนหนองยองพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก 

 
                                                                 

24 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วำดรัว้ด้วย Rectangle Tool 

 

 
 

 

ปรับแตง่ภาพวาดให้สวยงาม 

   4.1 คลกิที ่   

   4.2 คลกิที่    เลอืกสสี าหรับเทใส ่
         รัว้ แล้วคลกิที่รัว้ 

    4.3 คลกิที่    

    4.4 คลกิที่   เลอืกสเีส้นรอบรัว้ 
         แล้วคลกิที่รัว้ 
 

 

ใช้ Rectangle tool  วาดระแนงรัว้  
 
 
 
  

ใช้ Rectangle tool  วาดปลายรัว้ 
ปรับแตง่ให้เป็นรูปสามเหลีย่ม(ดงัภาพ) 
   
 
 
 
  

   

คดัลอกระแนงรัว้ให้ได้หลายๆอนั 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง Tool Box มหศัจรรย์ 
ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ชอ่งอกัษร ก.  ข.  ค.  ง.   ในข้อท่ีเห็นวา่

ถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว  เวลา 10 นาที (10 คะแนน) 

      1.  จากรูปภาพท่ีก าหนดให้ นกัเรียนควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใดวาดภาพนี  ้
ก. Rectangle Tool    ข. Pencil Tool 
ค. Pen Tool     ง. Brush Tool 

     2. จากภาพท่ีก าหนดให้  ควรจะใช้เคร่ืองมือชนิดใดในการวาดและระบายสี 
ก. Pencil Tool     ข. Brush Tool 
ค. Line Tool       ง. Pen Tool  

      3. จากรูปภาพท่ีก าหนดให้ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใด วาดภาพนี ้
ก. Pen Tool     ข. Oval Tool 
ค. Brush Tool     ง. Rectangle Tool  

      4.  การวาดรูปแบบอิสระวาดได้ตามต้องการ  ควรเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
ก. Pen Tool       ข. Pencil Tool     
ค. Rectangle Tool       ง. Oval Tool 
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      5. การวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือส่ีเหล่ียมจตัรัุส ควรใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
       ก. Brush Tool       ข. Pencil Tool     

ค. Rectangle Tool       ง. Oval Tool 
 

       6. ในการวาดรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึง่ด้านตา่งๆของส่ีเหล่ียมจะเทา่กนัหมด นกัเรียนจะต้องกดแป้นใด  
            บนคีย์บอร์ดค้างไว้ ขณะท่ีลากเมาส์ 

ก. Alt       ข. Backspace     
ค. Ctrl        ง. Shift 

7. การวาดรูปวงกลมหรือวงรี ควรใช้เคร่ืองมือชนิดใด 
            ก. Brush Tool                   ข. Pencil Tool     

ค. Rectangle Tool       ง. Oval Tool  

8. ในการวาดรูปวงกลม เพ่ือให้ได้รูปวงกลมท่ีไมผ่ิดเพีย้น นกัเรียนจะต้องกดแป้นใดบนคีย์บอร์ด   
     ค้างไว้ ในขณะท่ีลากเมาส์ 

ก. Ctrl        ข. Caps Lock     
ค. Shift        ง. Alt 

 9. เคร่ืองมือชนิดใดท่ีใช้ในการวาดรูปหรือระบายสีก็ได้  
      ก. Brush Tool       ข. Pencil Tool     

ค. Rectangle Tool       ง. Oval Tool  

      10. ถ้าต้องการวาดภาพท่ีมีเส้นดนูุม่นวลเหมือนจริง ควรเลือกใช้เคร่ืองมือและรูปแบบใด 

ก.  แล้วคลิกเลือกท่ี    ข.  แล้วคลิกเลือกท่ี  

ค.  แล้วคลิกเลือกท่ี    ง.  แล้วคลิกเลือกท่ี  
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ภำคผนวก 
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ให้นกัเรียนจบัคู่รูปภาพและข้อความให้ถกูต้อง (5 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…D….1.  

…F….2.  

…B….3.    

…C….4.  

…A….5.  

 

A. ใช้ส าหรับระบายสีให้กบัภาพวาด 

B. ใช้ส าหรับวาดเส้นตรง หรือเส้นโค้ง  

C. ใช้ส าหรับวาดเส้นตรง ในแบบต่างๆท่ีต้องการ 

D. ใช้ส าหรับวาดรูปวงกลม วงรี 

E. ใช้ส าหรับวาดภาพได้อย่างอิสระตามต้องการ 

F. ใช้ส าหรับวาดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจตัรัุส 

 

ค ำส่ัง 

เฉลยแบบ  กทักษะ ที่ 2.1 
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ก่อนเรียน หลังเรียน 
  ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
 1 ง  1 ค 
2 ค 2 ข 
3 ก 3 ก 
4 ค 4 ข 
5 ง 5 ค 
6 ข 6 ง 
7 ค 7 ง 
8 ค 8 ค 
9 ก 9 ก 
10 ข 10 ง 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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