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ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလ့ုိမမီ 
 
ဒီ Tutorial ဟာ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံကို ပုိစတာဆန္ဆန္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အျဖစ္သ့ုိေျပာင္းလဲေစမယ့္သင္ခန္းစာပါ။ 
၁) အဲဒီအတြက္ ပထမဆုံးေျပာင္းလိုတဲ့ပုံကိုဖြင့္ပါ။ 

 
၂) ျပီးရင္ေတာ့ အဲဒီ Background layer ကို Duplicate လုပ္ပါမယ္။ (Layer>Duplicate Layer) သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+J) 
ကုိႏွိပ္ပါ။ 
၃)ျပီးရင္ အဲဒီ Layer အသစ္ကုိ Grey Scale ပုံအျဖစ္ေျပာင္းပါမယ္။ (Image>Ajdustment>Desaturate) သို့မဟုတ္ 
(Shift +Ctrl+U) ကိုႏိွပ္ပါ။ 

 
၄) အဲဒီ Gray Scale ေျပာင္းထားတဲ့ Layer ကုိေနာက္ထပ္ Duplicate ထပ္လုပ္ပါ။ (Layer>Duplicate Layer) 
သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+J) ကုိႏိွပ္ပါ။ 
၅) ေနာက္ဆုံး Duplicate လုပ္ထားတ့ဲ အဲဒီ Layer ကုိ Blur လုပ္ပါမယ္။(Filter>Blur>Gaussian Blur) ျဖစ္ပါတယ္။ 
radius ကို သင့္ေတာ္သလုိခ်ိန္ပါ။ ပံုရဲ့ Outline နဲ့ Detail ေတြကို ခပ္၀ါး၀ါးေတြ့ႏုိင္ေသးတဲ့အထိျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီပံုကုိေတာ့ Radius =3 နဲ့ Gaussian Blur လုပ္ထားပါတယ္။ 
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၆) ျပီးရင္ အဲဒီ Layer ကို Invert လုပ္ပါမယ္။ (Image>Adjustment>Invert) သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+I) ကိုႏိွပ္ပါ။ 
ပုံပါအတုိင္းေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 
ရ) ျပီးရင္ေတာ့ layer palette ထဲက Blending Mode ကုိ Normal မွ Color DOdge သို့ေျပာင္းပါ။ ဒါဆုိရင္ 
ခဲနဲ့ျခစ္ေရးထားတဲ့ Outline Sketch တစ္ခုကုိရလာပါလိမ့္မယ္။ 

 
၈) ျပီးရင္ Layer palette ထဲကေအာက္ဆံုး Background ကုိ ခဏပိတ္လုိက္ပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ 
မ်က္လံုးပုံေလးကုိႏွိပ္ပါ။ 

 
၉) ျပီးရင္အေပၚက Layer ႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါမယ္ (Layer>MergeVisible) သ့ုိမဟုတ္ (Shift+Ctrl+E) ကုိႏိွပ္ပါ။ အေပၚက 
Layer ႏွစ္ခုေပါင္းသြားတာကုိေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ျပီးရင္မ်က္လုံးပိတ္ထားတဲ့ Layer ကုိျပန္ဖြင့္ပါ။ 

 
၁၀) ပံုရဲ့ Outline ေတြကိုခပ္ထင္းထင္းျဖစ္ေစဖ့ုိအေပၚက Layer ကုိ Level တင္ပါမယ္။ (Image>Adjustment>Level) 
သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+L) ကုိေခၚပါ။ 
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မိမိလုိသေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ Level arrow ကိုေရြပါ။ ဒီပံုမွာေတာ့ Input Level ကုိ 100 အထိေရာက္ေအာင္ 
ေရြထားတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ပံုပါအတုိင္းေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 
အကယ္၍ပုံကိုအေရာင္မျခယ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီမွာရပ္ထားလ့ုိရပါတယ္။ 
၁၁) ဒီအဆင့္မွာေတာ့ပုံကိုအေရာင္စိုစုိေလးျဖစ္လာေအာင္လုပ္ပါမယ္။ ဒီအတြက္အေပၚဆုံး Layer ကုိ Layer Mask 
တစ္ခုခ်ိတ္ပါမယ္။ Layer Palette ေအာက္ေျခက Layer Mask ကုိႏွိပ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ (Layer>Layer Mask>Reveal All) 
ကုိ Select လုပ္ရင္လည္းရပါတယ္။ 

 
၁၂) Layer Mask မွာျခယ္ဖ့ုိအနားဖြာတဲ့ Normal Brush တစ္ခုကိုေရြးပါ။ Opacity ကုိ 50%သ့ုိေျပာင္းပါ။ Foreground 
Color က Black ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
၁၃) Layer Mask ေပၚမွာ Brush Size ကုိအတိုးအေလွ်ာ့လုပ္ျပီး ပံုကုိအေရာင္ျဖယ္ပါမယ္။ အဲလုိျခယ္တဲ့ေနရာမွာ 
တစ္ပုံလံုးကုိ Brush အၾကီးၾကီးနဲ့ ပြတ္မျခယ္ပါနဲ့။ အကၤ်ီ၊ ဂါ၀န္၊လက္၊မ်က္ႏွာ စသည္ျဖင့္မတူတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ့ 
မတူတဲ့အေရာင္တုိင္းကုိ တစ္ခုခ်င္းစီ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ျခယ္ပါ။ မိမိစိတ္ကူရိွသေလာက္ ပြတ္ျခယ္ပါ။ အကယ္၍ 
မွားေသာေနရာကိုဖ်က္လုိလွ်င္ Foreground color ကိုအျဖဴေရာင္ေျပာင္းျပီး ျခယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆုိပံအတုိင္းေတြ့ရမွာပါ။ 
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စိတ္ရွည္ျပီး စိတ္ကူေကာင္းရင္ေတာ့ အင္မတန္လွပတဲ့ပုံတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလ့ုိမမီွတဲ့ 
ပုံတစ္ခုျဖစ္ဖို့အတြက္ မိမိရဲ့အႏုပညာအျမင္ရယ္ စိတ္ရွည္မႈရယ္ ေပါင္းစပ္ဖို့ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ 
 
 

ဘ၀အပုိင္းအစမ်ား 

      ဒီ tutorial ကေတာ့သင့္ရဲ့ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ဓာတ္ပံုကုိ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 
သြားေစမယ့္ သင္ခန္း စာျဖစ္ပါတယ္။ 

၁) အဲဒီအတြက္လုိအပ္္တဲ့ဓာတ္ပုံကိုဖြင့္ပါ၊ 

 

၂) ေနာက္ထပ္ Layer အသစ္တစ္ခုဖြင့္ပါ (Layer>New>Layer) သ့ုိမဟုတ္ (Shift+Ctrl+N) ကိုႏိွပ္ပါ။ 

 

၃) Fill လုပ္မယ့္ Foreground color ကိုသင့္ေတာ္ရာတစ္ခုေရြးပါ။ 
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၄) အဲဒီ Layer ေပၚမွာ Rectanglular Marquee ကုိသံုးျပီး အေနေတာ္ေလးေထာင့္ကြက္တစ္ခုဆြဲပါ၊ ျပီးရင္ (Alt+Delete) 
ကုိႏွိပ္ျပီး အေရာင္ျခယ္ပါ၊ (Select>Deselect) သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+D) ကုိႏွိပ္ပါ၊ ပုံအတိုင္းေတြရပါမယ္။ 

 

၅) အဲဒီ Layer ကုိသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာတစ္ခုကုိေရြပါ။ ဒီပံုမွာေတာ့ သီခ်င္းဆုိေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကုိ 
အဓိကေရြးခ်င္တဲ့အတြက္ သူတို့ကုိယ္လုံးကုိ အုပ္သြားမယ့္ေ္နရာတစ္ခုကုိ ေရြ့ပါတယ္။ (Edit>Transform>Rotate) 
ကုိလုပ္ျပီး အနည္းငယ္လွည့္ပါမယ္။ 

 

၆) ျပီးရင္ေတာ့ Layer Palette မွာ အဲဒီ Layer ကို ေထာက္ျပီး Ctrl နဲ့ Click လုပ္ပါ၊ ပုံရဲ့ပတ္ပတ္လည္မွာ Marquee 
တစ္ခုေပၚလာတာေတြရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ Background Layer ကုိ Select လုပ္ပါ။ ျပီးရင္ (Ctrl+J) ကိုႏိွပ္ပါ။ 
Background Layer ေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ Layer တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ 
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၇) ျပီးရင္ေတာ့ အေပၚဆုံးက Color Fill လုပ္ထားတဲ့ Layer ကုိျပန္ Select လုပ္ပါ္မယ္။ (Ctrl+J) ကိုႏိွပ္ျပီး Layer တစ္ခု 
Duplicate ထပ္လုပ္ပါမယ္။ ျပီးရင္ Move နဲ့ Rotate လုပ္ျပီးေနာက္တစ္ေနရာကုိေရြ့ပါ။ နဂုိလုပ္ထားခဲ့တဲ့ Layer နဲ့ 
Overlap ျဖစ္ရင္ပိုေကာင္းပါ္တယ္။ 

 

 

၈) ျပီးရင္ေတာ့ အဆင့္(၆)မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီ Layer ကုိေထာက္ျပီး Ctrl နဲ့ Clikck လုပ္ပါ။ ပုံရဲ့ပတ္ပတ္လည္မွာ 
Marquee တစ္ခုေပၚလာတာေတြရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ Background Layer ကို Select လုပ္ပါ။ ျပီးရင္ (Ctrl+J) 
ကုိႏွိပ္ပါ။ Background Layer ေပၚမွာေနာက္ထပ္ Layer တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ 

 

၉) အဲဒီလိုပဲ အဆင့္ (၇) နဲ့ (၈) အတုိင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ုလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ပံုအတုိင္း Solid Fill လုပ္ထားတဲ့ Rectangle 
Layer ေတြရယ္၊ Background Layer ကုိ Duplicate လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြကိုရပါလိမ့္မယ္ ဒီေနရာမွာ Duplicate 
လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြဟာ မိမိလုိသေလာက္ ပံုကုိဖံုးသြားရပါမယ္။ ဒီအဆင့္ေတြမွာ မွားတတ္၊က်န္တတ္ တာမ့ုိ 
ဂရုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါ္တယ္။ 
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၁၀) ဒီအဆင့္မ်ား ျပီးသြားရင္ေတာ့ အေပၚက Solid Fill လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့ Layer ေတြအားလုံးကို 
မ်က္လံုးမွိတ္ျပီး ခဏေဖ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
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၁၁) အေပၚက အဲဒီ Solid Filled Layer ေတြထဲက တစ္ခုခုကုိ Select လုပ္ပါ၊ ျပီးရင္ (Layer>Merge Visible) သို့မဟုတ္ 
(Shift+Ctrl+E) ကုိႏွိပ္ပါ။ Solid fill လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြေပါင္သြားတာကုိေတြရပါမယ္။ အဲဒီ Layer ရဲ့ေဘးက 
မ်က္လံုးပုံကုိ Right Click ႏွိပ္ျပီး (Show/Hide al other layers) ကုိ Select လုပ္ပါ။ ေစာေစာက 
မ်က္လံုးပိတ္ျပီးေဖ်ာက္ထားန့ဲ Layer ေတြကိုျပန္ေတြ့ရပါမယ္။ 

 

ျပီးရင္ေတာ့ အဲဒီအေပၚဆုံးက Layer ေတြကိုအမႈိက္ပုံးထဲထည့္ျပီး Delete လုပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Background Layer န့ဲ 
သ့ူရဲ့ Duplicate Layer ေတြပဲက်န္ပါလိမ့္မယ္။ 
၁၂) အဲဒီေနာက္ မိမိFill လုပ္ခ်င္တဲ့ Foreground color ကုိ set လုပ္ပါ။ ျပီးရင္ေအာက္ဆုံးက Background Layer ကုိ 
Select လုပ္ျပီး အေရာင္ျခယ္ပါ။ (Alt+Delete) ႏွိပ္လဲရပါတယ္။ ဒါဆုိပံုအတုိင္းေတြရပါမယ္။ 

 

