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၀တာေလးကုိ ပိန္ေအာင္လုပ္မယ္

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ မိမိျပင္လိုေသာ ဓါတ္ပံုကို photoshop မွာ ဖြင့္လိုက္ပါ။ File >> open (Key Ctrl +O) ။ သို႔မဟုတ္

Folder ထဲမွဓါတ္ပံုကို ေမာက္စ္ႏွင္႔ ဖိဆြဲကာ photoshop ထဲသို႔ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ Filter>>liquify ကို၀င္ပါ။ 

ေအာက္ပါပံုအတိုင္း Filter ေအာက္မွ liquify ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပင္ပါမည္။

ထို႔ေနာက္ liquify Box ေပၚလာပါမည္။ ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ပံုတြင္ ျမွား ျပထားသည့္ေနရာသို႔ 

ေမာက္စ္ကို ဖိကာ ျမွားအနီ အတိုကေလးျပထားေသာ ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ဆြဲပါ ။ Brush size ကို လိုသလိုျပဳျပင္ကာ

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။
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မိမိျပဳလုပ္သည္မွား မွားသြားလွ်င္ Ctrl+Z ကုိသံုးကာ ျပန္ျပင္ႏိုင္သလို၊ ေအာက္ပါပံုအတိုင္း Inverse All ကို

အသံုျပဳကာျပင္ႏုိင္ပါသည္။ Inverse All ကို အသံုးျပဳပါက မူလမျပင္ရေသးေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္သြားပါသည္။

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ၿပီးေသာအခါ အေအာက္ပါအတိုင္း ခ်စ္စရာ ခႏၶာကိုယ္ေလးျဖစ္သြားပါသည္။
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မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ၿပီၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ OK ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါပံုေလးအတိုင္း  ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားက်က်ေလး 

ျဖစ္သြားပါၿပီ။
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ခါးေသးလို႔ ရင္ခ်ီတဲ႔ပံုကေလးကို ရပါၿပီ။ မိမိခ်စ္သူထံသို႔ ပို႔လို႔ရပါၿပီ။ Liquify ကိုအသံုးျပဳကာ မ်က္လံုး၊ မ်က္ခံုး၊ မ်က္ႏွာမွ

အစ အရာအားလံုးကို ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ေသာသူကို ပိတ္ေအာင္ လည္းလုပ္ေပးႏိုင္သလို ပိန္ေေသာသူကိုလဲ

၀ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဖန္တီး ႏိုင္ၾကပါေစ

ေက်းဇူးတင္လွ်က္

                                              ဧရာေျမ
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ေနာက္ခံ background ကုိ စာလုံးပံု ထြင္းၾကမယ္

ဒီနည္းေလးနဲ႔လည္း ေတာ္ေတာ္လုပ္ျဖစ္တယ္။ photoshop စိတ၀္င္စားသူမ်ားအတြက္ ဒီနည္းေလးလည္း 

သိထားသင့္ပါတယ္။ ကဲလုပ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။

၁ ။အရင္ဆုံး ေနာက္ခံ background လုပ္ဖုိ႔အတြက္ file မွ open ျပီး မိမိၾကုိက္တဲ့ ပုံကုိ ယူလုိက္မယ္ဗ်ာ။ 

၂။ horizontal type tool ကုိ ယူလုိက္ပါတယ္။
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၃။ ျပီးရင္ background ေပၚမွာ မိမိၾကုိက္တဲ့စာလုံး ေရးလုိက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ Arial Black လုိ႔ ေရးလုိက္ပါတယ္။ 

၄။ ျပီးေတာ့ Layer မွ Rasterize မွ Type ကုိ ယူလုိက္ပါတယ္။ 
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၅။ layer tap မွာ background မွာ Indicates layer ကုိ ေဖ်ာက္လုိ္က္ပါတယ္။ မသိရင္ မ်က္လုံးပုံေလးပါ။ အနီနဲ႔ 

၀ ုိင္းျပထားပါတယ္။ click ေထာက္လုိက္ရင္ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

၆။ Select မွ Color Range ကုိ ယူလုိက္ပါမယ္။ 
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ရ။ Color Range box က်လာရင္ ဘာမွ လုပ္စရာမလုိပါဘူး။ ok ပဲ ေပးလုိက္ပါ။ 

၈။ Select မွ Inverse (shift+Ctrl+I) ကုိ ယူလိုက္ပါမယ္။ 
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၉။

(၁) ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း (1) ဆုိတဲ့ Indicates layer က ကုိ ေဖ်ာက္လုိက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ နားမလည္ရင္ 

မ်က္လုံးပုံေလးကုိ ေဖ်ာက္လုိက္ပါ။

(၂) 2 မွာျပထားတဲ့ Indicates layer ကုိ ျပန္ျပီး ေဖၚလုိက္ပါ။ click ေလးတစ္ခ်က္ နိပ္လုိက္တာနဲ႔ 

ျပန္ေပၚသြားပါလုိက္မယ္။ 
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၁၀။ Background ဆုိတဲ့အေပၚမွာ rightclick ေထာက္ျပီး Layer From Background ကုိ ယူလုိက္ပါ။ 

ူ၁၁။ layer box တက္လာရင္ Ok ေပးလုိက္ပါ။ 
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၁၂။ Select မွ Inverse (shift+Ctrl+I) ကုိ ယူလိုက္ပါမယ္။ 

၁၃။ ျပီးရင္ paste (Ctrl+C) ကုိ ယူလုိက္တယ္။ မိမိၾကုိက္တဲ့ ပုံတစ္ခုကုိ ထပ္ယူလုိက္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ 

ပုံထပ္မယူခ်င္ေတာ့လုိ႔..။ file မွာ new(Ctrl+N) ကုိယူလုိက္တယ္။ ျပီးရင္ အျဖဴေရာင္ background က်လာရင္ 

copy(Ctrl+V)ျပန္ခ်လုိက္တယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ မိမိလုိခ်င္တဲ့ ပုံေလးထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ 

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။                                                               မင္းကိုေထြး
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အေရာင္တစ္မ်ဳိးတည္းက်န္ေအာင္ လုပ္နည္း

ဒီနည္းေလးကေတာ့ အလွေလာက္တဲ့ေနရာ အသုံး၀င္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္လည္း အသုံး၀င္ပါတယ္။ လုပ္နည္းေတြေတာ့ 

အမ်ားၾကီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က color range ကေနျပီး လုပ္တဲ့နည္းကုိ ျပပါမယ္။ ပုိျပီးျမန္ဆန္ပါတယ္။ 

အခ်ိန္ကုန္သက္သာပါတယ္။ လုပ္ၾကည့္ရေအာင.္...>

အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္ ျပထားတဲ့တုိင္း အက်ၤီအနီေရာင္ေလး တစ္မ်ဳိးတည္းက်န္ေအာင္ လုပ္ရေအာင္ဗ်ာ။

၁။ ထုံးစံတုိင္း File မွ open မွ မိမိၾကုိက္ေသာ ဖုိတုိကုိ ယူလုိ္က္မယ္။
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၂။ Layer မွ Duplicate Layer ကုိ ယူလုိက္မယ္။

