
รูจักกับ SwiSH Max

SwiSH Max เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับสรางานทางดานกราฟฟก เชน การสรางตัวอักษร ภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถนําไปใชกับงานประเภทตาง ๆ ได เชนเดียวกับโปรแกรม Macromedia 
Flash เชน งาน Presentation งาน Animation หรือ แมกระทั่งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด เปนตน 
ลักษณะการใชงานของโปรแกรม SwiSH Max จะงายกวาโปรแกรม Flash เนื่องจามี Effect สําเร็จรูป
ประเภทตาง ๆ มาให นอกจากนี้ยังสามารถเขียนสคริปตเพื่อควบคุมการทํางานได ทําใหโปรแกรม 
SwiSH Max เปนท่ีนาสนใจและกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก

SwiSH Max เปนโปรแกรมที่ใชสรางงานทางดานกราฟฟกของบริษัท SwiSHaone.com Pty Ltd. 
ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุดที่พัฒนามาจาก SwiSH Version 2 นอกจากนี้ SwiSH Max ยังไดมีการแบงเปน
เวอรชันยอยตามวันท่ีพัฒนาโปรแกรมโดยในท่ีจะใช SwiSH Max  2004.09.10 (ตัวเลขที่ระบุคือ ป/เดือน/
วัน ท่ีพัฒนาโปรแกรม) สามารถสรางงานนําเสนอ เชน โลโกโฆษณา แบนเนอร เมนู รวมไปถึงการสราง
เวปไซดแบบ Dynamic ที่สามารถโตตอบกับผูใชได นอกจากนี้ยังสามารถสรางงาน Animation เชน การ
สรางภาพเคลือนไหวที่มีการเลนเสียงในเวลาเดียวกันไดเหมือนกับโปรแกรม Flash แตสามารถทําได
สะดวกและรวดเร็วกวา ดังน้ันจึงทําให SwiSH Max เปนโปรแกรมที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการสรางงาน 
Animation การนําเสนองานตางๆ  ผานทางเวปไซด รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซดใหมีรูปแบบ
นาสนใจ

SwiSH Max ประกอบดวยเคร่ืองมือตางๆ ชวยในการสรางช้ินงานมีความหลายหลายท้ังการสราง
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวที่สามารถใส Effect ไดมากกวา 230 แบบ นอกจากนี้เราสามารถควบคุมการ
ทํางานดวยสคริปต ทําใหงานที่สรางขึ้นเปนไปตามความตองการ อีกทั้งสามารถนําไปแสดงผลใน Flash 
Player, Browser และ Media Player  สามารถใชงานไดโดยไมจําเปนตองติดตั้ง Macromedia Flash บน
คอมพิวเตอร

โปรแกรม SwiSH Max สามารถที่จะนําเสนองานในรูปแบบของไฟล Shock wave Flash (.swf) ซึ่ง
สามารถนําไปใชในการสรางเว็บเพจได และ ยังสามารถแปลงเปนไฟล avi ซึ่งใชในการตัดตอภาพยนตร
ไดอีกดวย

โปรแกรม SwiSH Max สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window โดยกอนใชงานควรสํารวจ
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการและฮารดแวรกอน วารองรับการทํางานโปรแกรม SwiSH Max ไดหรือไม 
ดังนี้
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1. อยางนอยตองใชระบบปฏิบัติการ Window 9x/Me/NT2000/2003/XP
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มี CPU เปน Intel Pentium III 300 MHz ขึ้นไป
3. มีพ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก อยางนอย 7.02 MB
4. RAM อยางนอย 64 MB RAM แตถาจะใหคลองตัวขอแนะนํา 256 MB
5. ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 พิกเซล ขึ้นไป ตองแสดงสีได 256 สี
SwiSH Max จะมีลักษณะจอภาพที่แตกตางไปจาก SwiSH Version 2 โดยจอภาพใหมจะชวยให

ผูใหสามารถใชงานไดงายขึ้น นอกจากนี้ SwiSH Max ยังไดเพิ่ม Effect เพ่ิมรูปแบบเขียนสคริป รวมไปถึง
การเพ่ิมเคร่ืองมือท่ีใชในการวาดรูป 

เร่ิมตนทําความรูจักกับ User Interface ของโปรแกรม

Interface  โปรแกรม SwiSH Max  2005
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Main menu คําสั่งหลักที่ใชในการสั่งงานทั่วไป 
 เมนู File

คําส่ัง รายละเอียด
New สรางไฟลใหม
Open เรียกไฟลที่ตองการใชงาน โดยมีนามสกุลเปน .swf
Save และ Save as บันทึกงานที่ตองการเก็บไว และใช Save as เม่ือตองการบันทึกเปนช่ือไฟลอ่ืน
New Windows เปดโปรแกรม SwiSH ซอนขึ้นอีก  ใชในกรณีที่ตองการสรางงาน SwiSH หลาย

แฟมพรอมๆ กัน ซ่ึงอาจสามารถ copy งานจากแฟมหน่ึงไปยังอีกแฟมหนึ่งได
Samples เปนการเปดแฟมตัวอยางที่โปรแกรม SwiSH มีมาใหเพื่อใชในการศึกษา หรือ