၁၃) ျပီးရင္ေတာ့ Duplicate လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြထဲကတစ္ခုခုကုိ Select လုပ္ပါ။ Right Click နဲ့ Blending Option 
ကုိ၀င္ပါ။ အဲဒီမွာ Stroke ထည့္ပါမယ္။ ဒီပုံမွာေတာ့ Stroke width ကုိ ၃ လို့ေရြးထားပါတယ္။ မိမိပုံရဲ့ Resolution 
ကုိလိုက္ျပီး Stroke Width ကုိသင့္ေတာ္သလုိ ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ Stroke color ကုိေတာ့ အျဖဴေရာင္ေရြးပါတယ္။ 
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၁၄) ျပီးရင္ေတာ့ Drop Shadow ခ်ပါမယ္။ ဒီtutorial မွာေတာ့ Default Setting ကုိပဲသံုးထားပါတယ္။ ပုံရဲ့ Resolution 
ကုိလိုက္ျပီး Shadow ရဲ့ Distance, Spread, Size တ့ုိ အတုိးအေလ်ာ့ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

 

ဒါဆုိရင္ေတာ့ Blending Option ေျပာင္းထားတဲ့ Layer တစ္ခုကိုေတြ့ရမွာပါ။ 

 

၁၅) ျပီးရင္အဲဒီ Blending Option ျပင္ထားတဲ့ Layer ကုိ Right Click လုပ္ျပီး Popup Menu မွာ Copy Layer Style ကို 
ေရြးပါ။ 

 

၁၆) ျပီးရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ Blending Mode မထည့္ရေသးတဲ့ Layer ေတြကို RIght Click ႏိွပ္ျပီး Popup Menu မွာ Paste 
Layer Style လုပ္သြားပါ။ 
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ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပုံအတုိင္းေတြပါလိမ့္မယ္။ 

 

ေနာက္ဆံုးအျပီးသတ္အေနနဲ့ လုိက္ဖက္မယ့္ Outline ေတြ Text ေတြထည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အႏုပညာဆန္ဆန္ 
ပုံေလးတစ္ခုကုိ ရရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အထဲမွာမေနခ်င္တ့ဲသူ 

          တစ္ခါတစ္ရံ မြန္းၾကပ္ပိတ္ေလွာင္ေသာ ဘသထဲမွ ထြက္သြားလုိသည့္ စိတ္ကူမ်ားရိွလာသည္ ဆုိပါစို့။ ဒီ tutorial 
ကသင့္စိတ္ကူကုိ အေကာင္အထည္ျပဳ အသက္သြင္းေပးပါလိမ့္မည္။ 

၁) သို့အတြက္ လုိအပ္ေသာဓာတ္ပံုကုိဖြင့္ပါ။ 

 

၂) Layer အသစ္တစ္ခုေခၚပါ။ (Layer>New>Layer) သ့ုိမဟုတ္ (Shift+Ctrl+N) ကိုႏိွပ္ပါ။ ပထမဦးစြာ 
သင္လုိအပ္ေသာ Foreground color ကုိ set လုပ္ပါ။ ထို့ေနာက္ Rectangular Marquee တစ္ခ္ုဆြဲပါမည္။ 
သင္လုိအပ္ေသာ အေနအထားကိုရလွ်င္ (Alt+Delete) ျဖင့္ Fill လုပ္ပါ။ 

 

၃) Layer Palette မွေန၍ Layer Opacity ကိုေလွ်ာ့ပါ။ ေအာက္မွ Background Layer ကိုျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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၄) ေနာက္ထပ္ Layer အသစ္တစ္ခုေခၚပါ။ (Layer>New>Layer) သ့ုိမဟုတ္ (Shift+Ctrl+N) ကုိႏိွပ္ပါ၊ ျပီးလွ်င္ 
(Edit>Stroke) ကုိ၀င္ပါ။ Stroke Width =5 , Location = inside ျဖင့္ Stroke တစ္ခုဆြဲပါမည္။ 

 

ျပီးလွ်င္ (Select>Deselect) သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+D) ကိုႏိွပ္ပါ။ ပုံအတိုင္းေတြရမည္။ 

 

၅) ထုိ Layer ကုိ Style တစ္ခုထည့္ပါမည္။ Style Palette ကုိ F6 ႏိွပ္ျပီးအလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ Style 
မ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္ေသာ Style တစ္ခုကိုေရြးပါ။ 

 

ထုိ Style ထည့္ထားေသာ Layer ႏွင့္ သ့ူေအာက္မွ Layer ကို Link လုပ္ပါ။ 
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၆) ျပီးလွ်င္ (Edit>Transform>Perspective) ျဖင့္ သဘာ၀က်က် အေ၀းအနီးသေဘာမ်ိဳးကိုဖန္တီးပါ။ ျပီးလွ်င္ 
မိမိထည့္သြင့္လုိေသာ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ေရြ့ပါ။ ပုံအတိုင္းအဆင့္ဆင့္ေတြ့ရမည္။ 

 

 

၇) အေပၚဆုံးမွ Style ထည့္ထားေသာ Layer ကုိ မ်က္လံုးေလးအားမွိတ္ျပီးခဏေဖ်ာက္ထားပါမည္။ ျပီးလွ်င္ေအာက္ဆုံးမွ 
Background Layer ကို Select လုပ္ပါ။ ပုံအတုိင္းေတြရမည္။ 
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၈) Lasso tool ျဖင့္ မိမိအျပင္ထြက္ေစလုိေသာ လူရဲ့ Body Outline ကိုေရြးပါ။ ေရြးျပီးသား selection အေပၚ 
ထပ္တုိးလိုပါက Lasso Tool ကုိ Shift ျဖင့္ တြဲသုံးရမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာ့လုိပါက Alt key ျဖင့္တြဲသံုးပါ။ 
ျပီးလွ်င္ပုံအတိုင္းေတြ့ရမည္။ 

 

၉) Ctrl+J ကုိႏိွပ္ပါ။ Background Layer အေပၚတြင္ Duplicate လုပ္ထားေသာ Layer 
တစ္ခုေပၚလာသည္ကိုေတြရမည္။ ထို Layer ကုိအေပၚဆုံးရွိ မ်က္လုံးမိတ္ထားေသာ Layer အထက္သို့ေရာက္ေအာင္ 
Drag ဆြဲတင္ပါ။ ပံုအတုိင္းေတြ့ရပါမည္။ 

 

၁၀) Ctrl ကိုဖိျပီး Background Layer အေပၚရွိ Opacity ေလွ်ာ့ထားေသာ Layer ကုိ Click လုပ္ပါ။ Object Outline 
အတုိင္း Marfquee Selection တစ္ခုေပၚလာမည္။ ျပီးလွ်င္ (Select>Inverse) သ့ုိမဟုတ္ (Shift+Ctrl+I) ကုိႏွိပ္ပါ။ 
ပုံအတိုင္းေတြရမည္။ 
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၁၁) ထို့ေနာက္ ေအာက္ဆုံးမွ Background Layer ကုိ select လုပ္ပါ။ တဆက္တည္း မိမိ Fill လုပ္လုိေသာ foreground 
color ကို ေရြးပါ။ 

 

ထုိ Selection ကုိ (Alt+Delete)ႏိွပ္၍ေဆးျခယ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ (Select>Deselect) သ့ုိမဟုတ္ (Ctrl+D) ကုိႏွိပ္ပါ။ 
ပုံအတုိင္းေတြရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁၂) Opacity ေလွ်ာ့ထားေသာ Layer ကုိ Delete လုပ္ပစ္ျပီး Style ထည့္ထားေသာ Layer ကုိျပန္ဖြင့္လိုက္လွ်င္ 
ပုံအတိုင္းေတြရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁၃) အေခ်ာသတ္အေနျဖင့္ Stamp Tool ကိုအသုံးျပဳျပီး လိုအပ္ေသာ ေရစက္ေရမႈန္ ေရလႈိင္းေတြကို ကူယူျပီး 
လုိအပ္တာေတြ ျဖည့္လုိက္လွ်င္ေတာ့ ပုံအတုိင္းေသသပလွပသဘာ၀က်တဲ့ အေနအထားကိုရရိွမွာပါ။ 
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ေအာက္မွာဒီ tutorial က Idea အတိုင္းဖန္တီးထားတဲ့ ပံုေတြကုိနမူနာေလ့လာရေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ 
ေကာင္းမြန္ဆန္းျပားတဲ့ အႏုပညာဆုိတာ ဖန္တီးသူရဲ့စိတ္ကူနဲ့ စိတ္ရွည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိလည္း 
ေမ့မထားန့ဲဦး။ 
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မီးေတာက္အသြင္ 

          ဒီတစ္ခါ Tutoral ကေတာ့ မီးေတာက္ေတြကုိဖန္တီးမွာျဇစ္ပါတယ္။နမူနာအေနနဲ့ မီးေတာက္ Text တစ္ခုကို 
လုပ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့စိတ္ကူးေကာင္းသေလာက္ ဘယ္အရာမဆုိ မီးေလာင္တိုက္သြင္းလို ့ရႏုိင္ပါတယ္။ 

၁) ဒီအတြတ္ ပထမဦးဆံုး New File တစ္ခုကုိဖြင့္ပါ။ လိုအပ္တဲ့Text နဲ့ Font ကုိရိုက္ပါ။ 

 

၂) Layer Style ကုိ Gradient Overlay ထည့္ပါမည္။ လုိအပ္ေသာGradient Fill မွာ Orange, Yellow, Orange 
ျဖစ္သည္။မီးအေရာင္ ရင့္ရင့္ လုိခ်င္လွ်င္ေတာ့ Red, Orange, Red စသည္ျဖင့္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းယူႏုိင္သည္။ 

 

ျပီးလ်ွင္ Inner Glow လုပ္ပါမည္။ 

 

ျပထားသည့္အတုိင္း Color ကုိ အမည္းေရာင္ေျပာင္းျပီး Blending Mode ကို Normal သ့ုိေျပာင္းပါ။ Elements Size 
မွာပံု၏ ကုိလုိက္ျပီးအေျပာင္းအလဲရိွႏိုင္ပါသည္။ျပီးလွ်င္ပံုအတိုင္းေတြ ့ရပါမည္။ 
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၄) Layer >Duplicate Layer သ့ုိမဟုတ္(Ctrl +J) ကုိႏွိပ္ပါ။ Layer Paette တြင္ထို Layer အသစ္ကုိ Right Click ႏွိပ္ျပီး 
Rasterize Layer ကုိ ေရြးပါ။ ျပီးလွ်င္ Layer Palette မွမ်က္လံုးပုံကို ႏိွပ္ျပီးေအာက္မွ Layer ကုိ 
ေခတၱေဖ်ာက္ထားပါမည္။ အေပၚမွဖြင့္ထားေသာ Layer ကို (Image >Rotate Canvas >90 CW) လုပ္ပါ။ 
ျပီးေနာက္(Filter >Stylize>Wind ) ကုိ၀င္ပါ။ (Wind , From Lfet) ကုိ ေရြးပါ။ပုံအတုိင္းေတြ ့ ရမည္။ 
အကယ္မီးေတာက္ရွည္ရွည္ လုပ္လုိပါလွ်င္ (Ctrl +F) ကုိႏွိပ္ျပီး Wind Filter ကုိ အထပ္ထပ္ထည့္ႏိုင္ ပါသည္။ 
ဒီအဆင့္မွာေတာ့တစ္ခါပဲ Wind Filter ထည့္ပါသည္။ 

 

၅) Layer>Rotate Canvas >90 CCW ကုိေရြးပါ။ျပီးလွ်င္ (Filter>Distort > Ripple)ကုိေရြးပါ။ပုံအတုိင္းေတြ ့ရမည္။ 

 

 

၆) Tool Box မွ Smudge Tool ကုိေရြးပါ။ 
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ထုိ Smudge Tool jzifh Text ကုိ မီးေတာက္ကဲ့သုိ ့ ျဖစ္ေအာင္ အထက္ဘက္သို ့ ပြတ္ဆြဲေပးပါ။ ေနရာ၌ Filter>Liquify 
ကုိအသုံးျပဳလည္း ရပါသည္။  

 

ျပီးလွ်င္ပုံအတိုင္းေတြ ့ရပါမည္။ 

 