၃။ background layer ေဘာက္ေပၚလာရင္ ok ေပးလုိက္ပါ။
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၄။ ကဲ ဒီကလုပ္ခ်င္တဲ့ Color Range ကုိ ယူလုိက္တယ္။

၅။ Color Range box တက္လာရင္ အပုံမွာ နံပတ္ေလးေတြနဲ႔ ျပထားပါတယ္။ (၁)ကုိ အရင္ယူလုိက္မယ္။ (၂)က 

မိမိၾကုိက္ေသာ ေနရာကုိ ယူလုိက္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆုိ အက်ၤီေလးယူထားပါတယ္။ (၃)White matte ကုိလည္း 

ယူလုိက္မယ္။ (၄)က 116 ေလာက္ထားလုိက္ပါ။ မိမိၾကုိက္သလုိ ထားႏုိင္ပါတယ္။ (၅)ကေတာ့ OK ေပးလုိက္ေပါ့။
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၆။ အနီေရာင္ေးလ ၀ ုိင္းျပထားတဲ့ Add layer make ကုိ ယူလုိက္မယ္။ Add layer make ကုိ ယူလုိက္ရင္ 

background copy ဆုိတဲ့ box က လုိလုိတက္လာပါလိမ့္မယ္။

၇။ background ကုိ select ေပးလုိက္မယ္ဗ်ာ။
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၈။ Image မွ Adjistments မွ Gradient Map ကုိ ယူလုိက္မယ္။

၉။ အနီေရာင္ေလး ၀ ုိင္းျပထားတဲ့ White and black ကုိ ယူလုိက္ျပီး Ok ေပးလုိက္မယ္။
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၁၁။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္ေနတဲ့ ပုံေလး ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ေခ်ာတယ္မလား။ 

၀ ုိင္းစုခုိင္းသိမ္းကုိ ေျပာတာပါ။

က်န္တဲ့ color ေတြ အားလုံးက black and white ျဖစ္သြား အနီေရာင္ေလးက က်န္ခဲ့တယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ Color 

Range ကုိ မယူပဲ Polygonal lasso tool ကုိ ယူျပီးလုပ္လည္း ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ပုိျမန္သြားေအာင္ color range ကုိ 

ယူျပီး လုပ္ျပတာပါ။ အားေပးတဲ့ ေမာင္နမအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားေပးတဲ့လူဆုိလုိ႔ ရွိခ်င္မွ ရွိမွာကုိး....:P 

အမွားတာရွိရင္ ခြင့္လြတ္ၾကပါ...                                                         မင္းကိုေထြး
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effect လွလွေလးလုပ္ၾကည့္ရေအာင္

effcet လွလွေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္လုိ 

လုပ္ရလဲဆုိေတာ့ ဒီလုိပါ။ ေအာက္ကပုံေလးလုိေပါ့။

၁။ file မွ open မွ photo ကုိယူလုိက္မယ္။

၂။ layer box ကေနျပီး Duplicate layer ကုိ ယူလုိ္က္ပါမယ္။ 
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၃။ ok ေပးလုိက္ပါ။

၄။ layer box က normal မွ Soft Light ကုိ ေျပာင္းလုိက္ပါ။
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၅။ မႈလ background ကုိ delete လုပ္လုိက္ပါ။ 

၆။ က်န္ေနတဲ့ background copy ကုိ Duplicate layer ထပ္ခြဲလုိက္ပါ။
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၇။ Ok ေပးလုိက္ပါ။

၈။ Image မွ Adjustment မွ Desaturate ကုိယူလုိက္ပါ။
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၉။ background copy 2 ကုိ ထပ္ျပီး Duplicate layer ၂ ခါ ထပ္ခြဲမယ္ဗ်ာ။ ဒါဆုိရင္ Duplicate layer ခြဲထားတာ ၄ 

ခုေတာင္ ရွိျပီး။ 

၁၀။ ေအာက္ဆုံးက background copy ကုိ အေပၚဆုံးကုိ ဆြဲတင္မယ္။
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၁၁။ (1) ဆုိတဲ့ background copy 2 ကုိ select ေပးျပီး (2) ဆုိတဲ့ Filter မွ Blur မွ Motion Blur ကုိ ယူလုိက္မယ္။

၁၂။ Distance မွာ 10 ေပးျပီး Ok ေပးလုိက္ပါ။
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၁၃။ (1) ဆုိတဲ့ background copy 4 ကုိ ယူကုိ select ေပးျပီး (2) ဆုိတဲ့ Filter မွ Blur မွ Motion Blur ကုိ ယူလုိက္မယ္။

၁၄။ Distance မွာ 20 ေပးျပီး Ok ေပးလုိက္ပါ။
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၁၅။ background copy 3 ကုိ select ေပးျပီး normal မွာ screen ကုိ ေရြးယူလုိက္ပါ။

၁၆။ Tool က Elliptical Marquee tool ယူလုိက္မယ္။



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 26

၁၇။ Elliptical Marquee tool ကုိ အသုံးျပဳျပီး ပုံမွာ ၀ ုိင္းလုိက္မယ္။ ျပီးရင္ Create a Naw layer ကုိ ယူလုိက္ပါ။

၁၈။ (1) ဆုိတဲ့ layer 1 ကုိ အေပၚဆုံး ဆြဲတင္လုိက္မယ္။ (2) ဆုိတဲ့ Paint Bucket ကုိ ယူလုိက္မယ္။
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၁၉။ ၀ ုိင္းထားတဲ့ အထဲမွာပဲ right click ေထာက္လုိက္ရင္ Select Inverse ကုိယူလုိက္ပါ။ Ctrl+Shift+I ကုိ 

နိပ္လုိက္လည္းရပါတယ္။

၂၀။ ၀ ုိင္းရဲ႔ အျပင္ဘက္မွာ Paint Bucket ကုိ သြန္ခ်လုိက္ပါ။ အျဖဴေရာင္ေလး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
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၂၁။ Filter မွ Blur မွ Gaussian Blur ကုိ ယူလုိ္က္မယ္။

၂၂။ Gaussian Blur ေဘာက္တက္လာရင္ Radius ထဲမွာ 50 ေလာက္ ထားလုိက္ပါ။ ျပီးရင္ Ok ေပးလုိက္ပါ။ 

ခန္႔မွန္းေခ်ေပါ့။ မိမိ photo ရဲ႕ အလင္းေရာင္နဲဲဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ 
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ဒါဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္ေနတဲ့ effect လွလွေလး ရလာပါျပီး။ အားေပးတဲ့ 

ညီအကုိေမာင္နမမ်ားအားလုံးလုပ္ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ မရွင္းရင္ ကြ်န္ေတာ္ကုိ ျပန္ေမးႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္တင္လုိက္တဲ့ပုံက နဲနဲမ်ား ရုိင္းေနခဲ့သည္ ရွိရင္ ခြင့္လြတ္ပါခင္ဗ်ား။

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။                                                                         မင္းကိုေထြး
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photoshop နဲ႔ စာလံုးကုိ Animation လုပ္နည္း

ဒီနည္းေလးကေတာ့ ရွင္းျပရတာ နည္းနည္းေတာ့ ခက္တယ္..ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ဖတ္ပါခင္ဗ်ား...

