PSA အသိအမတ်ပပ ဓါတ်ပ ပိ င်ပွဲွမ ျားတွင ် Photo Travel
က

အတွက် ပွွဲ ကျားကကပ်သ င ် အကွဲပြတ်ဒင်
ိ မ ျားလိက်န ရန်
လမ်ျား

န်ခ က်မ ျား

Photo Travel Division

Updated May 1,2020

ဤလမ််းညန်ချက် ကို ပွဲကက်းကကပ်သူ ၊ သက်ဆိုငရ
် ာ Photo Travel အပိုင်း် ကက်းကကပ်သူ ၊ အကွဲဖြတ်ဒင
ို မ
် ျာ်း

အကွဲမဖြတ်ခင်နငေ့် အကွဲဖြတ်နနစ အတင််း ဖပန်လည် နလေ့လာ ြတ်ရသငသ
် ွဲ ပတ်ရက်
ေ့် ည်။ ဤလမ််းညန်ချက်သည် ပပြိုငပ
၂၀၂၁ မစ၍နနာက်ပိုင်း် အကျြို်းဝင်မည် ဖြစ်သည်။

Photo Travel ရွဲ အဓိပ ယ်/ ဆိလိရင်ျား ရည်ရွယ်ခ က်
PSA Photo Travel Division (PTD) ဟာ အမန်တကယ်ဖြစ်နပေါ်နနနသာ နဒသတစ်ခမ
ို ာ ရတွဲေ့ လူနနမ စနစ်၊ ရို ်းရာဓနလေ့
၊ ဘာသာနရ်း ၊ စ်းပာ်းနရ်း ၊ daily life ၊ Culture ၊ ပမြို ဖပ/ နကျ်းလက် လူနနမ စနစ်နတကို နြာ်ဖပရတွဲေ့ ဓာတ်ပို အမျြို်းအစာ်း
ဖြစ်ပါတယ်။ PTD က

ဟာ PSA Photojournalism နငေ့် Nature Division ကွဲသ
ေ့ ပင်
ို ေ့ အမန်တကယ် ရနနတွဲေ့ အရာဝတြို

အနကကာင််းအရာနတကို နြာ်ဖပရတွဲေ့ ပအ
ို မျြို်းအစာ်းဖြစ်ပါတယ်။PSA Photo Travel ရွဲ ေ့ အဓက ရည်ရယ်ချက်က
သဘာဝအတိုင်း် ဖြစ်ပျက်နနတွဲေ့ အနကကာင််းအရာနတကို နြာ်ဖပရဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။Travel က

က Setup/ Making

နငေ့် Manipulation တက
ို ေ့ ို ခငမ
ို ေ့
ေ့် ဖပြိုပါဘူ်း။ PT အဓပာယ်ရွဲ ရည်
ေ့ ရယ်ချက်ဟာ ပိုနတကို set up / manipulate လိုပ်ြထက်
အရကအ
ို ရအတိုင်း် နြာ်ဖပနစရန် အတက် PT ဓာတ်ပသ
ို မာ်းနတကို လမ််းညန်ထာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသည်။PT ပန
ို တဟာ
တကယေ့်အဖြစ်အပျက်နတဖြစ်နနရမယ်။

ဓာတ်ပို

ပပြိုငပ
် ွဲမျာ်းတင်

ပတ
ို စ်ပဟ
ို ာ

လက်မခရဟို ပွဲကက်းကကပ်သမ
ူ ျာ်းကိုလမ််းညန်ထာ်းဖခင််းလည််းဖြစ်ပါသည်။

PT

အဓပာယ်ကိုနသြယ်ခယ
ွဲေ့ င်

Photo Travel ရွဲ အဓ
ို ိုရင််းကို ဥပမာပိုနငတ
ေ့ ပာယ်ဆလ
ေ့် က နအာက်တင် အနနရာင်ဖြငေ့် highlight လိုပ်ထာ်းပါသည်။
Photo Travel ပတ
ို စ်ပဟ
ို ာ နနရာနဒသ တစ်ခမ
ို ာ ရနနတွဲေ့ လူနနမ စနစ်၊ ပမြို ဖပ/ နကျ်းလက် လူနနမ စနစ်နတကို အရကို
အရအတိုင်း် နြာ်ဖပရပါမယ်။ ပထဝ အနနအထာ်းအရ ကနသ
် ေ့ တ်မ ရနစမယေ့ပ
် ို မဖြစ်နစရဘူ်း။