၇)ျပီးလွ်င္ထိုLayer ေအာက္မွမ်က္လံုးပိတ္ထားေသာ Layer ကုိ ျပန္ဖြင့္ပါ။ Blending Options ကို ၀င္ပါ။ပထမ Set 
လုပ္ထားေသာ Inner Glow ႏွင့္Gradient မ်ားကုိျဖဳတ္ပါ။ ဒီအဆင့္မွာေတာ့ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Effect 
ကုိထည့္ႏုိင္ပါသည္။ နမူနာပုံအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ Bevel & Emboss ကုိေရြးပါ။Inner Bevel ျဖစ္ျပီး Glass Contour ကုိ 
Cove-Deep သ့ုိေျပာင္းပါ။ Text ကုိဖန္သားက့ဲသ့ုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။Shadow Mode Color ကို 
၀ါညိုေရာင္(R=112,G=79,B=0) သ့ုိေရြးပါ။မီးအေရာင္ဟပ္သကဲ့သုိ ့ ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

 

၈) ျပီးလွ်င္ ထုိLayer ကို အေပၚဆံုး Layer ျဖစ္ေအာင္Drag ဆြဲျပီးအေပၚသုိ ့ေရႊ ့ပါ၊ျပီးလွ်င္Fill Percentage ကုိ(0%) သုိ ့ 
ေရႊ ့ပါ။ ပံုအတုိင္းေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဒီေအာက္က နမူနာ Text Effect ကေတာ့Wind Filter ကုိ သုံးၾကိမ္ထည့္ထားပါတယ္။Black Background 
ျဖစ္တဲ့အတြတ္Outer Glow ကုိRed Color ေျပာင္းသံုးတားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္မီးေတာက္ကို မထင္ေစလုိတဲ့အတြတ္ 
Gussian Blur=2 pixels ေလာက္ထည့္ ခပ္၀ါး၀ါးလုပ္ထားျပီး Distort>Ripple မလုပ္ထားပါဘူး။ ေရ့ွကText ကုိေတာ့ 
Ddfault Bevel &Emboss အျပင္Gradient Overlay ကိုပါသံုထားပါတယ္။ 

 

ဒီအတိုင္ပဲ စိတ္ကူးတည့္ရာမွန္သမွ်မီးရိွွ ့ပစ္လုိက္လို ့ ရတယ္ေနာ္။အဲ့ဒီအတြတ္ လိုအပ္တာက သင့္ရဲ ့ ပူစပ္စပ္အေတြးနဲ့ 
စိတ္ကူးေတြပါပဲ။ 

 

 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ အနည္းဆုံးေတာ့ ဒီ Trtorial ဟာ မီးသတိေပးလက္ကမ္းေၾကျငာတစ္ခုကို အသာေလးဖန္တီးႏုိင္တယ္ 
ဆုိတာကုိေတာ့ ေမ့မထားေစခ်င္ဘူး။ 
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ေရလုိေနတယ္ 

          မီးနဲ႔ေရဟာ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္။ အဲလုိပဲ ပန္းခ်ီန႔ဲ Photoshop ေလာကမွာ မီးန႔ဲ 
ေရကုိ ဖန္တီးတယ္ ဆုိတာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါပါတယ္။ အရင္ Tutorial မွာ မီးေတာက္ဖန္တီးတာကို 
ေျပာခ့ဲပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာေတာ့ ေရကုိ ဖန္တီးတဲ့နည္းကုိ ေျပာျပပါမယ္။ ေရမွာအေရာင္မရိွပါဘူး။ တခါတရံမွာ 
အျပာေရာင္၊ မီးခုိးေရာင္သန္းေနတယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရဟာ Light နဲ Reflection 
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္လာတ့ဲ ပံုရိပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာ ေရကုိ ႏွစ္မ်ိဳးလုပ္ျပပါမယ္။ ေရစက္န႔ဲ 
ေရကြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  

၁) ပထမဦးဆုံး ေရစက္မ်ားျပဳလုပ္ပုံကို ေျပာျပပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပံုကုိ ဖြင့္ပါ။ ဒီပုံေပၚမွာ ေရစက္ 
ေတြတင္ေနတာကုိ ဖန္တီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

၂) ေရစက္မ်ားအျဖစ္ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေသာ B rush ကိုဖန္တီးပါမည္။ ထုိ႔အတြက္ Brush Preset Box ကို ေခၚပါ။ 
Keyboard Command F5 ကုိႏွိပ္ၿပီး ေခၚႏုိင္သည္။ ပထမဦးစြာ Brush Tip Shape ကုိ ျပင္ပါမည္။ Brush Size ကုိ 19 
တြင္ ထားၿပီး Spacing ကုိ 255% သုိ႔ေျပာင္းပါ။ က်န္တာအားလုံး Default ျဖစ္သည္။ 

 

၃) ၿပီးလွ်င္ Shape Dynamic ကိုျပင္ပါမည္။ Minimum Roundness တစ္ခုတည္းသာ Default ျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာတန္ဖုိး 
အားလုံးကုိ ျပင္ပါမည္။ Shape Dynamics သည္ Brush ကုိ ႐ဲြ႕ေစာင္းေစသျဖင့္ ေရစက္မ်ားႏွင့္တူေစပါမည္။ 



 23

 

၄) ၿပီးလွ်င္ Scattering ကို ေျပာင္းပါ။ Scattering မွာ Brush မ်ားကုိ ေရစက္မ်ားက့ဲသို႔ ျပန္႔က်ဲေစပါမည္။ 

 

၅) အထက္ပါ Brush Presets ကုိ ျပင္ၿပီးပါက New Layer တစ္ခုေခၚၿပီး Brush ျဖင့္ဆြဲပါ။ Brush Size အေသးအႀကီးကို 
keyboard ေပၚမွ ( [ ) ႏွင့္ ( ] ) အသုံးျပဳၿပီး ေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။ 
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၆) ၿပီးလွ်င္ ထုိ Layer ၏ Blending Options ကုိ၀င္ၿပီး Bevel & Emboss ကို ေ႐ြးပါ။ Glass Contour ကုိ Cone-
Inverted သုိ႔ေျပာင္းၿပီး Shadow Mode Opacity မွာ 26% ျဖစ္သည္။ ပုံအတိုင္းေတြ႔ရမည္။  

 

 

၇) ၿပီးလွ်င္ Layer ၏ Blending Mode ကုိ Lighten သုိ႔ေျပာင္းပါ။ 

 

၈) ေရစက္မ်ားကုိ ပို၍အသက္၀င္ေစရန္ Background Layer အား Spherize Effect ထည့္ပါမည္။ သို႔အတြက္ 
Background Layer ကုိ Select လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Ctrl ကိုဖိၿပီး အေပၚမွ ေရစက္ Layer ကို Click လုပ္ပါ။ 
ေရစက္မ်ားအတုိင္း Selection Marquee မ်ားေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၿပီးလွ်င္ (Filter>Distort>Spherize..) လုပ္ပါ။  
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အထက္ပါ အဆင့္မ်ားၿပီးလွ်င္ေတာ့ ပုံအတုိင္းေတြ႕ရပါမည္။ 

 

ယခုတစ္ခါ ေရကြက္မ်ားကုိ ဖန္တီးနည္းကုိ ေျပာျပပါမည္။ ေရကြက္ဟာလည္း ေရစက္ေတြနဲ႔ အရိပ္အေမွာင္ 
သေဘာတရား ယူဆပုံဆင္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ အဆင့္ (၁) အတုိင္း လိုအပ္ေသာ ပုံကို ဖြင့္ပါ။  
 
၉) New Layer တစ္ခုေခၚပါ။ Foreground ႏွင့္ Background ကုိ Default တြင္ထားပါ။ Keyboard Command =D 
ကုိႏွိပ္လွ်င္လည္း ရပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ (Filter>Render>Cloud) ျဖင့္ တိမ္ပံုစံကိုျဖည့္ပါ။ ပုံအတုိင္းေတြ႕ရမည္။ 
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၁၀) ၿပီးလွ်င္ (Image>Adjustment>Threshold) ကုိေ႐ြးပါ။ ပုံအတိုင္း ေတြ႕ရမည္။  

 

၁၁) ပံုမွ အျဖဴေရာင္ေနရာကုိ Magic Wand ျဖင့္ ေ႐ြးပါ။ အျဖဴအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ေ႐ြးႏိုင္ရန္ Contiguous 
ကုိျဖဳတ္ထားပါ။  

 

ၿပီးလွ်င္ Delete လုပ္ပါ။ ပုံအတုိင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁၂) ထို Layer ကို အထက္တြင္လုပ္ခဲ့သည့္ အဆင့္ (၆) မွ (၈)အထိ Blending Option, Blending Mode, Spherize 
စသည္မ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ လိုက္လွ်င္ ပုံအတိုင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဤ Tutorial အတုိင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုံမ်ားကုိ နမူနာေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အကယ္၍ အေရာင္ပါေသာ 
ေသြးကြက္ စသည္မ်ား အျဖစ္ ဖန္တီးလုိပါက Blending Option ထဲမွ Color Overlay ကုိ လိုအပ္သေလာက္ Opacity 
ထည့္ယူၿပီး အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

 

 ေရအသက္ တစ္မနက္ တဲ့။ သိပ္မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒီ Tutorial ကုိသာကြၽမ္းက်င္ရင္ေတာ့ ေရကုိ တစ္မနက္န႔ဲတင္ 
ဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
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Nature 1 (ဘုရာစူး မုိးႀကိဳးပစ္) 

          တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ သဘာ၀တရားဆိုတာ ဘုရားသခင္က ဖန္တီးတာတဲ့။ အခု ဒီ Tutorial ကေတာ့ Photoshop 
န႔ဲ သဘာ၀ကုိဘယ္လို ဖန္တီးသလဲဆုိတာ ေျပာျပပါမယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Lightening လို႔ေခၚတဲ့ 
လွ်ပ္စီးလက္တာကုိ အျမန္ဆန္ဆံုး  ဘယ္လုိဖန္တီးသလဲဆုိတာ ကုိေျပာျပမယ္။ ေနာက္Tutorial ေတြမွာေတာ့ မိုး၊ 
သက္တန္႔၊ ဆီးႏွင္း အစရိွတာေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့နည္းေတြ ေျပာျပေပးပါမယ္။ (ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဘုရားသခင္ကို 
သြားေရာက္စိမ္ေခၚျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။) 

၁) ထို႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ Background ပံုကုိဖြင့္ပါ။ 

 

၂) Layer > New Layer (သုိ႔မဟုတ္) Ctrl + N ကိုႏိွပ္ၿပီး New Layer တစ္ခုေခၚပါ။ ၿပီးလွ်င္ Gradient Tool ျဖင့္ 
အထက္မွေအာက္သို႔ဆဲြၿပီး Fill လုပ္ပါ။ ေအာက္မွအထက္လည္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပံု၏အစအဆုံးမဟုတ္ဘဲ 
ေလးပုံတစ္ပံု 1/4 ေလာက္က စၿပီး ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ေနရာတြင္ အဆုံးသတ္ပါ။ အရမ္းေကြးေကာက္ေသာ 
လွ်ပ္စီးေၾကာင္းမျဖစ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ကုိယ္တုိင္ စမ္းၾကည့္ေစလုိပါသည္) ၿပီးလွ်င္ေတာ့ 
ပုံအတိုင္းေတြ႕ရပါမည္။ 
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၃) ထို Layer ကုိ (Filter > Render > Different Clouds) ျဖင့္ Filter ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ (Image > Adjustment > 
Invert) သုိ႔မဟုတ္ (Ctrl + I) လုပ္ပါ။ ပုံအတုိင္းေတြ႕ရပါမည္။ 

 

၄) Image >Adjustment >Levelသုိ႔မဟုတ္ Ctrl + L ကုိေ႐ြးပါ။ ဘယ္ဘက္အစြန္ဆုံးမွ Shadow Slider 
ကုိညာဘက္သုိ႔ဆြဲေ႐ႊ႕ပါ။ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စီးအေနအထားကို သင္စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ိန္ပါ။ ပုံအတုိင္းေတြ႕ရမည္။ 

 

 