ကုိနာမည္ကုိ အေရာင္စုံေလးေတြ ေျပာင္းၾကည့္ၾကမယ္..။ ဖုိရမ္ေတြမွာ တင္လုိ႔ရတာေပါ့ဗ်ာ..။

၁။ file မွာ new(Ctrl+N) ကုိ ယူလုိက္မယ္..။

၂။ Preset မွာ Photo ကုိ ေရြးလုိက္မယ္..Size ကုိေတာ့ Landscape, 2*3 ထားတာေပါ့။ ကုိယ္ၾကုိက္သလုိ ထားလည္း 

ရပါတယ္ဗ်ာ..။ 
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၃။ စာေရးဖုိ႔အတြက္ Tools က Horizontal Type Tool ကုိ ယူလုိ္က္မယ္.

၄။ ျပီးေတာ့ မင္းကုိေထြးလုိ႔ ေရးလုိက္မယ္ဗ်ာ..။ စာလုံး အေရာင္နဲ႔ size ကုိလည္း မိမိၾကုိက္သလုိ ထားႏုိင္ပါတယ္.။
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၅။ စာလုံးကုိ အလွျပင္ဖုိ႔အတြက္ Add a layer style က Blending Options ကုိ ယူလုိက္တယ္ဗ်ာ။ မိမိၾကုိက္တဲ့ style 

လုပ္လုိ႔ရပါတယ္.။

၆။ Style ကုိ သြားျပီး Nebula ကုိ ယူလုိက္တယ္..။ ကြ်န္ေတာ္ အနီေရာင္ေလး ၀ ုိင္းေပးထားပါတယ္။
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ရ။ ျပီးေတာ့ Drop Shadow ကုိ Check ေပးလုိက္တယ္။ ညာဘက္ Structure မွာ Opaticy မွာ 100 ထားလုိက္တယ္။ 

Angle မွာ -164 ထားတယ္။ Distance မွာ 6 ထားတယ္။ Spreade နဲ႔ szie မွာ 0 ထားလုိက္တယ္ဗ်ာ..။ 

အနီေရာင္ေလးေတြ ၀ ုိင္းေပးထားကုိ ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။

၈။ ဒါဆုိရင္ ေအာက္က စာလုံးလုိ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္.။

၉။ ျပီးရင္ JPEG နဲ႔ ကုိယ္ ၾကုိက္တဲ့ ေနရာမွာ Save လုိက္ပ္ခင္ဗ်ာ။ အားလုံး သိမယ္ထင္လုိ႔ ပုံေတာ့ 
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ဆြဲမျပေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

၁၀။ ေနာက္ထပ္ စာလုံးတစ္ခု ထပ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ file မွာ new(Ctrl+N) ကုိ ယူလုိက္မယ္..။

၁၁။ Preset မွာ Photo ကုိ ေရြးလုိက္မယ္..Size ကုိေတာ့ Landscape, 2*3 ထားတာေပါ့။ ကုိယ္ၾကုိက္သလုိ ထားလည္း 

ရပါတယ္ဗ်ာ..။ ဒါေပမယ့္ ပထမကုိယူထားတဲ့ size နဲ႔ေတာ့ တူပါေစေနာ္။

၁၂။ စာေရးဖုိ႔အတြက္ Tools က Horizontal Type Tool ကုိ ယူလုိ္က္မယ္.
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၁၃။ ျပီးေတာ့ မင္းကုိေထြးလုိ႔ ေရးလုိက္မယ္ဗ်ာ..။ စာလုံး အေရာင္နဲ႔ size ကုိ ပထမ ကုိယ္ယူထားတဲ့ စာလုံး size နဲ႔ 

တူေအာင္ ထားရမယ္။

၁၄။ စာလုံးကုိ အလွျပင္ဖုိ႔အတြက္ Add a layer style က Blending Options ကုိ ယူလုိက္တယ္ဗ်ာ။ မိမိၾကုိက္တဲ့ style 

လုပ္လုိ႔ရပါတယ္.။
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၁၅။ Style ကုိ သြားျပီး Puzzle ကုိ ယူလုိက္တယ္..။ ကြ်န္ေတာ္ အနီေရာင္ေလး ၀ ုိင္းေပးထားပါတယ္။

၁၆။ ျပီးေတာ့ Drop Shadow ကုိ Check ေပးလုိက္တယ္။ ညာဘက္ Structure မွာ Opaticy မွာ 100 ထားလုိက္တယ္။ 

Angle မွာ -164 ထားတယ္။ Distance မွာ 6 ထားတယ္။ Spreade နဲ႔ szie မွာ 0 ထားလုိက္တယ္ဗ်ာ..။ 

အနီေရာင္ေလးေတြ ၀ ုိင္းေပးထားကုိ ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။
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၁ရ။ ျပီးရင္ ဒီလုိ စာလုံးေလး ထြက္လာပါလုိက္မယ္။ save လုိ႔ ျပီးရင္ ပထမ save ထားတဲ့ စာလုံးေကာ အခု save 

လုိက္တဲ့ စာလုံးေကာ close လုိက္ပါ။

၁၈။ ျပီးရင္ေတာ့ ပထမ save ထားတဲ့ စာလုံးနဲ႔ ဒုတိယ save လုိက္တဲ့ စာလုံးကုိ မိမိ သိမ္းထားတဲ့ ေနရာက 

ျပန္ယူလုိက္ပါမယ္..။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ေစာေစာက ဘာလုိ႔ close ခုိင္းလည္း ဆုိေတာ့ ေစာေစာက 

စာလုံးေတြက Animation လုပ္ရင္ လုပ္လုိ႔ေတာ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ background ၾကီး ပါလာေတာ့ လုပ္လုိ႔ 

အဆင္မေျပလုိ႔ပါ။..ရတဲ့ နည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္ စမ္းၾကည့္တဲ့ အတုိင္းလုပ္ထားလုိ႔ပါ။
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၁၉။ နစ္ခုလုံးက Photoshop ထဲ ျပန္ေရာက္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ Rectangular Marquee Tool ကုိ ယူလုိက္ပါ.။

၂၀။ ပထမ save ထားတဲ့ စာလုံးကုိ Rectangular Marquee Tool နဲ႔ ၀ိုင္းလုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့ Ctrl+C ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။

၂၁။ ျပီးေတာ့ ဒုတိယစာလုံးအေပၚမွာ Ctrl+V ကုိ ခ်လုိက္ပါ။ ပုံမွာ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ 

1 ဆုိတဲ့ ေနရာထဲမွာ Opacity မွာ 44% ေလာက္ ထားျပီး စာလုံးခ်င္း တစ္ထပ္တည္း ၾကေအာင္ ညုိလုိက္ပါ။

Opacity ကုိ ဘာလုိ႔ သုံးလည္း ဆုိေတာ့ % ေတြ နည္းလာရင္ စာလုံးကလည္း မိန္လာပါလုိက္မယ္။ အဲဒါဆုိရင္ 

ဒုတိယစာလုံေကာ ပထမစာလုံးေကာ ျမင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။

2 မွာ ျပထားတဲ့ အတုိင္း ညိုလုိက္ပါ။ ညုိလုိ႔ျပီးသြားျပီ ဆုိရင္ေတာ့ Opacity ကုိ 100% ပဲ ျပန္ထားလုိက္ပါ။