ดัดแปลงไปใชงาน
Import ใชในการดึงขอความ ภาพน่ิงแบบ ภาพเคล่ือนไหว เสียง เขามาเพ่ือใชงาน
export นํางานที่ทําไดไปใช โดยปกติมักใชเปน *.swf แตสามารถแปลงเปน .html 

หรือ .avi ได
Test ทดสอบงานที่สราง กอนที่จะ export งานไปใชจริง ซึ่งสามารถ test แบบ play ใน

โปรแกรม SwiSH หรือทดสอบผานทาง Browser ก็ได
Close ปดงานท่ีกําลังทําอยู
Exit ออกจากโปรแกรม SwiSH

 เมนู Edit
คําส่ัง รายละเอียด
Undo ยอนข้ันตอนท่ีไดสรางในครั้งที่แลว
Redo ยกเลิกการยอนข้ันตอน
Cut object ตัดวัตถุที่สรางขึ้น
Copy object คัดลอกวัตถุที่สรางขึ้น
Paste object วางวัตถุท่ีตัดหรือคัดลอกไว
Delete ลบวัตถุที่ไมตองการ
Select all Objects เลือกทุกวัตถุในพื้นที่สรางงาน
Show แสดงวัตถุที่ซอนไว
Hide ซอนวัตถุ
Properties แสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เลือก
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 เมนู View
คําส่ัง รายละเอียด
Preview Frame ตรวจสอบวาขณะแสดงผลในพื้นที่สรางงานกําลังอยูในตําแหนง Frame ใด
Toolbar เปนกลุมของเมนูยอยที่มีเมนูยอยซอนอีกชั้นหนึ่ง สําหรับเลือกใหแสดง Tool 

ตามตองการ
Status bar แสดงหรือซอน แถบแสดงสถานะ 
Zoom in ซูมภาพคลายมองในระยะใกล 
Zoom out ซูมภาพคลายมองในระยะไกลออกไป
View at 100 % แสดงขนาดของเน้ือท่ีสรางงานเทากับของจริง
Fit Scene in window แสดงเนื้อที่สรางงานเต็มพื้นที่ใน Lay out
Fit Object in Window แสดงขนาดของ Object เต็มขนาดที่สามารถมองเห็นไดใน Lay out
Show rulers แสดงไมบรรทัด เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกําหนดระยะ
Show grid แสดงเสน grid ในเนื้อที่สรางงาน  มีประโยชนในการมองเพ่ือจัดวางตําแหนงของ

วัตถุใหตรงกับที่ตองการ เสน grid ใชเพ่ือสะดวกในการมองเพ่ือวางตําแหนงของ
วัตถุเทานั้น  ไมแสดงผลในผลงานที่ได export ออกไป

Snap to Grid ใหวัตถุวิ่งเขาหาเสน grid เม่ือนําวัตถุวางใกล  สะดวกในการจัดวางวัตถุท่ีตองการ
ใหระดับแนวตั้งหรือแนวดิ่งตรงกัน

Show all image แสดงวัตถุทั้งหมด
Smooth  Edges  and 
Images

ทําใหขอบวัตถุวัตถุเชน อักษร หรือภาพคมชัดไมเกิดรอยหัก

 เมนู Insert
คําส่ัง รายละเอียด
Scene แทรก Scene 
Text แทรกขอความ ซึ่งสามารถปรับแตงคุณสมบัติตางๆของขอความไดที่ Properties
Button แทรกปุม
Sprite แทรกวัตถุซ่ึงเปนภาพเคลื่อนไหว โดยเมื่อคลิกที่นี่จะเกิดเนื้อที่สรางงานใหมซึ่ง

เปนสวนยอยภายในเน้ืองานเดิม ซึ่งจะมี Time line เปนของตัวเอง
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 เมนู Insert (ตอ)
คําส่ัง รายละเอียด
Image แทรกภาพ โดยท่ัวไปจะเปนภาพน่ิง แตสามารถแทรกภาพเคล่ือนไหว

ประเภท  gif animation ได โดยเม่ือส่ังแทรก จะมีหนาตาง Import Frames ข้ึนมา
ใหเลือก ถาหากเลือกท่ี  Select  All Frames โดยมีตัวเลือกท่ี import as 
Sprite แลวคลิกตอท่ี import จะทําใหเกิด Sprite ซ่ึงเปนภาพเคล่ือนไหวโดย
อัตโนมัติ แตหากไมเลือกคลิกท่ีปุมดังกลาว จะเปนการเลือก เอา Frame หน่ึง 
Frame ใด  ซ่ึงจะไดภาพเดียวไมเคล่ือนไหว

Content แทรกวัตถุอื่นๆ เชนเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
Instance แทรกภาพเคล่ือนไหว ซ่ึง Clone มาจาก Sprite 
Effect เพ่ิมเอฟเฟคใหกับวัตถุ
Script แทรก script ตางๆ เชน การทํา link การเล่ือนไปท่ีเฟรมกอนหนา เปนตน
Show grid Insert Frame คลิกเพ่ือเพ่ิม Frame ทําใหการแสดงผลของ Effect ยาวนานข้ึน
Snap to Grid Delete Frame ใชเพ่ือลบ Frame ออกจาก Time line ทําใหการแสดงผล Effect ใช

เวลานอยลง
Grouping มีเมนูยอย เชน  Group เพื่อรวมวัตถุใหเปนกลุมเดียว หรือ Ungroupเพื่อแยก