၅) ၿပီးရင္ေတာ့ Layer ၏ Blending Mode ကို Lighten (သုိ႔မဟုတ္) Screen သုိ႔ေျပာင္းပါ။ လိုအပ္ေသာ Color ကို 
(Image > Adjustment > Hue/Saturation) သို႔၀င္ၿပီး Colorize Box ကုိ Check လုပ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ Color ကုိ 
ေျပာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ပံုအတုိင္း လွ်ပ္စီး ေၾကာင္း႐ိုက္သြားတဲ့ ပံုကုိေတြ႕ရမွာပါ။ ႏွစ္ခုသုံးခုလုိခ်င္ရင္ေတာ့ 
ႏွစ္ခါသုံးခါျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္သလုိ Transform ေျပာင္းယူၿပီးဖန္တီး လိုက္႐ုံပါပဲ။ လွ်ပ္စီးအေပၚက 
ပစ္ခ်တာမ်ိဳးလုိခ်င္ရင္ေတာ့ Gradient Fill ကို Horizontal အစား Vertical Fill လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဒီ Tutorial အတုိင္းလွ်ပ္စီးထည့္ထားတ့ဲပံုကုိ ေအာက္မွာ နမူနာအေနနဲ႔ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ “ဘုရားစူး မိုးႀကိဳးပစ္” 
လုိ႔ေျပာေနၾကတဲ့သူေတြ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကုိယ့္ခ်စ္သူ တကယ္ယံုၾကည္သြားေအာင္ ဒီ Tutorial အတုိင္း မိုးႀကိဳးပစ္၊ 
လွ်ပ္စီးလက္ျပလုိက္ပါလား။ 

 

Hazel Nut ပူပူေလး 

          ဒီေန႔ေကာ္ဖီဆုိင္ကုိေရာက္သြားတယ္ Waiter ကခ်ေပးလာတဲ့ Menu ကုိဟုိဒီၾကည့္မေနေတာ့ပဲ Hazel Nut 
တစ္ခြက္ေပးပါလုိ႔မွာလုိက္ တယ္။ coffee ရဲ့အနံေလးကုိကေမႊးေနတာပဲ။ ေကာ္ဖီကိုမေသာက္ခင္ အရင္ဆုံး 
ပါလာတဲ့ကင္မရာနဲ့ ဓါတ္ပံုရုိက္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီပုံမွာ အေငြ႔ေလးေတြပါမလာဘူး။ coffee ေတြထဲမွာဒီ Hazel 
Nut coffee ကုိအၾကိဳက္ဆုံးပါ၊ Hazel Nut ရဲ့သင္းပ်ံ႔တဲ့ရန့ံေၾကာင့္ေကာ္ဖီဟာ သင့္ရ႔ဲ ရင္ကုိေက်နပ္ေစမွာပါ။ 
အပုိေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊သင္လဲၾကံဳရင္ တစ္ခြက္ေလာက္ စမ္းေသာက္ၾကည့္ပါ။ ဒီလုိအေကာင္းစားေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရ့ဲ 
ပုံရိပ္ေလးဟာ အေငြ႔ေလးမ်ားအေပၚကိုတက္ေနရင္ ပုိျပီးအသက္၀င္လာမွာေပါ့။ 

၁) အဲဒီပံုေလးကုိ PhotoShop မွာဖြင့္လုိက္ပါတယ္ 
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၂) ျပီးတဲ့အခါ New Layer တစ္ခုယူလိုက္ပါတယ္။ Brush Tool (B) ျဖင့္ အနားဖြာေသာ Soft Rounded Brush တစ္ခုကုိ 
ေ႐ြးၿပီး အျဖဴေရာင္ ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ မီးခိုးအေနအထားကိုဆြဲပါတယ္။ သဘာ၀က်က်ရဖို႔ဆုိရင္ မီးခုိးထြက္တဲ့ ေကာ္ဖီခြက္၊ 
ေဆးလိပ္ စတာေတြကိုသတိထားၾကည့္ ရမွာေပါ့။  

 

၃) Smudge Tool (R) Strenth=50% ျဖင့္ အထက္ဘက္သုိ႔ပြတ္ဆဲြၿပီး မီးခုိးျဖင့္တူေအာင္ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္။ (Filter > 
Liquify) ကို အသုံးျပဳ လွ်င္လည္း အတူတူပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေနတ့ဲစိတ္ပါ။ စိတ္ကုိ 
တိမ္တုိက္ထဲေရာက္သြားသလုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ လက္က ခပ္သြက္သြက္ဖန္တီးလိုက္ဖို႔ပါပဲ။ ပုံေသမရိွပါဘူး။ 

 

၄) ၿပီးရင္ အဲဒီ Layer ကုိ Opacity=30-40% ေလာက္မွာ ထားၿပီး Eraser Tool, Opacity=50% ျဖင့္ 
ေဖ်ာ့လုိေသာေနရာမ်ားကို ခပ္ေရးေရး ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မီးခုိးေငြ႔တစ္ခုကုိ ဖန္တီးၿပီးသြားပါၿပီ။ အဲဒီ Layer 
ကုိေနာက္ထပ္ Duplicate တစ္ခုထပ္ပြားၿပီး (Edit > Free Transform) န႔ဲ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲထားလုိက္ပါတယ္။ 
ဒီလိုန႔ဲ ေကာ္ဖ္ီခြက္ပံုေလးမွာ အေငြ႔ေလးေတြေပၚလာပါေတာ့။ 
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ကဲ Hazel Nut ေကာ္ဖီပူပူေလးေသာက္ပါဦးလား၊ ဒီေကာ္ဖီေလးဟာ သင့္ရဲ႕ ဘ၀အေမာေတြကို လြင့္ပ်ယ္ေစျပီး၊ 
စိတ္အာရုံေတြကုိလန္းဆန္း ေစမွာပါ။ ေဟာဗ်ာ Hazel Nut အေၾကာင္းခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေနတုန္း တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ Mail 
တစ္ေစာင္ေရာက္လာတယ္။ ေရွးဥေရာပေဗဒင္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအေၾကာင္းပါ၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ေမြးေန႔ကုိ 
အပင္ေတြနဲ႔ကုိယ္စားျပဳျပီး ထုိသူ႔ အေၾကာင္းကုိေျပာျပပါတယ္။ Hazel ပင္ေရာပဲ ပါတာေပါ့။ သင္မ်ားစိတ္၀င္စားမလားလို႔ 
အဲဒီ ေဗဒင္ေလးကုိ ျပန္ေရးေပးလိုက္ပါတယ္..... 

 

Nature 2 (ႏွင္းေ၀တ့ဲေဆာင္း) 

HTN: အခုလို ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီတို႔ဆုိတာ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ရင္ ႏွင္းေတြတဖြဲဖြဲနဲ႔ေပါ့။ 

KZO: ေဟ့လူ... မဟုတ္ကဟုတ္ကေတြေျပာေနျပန္ၿပီ... က်ဳပ္တို႔ေအာက္ျပည္ေအာက္႐ြာမွာ ဘယ္က လာႏွင္းက်မလဲ... 

HTN: ဟာ... မယုံဘူးလား... က်ဳပ္က အခုႏွင္းက်ဆုိက်လို႔ရတယ္ေနာ္... သုံးမိနစ္ပဲၾကာမယ္.... ဟီး ဟီး... Photoshop 
ထဲမွာ ေျပာတာ 

KZO: အဲဒါဆုိ အခုလက္ေတြ႔ျပဗ်ာ... က်ဳပ္က New Year အမီွ က်ဳပ္ေကာင္မေလးကုိ ႏွင္းေတြက်ေနတဲ့ e-card 
ပုိ႔ခ်င္ေနတာ... တကယ့္ႏွင္းမရလည္း ရတာပုိ႔ရမွာပဲ... ကဲ က်ဳပ္အခုဖြင့္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံကုိ ႏွင္းက်ေပးဗ်ာ...။ 

 

HTN: ဟား... ခင္ဗ်ားက ေဆာင္းန႔ဲလိုက္ဖက္မယ့္ ပုံကို ကြက္တိရွာထားတာပဲဗ်... အဲလုိဆိုသိပ္လြယ္တာ... 

၁) ပထမဦးဆံုး (Layer > New Layer) သုိ႔မဟုတ္ (Shift + Ctrl + N) လုပ္ၿပီး New Layer တစ္ခုေခၚမယ္ဗ်ာ...အဲဒီ 
Layer ကို အမဲေရာင္ Black Color န႔ဲ Fill လုပ္လုိက္မယ္။  

၂) ၿပီးရင္ (Filter > Sketch > Graphic Pen) ထဲကုိ ၀င္ၿပီးျပင္မယ္ဗ်ာ... ပုံရဲ႕ အ႐ြယ္အစားနဲ႔ ခင္ဗ်ားလုိတဲ့ 
ႏွင္းက်တဲ့ပံုစံကို ေပးလုိ႔ရတယ္ေနာ္ ဒီမွာေတာ့ Stroke Length = 6 န႔ဲ အေပၚတည့္တည့္က က်လာတာမ်ိဳးလုိခ်င္ေတာ့ 
Direction ကို Vertical ေပးလုိက္တယ္။ 
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၃) Filter > Blur > Gaussian Blur ထဲကို ၀င္ၿပီးေတာ့ 1.5 Pixel Radius န႔ဲ Blur လုပ္လုိက္မယ္။ ပုံရ႔ဲ Image Size 
ကုိလိုက္ၿပီးေတာ့ Pixel အေျပာင္းအလြဲရွိႏုိင္တယ္ေနာ္... 

 

၄) ၿပီးရင္ Layer ရဲ႕ Blending Mode = Screen မွာထားမယ္... Opacity=75% ထားလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကိုင္း... 
ခင္ဗ်ားလုိခ်င္တဲ့ႏွင္းက်တဲ့ပံုဗ်ာ... 

 

 

KZO: တယ္ဟုတ္ပါလား... က်ဳပ္ေတာင္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္မွာရိွတဲ့ဓာတ္ပံုက အခုပံုလုိမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 
က်ဳပ္တို႔ေအာက္ျပည္ ေအာက္႐ြာက ေနပူၾကဲေတာက္ေအာက္မွာ႐ုိက္ထားရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲဗ်... 

HTN: ဟာ... ခင္ဗ်ားေတာ္ေတာ္ျပႆနာရွာတ့ဲလူပဲ... အဲလုိပံုမ်ိဳးဆုိ... 

က) ပထမဦးဆုံးဒီပုံကို အေအးလႊမ္းသြားတဲ့ပုံျဖစ္ေအာင္လုပ္မွရမွာ။ ဒီေတာ့ (Image > Adjustment > Photo Filter) 
ထဲကုိ၀င္။ ၿပီးရင္ စိတ္ႀကိဳက္ Cooling Filter တစ္ခုကိုေ႐ြး၊ ပံုေသမရိွဘူးဗ်... 

ခ) ၿပီးရင္ Color Balance ထဲကုိ၀င္... ဓာတ္ပံုရဲ႕အေနအထားကို လိုက္ၿပီးေတာ့ Cyan န႔ဲ Blue ကုိ 
ခင္ဗ်ားစိတ္ႀကိဳက္တိုးလုိက္ဗ်ာ... တျခား Adjustment ေတြနဲ႔လည္း ျပင္လို႔ရတယ္။ ဒါဆုိခင္ဗ်ားရဲ႕ အပူသည္ပုံက 
အေအးမိသြားၿပီေပါ့ဗ်ာ...  
ဂ) ႏွင္းေ၀တဲ့အခ်ိန္မွာ႐ိုက္တဲ့ဓာတ္ပုံက ခပ္၀ါး၀ါးနဲ႔ ခပ္မွိန္မွိန္ရယ္ အဲဒီေတာ့ (Image > Adjustment > 
Brightness/Contrast) ထဲကုိ၀င္ ၿပီးေတာ့ Brightness န႔ဲ Contrast ကုိေလွ်ာ့ဗ်ာ... ၿပီးရင္လိုအပ္တဲ့ 
အေနအထားရေအာင္ခ်ိန္ေပါ့... တျခား Adjustment ေတြ Filter ေတြန႔ဲလည္း ခ်ိန္လို႔ရတယ္ဗ်... 
အဲ... အဲလိုမ်ိဳးပုံက်ေတာ့ ႏွင္းက်တာကုိ အရင္လုပ္ၿပီးမွ ေအာက္ကပုံကို လုိက္ခ်ိန္တာပုိေကာင္းတယ္ဗ်... 
ပုံေသေတာ့မရိွဘူးဗ်ာ... 
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တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏွင္းေတြ အဲလုိ တေျပးညီက်ေနတာကုိမလုိခ်င္ျပန္ဘူး။ အဲဒါဆိုလည္း Layer Mask တို႔ Eraser 
တုိ႕ကုိသံုးၿပီး လုိသလုိျပင္ေပါ့၊ ဖ်က္ေပါ့ဗ်ာ... 