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 39

၂၂။ Window မွ Animation ကုိ ယူလိုက္ပါ။

၂၃။ ျပီးေတာ့ Animation box ေလး က်လာရင္ Make Frames from layers ကုိ ယူလုိက္ပါခင္ဗ်ား..
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၂၄။ Animation box ထဲမွာ ပထမစာလုံးေကာ ဒုတိယစာလုံးေကာ ေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။

နစ္ခုလုံးကုိ Ctrl ကုိ ဖိျပီး select ေပးလုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့ 0.2 second ေပးလုိက္ပါ။ မိမိၾကုိက္သလုိေပးပါ။ဒါဆုိရင္ 

စာလုံးေလးက အေရာင္စုံသြားေနလိမ့္မယ္။ မသြားရင္ Animation box ထဲက play ဆုိတာေလး နိပ့္လုိက္လုိ႔ရပါတယ္။ 

၂၅။ ျပီးရင္း save ေတာ့မွာပါ။ save တဲ့အခါမွာေတာ့ Save For Web & Devices နဲ႔ save ပါ။ GIF file type ေပါ့။
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၁၆။ ျပီးရင္ေတာ့ မိမိၾကုိက္တဲ့ေနရာမွာ save လုိက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ ေအာက္က စာလုံးေလးလုိ အေရာင္းေလးေတြ ေျပာင္းေနပါလိမ့္မယ္။
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အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

                                                                        

မင္းကိုေထြး
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photoshop နဲ႔ အကၤ် ီကို Animation လုပ္နည္း

ကဲေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ အကၤ် ီကုိ အေရာင္ေျပာင္းၾကည့္ရေအာင္။

လုပ္နည္းကေတာ့ တူတူပါပဲ။ ဘာမွ မခက္ပါဘူး။ မသိခင္ေလးပဲ ခက္ေနတာပါ။ သိသြားရင္ေတာ့ ေအာ္ 

ေတာ္ေတာ္လြယ္ပါလားလုိ႔ ထင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အားတုိင္း ေရးသြားပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ဳိး ပုံေလးေတြနဲ႔ 

တစ္ခါတစ္ခါ ရွင္းျပဖုိ႔က အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုိ႔တင္တာ ေနာက္က်ရင္ ေတာင္ပန္းပါတယ္။

ကဲ..ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတာကေတာ့...ဒီလုိ

၁။ File ကုိ open ျပီး photo ကုိယူလုိက္မယ္.

၂။ Rectangular Marquee Tool ကုိ ယူလုိက္ျပီး photo ေပၚမွာ ၀ ုိင္းလုိက္မယ္။ ပုံမွာ ျပထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 

Ctrl+C ကုိ နိပ္ျပီးေတာ့ Ctrl+V ကုိ အဲဒီ photo အေပၚမွာပဲ နိပ္ခ်လုိက္ပါမယ္။ 
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၃။ Tools မွ Polygonal Lasso Tool ကုိ ယူလုိ္က္မယ္။

၄။ Polygonal Lasso Tool ကုိ အသုံးျပဳျပီးေတာ့ ပုံမွာ အကၤ်ီနဲ႔ ခါးပတ္ကုိ ၀ ုိင္းလုိက္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက 

အကၤ်ီကုိေတာ့ ၀ ုိင္းလုိ႔ ရျပီး ခါးပတ္ကုိေတာ့ ၀ ုိင္းလုိ႔ မရတာမ်ဳိးျဖစ္တက္တယ္။ ဘာလုိ႔ မရတာလည္း ဆုိေတာ့ ခါးပတ္နဲ႔ 

အကၤ်ီက ဆက္စပ္မႈမရွိလုိ႔ပါ။ ခါးပတ္ကုိ ၀ိုင္းလုိက္ရင္ အကၤ်ီမွာ ၀ ုိင္းထားတာ ေပ်ာက္သြားတာေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ခါးပတ္ကုိ 

၀ ုိင္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ shift key ေလးကုိ ဖိျပီး ၀ ုိင္းပါ။ ဒါဆုိရင္ အဆင္ေျပပါျပီ။
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၅။ ၀ ုိင္းလုိ႔ ျပီးသြားျပီ ဆုိရင္ေတာ့ အေရာင္ေလးေတြ ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ Image မွာ Adjustment မွ Hue/Saturation 

(Ctrl+U) ကုိ ယူလုိက္ပါ။

၆။ Hue ကုိ +101 ေလာက္ေပး ၊ Saturation +13 ေလာက္ေပးပါ။ ကုိၾကုိက္တဲ့ အေရာင္ကုိ ကုိေပးေပါ့။
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ရ။ ဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေပးထားတဲ့ ခရမ္းေရာင္ေလးေတာ့ ထြက္လာပါျပီ။ Adnimation လုပ္ဖုိ႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။

၈၊ Window မွ Adnimation ကုိ ယူလုိက္မယ္ဗ်ာ။ 
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၉။ ျပီးရင္ Adnimation box က်လာရင္ Make Frames for layers ကုိ ယူလုိ္က္မယ္။Adnimation box မွာ ပုံနစ္ပုံ 

ေပၚလာတာေတြ႔ရမယ္။

၁၀။ ျပီးရင္ေတာ့ ပုံနစ္ပုံလုံးကုိ Ctrl key ကုိ ဖိျပီး select ေပးလုိ္က္မယ္။ second ကုိ 0.2 second ေပးလုိက္မယ္



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 48

၁၁။ ျပီး play ဆုိတာေလးကုိ နိပ္လုိ္က္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ၀ိုင္းစုခိုင္ခုိင္းရဲ႔ အကၤ်ီေလးမွာ အေရာင္နစ္မ်ဳိးေျပာင္းေနတာ ေတြ႔ရမယ္။

၁၂။ save ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရင္လုိ save as တုိ႔နဲ႔ မသိမ္းပဲနဲ႔ Save For Web & Divices(Ctrl+Shift+Alt+S)

ကုိ နဲ႔ save လုိက္မယ္။



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 49

13။ save တဲ့ box ေလး ေပၚလာရင္ မိမိၾကုိက္တဲ့ေနမွာ save လုိက္ပါခင္ဗ်ာ။

ဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္ေနတဲ့ ပုံေလး ထြက္လာပါျပီ။

ၾကည့္ၾကည့္ပါခင္ဗ်ာ။



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 50

အားေပးၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Photoshop Magic Wand Tool ရဲ႕ အသံုး၀င္ပုံ

Magie Wand Tool ရဲ႕ အသုံး၀င္ပုံကေတာ့ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ေတြမွာ ေနာက္ခံအေရာင္ တစ္ေရာင္တည္း 

ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာဆုိရင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျပီး..ပုိျပီးျမန္ဆန္ေစပါတယ္..photoshop 

လုပ္တဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ဒီနည္းကုိ သုံးၾကလုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိၾကပါတယ္..

