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การ์ดวันวาเลนไทน์

1. File New Import ภาพพื้นหลังมาวางใน Layer 1
2. ที่เลเยอร์ 1 ที่เฟรม 100 กด F5 (กาหนดจานวนเฟรมการแสดง)
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ทาให้ภาพหัวใจค่อยๆปรากฏ
3. คลิก New Layer สร้าง layer 2 แล้ว กด F6 ที่เฟรม 40 Import รู ปหัวใจเข้ามา (convert ให้เป็ น symbol แบบ
graphic) ที่เฟรม 60 กดปุ่ ม F6 จากนั้นคลิกขวาระหว่างเฟรม 40-60 เลือก Create Classic Tween
4. คลิกที่เฟรม 40 แล้วคลิกพาเนล Properties ที่ color effect เลือก style ให้เป็ น alpha ให้เป็ น 0% (ทดสอบโดย
การกด Enter) รู ปหัวใจจะค่อย ๆ ปรากฏขั้นมา
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ทาให้ภาพคนเลื่อนขึ้นมาในสเตจ
5. คลิก New Layer สร้าง layer 3 จากนั้นคลิกเฟรมที่ตอ้ งการนาภาพเข้ามา ในตัวอย่างนี้เลือกเฟรม 20 แล้วกด F6
จากนั้นคลิกเมนู File > import > to stage แล้ว Import รู ปคนเข้ามาที่สเตท
6. ที่เฟรม 40 กด F6 จากนั้นคลิกขวาระหว่างเฟรม 20-40 เลือก Create Classic Tween
7. คลิกที่เฟรม 20 คลิกย้ายรู ปคนไปอยูด่ า้ นล่างของ Stage (ทดสอบโดยการกดปุ่ ม Enter รู ปคนจะเลื่อนขึ้น)
ทาให้ขอ้ ความค่อยๆปรากฏ
8. คลิก New Layer สร้าง layer 4 แล้วกด F6 เฟรมที่ตอ้ งการให้ขอ้ ความเริ่ มปรากฏ เช่น เฟรม 40 จากนั้นพิมพ์
ข้อความอวยพร เสร็จแล้ว กดแป้ ม Ctrl+b สองครั้ง (เพื่อเปรี ยบข้อความให้เป็ นภาพ) จากนั้นคลิกที่ขอ้ ความ
ภาพแล้วกด F8 Convert to Symbol แบบ Graphic
9. คลิก new layer สร้างเลเยอร์ 5 ที่เฟรม 40 กด F6
10. เลเยอร์ที่เหลือ (เลเยอร์ 2, 3, 4) ให้กด F5 ที่เฟรม 100 เพื่อให้จานวนเฟรมในการแสดงเท่ากัน)
11. ทาส่ วน Mask บังข้อความโดยเลือกเครื่ องมือ Brush และเลือกหัวแปรงขนาดใหญ่ คลิกเลือกสี ที่ไม่ตรงกับสี
ของข้อความ

12. คลิกที่เฟรม 40 ในเลเยอร์ 5 แล้วคลิกระบายสี บริ เวณจุดเริ่ มต้นของข้อความ 1 ครั้ง
13. คลิกที่เฟรม 41 กด F6 คลิกระบายสี ต่อจากข้อ 16
14. ทาซ้ าเหมือนข้อ 17 ในเฟรม 42 จนจบข้อความ (ทดสอบโดยการกด Enter)
15. คลิกขวาที่ตรงชื่อ Layer 5 เลือก Mask (ทดสอบโดยการกด Ctrl+Enter)
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การแทรกเพลง
16. คลิกสร้างเลเยอร์ใหม่ สาหรับใส่ เสี ยง กด F6 ที่เฟรมที่ตอ้ งการเริ่ มเล่นเพลง
17. คลิก File > import > import to stage คลิกเลือกไฟล์เพลง
18. เมื่อ import เสร็จแล้ว คลิกที่เฟรม 1 แล้วคลิก Library คลิกลากไฟล์เพลงมาวางใน Stage
19. กาหนดเฟรมที่ตอ้ งการหยุดเล่นเพลง โดยกด F6 ที่เฟรมนั้น (จะมีภาพคลื่นเสี ยงปรากฏในเฟรมที่เล่นเพลง)
จากนั้น คลิกขวาที่เฟรมสุ ดท้าย (ที่กด F6) เลือก Action >คลิก Global Functions > Timeline Control >
ดับเบิลคลิก ที่ Stop แล้ว คลิกปิ ดหน้าต่าง Action
20. จากนั้น คลิกที่เฟรมใด ๆ ที่มีรูปคลื่นเสี ยง แล้วคลิก Properties (ด้านบนขวา) ที่คุณสมบัติของเสี ยง (Sound) >
Sync ให้คลิกเลือกเป็ น Stream