 

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အား အသက္သြင္းျခင္း 

          ဒီ Tutorial ကေတာ့ သင္႐ုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံတစ္ပံုကုိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အျဖစ္သို႔ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ 
ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီ Tutorial ဟာ အရင္ကေျပာျပခဲ့တဲ့ Basic Concept သင္ခန္းစာေတြထဲက 
Fading the Effect ဆုိတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ အသုံးခ်ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

၁) အဲဒီအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပုံကိုဖြင့္ပါ။ 

 

၂) Filter > Stylize > Find Edges သို႔သြားပါ။ ပံုအတုိင္းေတြ႕ရပါမည္။ 

 

၃) Edit > Fade find edges သုိ႔သြားပါ။ Mode ကုိ Luminosity သုိ႔ေျပာင္းပါ။ မူလအေရာင္ကုိ 
ခပ္ေရးေရးျပန္ျမင္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Opacity ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ကစားၿပီး သင့္စိတ္တုိင္းက် ပန္းခ်ီကားတစ္ခုကို 
ဖန္တီးႏိုင္ပါၿပီ။ 
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          ဒီနည္းျဖင့္ လွပအသက္၀င္တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ဖန္တီးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ Filter မွာ Find Edges အျပင္ 
Water Color, Emboss စတဲ့ Filter ေတြကုိလည္း အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။ ဒါ့အျပင္ Fading လုပ္တဲ့ Mode ကုိလည္း 
Luminosity တမ်ိဳးတည္းသာမက တျခားေသာ Mode ေတြကိုေျပာင္းၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။ 
ေသခ်ာပါတယ္…. Photoshop ရဲ႕ အႏုပညာဆန္တဲ့ ျပင္းရွစြဲမက္ဖြယ္ ရနံ႔ေလးေတြကို သင္နမ္း႐ိႈက္မိပါလိမ့္မယ္။ 
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Scan Line Pattern 

          ယေန႔ေခတ္လို သိပၸံပညာတန္ခုိးထြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သိပၸံဆန္ဆန္ပုိစတာေတြကလည္း ပလူပ်ံေအာင္ 
ေခတ္စားေနပါတယ္။ ဒါေတြကို အဂၤလိပ္လုိေတာ့ Digital Theme ေတြလုိ႔ ခပ္လြယ္လြယ္ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ…. 
အဲဒီလုိ sense မ်ိဳးပါေအာင္ထည့္ဖုိ႔ အလြယ္ဆံုးန႔ဲ အျမန္ဆံုးနည္းကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ TV Screen ေတြမွာ 
ေတြ႕ရတတ္တဲ့ Scan Line Pattern ေတြထည့္လုိက္တာပါပဲ။  

၁) New File တစ္ခု (2 pix – 4 pix) ကုိဖြင့္ပါ။ Background Contents = Transparent ကုိ ေ႐ြးပါ။ 

 

၂) ပံုရဲ႕ အထက္ပိုင္း တ၀က္ကုိ Rectangular Marquee Tool ျဖင့္ Select လုပ္ၿပီး Black Color ျဖင့္ fill လုပ္ပါ။ 

 

ၿပီးလွ်င္ (Ctrl + D) သုိ႔မဟုတ္ (Select > Deselect) ကုိေ႐ြးပါ။  

၃) Edit > Define Pattern ျဖင့္ Save လုပ္ပါ။  

 

၄) Scan Line ထည့္လိုေသာ ပုံကိုဖြင့္ပါ။ 
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၅) Layer > New Layer ျဖင့္ Layer အသစ္တစ္ခုေခၚၿပီး ထုိ Layer ကုိ Scan Line Pattern ျဖင့္ Fill လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ 
Layer ၏ Blending Mode ကုိ Overlay ႏွင့္ Opacity ကုိ အနည္းငယ္ ခ်လုိက္ျခင္းျဖင့္ လုိအပ္ေသာ TV Scan Line 
ပုံမ်ိဳးကို ရရိွပါမည္။ 

 

 

အခြင့္အခါမ်ားသင့္ခဲ့ရင္ ေနာက္ Tutorial ေတြမွာ Digital Wall paper တစ္ခုကို ဖန္တီးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါမယ္။ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ…. ဒီ tutorial က Scan Line ေတြကို သင့္ရဲ႕ Photoshop လက္ရာေတြမွာ အသုံးျပဳမိလုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ 
သင္ဟာ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ Digital World ထဲကုိ အနည္းဆုံး ေျခတစ္ဘက္ေတာ့ ခ်မိေနၿပီဆိုတာကို 
စ္ိတ္ခ်ယုံၾကည္သင့္ပါတယ္။ 
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သႀကၤန္မုိး 

TNW: ဗ်ိဳ႕... ဆရာ့ဆရာဟန္ မဟာ့မဟာအၾကံန႔ဲ ခဏဒီလာဖန္ပါဦးဗ်။ 

HTN: ေအာင္မယ္ေလးဗ်ာ... ဆရာေက်ာ္န႔ဲ ကုိသန္းႏိုင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွယ္ မေျပာမဆိုဘယ္ကေပါက္ခ်လာတုန္းဗ် 

KZO: ေပါက္ခ်ရေအာင္ က်ဳပ္က ေသးမစင္ေသးတဲ့ ကေလးဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ 

HTN: ဟား... ဟား... ဟား၊ ထားဗ်ာ။ ကိစၥက... 

KZO: ကိစၥက သိပ္မလွဘူးဆရာ 

HTN: ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲဗ်၊ ရွင္းစမ္းလင္းစမ္းပါဦး 

KZO: သႀကၤန္မိုးေပါ့။ 

HTN: ဟား၊ က်ဳပ္သိၿပီ၊ `သႀကၤန္မိုးေရ တန္ခူးေလ´ဆုိတဲ့႐ုပ္ရွင္ကုိ ၾကည့္လာတယ္ေပါ့ 

KZO: ဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ဆရာကလည္း သႀကၤန္မိုးဆုိတာ တန္ခူးလမွာရြာတဲ့ မုိးဖဲြေလးကိုေခၚတာ၊ 
သီခ်င္းေတာင္ရိွေသးတယ္ေလဗ်ာ... `ပြဲဖ်က္တဲ့မိုးလုိ႔ မေျပာၾကရေအာင္ သႀကၤန္မုိးေျပးေရး စုိ႐ံုျဖန္းပက္ဦး...´ 
ဆုိတာေလ... 

HTN: ဟုတ္ၿပီဗ်ာ၊ လာသံခ်ပ္တုိင္ရေအာင္... မိုးမုိး မိုးလားေမာင္တုိ႔... ေလေလ ေလလားေမာင္တုိ႔... 
KZO: ဟိုး... ဟိုးဆရာ၊ ဒီေလာက္ဆုိရၿပီ က်ဳပ္အခုလာတာ အဲဒီသႀကၤန္မုိးေျပးေလးကို Photoshop န႔ဲ... 
HTN: ဟိုး... ဆရာေက်ာ္၊ ဒီေလာက္ဆုိ က်ဳပ္သိသြားၿပီ၊ က်ဳပ္ညေန သြားစရာရွိတယ္။ ဖြင့္ Flash Drive ထဲက 
ခင္ဗ်ားလုပ္ခ်င္တဲ့ဓာတ္ပုံ။ 

HTN: ခင္ဗ်ားကလည္း လုပ္ၿပီဘာအ႐ုပ္ႀကီးလဲဗ်... ဘယ္ႏွယ့္သႀကၤန္ေပးဖုိ႔ e-card ကဘီလူး႐ုပ္ႀကီးန႔ဲ။ 

KZO: က်ဳပ္မဟုတ္ဘူး၊ သ ူသူ... ဘီလူးလည္း အသည္းန႔ဲပဲ သႀကၤန္မိုးလည္း ခံစားတတ္တယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနေလရဲ႕... 

ကဲ... ရွည္မေနနဲ႔ဆရာ၊ အဲဒီပံုရဖုိ႔ က်ဳပ္မွာသူန႔ဲ ေရႊတိဂံုအထိကုိ တကူးတက သြား႐ုိက္ရတာ... 
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HTN: ကဲပထမဆုံး အဲဒီ Layer ကို Layer > Duplicate Layer (သုိ႔မဟုတ္) Ctrl +J န႔ဲ Duplicate ပြားလုိက္မယ္။ ၿပီးရင္ 
အဲဒီပြားထားတ့ဲ Layer ကို Filter > Noise > Add Noise န႔ဲ ေအာက္က Setting ေတြအတိုင္းလုပ္တယ္။ 

 

ၿပီးသြားရင္ အဲဒီ Layer ကိုပဲ Filter > Blur > Motion Blur န႔ဲ ျပထားတဲ့ Setting အတုိင္းလုပ္မယ္။ 
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အဲဒီအဆင့္ၿပီးရင္ အဲဒီ Layer ကုိ Blending Mode မွာ Overlay ကုိထားလုိက္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားလုိခ်င္တဲ့ 
သႀကၤန္မိုး... 

 

TNW: ဂြတ္ဒယ္ဗ်ာ။ 
HTN: အဲဒီလုိ Overlay န႔ဲ လုပ္တာမႀကိဳက္ရင္ ဒါက ေနာက္တစ္မ်ိဳးဗ်ာ။ Blending Mode ကုိ Lighten သုံးၿပီး Layer 
Opacity = 60% ေပးလုိက္တယ္။ 
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KZO: ဆရာလုပ္လုိက္ေတာ့လည္း ရွင္းေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိမ်ိဳး သႀကၤန္မိုးမဟုတ္ဘဲန႔ဲ ဒီျပင့္ဗ်ာ 
အသည္းအသန္ရြာတဲ့မိုး (Down Pour) ဆုိရင္ေကာဗ်။ 

HTN: ဆရာ... က်ဳပ္န႔ဲေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လက္မေဆာ့တတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သႀကၤန္မုိးထဲ ႏွာေခါင္းေဖာ္ေသဖုိ႔ပဲ 
ေကာင္းေတာ့တယ္။ 

KZO: ဘယ္သိမလဲဗ်၊ ဒါမ်ိဳးက ခင္ဗ်ားပဲ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ဟာကုိ...  

HTN: ခင္ဗ်ားကလည္းလြယ္လြယ္ေလးကုိ...  

၁) Add Noise လုပ္တဲ့အခါ ပါတဲ့ Amount % 

၂) Motion Blur လုပ္တဲ့အခါ မွာပါတ့ဲ Distance ဒီႏွစ္ခုကုိ လိုသလုိ အတုိးအေလ်ာ့ျပဳၿပီး ကစား႐ုံပဲေလ။ သိၿပီလားဗ်ာ...။ 

KZO: သိပါၿပီဗ်ာ... ကဲလာ ဆရာ သံခ်ပ္ဆုိရေအာင္...မိုးမုိး မိုးလားေမာင္တို႔ 

HTN: ေလေလ ေလလားေမာင္တုိ႔ 

KZO: ေဟ့၊ မုိးမုိး မိုးလားေမာင္တို႔ 

HTN: ေလေလ ေလလားေမာင္တုိ႔ 

KZO: စူပါမင္းဆုိတာ ဟန္သစ္ၿငိမ္ဗ်  

HTN: ေလေလ ေလလားေမာင္တုိ႔ 
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KZO: ဟာဗ်ာ... ဆရာကလည္း စူပါမင္းျဖစ္ခ်င္တာ ဘယ္ကေလ ဟုတ္ရမလဲ... mmphotoshop ကုိ 
သိကၡာခ်ေနျပန္ၿပီ။`Photoshop န႔ဲ ျဖတ္ၿပီးေပါင္းလုိ႔ရ´ လုိ႔လုပ္စမ္းပါဗ်၊ အိုေက... ျပန္စမယ္။ စူပါမင္းဆုိတာ 
ဟန္သစ္ၿငိမ္ဗ် 

HTN: Photoshop န႔ဲျဖတ္ၿပီး ေပါင္းလို႔ရ 

KZO: Photoshop န႔ဲျဖတ္ၿပီး ေပါင္းလို႔ရ 

HTN: စူပါမင္းဆုိတာ ဟန္သစ္ၿငိမ္ဗ် 

TNW: ေက်ာ္ဇင္းဦးညီမနဲ႔ ဟန္သစ္ၿငိမ္ဗ် 

HTN: Photoshop န႔ဲ ျဖတ္ၿပီးေပါင္းလို႔ရ 

TNW: Photoshop န႔ဲ... 