ကြ်န္ေတာ္ရည္ရြယ္တာကေတာ့ မသိေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ပါ..Magic Wand Tool ကုိ မသုံးပဲ

ေနာက္ခံအေရာင္ တစ္ေရာင္တည္းရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ..ျဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္ရင္ Magie Wand Tool ကုိ မသုံးပဲ 

Polygonal Lasso Tool ကုိ သုံးေနမွာ စုိးလုိ႔ပါ..Polygonal lasso Tool ကေတာ့ အေနာက္ခံကာလာက တစ္ေရာင္တည္း 

မဟုတ္ပဲ ရႈပ္ေထြေနမွသာသား အသုံးျပဳလုိ႔ေကာင္းတယ္..ဒီနည္းက အခ်ိန္လည္းၾကာေစတယ္..

ဒါေၾကာင့္ Magie Wand Tool ကုိ သုံးတာပါ..

ဘယ္လုိ အသုံ၀င္လည္း ဆုိတာ ေအာက္မွာ ပုံေလးနဲ႔တကြ ရွင္းျပထားပါတယ္..

၁။Magie Wand Tool ဘယ္ေနရာမွာ ရွိလည္း ဆုိတာ ၾကည့္ရေအာင္..
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၂။Magie Wand ကုိ သိျပီ ဆုိရင္ေတာ့ File မွ open (Ctrl+O) ကုိ အသုံးျပဳျပီး ပုံကုိ ယူလုိက္ပါတယ္..

၃။ အေနာက္ခံ ကာလာ(background) ေနရာမွာ Magie Wand Tool အစက္ကုိ သြားခ်လုိက္ပါ..
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၄။ အစက္ခ်လုိ႔ ျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ ကာလာတူတဲ့ေနရာေတြကုိ Select ေပးသြားတာ ေတြ႕ရပါလုိက္မယ္.

ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြက ကာလာေလး တူသလုိနဲ႔ နဲနဲစီ ကြဲေနတဲ့ေနရမ်ဳိးရွိေနတက္တယ္..

ဒဲဒီလုိမ်ဳိးေနရာမွာ Shift key ကုိ ဖိျပီးေတာ့ အစက္ခ်လုိက္ပါ..တစ္ခ်ဳိ႔ေနရာ ကြင္းစက္မမိပဲ ေနတက္တဲ့ေနရာမ်ဳိး..

ဥပမာ_လက္ေတြၾကားကုိ ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာလည္း Shift key ကုိ ဖိျပီး အစက္ခ်လုိက္ရင္ သူနဲ႔ 

အေနာက္ခံကာလာတူတဲ့ ေနရာေတြ အားလုံးကုိ Select ေပးတာ ေတြ႔ရပါလုိက္မယ္..ေအာက္ကပုံမွာ ၾကည့္လုိက္ပါ.

Shift key ဖိထားတဲ့ပုံ.

shift key ဖိထားျပီးလုိ႔ အားလုံး select လုပ္ျပီးသြားတဲ့ပုံ
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၅။ Select အားလုံးလုပ္ျပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ Select မွ Inverse (Ctrl+Shift+I) ကုိ ယူလုိက္ပါတယ္..ဘာျဖစ္လုိ႔ Inverse 

ကုိ ယူရလည္း ဆုိေတာ့ သူက Inverse မေပးထားရင္..တစ္ျခား background ကုိ ခ်ိန္းဖုိ႔အတြက္ copy ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ 

လူပုံပါမလာပဲ အေနာက္ခံ background ၾကီးပါလာပါတယ္.. ကုိက လူပုံကုိ ျဖတ္ထုတ္ခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ Inverse 

ေပးလုိက္မွပဲ select က လူပုံကုိ select သြားပါတယ္..ဒါမွလည္း ကုိလုိခ်င္တဲ့ လူပုံကပါလာပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ 

Iverse ကုိ ယူလုိက္တယ္..

၆။ Inverse လုပ္ျပီးမွာေတာ့ Adit မွာ copy(Ctrl+C) ကုိ ယူပါမယ္..
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ရ။ တစ္ျခား background မွာ သြားထည့္ရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့..အဲဒီအတြက္ တစ္ျခားပုံကုိ

file မွာ open(Ctrl+O) ကုိ ယူလုိက္ပါမယ္.

၈။ ပုံယူလုိ႔ ျပီးျပီဆုိေတာ့ No ၆ က copy ယူထားလုိ႔..ဒီ background အေပၚမွာ Adit မွ paste(Ctrl+V) လာခ်ပါတယ္.
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၉။ Paste လာခ်ေတာ့ ပုံက ေသးေနေတာ့ Free Tranform (Ctrl+t) ကုိ ယူလုိက္ပါမယ္..ပုံကုိ Background နဲ႔ 

ကုိက္ညီေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ပါ

၁၀။ Free Tranform ကုိ အသုံးျပဳျပီး ၀ ုိင္းစုခုိင္သိန္းပုံကုိ background နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ညွိလုိက္မယ္..

ကဲ..အားလုံးျပီးမွာေတာ့ အရမ္းကုိ လွပတဲ့ ပုံတစ္ပုံထြက္လာပါျပီ....Magie Wand Tool ရဲ႕ အသုံး၀င္ပုံကေတာ့ 

ေတြ႕ျပီေနာ.္..ဒီေနရာမွာတင္မကဘူး..တစ္ျခားေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳလုိ႔ရပါတယ္..



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 56

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

အမွားပါရင္ ခြင့္လြတ္ပါ..

မင္းကိုေထြး
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ေရစက္ကေလး တင္ၾကမယ္

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ... 

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ႔ ခ်ယ္ရီရြက္ေလးေပၚမွာ ေရစက္ေလးတင္ေနတဲ႔ ပံုေလးကို ဖန္တီးသြားပါ႔မယ္ ... ဘာလဲေတာ႔ 

မသိဘူးေပါ႔ဗ်ာ ... ကဗ်ာေတြ စာေတြ မသိေတာ႔လဲ ရိုးရိုးေရစက္ေလးေပါ႔ ... ဟီး ... အမွားပါရင္လဲ 

နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါေနာ္ ...

ပထမဆံုအေနနဲ႔ Photoshop ထဲကေန သစ္ရြက္ပံုေလးကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ Ctrl+O (သို႔မဟုတ္) File>>Open>>..... ။ 

ၿပီးလွ်င္ Elliptical Marquee Tool ကို အသံုးျပဳကာ သစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေရစက္တင္ခ်င္ေသာေနရာေလးမွာ သင့္ေတာ္ရံု 

ဘဲဥပံုေလးဆြဲလိုက္ပါ။ 

ပံုတြင္ျပထားေသာ အ၀ုိင္းပံုေလးကိုေတြ႔ျမင္ၾကရပါ႔မယ္။ 
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ထို႔ေနာက္ Filter >> Sharpen >> Unsharp Mask ကိုသြားပါ။

ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါပံုေလးအတိုင္း ျဖည့္လိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ OK ေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Filter >> Distort >> Spherize ကို၀င္ပါ။ 

OK ေပးလိုက္လွ်င္ Box တစ္ခုေပၚလာပါမည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္လိုက္ပါ။
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OK ေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Layer Box မွ Layer ေပၚသို႔ ေမာက္စ္ကိုေထာက္ၿပီး Ctrl+J ႏွိပ္ၿပီး ေကာ္ပီကူးလုိက္ပါ။ layer 

box တြင္ layer အသစ္တစ္ခုေပၚလာမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါဆင့္မ်ားအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