วัตถุที่เคยรวมกัน เปน Object ยอย หรืออาจรวมกลุมเปนภาพเคลื่อนไหวโดย
เลือก Group as Sprite หรือรวมกลุมแบบ shape

Convert เปลี่ยน Object นั้นเปนรูปแบบอื่นๆ เชน เปนปุม (button) เปนภาพเคลื่อนไหว 
(Sprite) หรือเปนรูปทรง (Shape)

Order เรียง Object ใหอยูดานลางหรือดานบนในเนื้อที่สรางงาน (Object ที่อยูบน
สามารถบังวัตถุที่อยูลาง) โดยมีเมนูยอยสั่งงานคือ  Bring to Front เพื่อให
วัตถุนั้นขึ้นมาอยูชั้น (Layer) บนสุด  Send to back เพื่อสงวัตถุลงอยูในชั้น
ลางสุด Bring forward คลิกเพื่อสงวัตถุใหเลื่อนขึ้นมา 1 ระดับ  คลิกเพื่อ
สงวัตถุใหเลื่อนลงไป 1 ระดับ

Transform หมุนหรือพลิกวัตถุ
Align ประกอบดวยเมนูยอยที่สามารถเปลี่ยนตําแหนงอางอิงของวัตถุไปยัง จุด Handle 

ตางๆ ได
Justification ใชเพื่อจัดบรรทัดของขอความ แบบตางๆ เชน ชิดซาย (Align Left) จัดกึ่งกลาง 

(Center) ชิดขวา (Align Right ) หรือเต็มบรรทัด (Full)
Appearance ใชเพ่ือจัดทิศทางของขอความเปนแนวตางๆ เชนแนวด่ิง และในทิศทางตางๆ
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 เมนู Control
คําส่ัง รายละเอียด
Play movie แสดงภาพเคล่ือนไหวท้ัง File โดยจะเร่ิมจาก Scene แรก และดําเนินตอไปเรื่อยๆ 

ตามที่ไดสั่งงานไวในโปรแกรม
Play Scene ทดสอบการแสดงผลของงานใน Scene
Play effect ทดสอบการแสดงผลของ Effect
Preview Frame ดูการแสดงผลใน Frame
Stop หยุดการแสดงผลของภาพเคล่ือนไหว
Step forward แสดงผลของ Frame ตอไป
Step back ยอนกลับไปดูการแสดงผลของ Frame กอนหนา 1 Frame
Cue to End ดู Frame สุดทายของ Scene
Rewind to start ดู Frame แรกสุดของ Scene

 เมนู Tools
คําส่ัง รายละเอียด
Preference เปนเมนูใชปรับทางเลือกสําหรับผูใช
Customize เปนเมนูที่ใชในการปรับแตงโปรแกรม ใหเหมาะกับผูใชเอง
Keyboard map ใชเพื่อแสดงคียลัด

 เมนู Panels
ประกอบดวยหนาตางของเคร่ืองมือท่ีสําคัญเพ่ือใชในการสรางงาน

 เมนู Help
คูมือและตัวอยางการใชงานโปรแกรม
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2. Standard Toolbar แถบเคร่ืองมือลัดท่ีใชควบคุมคําส่ังท่ัวไป
คําส่ัง รายละเอียด
Bring Forward เล่ือนวัตถุท่ีเลือกอยูข้ึนไป 1 ชั้น
Bring Backward เล่ือนวัตถุท่ีเลือกอยูลงไป 1 ชั้น
Bring To Front เล่ือนวัตถุท่ีเลือกอยูใหไปอยูช้ันหนาสุด
Bring To Back เล่ือนวัตถุท่ีเลือกอยูใหไปอยูลางสุด

3. Insert Toolbar แถบเครื่องมือลัดที่ใชในการเรียกคําสั่งแทรก
คําส่ัง รายละเอียด
Insert Scene เพ่ิมฉาก (Scene) 
Insert Text แทรกขอความ
Insert Image แทรกรูปภาพ

4. Control Toolbar แถบเครื่องมือที่ใชในการควบคุมการแสดงผลของชิ้นงาน
คําส่ัง รายละเอียด
Stop หยุดการเลนไฟล
Play เลนไฟลทั้งหมด(ทุกฉาก)
Play Scene เลนไฟลเฉพาะฉากท่ีเลือก
Play Effect เลนเฉพาะลูกเลนที่สรางขึ้น

5. Timeline Panel แถบแสดงเวลาซึ่งจะมีลักษณะเปนแถบสี่เหลี่ยมผืนผายาว แบงเปนชองเล็กๆ
หลายอันซ่ึงเรียกวา Frame โดยจะเปนตัวบงบอกถึงการกระทําในแตละเวลา อีกท้ังยังมีปุมท่ีใชใน
การเพ่ิมลูกเลนอีกดวย

6. Outline Panel บริเวณซึ่งแสดงโครงรางอันดับชั้นของวัตถุที่สรางขึ้นในไฟลภาพยนตรโดยมี
ลักษณะเปนชั้นที่ซอนทับกันตามลําดับกอนหลังซึ่งวัตถุที่อยูชั้นสูงกวาจะอยูขางหนาของวัตถุที่
อยูในช้ันตํ่ากวาภายใน Scene เดียวกัน
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7. Layout Panel บริเวณแสดงผลของชิ้นงานไฟลภาพยนตรที่ทําซึ่งเราแกไขและสรางชิ้นงานใน
บริเวณนี้ และยังมี Toolbox หรือกลองเครื ่องมือที่ใชสําหรับเครื ่องมือพื้นฐานทั่วไป ซึ่ง
รายละเอียดเคร่ืองมือตางๆ
ใน Toolbox มีดังนี้