KZO: ေဟ့လူေတြ ေတာ္... ေတာ္ဗ်ာ။ ဘယ့္ႏွယ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး ညီမေလးနဲ႔ ဟန္သစ္ၿငိမ္ `ေမာင္ႏွမလုိပဲ ၾကည့္႐ႈလုိက္မွ´ 
လုိ႔ ဆိုရမွာ။ ေတာ္ၿပီဗ်ာ... သံခ်ပ္ကို အျမန္ရပ္မွျဖစ္မယ္။ 

TNW: ဆရာကလည္း Photoshop ထဲ ေပါင္းတာေလးကုိ... 

KZO: Photoshop ထဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ... မရဘူး။ 

HTN: ဟို ျမနႏၵာထဲကလိုလား `ေမာင္ႏွမအရင္းႏွယ္ ခင္မင္ခ်စ္ေသြးႂကြမိ…´ 

KZO: ေတာ္ၿပီ သန္းႏုိင္၊ လာျပန္စို႔... 

HTN: ေဟ့လူ ေက်ာ္ဇင္ဦး... ေနဦးေလဗ်ာ... သံခ်ပ္၊ သံခ်ပ္ေလ... ၿပီးေတာ့ သႀကၤန္မိုးရယ္... 

TNW: ဆရာဟန္ ေနာက္မွေတြ႕မယ္ဗ်ိဳ႕။ 

HTN: ေဟာ္ဗ်ာ... ဟန္သစ္ၿငိမ္၊ ရန္ျဖစ္ခ်ိန္ေတာင္ မရလုိက္ပါလားေနာ္...။ 

 

ဆံေကသာေရာင္ဆန္းမ်ား 

          အခုေခတ္မွာ ဆံပင္ဟာအနက္ေရာင္ပါလို႔ ေျပာရင္ရာႏႈန္းျပည့္မမွန္ေတာ့ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကအနီ တခ်ိဳ႕ကအနက္ 
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ …….။ သင္လည္းသင့္ရဲ႕ဆံပင္ကို အေရာင္ ေျပာင္းၾကည့္ဖို႔မ်ား စိတ္ကူးမိသလား၊ ဆံပင္ကုိေဆးမဆုိးခင္ 
ဘယ္အေရာင္ဟာ သင္န႔ဲလိုက္ဖက္ညီမလဲလို႔ အရင္သိဖုိ႔လုိမယ္ေနာ္။ 

ကဲလက္ေတြ႔စမ္းၾကည့္ဖို႔ အခုပဲကြ်န္ေတာ့္အခ်စ္ဆံုးရဲ့ ပုံေလးတစ္ပုံကိုဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ (သူမသိေစနဲ႔ေနာ္) 
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အဲဒီပုံေလးကဆံပင္ ေနရာေတြကို Polygon lasso tool သုံးျပီး အခုလိုမ်ိဳး selection တစ္ခုျပဳလုပ္လုိက္ပါတယ္။  

 

တစ္ခုသတိထားေစခ်င္တာက selection ကုိ ဆံပင္ရဲ့ အလင္းေရာင္ရွိတ့ဲေနရာေတြ (reflection) ကုိပဲ ေရြးထားပါတယ္။ 
ညာဘက္လည္ပင္း နားကဆံပင္ေတြကိုမေရြးထားပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အလင္းေရာင္မ်ားတဲ့ဘက္သာလွ်င္ 
အေရာင္ကူးေျပာင္းရာမွာ အသိသာဆုံးမုိ႔ပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Image>Adjustments>Hue/Saturation ကုိေရြးပါ 
(Ctrl + U)။ Hue/Saturation Dialog box မွာေတာ့ Colorize ဆုိတဲ့ Check box ကိုေရြးေပးပါ၊ Hue တန္ဖုိးကို 55 
မွာထားျပီး Saturation ကုိ 60 မွာထားလုိက္ပါတယ္။ (မိမိ အသုံးျပဳေသာ Document ႏွင့္ Color မ်ားေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ 
ကြဲျပားႏုိုုင္ပါတယ္)။ OK ကိုႏိွပ္ပါမယ္။ 

 

ျပီးရင္ Deselect (Ctrl +D ႏွိပ္ပါ) ျပန္လုပ္လုိက္တဲ့အခါ အခုလုိပံုေလးကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ 
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ကဲသင္လုိခ်င္တဲ့ အေရာင္ကုိသာ Hue/Saturation ကစားေပးလိုက္ပါ၊ ဆံပင္အေရာင္ လွလွေလးေတြ ရလာမွာပါ။ 
အေရာင္ဆုိးျပီးသား ဆံပင္ကေန အနက္ေရာင္ကုိ ျပန္သြားခ်င္ရင္ေတာ့ အဲဒီဆံပင္ကို select လုပ္ျပီးေတာ့ 
Image>Adjustments>Desaturate ကုိေရြးေပးလိုက္ရံုပါပဲ။ 

မွတ္ခ်က္။       ။အေမးအေျဖမ်ားစာမ်က္ႏွာမွ ဆံပင္အေရာင္ေျပာင္းခ်င္သူတစ္ဦး၏ ေမးခြန္းကို ဒီေလာက္ဆုိလ်င္ 
ကာမိျပီဟုထင္ပါသည္။ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ႏုိင္ပါေစ။ 

 

ေဆးေရာင္လွလွျခယ္ရေအာင္ 

         အခုတစ္ခါမွာေတာ့ ဆံေကသာရာင္ဆန္းမ်ား Tutorial ရဲ့အဆက္ျဖစ္တဲ့ အျဖဴအမဲပံုတစ္ပုံကို 
ေရာင္စံုပုံျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၾကမွာပါ။ အရင္ဦးဆုံးေျပာလုိတာကေတာ့ အခုလုိနည္းန႔ဲျပဳလုပ္ရင္ တစ္ေယာက္န႔ဲတစ္ေယာက္ 
ယူဆပုံျခင္းမတူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ဆီက ရတဲ့ပုံခ်င္းဟာဘယ္ေတာ့မွမတူႏုိင္ပါဘူး။ 
ဒီေနရာမွာဆုိရင္ဘာအေရာင္ေလးေကာင္းမယ္ ဆုိျပီးမိမိစိတ္ကူန႔ဲ မွန္းဆရုံပါ။ 

ကဲစလုိက္ရေအာင္၊ အရင္ဦးစြာ အျဖဴအမဲပံုတစ္ပံုကုိ ဖြင့္လုိက္ပါမယ္။ Document color mode ကေတာ့ RGB Mode 
မွာရွိရမွာကုိသတိျပဳပါဦး။ တကယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ Image>Mode>RGB color ကုိေရြးလုိက္ပါ။ 

 

ျပီးရင္ေတာ့ အသားေရာင္ေတြရွိမယ့္ မ်က္ႏွာန႔ဲ လက္ေတြကို Select လုပ္ပါမယ္။ ပံုမွာၾကည့္ပါ။ 
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ဒီေနာက္မွာေတာ့ Image>Adjustment>Hue/Saturation သို႔ (Ctrl + U) ကုိႏိွပ္ပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ Hue/Saturation 
dialog ေပၚလာပါမယ္။ ေပးထားတဲ့တန္ဖုိးမ်ားကုိရိုက္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ ပံုတစ္ပုံန႔ဲတစ္ပံု မတူညီႏိုင္တာေၾကာင့္ 
သင့္စိတ္ၾကိဳက္ (သုိ႔) ၾကည့္ေကာင္းေသာတန္ဖုိးမ်ား ကုိသာေရြးခ်ယ္ပါ။ အခု Tutorial မွာေတာ့ ဒီ Value 
ေတြသံုးလုိက္ပါတယ္။ ျပီးရင္ OK ကုိႏွိပ္ပါမယ္။ (Colorize check mark ကုိ ON ခဲ့ဖို႔မေမ့ပါန႔ဲဦးေနာ္) 

 

တဖန္ အကၤ် ီနားေလးေတြကိုလဲ Select လုပ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ Selection area ကုိအေရာင္တစ္ခုသံုးခ်င္လို႔ပါ။ 
ပုံမွာၾကည့္ပါ 
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Hue/Saturation ကိုျပန္သံုးပါမယ္။ ပံုမွာျပထားတဲ့တန္ဖုိးမ်ားအတုိင္းထည့္လုိက္ပါတယ္။ အရင္အတုိင္းပဲ Colorize check 
box ကို ON ထားပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ OK ကိုႏိွပ္လုိက္ပါမယ္။ 

 

Deselect မလုပ္ပါန႔ဲဦး။ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မွာက အဲဒီ အကၤ် ီလက္နားေလးေတြကို အ၀ါေရာင္နဲနဲေလးတိုးခ်င္တာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ အရာင္ကစားဖုိ႔ Image>Adjustments>Color Balance သုိ႔ (Ctrl+B) ကုိႏွိပ္ပါ။ 
အ၀ါေရာင္ကုိတုိးခ်င္တ့ဲအတြက္ Slider ေလးကုိအ၀ါေရာင္ရွိတဲ့ဘက္ကုိ တိုးလုိက္ပါတယ္။ ပုံမွာၾကည့္ပါ။ 

 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ အခုျပဳလုပ္ထားတဲ့ Selection ကုိ Deselect မလုပ္ခင္ပဲ Contract နဲနဲတင္လုိက္ပါဦးမယ္။ 

 

အခုမွ Deselect လုပ္လုိက္ပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ အေရာင္သြင္းထားတဲ့ပုံေလးတစ္ပုံကိုသင္ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလူပုံကိုပဲ 
အေရာင္ျဖည့္ထားပါတယ္ ေနာက္ကသစ္ပင္ေတြကိုေတာ့ သင့္အတြက္ထားလုိက္ပါတယ္။ 
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ကဲအခုလိုနည္းကလြယ္ကူပါတယ္၊ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ျပီးတခ်ိဳ႕ေသာ Ready Made 
software (ဥပမာ Black Magic http://www.blackmagic-color.com/) ေတြလဲရွိပါေသးတယ္၊ အဲဒီ software 
ေတြဟာ အျဖဴအမဲပံုတစ္ပံုကုိ ေရာင္စံုပုံျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲေပးမွာပါ။  

ကာတြန္း႐ုပ္ေလး 

         Digital Camera မွရုိက္ကူးျပီးပုံမ်ားကုိ Cartoon ပံုမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ ပံုဆန္းေလးမ်ား 
ကုိျမင္ေတြ႔ဘူးၾကမွာပါ။ အခု Tutorial မွာေတာ့ အဲဒီလုိ Cartoon ပံုစံျပဳလုပ္နည္းေတြထဲက လြယ္တဲ့နည္း 
တစ္ခုကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အခုလိုအပ္တဲ့ ပံုကုိဖြင့္လုိက္ပါမယ္။ 

 

ရုပ္ျပကာတြန္းစာအုပ္မ်ားကုိသတိထားၾကည့္ပါ ကာတြန္းဆရာကပံုေတြကိုဆြဲတဲ့အခါ Stroke လို႔ေခၚတဲ့ 
ေဘးအနားသတ္ေလးကုိ အဓိက အသားေပးဆြဲထားတာေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီလုိပါပဲ Photoshop 
န႔ဲကာတြန္းပုံလုိခ်င္တဲ့အခါမွာလည္း ေဘးအနားသတ္ေတြကုိေပၚေစတဲ့ Poster edges ဆုိတဲ့ Filter ကုိသုံးပါမယ္။ 
Filter>Artistic>Poster Edges ကုိေရြးလုိက္ပါမယ္။ Setting ေတြကေတာ့ ပံုအရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး 
အေျပာင္းအလဲရိွမွာမုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ပမာဏသာအသုံးျပဳပါ၊ အခုပံုမွာေတာ့ ေဟဒီ Setting ေတြသံုးထားပါတယ္။ 

 

Posterization မွာတန္ဖိုးဟာ 6 အထိယူထားပါတယ္၊ Pixel ေတြကိုအကြက္လုိက္မျဖစ္ေစပဲ နဂုိနီးပါးျမင္ခ်င္လို႔ပါ။ 
ဒီအတိုင္းျပဳလုပ္ျပီးရင္ ပံုေလးကုိအခုလုိျမင္ေနရပါျပီ။ 
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ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ Image>Adjustments>Equalize ကုိေရြးလုိက္ပါမယ္၊ ဒါဆုိရင္ေတာ့ 
ပုံေလးကုိကာတြန္းပံုပုိဆန္စြာ အခုလို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ 