ဥပမာ landscapes or building နတဟာ ဘယ်အနဆာက်အအို ဘယ်နနရာလွဲလို ေ့အတအကျ ဖပစရာမလပ
ို ါဘူ်း..
နနရာနဒသတစ်ခရ
ို ွဲ အဓ
ို ြာ်ဖပြို လ
ေ့ က ထူ်းဖခာ်းတွဲေ့ အရာနတကန
ေ့ ိုတာပါ...

Set up/ Making photography ကခ
ို ငမ
်ေ့ ဖပြိုပါဘူ်း...

ဤပိုတင် ကနလ်းနတ နရကစာ်းနနဖခင််းသည် Set Up
လိုပ်ထာ်းတာ ဖြစ်တွဲအ
ေ့ နကကာင််း နအာက်ပက
ို
သက်နသဖပနနပါတယ်

ဤပိုသည် တငါသည်နတရွဲ ပေ့ မ
ို န် သဘာဝ

မဟိုတဘ
် ွဲ Set Up လိုပ်ထာ်းနသာ ပဖို ြစ်သည်

Set

Up

တူညနသာ

ပမ
ို ျာ်းသည်

သမဟို
ို ေ့ တ်

ဓါတ်ပိုပပြိုငပ
် ွဲမျာ်းသို ေ့
သဘာဝမကျနသာ

တစ်ပထ
ို က်မကနသာ

ဆင်တပ
ူ မ
ို ျာ်း

ပရာတ
ို ေ့
င်

အဖပြိုအမူမျာ်း

ပမ
ို ျာ်းတင် ၎င််းပမ
ို ာ သနင
ို သ
် ည်

၎င််း

ပါဝင်နသာ

အန်းကပ် ပိုနတမာ သူရွဲေ့ ဘယ်
လိုနနရာနဒသမျြို်းမာ ရို က်ထာ်းတယ်ဆိုတာ ပါရမယ် ။
ေ့

အဖပင်မာရို က်ထာ်းတာမျြို်း မဟိုတဘ
် ွဲ စတူဒယမ
ို ာ ရို က်ထာ်းတာမျြို်းလို ဖြစ်
ို လ
် ...
ို ေ့
ေ့ နစနင
crop

လိုပ်ယိုကလွဲလို ေ့

ပိုထက
ွဲ

နြျာက်ပစ်ဖခင််းတက
ို ေ့ ို ခငမ
ေ့် ဖပြိုပါ..

အရာဝတြိုနတကို

အသစ်ထညေ့်ဖခင််း

နနရာနရ ဖခင််း

အစာ်းထ်းို ဖခင််း

ပိုတင် မူလပါဝင်နသာ အရာမျာ်းကို ြယ်ရာ်းဖခင််း ၊ ဖြတ်ထတ
ို ်ခင််း မပါဝင်နသာ အရာမျာ်းကို ထပ်မနပါင််းထည်ဖေ့ ခင််းဖြင်ေ့
ပိုတခိုကို ဖပြိုဖပင်ထာ်းဖခင််းမျာ်းသည် တခါတရ သက်နသဖပရန် ခွဲယ ်းသဖြင်ေ့ အကွဲဖြတ်ဒင
ို အ
် နနဖြင်ေ့ သသယရပါက
နသချာစာ စစ်နဆ်းသင်သ
ေ့ ည်။

ြိုန ် သမဟို
ို ေ့ တ် noise ြယ်ဖခင််း၊ ပိုကို မူလပိုမပျက် ချန်ညတာ/ grey scale monochrome အသင်နဖပာင််းလွဲဖခင််း

တက
ို ေ့ သ
ို ာ ခငဖေ့် ပြိုပါသည်။ တဖခာ်းနသာ နသြယ်ဖခင််းတက
ို ေ့ ခ
ို ငမ
ေ့် ဖပြိုပါ။ ပိုအာ်းလို်းသည် သဘာဝ အရကို အရအတိုင်း်
တူနနရမယ်။