อุปกรณ รายละเอียด
Select เลือกวัตถุ
Reshape เปล่ียนแปลงรูปทรง
Motion Path สรางเสนทางการเคลื่อนที่
Line เขียนเสนตรง
Pencil เขียนเสนเองตามที่ตองการ
Bezier เขียนเสนโคง
Rectangle/Square วาดรูปส่ีเหล่ียม
Ellipse/Circle วาดรูปวงกลม
Auto Shape วาดรูปตางๆตามแบบท่ีกําหนด
Zoom ยอหรือขยายขนาดจอ
Pan เล่ือนภาพ
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การใชงาน SwiSH Max
ตัวอยางที่ 1
1.  เร่ิมตนสรางไฟลใหม ดวยการกดท่ีปุม New

จากน้ันในสวน properties ทางดานขวามือ ใหเลือกท่ี Movie แลวกําหนดขนาด ความกวางไวท่ี 550 pixels 
และความสูง 400 pixels สวน Frame Rate น้ันใหคงไวท่ี 15 เทาเดิม เม่ือเสร็จแลว ท่ีปุม zoom ทาง
ดานซายลางของ scene ใหเลือกเปน 100%

4. นําภาพมาลงใน scene  ใหเลือกคําส่ัง Insert จากเมนูดานบน แลวเล่ือนลงมากดท่ี Image  สมมุติวาเรา
จะใหภาพแรกน้ีเปนฉากหลัง และใหคงอยูตลอด เลือกภาพท่ีตองการใชเปนฉากหลัง แลวจัดระยะใหพอดี
จอภาพ ทานสามารถคลิกท่ีปุมท่ีเปนจุดท้ังส่ีมุมของภาพ เพ่ือยืดขยายภาพไดตามตองการ



10

ในการแสดงภาพฉากหลังน้ี อาจจะใช effects แบบ fade in เพ่ือใหภาพแสดงออกมาอยางนุมนวล ใหทาน
เลือกปุม AddEffect ทางดานซายบนของ scene กดตรงน้ัน แลวเลือกท่ีคําส่ัง Fade -> FadeIn
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ใหสังเกต ชอง Timeline ทางดานซาย จะมี Effect ช่ือ Fade In(10) ปรากฎข้ึนมาแลว หมายความวา ภาพ
ฉากหลังน้ีจะเร่ิมแสดงเขามาใน scene ภายใน 10 frames ตามแถบสีฟา ถาตองการใหเวลามากหรือนอย
กวาน้ี ก็สามารถใชเมาสจับท่ีปลายสีนํ้าเงินดานขวา และกดลากเพ่ือเล่ือน scale ไปมาได จะมีตัวเลขบอก
จํานวนเฟรมท่ีตองการโดยตลอด ในท่ีน้ีจะเล่ือนไวท่ี 8 เฟรม (หรือจะใช double click ที ่effect แลวแก
ตัวเลข duration ก็ได) ภาพน้ีจะใหคางไวโดยตลอด
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5. การใสเสียงเปน SoundTrack ใหทานเลือกเมนู Insert แลวเขาท่ี SoundTrack ใหเลือกไฟล .mp3 ที่ทํา
ไวกอนแลว เม่ือเลือกมาแลวก็จะปรากฏเปนแถบยาวใน Timeline ดังภาพ ทีน้ีเราก็จะทราบแลววา movie 
ของเราอันน้ีจะมีความยาวเฟรมท้ังหมดเทาไหร ตามความยาวของเพลงท่ีใสมาเปน soundtrack น่ีเอง

6. มาเพ่ิมรูปและ effects กันตอ เพื่อให mv มีสีสรร ควรจะวางแผนไวกอนวา ข้ันตอนไหนจะใสภาพไหน 
และวาง effects เชนไรตอภาพกลุมน้ัน และเพ่ือไมให mv น้ีนาเบ่ือ ก็ควรจะมีการเปล่ียนภาพเปนชุดๆ 
อยางตอเน่ือง ควรคํานึงถึงขนาดของไฟลดวย ถาใสภาพเขาไปมากเกินไป ไฟลก็อาจจะใหญมาก 
เน่ืองจากไฟลรูปภาพเหลาน้ีเปน bitmap graphics ซ่ึงจะเปลืองเน้ือท่ีเก็บมากกวา vector graphics 

