
PPháp chỉnh lại Mầu sắc và ánh 
sáng ở Raw File.  

 

Khi chụp hình bằng Raw File, các bạn chỉnh và sửa chữa mầu sắc và ánh sáng lại bằng 
cách hướng dẫn theo thứ tự sau đây: 

 
1- Chỉnh lại cho đúng White Balance. 

2- Chỉnh lại mầu sắc Temperature lại cho đúng. 
3- Chỉnh lại chỗ  sáng và  chỗ tối cho đúng. 

4- Chỉnh lại ánh sáng cho đúng.  
5- Sau đó chỉnh cần Vibrance. Để tối sáng cho mầu sắc đậm đà và ánh sáng được hài hòa. 

6- Chỉnh hình Contrast. Đậm mờ sắc nét. 

Hướng dẫn Photoshop  bài thứ 20.  Nguyễn Sơn Germany. 



Hình 01: Khi hình của các bạn là Raw Fille. Dùng Mouse bấm vào sẽ hiện lên đây. Hình chụp Nguyên thủy. (Original). 



Hình 02 .  Chỉnh lại cho đúng White Balance. Ở trên Menu có bình mực có tên là White Balance tool. 
Dùng Mouse chấm vào hình chỗ nào có  mầu trung thực nhất Mầu  xám.  (Tôi chọn mầu trắng xám ở 1 cái răng) 



Hình 03: Hình sẽ có mầu như thế này.  Mầu sắc khác với hình 01 .Hình 01  hơi ngã về mầu đỏ.  



Hình 04: Chỉnh lại mầu sắc Temperature lại cho đúng. Sau đó các bạn chỉnh lại Temperature kéo về bên phải hay 
trái hình một tí cho mầu sắc theo ý thích của bạn. Hình này tôi để 5250. Xem cách làm trên bên phải. 

 



Hình 06: Chỉnh lại chỗ  sáng và  chỗ tối cho đúng. Các bạn bấm vào  phím U của phím đánh máy. sẽ hiện lên mầu xanh 
ở những chỗ mà hình bị tối (Xem hình). 



Hình 07: Sau đó kéo cần  Fill Light để mất đi mầu xanh. Có nghĩa là những chỗ bị tối qúa sẽ được chỉnh lại. 



Hình 08:  Chỉnh lại ánh sáng cho đúng. Kéo cần Exposure sang phải hay trái cho hình đúng ánh sáng như các bạn 
muốn.  



Hình 09:  Sau đó chỉnh cần Vibrance. Để tối sáng cho được hài hòa. 



Hình 05: Chỉnh Vibrance  lại để chỗ tối cho sáng lại hoặc chỗ sáng cho tối lại để hình có áng sáng được hài hòa. Kéo cần 
sang phải hay trái.  Xong rồi các bạn bấm Open Image để qua PS. Để làm tiếp. 



Hình 10:  Chỉnh hình Contrast. Ở Photoshop PS. Ở trên Menu  Image  có  Adjustments lấy Curves Xem hình trên. 



Hình 11: Hình curves hiện ra . Các bạn chỉnh lại hình để Contrast  cho  đẹp tùy ý thích. Bằng các dùng Mouse chấm 
kéo xuống 1 tí sau đó chấm thêm 1 chấm nữa kéo lên 1 tí. Xem hình trên. 



Hình 12: Hình đã được  làm xong. Các bạn so sánh hình số 01 với hình 12 này sẽ thấy , mầu sắc, ánh sáng đã được 
chỉnh lại. Mầu sắc đúng ánh sáng đúng chỗ tối và sáng hài hòa nhau không tối qúa không sáng qúa. Nếu các bạn 

muốn làm thêm như tẩy mụn làm da mịn thì xem lại bài  Photoshop Chân dung. 
Chúc các bạn luôn vui khẻo Nguyễn Sơn. 