Layer >> Layer Style >> Blending Option

Box တစ္ခုေပၚလာပါမည္။ Drop Shadow ကို ေရြးလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္လိုက္ပါ။
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OK ကို မေပးပါႏွင့္ဦး ။ ေနာက္ထပ္ တစ္ဆင့္က်န္ပါေသးသည္။ Inner Shaw ကို ေရြးလုက္ပါ။ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ျဖည့္လုိက္ပါ။ 

ၿပီးွလွ်င္ OK ေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါပံုတြင္ ျမွားျပထားေသာေနရာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။(New layer 

ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ Ctrl+Shift+N ကိုႏွိပ္ကာ ok ေပးလိုက္လွ်င္လည္းရပါသည္။) 
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layer အသစ္တစ္ခုေပၚလာပါလိမ္႔မည္။ ထို႔ေနာက္ ပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း Brush Tool ကိုေရြးလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ 

Brush size ကို ၁၀ ထားလိုက္ပါ။ ပံုတြင္ျပထားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရစက္ဆြဲထားေသာ ေနရာေပါတြင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အျဖဴေရာင္ အစက္ေလးတစ္စက္ခ် လိုက္ပါ။ 
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ၿပီးလွ်င္ Filter >> Blur >> Gaussian Bluer ကိုသြားပါ။

Box တစ္ခုေပၚလာပါလိမ္႔မည္။ Radius ကို 1.5 pixels ထားၿပီး OK ေပးလိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ file >> Save as ကိုသြားၿပီး JPEG file type ျဖင့္ save လုိက္ပါ။ ယခုဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ခ်ယ္ရီရြက္ကေလးေပၚတြင္ ေရစက္ေလးတင္ေနပါလိမ္႔မည္။ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ .... 

ေလးစားလွ်က္ 

ဧရာေျမ
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ပံုရိပ္တစ္ခုဖန္တီးျခင္း

Photoshop မွ လိုအပ္ေသာ ပံုကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ (ယခုေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုအသံုးျပဳထားပါသည္)

File>>open >> .......... ( Key => Ctrl+O)

လိုအပ္ေသာ ပံုမ်ားကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ လက္ပေတာ႔ ပံုေလးကို ျပဳျပင္သြားပါမည္။ လက္ပ္ေတာ႔ ပံုသည္

အမဲေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အသံုးျပဳမည့္ ေနာက္ခ ံ Background ပံုတြင္ အျဖဴေရာင္မ်ားကို အသားေပး

အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပ္ေတာ႔ကို အျဖဴေရာင္သုိ႔ အရင္ေျပာင္းရပါမည္။ 

ေအာက္ပါအတိုင္းအဆင့္ဆင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

Image >> Adjustments >> Invert  (Key =>  Ctrl+I)
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လက္ပ္ေတာ႔အေရာင္သည္ အျဖဴေရာင္သို႔ေျပာင္းသြားပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္ ကလိမ္ကက်စ္က်လိုုက္ တာပါ။

အျဖဴေရာင္ရွာရမွာ ပ်င္းလို႔ ရွိတဲ႔အေရာင္ကိုပဲ အသံုးျပဳလိုက္ျခင္းပါ။ နားလည္ေပးၾကပါေနာ္။) ထို႔ေနာက္ ထို႔ေနာက္ Move 

tool ကို အသံုးျပဳကာ လက္ပ္ေတာ႔ ပံုကို ေနာက္ခံ ပံုထဲသို႔ ေမာက္စ္ကို ဖိကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆြဲထည့္လိုက္ပါ။

လက္ပ္ေတာ႔ပံုသည္ ေနာက္ခံ ပံုထဲသို႔ ေရာက္သြားပါသည္။ Layer Box တြင္ Background ပံု Layer နွင့္ လက္ပ္ေတာ႔ပံု

layer ႏွစ္ခုကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရပါမည္။
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လက္ပ္ေတာ႔ပံုတြင္ ေဘးမွ အမဲမ်ားပါေနပါေသးသည္။ ထိုအမဲေရာင္ေဘးသားမ်ားကို  Magic Word Tool ကိုအသံုးျပဳကာ

လက္ပ္ေတာ႔ပံုရွိ အမဲေရာင္ေဘးသားေပၚကို ေထာက္လိုက္ပါ။ အနက္ေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ္႔မည္။

ထိုအခါ အနက္ေရာင္ရွိေသာ ေဘးသားအားလံုး၏ ပတ္လည္တြင္ မ်ည္းတိုကေလးမ်ား

ပါတ္လည္ေျပးေနသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ Magic Word Tool ၏ သေဘာမွာ စပ္ဆက္ေနေသာ အေရာင္တူမ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္သည့္သေဘာရွိပါသည္။
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ထိုသို႔ မ်ည္းတိုကေလးမ်ား ပါတ္လည္ေျပးေနၿပီးဆိုလွ်င္ Keyboard ေပၚရွိ Delete Key (Del) ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အနက္ေရာင္အားလံုး ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Keyboard မွ Ctrl+D 

ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အရာမ်ားကို ဖ်က္လိုက္ျခင္း (Deselect) ျဖစ္ပါသည္။ လက္ပ္ေတာ႔ 

ေလးသာက်န္ခဲ႔ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ပ္ေတာ႔ေလးကို Move Tool ကိုအသံုးျပဳကာ မွန္စားပြဲေလးေပၚသို႔ ေရြးလိုက္ပါ။
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လက္ပ္ေတာ႔သည္ အနည္းငယ္ႀကီးေနပါလိမ္႔မည္။ မွန္စားပြဲႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ အရြယ္အစားသို႔ ေရာက္ေအာင္ 

ေျပာင္းလဲပါမည္။

Edit >> Free Transform  (Key =>  Ctrl+T)
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လက္ပ္ေတာ႔ ပံု၏ ပါတ္လည္တြင္ ေလးေထာင့္ကြက္ကေလး ေပၚလာပါမည္။ Shift ကိုႏွိပ္ထားၿပီး မိမိႀကိဳက္ရာ ေထာင့္မွာ 

ေမာက္ကိုဖိကာ ခ်ဳံ႕ႏိုင္ခ်ဲ႔ႏိုင္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။Shift Key ကိုမႏွိပ္ဘဲ ျပဳလုပ္ပါက ပံုသည္ အခ်ဳိးညီစြာ

ခ်ဳံ႕ႏိုင္ခ်ဲ႕ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။)
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မိမိစိတ္ႀကိဳက္အရြယ္အစားသို႔ေရာက္လွ်င္ Enter တစ္ခ်က္ေခါက္လိုက္ပါ။ ေလးေထာင့္ကြက္ေလး 

ေပ်ာက္သြားပါလိမ္႔မည္။ Move tool ကိုအသံုးျပဳကာ မိမိႀကိဳက္ရာေနရာသို႔ ေရြ႕လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မွန္စားပြဲေပၚတြင္