การเพ่ิมรูป 3 รูป เล็กๆ
กดที่เมนู Insert -> Images แลวเลือกรูปท่ีเตรียมไว เขามาวางในภาพ จะเห็นวาเม่ือวางมาแลวภาพจะลง
บนเฟรมแรก ให Add Effects โดยเลือก Move แลว double click ที่ Fade Inกําหนด duration time เปน (8) 
น้ัน ใสมาใหครบท้ัง 3 ภาพ จัดเรียงใหสวยงาม การเลือก Effects ถาเหมือนกัน ทานสามารถเลือกท่ี 
effect อันแรก copy ไว แลวนําไปแปะท่ีรูปตอๆ มาได
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เวนระยะจาก Fade In(8) มาทางขวาอีก จนถึงเฟรมท่ี 142 ใส Effects ใหกับทั้ง 3 ภาพน้ี เพ่ือเปนการลบ
ภาพออกไป กอนเตรียมใสภาพใหม ใช effect แบบ Move ขนาด duration 4 frames เลือก x scale -> scale 

to 0% จากน้ีลงกดท่ีปุม play เพ่ือแสดงตัวอยางของภาพ

7. การใสตัวอักษรท่ีเปนขอความ ใหทานเลือนกลับมาท่ีเฟรม 31 กดท่ีปุมตัว T ทางดานซายของ scene 
ทางดานขวาของ scene จะเปล่ียนเปน Text property โดยอัตโนมัติ ใหพิมพขอความท่ีตองการลงไป เลือก 
font และขนาด แลวจึงไปกําหนดกรอบของขอความท่ีจอภาพ กลาง scene ปรับเล่ือนตําแหนงจนพอใจ
แลว Addeffect ใหกับ Text ในท่ีน้ีจะเลือก Slide In From Bottom และกําหนดให duration เปน 70 
ใหขอความน้ีแสดงไปสักพักนึงถึงเฟรมท่ี 146 ใส effect Fade Out (8) เพ่ือเคลียร ขอความออกจากจอภาพ
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** หมายเหตุ:ในกรณีท่ีขอความเม่ือแปลงเปน .swf ไฟล แลวแสดงผลไมถูกตอง โดยเฉพาะ ภาษาไทย 
ใหทานเลือกท่ี object ท่ีเปนขอความน้ัน แลวเลือกเมนู Modify -> Break -> Break in to shape ตัวอักษรก็
จะไมเพ้ียนอีก
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8. หลังจากนี้ ก็สามารถใสภาพและขอความ เพิ่มเติมเขาไปใน scene ไดอีกเรื่อยๆ โดยใชหลักการ
เดียวกันขางตน จนพอใจแลว ลอง play ดู จะพบวา ภาพกับเสียงไมพอดีกัน ถาทานตองการใหภาพวน
ลูปไปตลอดจนกวาจะจบเพลง ใหเลือก ojects ทั้งหมด (ยกเวนเพลง) ทางซายมือแลว เขาเมนู Modify -> 
Grouping -> Group as sprite ภาพ,ขอความและ effects ทั้งหมดจะกลายเปน sprite เหลือเพียงชองเดียว

ให save file แลวใชคําสั่ง File -> export -> .swf ต้ังช่ือ ก็จะไดออกมาเปน flash file นามสกุล .swf สามารถ
นําไปใชงานตอไปไดเลย
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การใชงาน SwiSH Max
ตัวอยางที่ 2

การใชงาน SwiSH Max สรางชิ้นงานใหม บริเวณ Layout Panel 
 สรางช้ินงานใหม

การสรางชิ้นงานใหม ทําได 2 วิธี คือ 
1. คลิ้กที่เมนู File>New
2. คล้ิกท่ีปุมรูป     ที่ Toolbar

เมื่อสรางชิ้นงานใหมไดแลว สามารถปรับแตงคุณสมบัติตางๆของชิ้นงานไดที่หนาตางMovie ที่
ดานขาง ดังน้ี
Background Color – สีพื้นหลัง
Width – ความกวางของช้ินงาน
Height – ความสูงของช้ินงาน
Frame Rate – เวลาที่ใชในการ
เคลื่ อนที่มีหนวยเปนจํานวน
เฟรมตอวินาที

 การแทรกฉาก(Scene) 
ใหมลงในช้ินงาน
การแทรกฉากใหมในชิ้นงาน มีวิธีการดังนี้
1. คลิ้กที่เมนู Insert>Scene หรือ คล้ิกท่ีปุมรูปฉาก ดังภาพ
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2. ที่ Outline Panel จะมี Scene เพ่ิมข้ึน

 การแทรกขอความลงในช้ินงาน
การแทรกขอความลงในช้ินงาน มีวิธีการดังน้ี

1. คลิ้กที่เมนู Insert>Text หรือ คล้ิกท่ีปุมรูปตัว T ดังภาพ

2. พิมพ ข อความที่ ต อ งก า ร ใน
หนาตาง Text ทางดานขวา โดย
สามารถปรับรูปแบบ ขนาด สี 
ของตัวอักษรได

3. ถาตองการลบหรือแกไขขอความ 
ทําไดโดยคล้ิกท่ีชองพิมพขอความในหนาตาง Text แลวทําการแกไข
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 การแทรกรูปภาพลงในช้ินงาน
การแทรกรูปภาพลงในช้ินงาน มีวิธีการดังน้ี
1. คลิ้กที่เมนู Insert>Image หรือ คลิ้กที่รูป ตนไม ดังภาพ

2. เลือกภาพท่ีตองการแลวคล้ิก Open
3. สามารถปรับแตงคุณสมบัติตางๆของภาพไดท่ีหนาตาง Shape ดานขาง ดังรูป

Name – ช่ือของภาพ
Line – กําหนดลักษณะเสนขอบ
Properties – กํ าหนดขนาดของภาพ 
ปรับความมืด-สวาง และความคมชัดของภาพ