 

Equalize လုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ပုံရဲ့ Brightness ကုိပံုတစ္ခုလံုးအညီအမွ်ရိွေနေစခ်င္လုိ႔ပါ၊ Equalize 
ရဲ့အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ သူဟာ Image တစ္ခုလုံးမွာရိွတဲ့ အလင္းဆုံး (Brightest) န႔ဲ အေမွာင္ဆံုး (Darkest) 
ကုိအရင္ရွာပါတယ္၊ ျပီးရင္ အလင္းဆုံးကုိ အျဖဴ (white) နဲ႔ အေမွာင္ဆုံးကုိ အနက္ (Black) သတ္မွတ္ပါတယ္၊ 
အဲဒီေနာက္မွ အလင္းဆုံးအေမွာင္ဆံုးကုိမူတည္ျပီး ညီမွ်ျခင္းခ်ေပးျပီး Brightness ညိွေပးတာပါ။ 
ဒီအဆင့္မွာရပ္ထားခ်င္ရင္လဲရေနပါျပီ၊ ေအာက္ကပုံကေတာ့ Image>Adjustments>Desaturate (Shift+Ctrl+U) 
ထပ္လုပ္ထားတာပါ၊ အျဖဴအမဲပံုလိုခ်င္လုိ႔ပါ။ 

 

ကဲအခုေလာက္ဆုိရင္ကာတြန္းပုံမ်ား ကုိသင့္ရဲ့ Mouse Click ေလးအနည္းငယ္ျဖင့္ပင္ လြယ္လင့္တကူဖန္တီးႏုိင္ပါျပီ။ 

နတ္သမီးေလးလုိ လွေနလုိ႔ 

          ဒီ Tutorial က ဓာတ္ပံုတစ္ခုကို လွပေတာက္ၾကြားတဲ့ Desktop Wallpaper တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းေပးမယ့္ 
Heaven Effect လုိ႔တင္စားရမယ့္ Tutorial ပါ။ 
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၁) Wallpaper အရြယ္ New File တစ္ခု ဖြင့္ပါမယ္။ ဒီ Tutorial မွာေတာ့ (1280 x 800 px) အရြယ္ကုိ ဖြင့္ပါတယ္။ 
၂) Effect ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ ဓာတ္ပံုကုိ ဖြင့္ Copy ကူးၿပီး ေစာေစာက New File ေပၚကုိ Paste လုပ္ပါမယ္။ မိမိလုိအပ္တဲ့ 
အရြယ္ရေအာင္ Scale ကို ခ်ံဳ႕ခ ဲ်႕ ျပဳလုပ္ပါမယ္။ 

 

၃) ၿပီးတဲ့အခါ Lasso Tool တစ္ခုသုံးၿပီး ပံုရဲ႕ Background ကုိ Selection လုပ္ပါမယ္။  

 

၄) Ctrl + J သုိ႔မဟုတ္ Layer > New > Layer Via Copy ကိုလုပ္ပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ Background Layer ေပၚမွာ 
ေနာက္ထပ္ Layer ႏွစ္ခုေတြ႕ရပါမယ္။ 

 

၅) ၿပီးသြားရင္ေတာ့ Filter > Blur > Gaussian Blur ကုိ Radius ႀကီးႀကီးျဖင့္ Background ကို ခပ္၀ါး၀ါး ဖန္တီးပါမည္။ 
ဒီမွာေတာ့ 30 pixels ထားပါသည္။ 

 



 50

၆) ၿပီးလွ်င္ ေအာက္မွ Layer-1 ကုိ ျပန္ေရြးၿပီး Filter > Blur > Smart Blur ျဖင့္ ေကာ္ပတ္႐ုပ္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ 
ဖန္တီးပါမည္။ လုိအပ္ေသာ Radius ကုိေတာ့ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ထားႏုိင္ပါသည္။ 

 

၇) ၿပီးလွ်င္ Ctrl+ M သုိ႔မဟုတ္ Image > Adjustment > Curves ကုိ၀င္ပါ။ Curve ကုိ အထက္သုိ႔ ဆြဲတင္ၿပီး ပုံကို 
လင္းသြားေအာင္ ဖန္တီးပါ။ 

 

၈) ၿပီးလွ်င္ Layer -2 သုိ႔ျပန္၀င္ၿပီး Layer Mask တစ္ခုသုံးၿပီး (သုိ႔မဟုတ္) Soft Rounded Eraser Tool ျဖင့္ ေအာက္မွ 
Layer ၏ အနားသတ္မ်ား ထင္းလာေအာင္ Layer -2 ကို ဖ်က္ပါမည္။ 

၉) ၿပီးလွ်င္ Background ပြားရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပုံ၏ အနားပုိင္း အနည္းငယ္ကို Rectangular Marquee ျဖင့္ 
Select လုပ္ပါ။ 

 

 ၿပီးလွ်င္ Ctrl + T သု္ိ႔မဟုတ္ Edit > Free Transform ကုိေရြးၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ ဆဲြကားပစ္လွ်င္ ပံုအတုိင္း 
ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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၁၀) ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ မေသသပ္ေသာ ဆက္ရာေပၚေနေသာ ေနရာမ်ားကို Clone Stamp Tool (S) ျဖင့္ 
လုိက္လံ ဖာေထးျပဳျပင္လုိက္ေသာအခါ ၿပီးျပည့္စုံေသာ Wallpaper တစ္ခုကုိ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 

အႏုပညာမ်က္စိန႔ဲ ၾကည့္ၿပီး အႏုပညာဆန္တဲ့ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလုံးသားတုိ႔န႔ဲပါ ေပါင္းစပ္ဖန္တီး လုိက္မယ္ဆုိရင္ 
အႏုပညာေျမာက္တဲ့ အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။  

 

 

ေဟာင္းႏြမ္းသြားတ့ဲေနာက္ 

`ဟင့္အင္း၊ မလုိခ်င္ဘူး´ 
`ဘယ္ႏွယ့္ေၾကာင့္ မလုိခ်င္ရတာလဲ...´  
`ရွင့္ပုံက သဘာ၀မွ မက်ဘဲ... ၾကည့္ၾကည့္ပါလား´ 
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`အမ္... က်ဳပ္မွာျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ ၀ါးေတာထဲအထိ လုိက္႐ုိက္ေပးၿပီးထားတာေနာ္...´ 
`ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မလုိခ်င္ဘူး´  

`အမ္...´ 

`ဟုတ္တယ္ေလ... အေစာႀကီးကတည္းက လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးေလးျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ေပးပါလုိ႔ ေျပာထားတာကို...´ 
`ဟာဗ်ာ...´ 

`မဗ်ာနဲ႔... ရွင္ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ...´ 

`ကဲ... ဒီလုိဆိုလည္း မနက္ျဖန္မနက္ ျပန္လာခဲ့ဗ်ာ... ခင္ဗ်ားတုိ႔စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေစရမယ္´ 

`ေသခ်ာတယ္ေနာ္...´ 
`စိတ္ခ်ပါဗ်ာ´ 
+++++++++++++ 
 
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္... 
`ဘယ္မွာလည္း ရွင့္ကင္မရာ... အသင့္လည္းျပင္မထားဘူး၊ ကၽြန္မတုိ႔မွာျဖင့္ ဟိုတစ္ေန႔ကအတုိင္း ျပန္၀တ္စားလာရတာ 
လြယ္တယ္ထင္လုိ႔လား´ 
`ဟမ္... ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ဘယ္သူကဓာတ္ပံုထပ္႐ုိက္ေပးမယ္ေျပာလုိ႔လဲ...´ 

`ဘာ... ရွင့္... ဒီမယ္... ရွင္ေယာက်ာ္းျဖစ္ၿပီး စကားက ဗေလာင္းဗလဲန႔ဲပါလား´ 

`အမ္... က်ဳပ္ဘာေျပာခဲ့လို႔လဲ...´ 

`ရွင္ပဲ ဒီမနက္ျပန္လာခ့ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔စိတ္တုိင္းက်႐ုိက္ေပးမယ္ဆုိ...´ 

`ဟာ... ေအာ္... အင္း... ခင္ဗ်ားတုိ႔က နားလည္လြန္တာကုိးဗ်၊ စိတ္တုိင္းက်ဆုိတာ ျပန္႐ိုက္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး´ 

`ရွင္... ရွင္ေနာ္... ကၽြန္မတုိ႔ကုိဘာေအာက္ေမ့ေနလဲ၊ ေအာ္ပစ္လိုက္မွာ...´ 

`ဟ... ဟ၊ ေနပါဦးဗ်ာ... ေအာ္ေတာ့မေအာ္လုိက္ပါန႔ဲ၊ စိတ္တုိင္းက်ဆုိတာ Photoshop န႔ဲ လပ္ုေပးမယ္ေျပာတာ... ကဲ... 
ခဏထုိင္...´ 
`ေသခ်ာတယ္ေနာ္... မဟုတ္လုိ႔ကေတာ့...´ 

`ေအာ္... ေသခ်ာပါတယ္ဆုိ... ကဲဒီမွာၾကည့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ပံုေတာင္ ဖြင့္ထားၿပီးသား...´ 
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ပထမဆုံး အဲဒီပုံရဲ႕ Background Layer ကုိ Ctrl + J (သို႔) Layer > Duplicate Layer န႔ဲ ေနာက္ထပ္တစ္ခု Copy 
ပြားလုိက္မယ္။  

 

ၿပီးရင္ Filter > Texture > Grain ထဲကို ၀င္ၿပီး အဲဒီအေပၚက Layer ကို ေအာက္က Setting အတုိင္း Texture 
ထည့္မယ္။ Grain Type ကို Vertical မွာထားလုိက္မယ္။ 

 

ၿပီးရင္ အဲဒီ Layer မွာပဲ Layer Mask တစ္ခု သုံးၿပီးေတာ့ လူေတြေပၚမွာရိွေနတ့ဲ Texture ေတြကို ဖ်က္ပစ္မယ္။ ဒါဆိုရင္ 
ဒီလိုမ်ိဳး ေတာက္ေတာက္ ပပေလး ျပန္ျဖစ္လာတာကုိ ေတြ႕ရမယ္။  
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အဲဒီအေပၚက Layer န႔ဲ ေအာက္က Background Layer ကုိ Ctrl + E (သုိ႔) Layer > Merge Layers န႔ဲ 
ေပါင္းပစ္လုိက္မယ္။ ၿပီးရင္ Ctrl + U (သုိ႔) Image > Adjustment > Hue/ Saturation ကုိ၀င္ၿပီး ေအာက္က Setting 
အတုိင္းေျပာင္းမယ္။ Colorize Box ကို Check လုပ္ထားမယ္။ ဒါမွ Mono Tone လုိ႔ေခၚတ့ဲ တစ္ေရာင္တည္းျဖစ္ေနတာကို 
ရမယ္။ 

 

ၿပီးရင္ Image > Adjustment > Brightness/ Contrast ကုိ၀င္ၿပီး လုိအပ္သလုိျပင္မယ္။ 

 

`ကဲ... ဘယ္လို သေဘာရလဲ အမိတို႔ေရ...´ 

`အင္း... မဆုိးပါဘူး... နည္းနည္းေလး...´ 

`ဒုကၡပဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္က ဘယ္လုိထပ္လုပ္ေပးရမွာလဲဗ်ာ´ 

`အာ... ကၽြန္မတုိ႔က ဒီထက္ ေဟာင္းတဲ့ ႏြမ္းတဲ့၊ ကၽြန္မတုိ႔အေမေတြ ငယ္ငယ္က႐ုိက္ထားသလုိမ်ိဳး... သဘာ၀က်က်၊ 
လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး၊ ထိုင္းထိုင္းမိႈင္းမိႈင္းေလး...´ 

`ေအာ္... ဒါမ်ား၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏွယ္ သူမ်ားေတြ ပုံေဟာင္းမွ ပံုေကာင္းသုိ႔ဆိုၿပီး လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ... 
အေဟာင္းအႏြမ္းေတြပဲလိုခ်င္ေတာ့တယ္... ေတာ္ေတာ္ၾကာ Antique Shop ပို႔ခံေနရဦးမယ္၊ အမွန္ဆုိ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔အရြယ္က တက္ၾကြေတာက္ပေနရမွာေလ... ၿပီးေတာ့...´ 