Oversaturated, over sharpened နငေ့် သဘာဝကို လန်ကွဲနသာ ပမ
ို ျာ်းကို အကွဲဖြတ်တအ
ွဲေ့ ခါ အမတ်နန
ွဲ ပ
ွဲ ွဲ နပ်းပါသည်။
fish-eyes images ထက် လန်ကန
ွဲ သာပမ
ို ျာ်းသည် သဘာဝကိုနသြယ်နစပါသည်။ ပိုတစ်ပိုရွဲ ေ့ နနရာတချြိုကို
desaturation လိုပ်ဖခင််းသည် သဘာဝနွဲ မတူ
နသာနကကာငေ့် ခငမ
ေ့
ေ့် ဖပြိုပါ။

Photo Travel ရွဲ အဓိပ ယ် ြွငဆ
် ခ
ိ က်

Photo Travel ပတ
ို စ်ပိုဟာ နနရာနဒသ တစ်ခမ
ို ာ ရနနတွဲေ့ လူနနမ စနစ်၊ ပမြို ဖပ/ နကျ်းလက် လူနနမ စနစ်နတကို
အရကို အရအတိုင်း် နြာ်ဖပရပါမယ်။ ပထဝ အနနအထာ်းအရ ကနသ
် ေ့ တ်မ ရနစမယေ့ပ
် ို မဖြစ်နစရဘူ်း။Travel က

က Setup/ Making နငေ့် Manipulation တက
ို ေ့ ို ခငမ
လန
ို နရာနဒသမျြို်းမာ
ေ့် ဖပြိုပါဘူ်း။ အန်းကပ် ပိုနတမာ သူရွဲေ့ ဘယ်
ေ့
ရို က်ထာ်းတယ်ဆိုတာ ပါရမယ် ။

crop လိုပ်ယက
ို လွဲလို ပ
ွဲ အရာဝတြိုနတကို အသစ်ထညေ့်ဖခင််း နနရာနရ ဖခင််း အစာ်းထ်းို ဖခင််း
ေ့ ိုထက

နြျာက်ပစ်ဖခင််းတက
ို ေ့ ို ခငမ
ို ေ့ တ် noise ြယ်ဖခင််း၊ ပက
ို ို မူလပမ
ို ပျက် ချန်ညတာ/ grey scale
ေ့် ဖပြိုပါ ။ ြိုန ် သမဟို
monochrome အသင်နဖပာင််းလွဲဖခင််း တက
ို ေ့ သ
ို ာ ခငဖေ့် ပြိုပါသည်။ တဖခာ်းနသာ နသြယ်ဖခင််းတက
ို ေ့ ိုခငမ
ေ့် ဖပြိုပါ။

ပိုအာ်းလို်းသည် သဘာဝ အရကို အရအတိုင်း် တူနနရမယ်။

Additional Comments:
အကွဲဖြတ်သညေ့အ
် ခါ နအာက်ပါ နမ်းခန််းမျာ်းကို မမြာသာ ဖပန်နမ်း၍ ဆန််းစစ်သငသ
ေ့် ည်
၁) ပတ
ို စ်ပဟ
ို ာ Photo Travel definition နွဲ က
် ရွဲလာ်း၊
သဘာဝကျရွဲလာ်း
ေ့ ိုကည
ေ့
ေ့
၂) ဒပိုဟာ setup လိုပ်ထာ်းတာလာ်း

၃) Theme သတ်မတ်ထာ်းခွဲယ
် ွဲဝင်ပက
ို ကိုက်ညမရရွဲလာ်း
ေ့ င် ပပြိုငပ
ေ့

၄) Photo Travel သတ်မတ်ချက်နငေ့် မကက
ို ်ညခွဲယ
ို ကာင််းနနပါနစ အမတ်နန
ွဲ သ
ွဲ ာ နပ်းသငသ
ေ့ င် ဓါတ်ပန
ေ့် ည်

For additional information, contact Nadia Filiaggi, EPSA, PTD Exhibition Standards
Director, ptd-esd@psa-photo.org
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