 การวาดเสนและวาดรูปลงในช้ินงาน
การวาดเสนลงในชิ้นงานนั้น สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือ  ซึ่งจะใชในการวาด

เสนตรง หรือ ใชเครื่องมือ  ในการวาดเสนโคงไปมาตามใจชอบเหมือนดินสอ สําหรับวิธีการใชงานนั้น 
ทําในลักษณะเดียวกัน คือ 

1. เลือกเคร่ืองมือ จาก ToolBox ดานซายมือ
2. คล้ิกคางไวบริเวณช้ินงานแลวลากจนไดเสนหรือรูปรางท่ีตองการ
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สวนการวาดรูปลงในช้ินงาน มีวิธีการดังน้ี
1. เลือกเครื่องมือเปนรูปที่ตองการวาด จาก ToolBox 

ดานซายมือ (สําหรับเครื่องมือ Auto Shapes ที่เปน
รูปสี่เหลี่ยมขอบมน ใหคลิ้กขางไว จะมีรูปรางตางๆ
ใหเลือก)

2. คล้ิกคางไวบริเวณช้ินงานแลวลากจนไดขนาดท่ีตองการ
3. ปรับแตงคุณสมบัติของวัตถุที่วาดขึ้นมาไดที่หนาตาง Shape ดานขวา

Name – ช่ือของภาพ
Line – กําหนดลักษณะเสนขอบ
Fill – เติมสีใหรูปที่วาดซึ่งมีรูปแบบใหเลือก คือ 

รูปแบบ รูปที่ได

Solid

Linear Gradient

Radial Gradient

Tiled Image

Clipped Image
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สําหรับการเลือก Fill แบบ Tiled Image หรือ Clipped Image นั้น สามารถเลือกรูปที่
ตองการได โดยคล้ิกท่ีปุม  Select new Image ที่หนาตาง Shape ดานขวา

 การจัดลําดับของวัตถุ
เมื่อเราสรางวัตถุหลายๆชิ้น จําเปนจะตองมีการจัดลําดับในการวาง เพื่อกําหนดวา เมื่อ

วัตถุซอนทับกัน วัตถุช้ินใดจะวางอยูดานบน ดังตัวอยาง

                รูปวงกลมอยูบน                                      รูปวงกลมอยูลาง

การจัดลําดับของวัตถุน้ัน ทําไดโดย
1. คลิ้กที่วัตถุที่ตองการจัดลําดับ
2. คลิ้กที่ ปุ มลูกศร ข้ึน  ลง บริ เวณ 

Outline panel  เพ่ือจัดลําดับ

 การทําใหวัตถุเคลื่อนที่โดยใช Motion Path
การใชโปรแกรม SwiSH ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ทําไดอยางงายดาย โดยใชเครื่องมือ Motion 

Path มีวิธีการดังน้ี 
1. สรางวัตถุที่ตองการใหเคลื่อนที่ จากนั้นคลิ้กที่วัตถุนั้น แลวเลือกเครื่องมือ Motion 

Path จาก Toolbox เครื่องหมายแสดง mouse จะเปล่ียนเปนรูปเคร่ืองหมาย +
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2. คลิ้กขางที่บริเวณกึ่งกลางวัตถุ แลวทําการลากเสน เพื่อใหเปนแนวของการเคลื่อนที่
ของวัตถุ

3. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play   ที่ Tool Bar

 การบันทึกชิ้นงานที่สรางขึ้น
การบันทึกชิ้นงานที่สรางขึ้น ทําไดโดย 
1. คล้ิกท่ีปุม File>Save
2. ตั้งชื่อไฟลตามตองการแลวคลิ้กที่ปุม Save
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3. โปรแกรมจะขึ้นหนาตางถามวา 
ตองการ Export เปนไฟล .swf 
หรือไม ใหเลือกตามตองการแลว
คล้ิกท่ีปุม OK

4. ถาเลือกตองการให Export เปน .swf (เลือกหัวขอที่ 1) โปรแกรมจะขึ้นหนาตาง
เพื่อใหตั้งชื่อไฟล ใหทําการตั้งชื่อไฟล แลวคลิ้ก Save

 การ Export ช้ินงานท่ีสรางข้ึนไปใช
โปรแกรม SwiSH สามารถ Export ไฟลจาก .swi (นามสกุลของโปรแกรม SwiSH) ไป

เปน .swf , .html , .exe , .avi ได โดยมีวิธีการดังน้ี
1. เลือกเมนู File>Export 
2. เลือกชนิดของไฟลท่ีตองการเปล่ียน
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3. โปรแกรมจะขึ้นหนาตาง ใหตั้งชื่อไฟลตามตองการแลวคลิ้กที่ปุม  Save

การใสลูกเลนใหกับช้ินงาน
การใชงาน SwiSH Max เพื่อสรางงานใหมี effect(ลูกเลน) สวยงามทําไดโดยใชวิธีงายๆ  คือ 

ผูใชงานสามารถเลือกใส effect ตางๆใหกับชิ้นงานได effect แตละชนิดก็จะมีรูปแบบแตกตางกันไป ใน 
SwiSH Max นั้น มี effect ใหเลือกมากมาย จะขอยกมาเปนตัวอยาง ดังน้ี