`ဒီမယ္... ရွင္လုပ္ေပးမွာလား စကားေျပာမွာလား... ေလကုိရွည္တယ္´ 
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`ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ အခုလုပ္ပါမယ္ဗ်၊ ဘယ့္ႏွယ္ စကားေတာင္ ေျပာခြင့္မရိွဘူး၊ သူတုိ႔ နားလည္ေအာင္လည္း တဆင့္ျခင္း 
ရွင္းျပရေသးတယ္၊ အဲလိုမ်ိဳးလုိခ်င္ ေစာေစာက ေျပာေရာေပါ့...´  

အဲဒီေတာ့ ၿပီးသြားတဲ့ Layer အေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ Shift+ Ctrl+ N (သုိ႔) Layer > New > Layer န႔ဲ Layer 
အသစ္တစ္ခုေခၚမယ္။ ၿပီးရင္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ပုံစံရိွတဲ့ Spatter Brush, Charcoal Brush စတာေတြ ကိုေရြးမယ္။ White 
Color ကိုသုံးၿပီး ပံုရဲ႕ေဒါင့္ေတြမွာ အစြန္းအထင္းလုိမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္မယ္။ လိုအပ္တဲ့ Brush Size န႔ဲ Opacity 
ကုိလိုသလုိ ညိႇၿပီးထည့္မယ္။ 

 

ၿပီးသြားရင္ အဲဒီအေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ Layer တစ္ခု (Shift+ Ctrl+ N) ေခၚၿပီး Ctrl + A (သုိ႔) Edit > Select All လုပ္ၿပီး 
Edit > Stroke န႔ဲ အျဖဴေရာင္ Inside Stroke ထည့္ၿပီး Border တစ္ခုဖန္တီးလုိက္မယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ Layer ႏွစ္ခုကုိ 
အထက္ကလုိပဲ Layer Marge န႔ဲ ေပါင္းၿပီး Hue/ Saturation ေျပာင္းလုိက္မယ္။ သိပ္အျဖဴႀကီး မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ 
အ၀ါေရာင္သန္းတဲ့ ဘက္ကုိ ကစားၿပီး ယူလို႔ရပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေအာက္ကအတုိင္း ပုံေဟာင္းေလး ျဖစ္လာပါမယ္။ 

 

 

 

`ကဲ... စိတ္တုိင္းက်ၿပီလား Classic မမတုိ႔ေရ... လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္က အေငြ႕အသက္ေတြပါတဲ့ အင္မတန္မွ 
ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ အိုမင္းတဲ့၊ ေဆြးေျမ႕...´ 

`ေတာ္... ေတာ္ၿပီ၊ ဒီေလာက္ဆုိရပါၿပီရွင့္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္´ 

`ဟုတ္ကဲ့ဗ်ာ´ 

 

 



 56

ႏူးည့ံေက်ာ့ရွင္း လွယမင္း 

`ေဒါက္... ေဒါက္... ေဒါက္၊ ကုိဟန္သစ္ရွိလားရွင့္၊ ကုိဟန္သစ္´ 

`အဲ... ရွိပါတယ္ဗ်ိဳ႕... ၀င္ခဲ့ပါ... ေအာ္... ဘယ္သူမ်ားမွတ္တယ္ Classic မမတုိ႔ကုိး...´ 
`ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ဟိုတစ္ခါလုိပဲ ကၽြန္မတုိ႔ဓာတ္ပုံကုိ Photoshop Effect လွလွေလးထည့္ခ်င္လုိ႔...´ 
`ေကာင္းပါၿပီဗ်ာ။ ဒီတစ္ခါ ဘယ္လုိမ်ား ေရွးဆန္ၾကဖုိ႔ စဥ္းစားထားၾကလဲ... က်ဳပ္ကေတာ့ ဖုိတိုေရွာ့ပ္န႔ဲ 
အပုိအလုိေလွ်ာ့ၿပီး...´ 
`ေတာ္၊ ေတာ္... ရွင္ေတာ္ေတာ္ စကားမ်ားတာပဲ၊ အခုတခါ ကၽြန္မတုိ႔လိုခ်င္တာက အေဟာင္းစတုိင္မဟုတ္ဘူးရွင့္၊ 
ေခတ္ဆန္ဆန္န႔ဲ ေျပေျပေလးလွေနတာမ်ိဳး...´ 
`ဗ်ာ... ေခတ္ဆန္ဆန္န႔ဲ ေျပေျပေလး??? ဟုတ္လား??? ဘယ္သူက ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ခၽြန္လိုက္တာလဲဗ်ာ´ 
`ဒီမွာ... ဗ်ာမေနနဲ႔၊ လုပ္ေပးမွာလား မလုပ္ေပးဘူးလား... မလုပ္ေပးရင္...´ 
`ဟုိး... ေနပါဦးဗ်၊ စမ္းၾကည့္ေပးမယ္၊ မလွရင္ေတာ့လည္းသီးခံေပါ့... ကဲ... ေပး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဓာတ္ပံု...´ 
`ေရာ့ ဒီမွာ... ႏွစ္ပုံစလုံး လုပ္မွာေနာ္... ေတာ္ေတာ့္ကုိ အာလူးမ်ားတဲ့သူ...´ 
`ခင္ဗ်ားတုိ႔ကလည္း ပဲမ်ားတာပဲ...´ 
`ဘာ... ရွင့္...´ 
`ဟုတ္ကဲ့၊ အဲ... ပုံေတြက လွၿပီးသားလုိ႔ ဆုိလုိတာပါဗ်၊ ကဲ... ပထမဆုံး ဒီမမရဲ႕ ပုံေလးကုိဖြင့္...´ 

 

အဲဒါအတြက္ Desktop Wallpaper အရြယ္ (1280 x 800 pix) New File တစ္ခုဖြင့္လုိက္မယ္။ Background Color ကုိ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ႀကိဳက္မယ့္ မိတ္ကပ္ေရာင္ ခပ္ေျပေျပေလး (#EDDBB0) ထည့္လုိက္မယ္။  
 
ၿပီးရင္ (3 x 3 pix) New File တစ္ခုန႔ဲ Diagonal Scan Line Pattern တစ္ခုကို ဖန္တီးမယ္၊ Layer 
အသစ္တစ္ခုထပ္ေခၚၿပီး Fill လုပ္လုိက္မယ္။ ဒါမွ ေခတ္ဆန္တဲ့ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးကုိ ရမွာ...။ (မွတ္ခ်က္။ Horizontal 
Scan Line Pattern ဖန္တီးျခင္းအား Special Effect ထဲမွ Tutorial သင္ခန္းစာ (၁၀) တြင္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။) 
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ၿပီးရင္ အေရာင္ေတြ စံုသြားေအာင္ ေနာက္ထပ္ New Layer တစ္ခုေခၚၿပီး သက္တန္႔ေရာင္ Transparent Rainbow နဲ႔ 
Gradient Fill လုပ္လုိက္မယ္။ 

 

ၿပီးရင္ Filter > Blur > Gaussian Blur န႔ဲ ၀ါးပစ္မယ္။ Pixel Size က အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ 250 pix ျဖစ္တယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ 
အဲဒီ Layer မွာပဲ Layer Mask တစ္ခုေခၚၿပီး Soft Rounded Brush န႔ဲ မိတ္ကပ္ေရာင္ေလးျပန္ေပၚလာေအာင္ 
ခပ္ေျပေျပေလး ဖ်က္ပစ္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီအတုိင္း ေတြ႕မွာေပါ့ဗ်ာ။ 

 

ၿပီးရင္ ေစာေစာက ဓာတ္ပုံေလးကုိ Copy ကူးၿပီး ထည့္လုိက္မယ္။ ဒီမွာ အေရးအႀကီးဆုံး လုပ္ရမွာက ေစာေစာက 
လုပ္ထားတဲ့ Layer ေတြ (Background Layer အပါအ၀င္) အားလုံးကုိ ခဏပိတ္ထားၿပီး အဲဒီ လူပံုရိွတဲ့ Layer ကုိပဲ 
ဖြင့္ထားရပါမယ္။ 
 
ၿပီးရင္ေတာ့ Channel Tab ထဲကုိ သြားၿပီး Red, Green, Blue Channel သုံးခုထဲက အေတာက္ပ၊ အျဖဴစင္ဆုံး Channel 
ကုိေရြးမယ္။ ဒီပုံမွာေတာ့ အနီေရာင္ Red Channel ျဖစ္တယ္။ ၿပီးလွ်င္ အဲဒီ Channel ကို Right Click န႔ဲေထာက္ၿပီး 
Duplicate Channel လုပ္လုိက္မယ္။ 

 

ၿပီးသြားရင္ Soft Rounded Brush တစ္ခုန႔ဲ အျဖဴေရာင္ (#FFFFFF) ကုိေရြးၿပီး ပုံရဲ႕ အေနာက္က Background ကို 
အျဖဴေရာင္ျခယ္ပစ္လိုက္မယ္။ ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ဒီလုိျမင္ရမယ္ဗ်ာ။ 
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အဲဒါၿပီးသြားရင္ အဲဒီ Channel ကို (Ctrl + Left Click) န႔ဲေထာက္ၿပီး Select လုပ္မယ္၊ ၿပီးရင္ Shift + Ctrl + I (သို႔) 
Select > Inverse န႔ဲ Selection ကုိ ေျပာင္းျပန္လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ Layer Tab ကုိျပန္သြား၊ New Layer တစ္ခုေခၚၿပီး 
ခပ္ရင့္ရင့္ မီးခုိးေရာင္ (#494949) န႔ဲ Fill လုပ္လုိက္မယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ေစာေစာက ပိတ္ထားတ့ဲ Layer 
ေတြအကုန္ျပန္ဖြင့္ပါမယ္။ မူရင္း လူပံုပါတဲ့ Layer တစ္ခုသာ ပိတ္ထားပါမယ္။ 

 

ဒါဆုိရင္ ပံုအတုိင္းေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ 

 

`ကဲ... ရၿပီဗ်ိဳ႕...´ 

`ဟင့္အင္း၊ မႀကိဳက္ေသးဘူး၊ ဒီထက္နည္းနည္းေလး ခပ္႐ႈပ္႐ႈပ္ျဖစ္ေအာင္ စာသားေလး ဘာေလး ထည့္ေပးပါလား။ 
`ဟုတ္ၿပီဗ်ာ...၊ အဲဒီေတာ့ ပံုကုိ နည္းနည္းေရႊ႕ၿပီး ေနာက္ထပ္ Layer အသစ္တစ္ခုေခၚ၊ ၿပီးေတာ့ ခပ္႐ႈပ္႐ႈပ္ျဖစ္ေစမယ့္ 
လုိင္းေတြ ဆြဲလိုက္မယ္၊ ဆဲြၿပီးရင္ သိပ္မထင္ေအာင္ Soft Rounded Eraser Tool န႔ဲ ျပန္ဖ်က္လိုက္မယ္...´ 
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ေနာက္ထပ္ Layer တစ္ခုထပ္ေခၚၿပီး Photoshop မွာ ပါၿပီးသား ေညာင္ရြက္ပံု Brush န႔ဲ Paint လုပ္မယ္ဗ်ာ။ ၿပီးရင္ လုိတဲ့ 
စာတန္းေလး တစ္ခုႏွစ္ခု ထပ္ထည့္မယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့...  

 

`ကဲ... ေက်နပ္ၿပီလား မမတုိ႔ေရ...´ 

`သူ႔ပံုေတာ့ ဟုတ္သြားၿပီ၊ ကၽြန္မပုံကုိလည္း... အဲဒီအတုိင္း...´ 

`ေအာ္... ဒါေလးမ်ား ဒီမွာဗ်ာ...´ 

 

`အားပါး၊ လွတယ္ရွင့္... ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္၊ ေနာက္တစ္ပတ္ ကၽြန္မတုိ႔ အေဆာင္ကုိ 
ထမင္းစားၾကြပါလားရွင့္...´ 
`ဟုတ္ကဲ့... လာခ့ဲပါမယ္ဗ်၊ ဘာဟင္းခ်က္ေကၽြးမွာလဲ...´`အာလူးန႔ဲ ပဲဟင္း...´ 
`ဗ်ာ...´ 