လက္ပ္ေတာ႔ အရိပ္ေလးကို ဖန္တီးပါမည္။ Ctrl ႏွင့္ + ကိုတြဲႏွိပ္ၿပီး Zoom ကိုခ်ဲ႔လိုက္ပါ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ရန္

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ထားလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ လက္ပ္ေတာ႔ layer ကို Copy ကူးလိုက္ပါ။ (Layer Box တြင္ လက္ပ္ေတာ႔ layer 

ကိုေထာက္ကာ Ctrl+J ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ)။ layer box တြင္ layer သံုးခုရွိေနပါလိမ္႔မည္။ ဒုတိယ layer ကို ေရြးလိုက္ပါ။
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လက္ပ္ေတာ႔ အနားသားမ်ား အရမ္းထင္ရွားကာ ေနာက္ခံကာလာနွင့္ လိုက္ဖက္မႈသိပ္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Bluer Tool ျဖင့္

အနည္းငယ္ ၀ါးလိုက္ပါ။
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Brush size ကို သင့္ေတာ္ရံု (၁၃ ထားလိုက္ပါ) ထားၿပီး Strength ကို ၅၀ ထားလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ လက္ပ္ေတာ႔

အနားတစ္ေလွ်ာက္ ေမာက္စ္ျဖင့္ ဖိကာ ၀ါးေပးလိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ လက္ပ္ေတာ႔ အရိပ္ဖန္တီးရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

Edit >> Transform >> Flip Vertical
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လက္ပ္ေတာ႔ သည္ေျပာင္းျပန္ေပၚလာပါမည္။ Free Transform ကို သံုးကာ အရိပ္ပံုဖန္တီးပါမည္။ Ctrl+T ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

လက္ပ္ေတာ႔ပံုတြင္ ေလးေထာင့္ကြက္ေလးေပၚလာမည္။ ေလားေထာင့္ကြက္ ၏အလည္တြင္ Center Point 

တစ္ခုေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။ ထို Center Point  ေနရာမွ လြဲၿပီး ေလးေထာင့္ကြက္ အတြင့္ရွိ မည္သည္းေနရာကိုမဆိုေထာက္ကာ

ပံုကို ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပထမဆံုး ပံုတြင္ျပထားသည့္ေနရာအတိုင္းေရြ႕လိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ Enter တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ ေလားထာင့္ကြက္ေလး ေပ်ာက္သြားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Eraser Tool ကို အသံုးျပဳကာ

ပိုေနေသာ အပိုင္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါမည္။
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ၿပီးလွ်င္ Layer Box တြင္ ထို အရိပ္ layer ကို Overlay ေပးပါ။
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ထို႔ေနာက္ Layer Box မွ မူရင္းလက္ပ္ေတာ႔ ပံု layer (အေပၚဆံုးမွ) ကိုေရြးပါ(ကလစ္ေထာက္ပါ) ။ Polygonal Lasso 

Tool ကိုအသံုးျပဳကာ ပံုတြင္ျပထားသည့္ေနရာအား ေမာက္စ္ႏွင္ ေထာက္ကာ ေထာက္ကာ ေရြးလိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ Layer box မွ အေပၚဆံုး layer ကိုေထာက္လိုပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လုပ္ပါ။

Edit >> Transform >> Flip Vertical

ၿပီးလွ်င္ ပံုကိုေအာက္ပါအေနအထားအတုိင္းေရာက္ေအာင္ ေရြ႕လိုက္ပါ။
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ၿပီးွလွ်င္ Enter တစ္ခ်က္ေခါက္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Layer box မွ ေပၚဆံုး layer ကို ေအာက္ပါအတိုင္း လက္ပ္ေတာ႔ layer 

ေအာက္သို႔ ေမာက္စ္ျဖင့္ ဖိဆြဲကာေရႊ႕လိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ အထက္ပါနည္းအတိုင္း Overlay ေပးလိုက္ပါ။ အထက္တြင္ရွင္းျပၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္

အထက္ကနည္းအတိုင္းပင္ Polygonal Lasso Tool ကိုအသံုးျပဳကာ ေအာက္ပါပံုအတုိင္းအရိပ္တစ္ခု ထပ္ဖန္တီးပါ။

ပံတြင္ပါသည့္အတိုင္းေရြးလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Layer Box မွ လက္ပ္ေတာ႔ပံု layer ကိုကလစ္ေထာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Ctrl+J 

ႏွိပ္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ Edit >> Transform >> Flip Vertical

ေအာက္ပါပံုအေနအထားအတိုင္းေျပာင္းလိုက္ပါ။
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ၿပီးလွ်င္ Enter တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ယခုဖန္တီးလိုက္ေသာ layer ကုိ လက္ပ္ေတာ႔ layer ေအာက္ကို ေရႊ႕လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္

Overlay ေပးလိုက္ပါ။ (လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။)

ယခုဆိုလွ်င္ လက္ပ္ေတာ႔ေလးဟာ မွန္စားပြဲေပၚကိုေရာက္သြားပါၿပီ။
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ဒီနည္းအတိုင္း မိမိႀကိဳက္သလို အရိပ္ကေလးမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ .... 

ေလးစားလွ်က္

ဧရာေျမ
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ကဒ္ေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္

ဒီေန႔ေတာ႔ Valentine's Day ကလည္း နီးလာၿပီဆိုေတာ႔ Valentine's Card ေလး တစ္ခုေလာက္ စမ္းၿပီး လုပ္ၾကည့္ဖို႔ 

စိတ္ကူးေပၚလာပါတယ္။ ပထမဆံုး ေတာ႔ အသံုးျပဳခ်င္တဲ႔ ႏွင္းဆီပန္းေလးကို Google မွာ ရွာလုိက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ 

ႏွင္းဆီ နီနီ ရဲရဲကိုပဲ သေဘာက်တယ္။ ႏွင္းဆီပန္းအနီေရာင္ရဲ႕ သေကၤတဟာ နက္ရႈိင္းတဲ႔ ခ်စ္ေမတၱာလို႔ 

ေဖာ္ညႊန္းတယ္လို႔ အဆိုရွိခဲ႔ပါတယ္။ Google ကေန rose images လို႔ ရိုုက္ရွာလိုက္တယ္။ ႀကိဳက္တဲ႔ ပန္းေလးေတြကို 

ယူလိုက္တယ္။ ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ Photoshop ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Ctrl+N ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ Box တစ္ခု 

ေပၚလာပါလိမ္႔မယ္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္လိုက္ပါ။

Background Color ထားလိုက္ျခင္းမွာ Background Color အနက္ေရာင္ကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 

မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏွင္းဆီပန္း ကို Photoshop ထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါ။ ႏွင္းဆီပန္းပံုကို ေစာေစာက ျပဳလုပ္ထားေသာ 

ေနာက္ခံအနက္ေရာင္ ပံုထဲသို႔ ဆြဲထည့္လိုက္ပါ။
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ႏွင္းဆီပန္းေတြကိုပဲ လိုခ်င္တဲ႔အတြက္ ေဘးနားက အျဖဴေရာင္ေနာက္ခံကို ဖ်က္ျပစ္ပါမယ္။ Magic Tool ကိုေရြးလိုက္ပါ။ 