 Fade in เปนลูกเลนสําหรับแสดงวัตถุข้ึนมาอยางชาๆ ในตําแหนงที่ตองการ 

 Fade out เปนลูกเลนสําหรับแสดงวัตถุใหหายไปอยางชาๆ ในตําแหนงที่ตองการ

 Zoom in เปนลูกเลนสําหรับแสดงการขยายวัตถุ จากขนาดเล็กใหเปนขนาดปกติ

 Zoom out เปนลูกเลนสําหรับแสดงการยอวัตถุ จากขนาดใหญใหเปนขนาดปกติ

 Slide in เปนลูกเลนสําหรับแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเปนเสนตรง จากหนาจอเขามาสู
ภายในจอ โดยจะมีคําส่ังยอยใหเลือกวาตองการใหเคล่ือนท่ีมาจากทางใด

 Slide out เปนลูกเลนสําหรับแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเปนเสนตรง จากภายในหนาจอ 
ไปสูภายนอก โดยจะมีคําส่ังยอยใหเลือกวาตองการใหเคลื่อนที่ออกไปทางใด

 Blur เปนลูกเลนสําหรับแสดงผลวัตถุอยางชาๆ โดยเริ่มจากภาพใหญที่ไมชัดเจน จน
กลายเปนภาพท่ีสมบูรณ
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 Appear into position เปนลูกเลนสําหรับแสดงผลวัตถุในลักษณะคอยๆปรากฏขึ้น ซึ่งมี
ลักษณะการปรากฏใหเลือกอีกหลายแบบ ดังภาพ



 Disappear from position เปนลูกเลนสําหรับแสดงผลวัตถุในลักษณะคอยๆหายไป ซึ่งมี
ลักษณะการหายจากหนาจอใหเลือกอีกหลายแบบ ดังภาพ
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 การใส Effect ใหกับช้ินงาน
การใส Effectใหกับชิ้นงาน ทําไดดังนี้ 
1. เลือกวัตถุที่ตองการใส Effect โดยการคลิ้กที่วัตถุนั้น
2. คล้ิกท่ีปุม Add Effect
3. เลือก Effect ที่ตองการ

4. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play ที่ Tool Bar
 การปรับแตง Effect

การปรับแตง Effect ใหกับชิ้นงาน ทําไดดังนี้ 
1. เลือกวัตถุท่ีตองการปรับแตง Effect โดยการคลิ้กที่วัตถุนั้น
2. ถาตองการใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลงใหทําการขยายขนาด Effect โดยคล้ิกคางท่ีเสนดาน

ทายของ Effect แลวลากใหขยายออก
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3. ถาตองการใหวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นใหทําการลดขนาด Effect โดยคลิ้กคางที่เสนดาน
ทายของ Effect แลวลากใหแคบลง

4. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play ที่ Tool Bar

 การลบ Effect
การลบ Effect ทําไดดังนี้ 
1. เลือกวัตถุท่ีตองการลบ Effect โดยการคลิ้กที่วัตถุนั้น
2. คลิ้กที่ Effect ที่ตองการลบ บริเวณ Timeline Panel
3. กดปุม Delete ท่ีคียบอรด
4. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play   ที่ Tool Bar

การใส Script เบ้ืองตน
ในโปรแกรม SwiSH มี Script เตรียมไวใหมากมาย ที่มักใชบอยๆ มีดังนี้

Script รายละเอียด
Movie 
Control>gotoAndPlay>gotoAndPlay(FRAME)

แสดงเฟรมที่ตองการ

Movie Control>gotoAndPlay>nextFrameAndPlay() แสดงเฟรมถัดไป
Movie Control>gotoAndPlay>prevFrameAndPlay() แสดงเฟรมกอนหนา
Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() แสดงฉาก (Scene) ถัดไป
Movie Control>gotoAndPlay>prevSceneAndPlay() แสดงฉาก (Scene) กอนหนา
Browser/Network>getURL(…) ไปที่ URL
Sound>playSound(…) ใสเสียง
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 การใส Script เก่ียวกับการควบคุมการแสดงผลช้ินงาน

Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() ใชเม่ือแสดงฉากแรกเสร็จแลว ตองการใหแสดง
ฉากถัดไป ทําไดโดย

1. เลือกเฟรมที่ตองการใหเปลี่ยนฉาก เชน เลือกเฟรมที่ 10 ดังภาพ

2. คล้ิกท่ีปุม Add Script แลวเลือก Movie Control> gotoAndPlay> 
nextSceneAndPlay() โปรแกรมจะทําการสลับมุมมองไปยัง Script View ดังภาพ
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3. จะมีสัญลักษณ     ขึ้นที่ Timeline Panel ใน
เฟรมท่ีทําการเลือกไว

4. ทดสอบผลที่ไดโดยกลับไปที่ Layout Vies 
แลวคล้ิกท่ีปุม Play   ที่ Tool Bar

*** คําส่ังอื่นๆในหมวดของ  Movie Control>gotoAndPlay ก็จะทําในลักษณะเดียวกัน ***

ถาตองการเปลี่ยนแปลง
เฟรมที่เลือกไว เชน ตองการให

เปลี่ยนฉากที่เฟรมที่ 12 แทน 
สามารถเปลี่ยนตัวเลขไดที่ชอง 

Frame 
(บริเวณกรอบดานลาง)

