
ใบความรูท่ี 12 
เร่ือง การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น (Export) 

 
1. ไฟลเสียง (Sound) 
 การสรางสื่อดวย Flash นอกจากมีจดุเดนเกีย่วกับภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ยังสามารถนําเสนอ
เสียงพรอมๆ กับการนําเสนอภาพเคลื่อนไหว เปนการสรางสื่อมัลติมีเดียอยางสมบูรณ โดยการนําเสนอไฟล
เสียงดวย Flash ทําได 2 รูปแบบคือ 
 1. Event Sound ซ่ึงจะมีรูปแบบการนําเสนอ (บรรเลงเพลง) เมื่อเพลงนัน้ๆ ถูกดาวนโหลดมายัง
เครื่องลูกขาย(คอมพิวเตอรผูเรียกดเูว็บ) ครบสมบูรณ 
 2. Stream Sound เพลงจะบรรเลงทันทีที่เพลงสวนแรกถกูดาวนโหลด ไมตองรอใหครบทั้งไฟล 
และสามารถควบคุมการหยดุชั่วคราวไดตามชวงเวลาบน Timeline 
 นับเปนรูปแบบที่ดีที่สุดสําหรับการนําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ตฟอรแมตไฟลเสียง 
 
2. ไฟลเสียงท่ีสนับสนุน Flash ไดแก 
 • WAV ไฟลเสียง/เพลงที่สามารถทํางานไดบนระบบปฏบิัติ Windows โดยจะตอง มกีารบันทึกใน
ฟอรแมต 8หรือ 16-bit คา sample rate ที่ 11 kHz, 22 kHz, หรือ 44 kHz Mono เทานัน้ 
 • AIFF ไฟลเสียง/เพลงที่ทํางานในคอมพวิเตอรระบบ Macintosh 
 • MP3 ไฟลเสียง/เพลงที่ทํางานไดทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และคอมพิวเตอรระบบ Macintosh 
ซ่ึงมีจุดเดนคือขนาดไฟลจะมีขนาดเล็กกวา ฟอรแมต WAV และ AIFF 
 
3. ทํางานกับไฟลเสียง 
 การทํางานหรอืควบคุมไฟลเสียงของ Flash มีสองรูปแบบ คือแบบฝงไฟลเสียงกับไฟล Flash 
(Embedded) และแบบเชื่อมไฟล (Linking) โดยไฟลฟอรแมต WAV และ AIFF มักจะใชรูปแบบ Embedded 
ทําใหไฟล Movie มีขนาดโต ในขณะที่ไฟล MP3 จะใชรูปแบบ Linking ทําใหไฟล Movie มีขนาดเล็ก แตมี
จุดเสีย คือ การนําไปใชจะตองนําไปทั้งไฟล Movie และไฟลเพลงMP3 
 
4. การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่น 
 1. เปดไฟลงาน “CatoonFlash”ขึ้นมา โดยใชคําสั่ง File > Open… (Ctrl + O) 
  



 2. แทรกเสียงเขามา โดยใชคาํสั่ง File>Import>Importto Stage จะปรากฏหนาตางเพื่อใหเลือกไฟล 
เสียง โดยจะตองเปนไฟลนามสกุล WAV และ MP3 

   
 3. เลือกไฟลเสียงที่ตองการ จากนั้นกดปุม Open 

 
 4. สราง Layer ขึ้นมาอีก 1 เลเยอร โดยกดปุม Insert Layer แลวตั้งชื่อวา “เสียง” 
 5. ทํางานที่ Properties ในสวนของ SOUND ใหเลือกไฟลเสียง (จะมีช่ือไฟลที่อิมพอรตไว)
สัญลักษณของไฟลเสียงจะแสดงในเลเยอรของเสียง 