ၿပီးလွ်င္ ႏွင္းဆီေဘးက အျဖူေရာင္ကို ေထာက္လိုက္ပါ။ Delete Key ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ 

ၿပီးသြားရင္ Ctrl+D ကိုႏွိပ္ပါ။ က်န္တဲ႔အပိုင္းကို ဆက္ၿပီး ဖ်က္ပါမယ္။



{&majr?rif;udkaxG;?ZGJol&def              Photoshop rSwfpk-1

jrefrmrdom;pkzkd&rfrSwifqufonf 90

ၿပီးသြားလွ်င္ Ctrl D ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ေဘးနားမွ အနားေလးမ်ားကို Erase Tool ျဖင့္ ဖ်က္ပါမည္။ Erase Tool ကို 

ေရြးလိုက္ပါ။ Ctrl နဲ႔ + ကို တြဲၿပီးႏွိပ္ကာ Zoom ကို ခ်ဲ႕လိုက္ပါ။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ အေသးစိတ္ဖ်က္ပါ။ 
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ကၽြန္ေတာ္ ေရြးလိုက္ေသာ ႏွင္းဆီ ပန္းသည္ အေရာင္ အနည္းငယ္ မႈိင္းေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အေရာင္ အနည္းငယ္ 

ေတာက္လာေစရန္ ျပင္ပါမည္။ Ctrl+M ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ Box တစ္ခုေပၚလာပါမည္။ အနီေရာင္ ၀ ိုင္းျပထားေသာ 

ေနရာကိုေထာက္ကာ အေပၚဘက္သို႔ ေလးကိုင္းပံု ေကြးတင္လိုက္ပါ။ 

OK ကို ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ ႏွင္းဆီပန္းအေရာင္ ေတာက္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ႏွင္းဆီပန္းကို Move Tool ၏ 

အကူအညီျဖင့္ အလည္တည့္တည့္ကို ထားလိုက္ပါ။ ႏွင္းဆီပန္းကေတာ႔ အတင္ေျပသြားပါၿပီ။ ႏွင္းဆီပန္းရဲ႕ အေပၚမွာ 

Happy Valentine's Day ဆိုတဲ႔ စာတန္းေလး ေရးပါမယ္။ Type Tool ကို ေရြးလိုက္ပါ။ 
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Font Color ကို အျဖဴေရာင္ ေျပာင္းလုိက္ပါ။ Font ကိုေတာ႔ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ Font Size ကိုလဲ 

သင့္ေတာ္ရံုထားပါ။ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ Happy Valentine's Day ဆိုေသာ စာတန္းေလးကို ေရးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ 

ပံုတြင္ျပထားေသာ Layer Box မွာ စာေရးထားေသာ T ပံုစံ Layer ကို အနီ၀ ိုင္းေလးျပထားေသာ ေနရာသို ေရာက္ေအာင္ 

ေမာက္စ္ျဖင့္ ဖိဆြဲကာ Copy ကူးလိုက္ပါ။ (သို႔မဟုတ္ T ပံုစံ Layer ကိုေမာက္စ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ေထာက္ကာ Ctrl+J 

ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ စာကို Copy ကူးႏိုင္ပါသည္။) ထိုအခါ Layer Box တြင္ T ပံုစံ Layer အသစ္တစ္ခု ေပၚလာပါလိမ္႔မည္။
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ထို႔ေနာက္ Copy ကူးယူလိုက္ေသာ font Color ကို အနီေရာင္သို႔ေျပာင္းလိုက္ပါ။ 

ၿပီးလွ်င္ Layer Box မွ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ေရးထားေသာ Layer ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Filter >> Blur >> Gaussian 

Blur ကိုသြားပါ။

Box အေသးေလး တစ္ခု ေပၚလာပါမည္။ OK ေပးလိုက္ပါ။ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ Box တစ္ခု ထပ္ေပၚလာပါဦးမည္။ ထိုအခါ 

ေအာက္တြင္ ျပထားေသာ ပံုအတိုင္း radius တန္ဘုိးကို 10 ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အိုေက ေပးလိုက္ပါ။
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ထို႔ေနာက္ ထို ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ Layer ကို အထက္တြင္ ျပခဲ႔ေသာ Copy ကူးနည္းအတိုင္း Layer ၅ ခုရေအာင္ Copy 

ကူးပါ။ (Ctrl+J ကို ေလးႀကိမ္ႏွိပ္လွ်င္ Copy ၅ ႀကိမ္ကူးၿပီးျဖစ္ပါသည္။) ထိုအခါ အနီေရာင္ စာတန္း၏ေနာက္တြင္ 

အျဖဴေရာင္ အ၀ါးျဖင့္ လွပစြာ ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းအတိုင္း ေအာက္တြင္လည္း မိမိေရးလိုေသာ စာကိုေရးပါ။ ျမန္မာ font တင္ထားလွ်င္ ျမန္မာလို ေရးႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ ကဒ္ကေလးကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ဓါတ္ပံုမ်ားပါျဖည့္စြက္၍ 

မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေမြးေန႔ကဒ္မ်ားမွ အစ ကဒ္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ .....
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အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဧရာေျမ
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ပံုတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ထပ္ၾကည့္မယ္

ပုံ ၁ ခုနဲ႕ ၁ ခုထပ္တာက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္ ....ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာ တစ္ခုေျပာျပပါ့မယ္ ....

အဆင္.(၁)။ ပထမဆုံး ေနာက္ခံထားမဲ႕ ပုံတစ္ခုရယ္ ... ထပ္မဲ႕ပုံရယ္ကို open ထားပါ...

အဆင့္ (၂)။ ျပီးရင္ အေပၚကထပ္မဲ႕ ပုံကို ကိုလိုခ်င္တဲ႕ အပိုင္းကလြဲျပီး က်န္တဲ႕ အပိုင္းေတြအကုန္လုံးကို ျဖတ္ထုတ္ပါ...

အဆင့္ (၃)။ ျဖတ္ထုတ္ျပီးပါက ေအာက္ကအတိုင္း ဆြဲထပ္လိုက္ပါ..
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အဆင့္ (၄)။ ထိုသုိ႕ ဆြဲထပ္ရာတြင္ ပုံနွစ္ပုံ၏ အၾကီးအေသးေပၚမူတည္၍ ဤ

သို႕ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္ ။ အစြန္ေထာင့္ကေန ကိုလိုခ်င္ေသာ size ျဖစ္ေအာင္(shift ခံျပီး)ဆြဲပါ... ဘာလို႕ shift 

ခံျပီးဆြဲရလဲ ဆိုေတာ့ ပုံကို ကို အေနအထားမပ်က္ပဲ ဆတူ ၾကီးေစခ်င္လို႕ျဖစ္ပါတယ္ ....

အဆင့္(၅)။ လိုခ်င္ေသာ Size ေရာက္ပါက ပုံနွစ္အား တစ္သားတည္းျဖစ္ေစရန္ သိသာေနေသာ ပုံ၏ေဘးသားမ်ားကို 

ဤသို႕အလိုက္သင့္ျဖတ္ေပးပါ
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အဆင့္ (၆)။ခုဆိုရင္ final result ကေတာ့ ဒီလုိေလးပါ....

 အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

ဇြဲသူရိန္
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