แตถาไมตองการเปลีย่น คือให
เปนเฟรมที่ 10 ที่เลือกไวตั้งแต
แรก ไมตองเปลี่ยนแปลงใดๆ
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 การใส Script เก่ียวกับการสรางการเช่ือมโยง (Link) 

Browser/Network>getURL(…) ใชเมื่อตองการสรางการเชื่อมโยง (Link) ไปที่ URL ตางๆ ทําไดโดย

1. เลือกบริเวณที่ตองการสรางการเชื่อมโยง 
ถาตองการใหคลิ้กบริเวณชิ้นงานทั้งหมด
แลวเชื่อมโยงไป ใหคลิ้กบริเวณที่วางใน
ฉาก จะมีรูปกากบาทลอมรอบฉาก แลว
ทําการคลิ้กที่ปุม Add Script และเลือก 
Browser/Network>getURL(…)  ดังภาพ

แตถาตองการใหคลิ้กที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งบนชิ้นงานแลวจึงทําการเชื่อมโยงไป ให
คล้ิกขวาท่ีวัตถุน้ัน แลวเลือก Script>Browser/Network>getURL(…) ดังภาพ

2. ใสขอมูลตามตองการโดย URL คือ URL ที่ตองการใหทําการเชื่อมโยงไปและ 
Window คือลักษณะในการเปดการเชื่อมโยงนั้น (เลือกไดโดยคลิ้กที่ลูกศรชี้ลง
ดานขาง) ที่นิยมใชมี 2 แบบคือ

_self เปดการเช่ือมโยงทับในหนาเดิม
_blank เปดการเชื่อมโยงในหนาใหม
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3. เม่ือใสขอมูลท่ีตองการเรียบรอยจะได ดังภาพ 

ทดสอบผลที่ไดโดยกลับไปท่ี Layout View แลวคล้ิกท่ีปุม Play   ที่ Tool Bar

 การใส Script เก่ียวกับเสียง
Sound>playSound(…) ใชเมื่อตองการใสเสียงในเฟรมหรือฉากที่ตองการ ทําไดโดย
 

1. เลือกฉากหรือเฟรมที่ตองการใสเสียง เชน เฟรมที่ 10 ดังภาพ

2. คลิ้กที่ Add Script เลือก 
Sound>playSound(…)
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3. ทําการ Import ไฟลเสียงที่ตองการ โดยคลิ้กที่ปุม Import

เลือกเสียงที่ตองการแลวคลิ้กที่ปุม Open ไฟลเพลงที่ทําการ Import จะขึ้นมาอยูใน list 
ดานลาง ดังภาพ

4. เลือกไฟลเสียงที่ตองการ จะ
แสดงแถบสีเทา และชื่อไฟล
เสียงนั้นจะแทรกอยูใน Script
และจะมีสัญลักษณ  ที่เฟรมที่
ทําการเลือกไว

5. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play   ที่ Tool Bar
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 การลบ  Script
การลบ Script ทําไดดังนี้ 
1. เลือกวัตถุท่ีตองการลบ Script โดยการคลิ้กที่วัตถุนั้น
2. กดปุม Delete ท่ีคียบอรด หรือ คล้ิกท่ีปุม Del Script

ตัวอยางการทําแบนเนอรสําหรับใชในเว็บไซต

โปรแกรม SwiSH เปนโปรแกรมสรางกราฟฟกอยางงายๆ ซึ่งสามารถใชในการสราง
ภาพเคล่ือนไหวเพ่ือตกแตงเว็บไซตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

ตัวอยางการใชโปรแกรม SwiSH เพื่อสรางแบนเนอรและนํามาใชในการตกแตงเว็บไซต

ตัวอยางการทําแบนเนอร
1. เปดโปรแกรม SwiSH เลือก Start a new empty movie
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2. ปรับขนาดของภาพดังนี้ Width = 760 Height 80 
3. ปรับสีตามตองการที่ Background Color
4. แทรกภาพโดยคล้ิกท่ีปุม Insert Image แลวเลือกภาพท่ีตองการ

5. คล้ิกท่ีภาพเพ่ือทําการต้ังช่ือภาพ โดยพิมพช่ือในแท็บ Shape ที่ชอง Name  (ตั้งชื่อเพื่อใหสะดวก
เวลาทํางาน) สามารถคลิ้กคางที่ภาพ และลากไปมา เพื่อวางบนจุดที่เหมาะสมได หรือสามารถ
ยอขยายภาพไดโดยคล้ิกท่ีภาพ แลวคล้ิกคางท่ีรูปส่ีเหล่ียมบริเวณมุมของภาพ
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6. คล้ิกท่ีแทรกขอความแลวแทรกขอความท่ีตองการลงไป ปรับแตงรูปแบบขอความไดท่ีแท็บ Text

7. ใส effect ใหรูปภาพและขอความตามตองการ โดยคลิ้กที่ภาพหรือขอความนั้น แลวคลิ้กที่ปุม 
Add Effect 
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8. ปรับความเร็ว และการเคล่ือนไหวของภาพท่ี Timeline Panel

9. ทดสอบผลท่ีไดโดยคล้ิกท่ีปุม Play ที่ Tool Bar
10. เมื่อปรับแตงจนไดผลตามที่ตองการแลว ทําการเซฟ โดยคลิ้กที่เมนู File>Save พรอมทั้งทําการ 

Export เปน .swf เพื่อจะนําไปใชในการสรางเว็บเพจตอไป