 
 6. หากตองการใหเลนวนซ้ําไปเรื่อยๆ ใหกาํหนดที่ Sync เลือกแบบ Loop เพื่อใหเลนวนซ้ํา 

 
 7. จากนั้นกดปุม Ctrl + Enter เพื่อทดสอบผลลัพธ จะไดยินเสียงทีก่ําหนด 
  



5. วีธีเลนเสียง (Sync) 
 การเลนเสียงในโปรแกรม Adobe Flash CS3 สามารถกําหนดไดหลายแบบ โดยคลิกที่ชอง Sync ที่
Properties ซ่ึงใชสําหรับการกําหนดวิธีการเลนเสียง ควบคุมการเลนเสียง และการจบการเลนเสียง ดังนี้ 
 Event คือ การเลนเสียงเมื่อเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งขึ้น เชน เมื่อคลิกปุม ซ่ึงเสียงจะเลน
เมื่อมูฟวี่เลนมาถึงคียเฟรมของมัน และจะเลนไปเรื่อยๆจนกวาจะหมดขอมูล โดยไมขึ้นกับเทมไลน  
แมวามูฟวี่จะจบไปแลวก็ตาม วิธีนี้เหมาะสําหรับการกําหนดการใสเสียงใหปุม  
 Start คือ การเลนเสียงเหมือนกับ Event เพียงแตถาเสียงกําลังเลนอยูและเหตุการณที่ทําตองเลน
เสยีงเดิมซอนขึ้นมา เชน เมื่อมูฟวี่ถูกเลนวนกลับมาเฟรมเดิม มันจะไมเล่ือนซอนขึ้นมาอีก แตจะเลนเสียงเดิม
ตอไปเรื่อยๆ วิธีนี้เหมาะสําหรับการใสเสียงประกอบมูฟวี่หรือฟรีเซนเทชั่น 
 Stop คือ ใชสําหรับสั่งใหหยุดเลนเสียง เมื่อมูฟวี่เลนมาถึงคียเฟรมที่กําหนดคําสั่ง Stop ไว 
 Stream คือ ใชในกรณีการเลนเสียงบนเว็บ โดยเปนการบังคับใหภาพเคลื่อนไหวถูกแสดงแบบ
สอดคลองกับเสียง ซ่ึงถาภาพเคลื่อนไหวตามไมทันเสียง มันจะขามเฟรมบางเฟรมไป โดยจะหยุดเมื่อมูฟวี่
จบ และไมเลนเกินกวาจํานวนเฟรมบนเลเยอรที่เสียงอยุ 
 Repeat/Loop คือ การกําหนดจํานวนรอบการเลน โดยการเลือก Repeatพื่อใหเลนเปนจํานวนรอบ
ตามตัวเลขที่ระบุ หรือเลือก Loop เพื่อใหเลนวนไปเรื่อยๆ 
 
6. การลบเสียงออกจากเฟรม 
 1. คลิกที่เฟรมเสียงบนเทมไลน 
 2. ทํางานที่ Properties ในสวนของ SOUND ในชอง Name ใหเลือกเปน None 

 
  
 หรือคลิกขวาบนคียเฟรมเสยีง แลวเลือกคําสั่ง Clear Keyframe 

 



การเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ (Export) 
 - การตัง้คาการ Export 
 การ Export ในโปรแกรม Adobe Flash CS3 สามารถทําได 2 รูปแบบ ดังนี ้

- Export Image เปนการเอกซพอรตใหเปนรูปภาพ ซ่ึงจะมีนามสกุลใหเลือกไฟลหลักๆ ดังนี้ 
.bmp ,.jpg, .gif, .png โดยจะเอกซพอรตภาพออกมาใหเฟรมที่หัวอานหยุดในเฟรมนัน้ 

- Export Movie เปนการเอกซพอรตมูฟวี่ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง โดยจะเปนไฟลนามสกุล 
.AVI, .MOV 
 วิธีการตั้งคารูปแบบของการ Export 
 1. เปดไฟลงานที่ตองการ Export โดยใชคําสั่ง File > Open… (Ctrl + O) 
 2. เลือกคําสั่ง File > Publish Setting หรือกดปุม Ctrl + Shift + F12 
 3. จากนั้นกําหนดรูปแบบของไฟลที่ตองการจากนั้นกดปุม OK 

     
 - การเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น (Export Movie) 

 1. เปดไฟลงานที่ตองการ Export โดยใชคําสั่ง File > Open… (Ctrl + O) 
 2. เลือกคําสั่ง File > Export > Export Movie หรือกดปุม Ctrl +Alt +Shift + S  
 3. เลือกไดรทีต่องการเก็บงานแอนิเมชัน่ จากนั้นกดปุม Save 



    
 
 4. จะปรากฏหนาตางยืนยันการ Export ใหกดปุม Yes 

 
 5. กําหนดรายละเอียดตางๆของการ Export จากนั้นกดปุม OK 

 
  



 6. เปดโฟลเดอรที่เก็บงานแอนิเมชั่นที่ Export ไว จะมีลักษณะดังนี ้  

 
 
 - การเอกซพอรตงานแอนิเมชั่นใหเปนรปูภาพ (Export Image) 
 1. เปดไฟลงานที่ตองการ Export โดยใชคําสั่ง File > Open… (Ctrl + O) 
 2. เลือกคําสั่ง File > Export > Export Image 
 3. เลือกไดรทีต่องการเก็บงานรูปภาพ 

  
 4. จากนั้นเลือกรูปแบบของไฟล เปน .jpg 
 5. จากนั้นกดปุม Save 

 
  



 6. กําหนดรายละเอียดตางๆของการ Export จากนั้นกดปุม OK 

 
 7. เปดโฟลเดอรที่เก็บงานแอนิเมชั่นที่ Export ไว จะมีลักษณะดังนี ้

 


