
Photoshop Bài số 05. 

Bỏ phông phía sau, ghép ảnh với Photoshop. 
Bài viết Nguyễn Sơn Germany. 

 

Muốn ghép một bức hình các bạn phải có những tài liệu hình để ghép. Vì vậy khi thấy mây 
đẹp, đồi núi, biển và cảnh vật, các bạn chụp và gom góp cất giử làm tài liệu, để sau này cần 
dùng.  

Và sau đây là những hình ảnh mẫu để ghép lại thành một hình theo ý thích riêng của mình. 

Gồm có 2 hình:  

Hình 01, Phông phía sau chỉ  là một mầu xám. Bây giờ ta tìm cách để bỏ mầu xám đó đi. 

Hình 02, Là hình có mây trắng trời xanh. Ta sẽ ráp phong này vào. 

Và xin xem hướng dẫn theo thứ tự sau đây: 

 

 

Hình 01. 

 



 

Hình 02. 

Cách ghép hình:  

 

• Ở Menu PS có Select. Các bạn bấm con chuột vào Select lấy Color Range sẽ hiện 
ra Color Range..  

 

 

Menu PS. 

 

 



 

Color Range.. 

 

                       

                      Color Range được rọi to ra. 

 

Các bạn để 48, Image và none như Color Range hình trên. 



Sau đó dung ngón tay bấm Shiff  đồng thời bấm con chuột  vào ống mưc không có +và - rồi 
bấm vào phông trắng phía sau của hình ờ ngoài chứ không phải hình nằm trong Color 
Range. Bấm vào chổ có đánh dấu mầu hồng. Xem hình dưới. 

 

 

Sau đó dùng con chuột bấm chọn Selection, rổi kéo cần Fuzziness lên 70. Xem hình dưới. 

                          

                         Color Range được rọi to ra. 



Trước nhất bạn nhìn xem  hình trong Color Range phong phiá sau mầu trắng là tốt như   
hình trên, còn nếu có mầu đen hoặc mầu xám thì dùng ngón tay bấm Shiff

Ở Selection Preview chọn Black Matte. Rồi dùng con chuột bấm vào Invert.  

  đồng thời bấm 
con chuột  vào ống mưc không có +và - rồi bấm vào chổ phông trắng có mầu đen hoặc mầu 
xám để phông có mầu trắng. 

 

Sẽ hiện ra hình này. 

 

Hình được rọi to. Xong bấm OK. 



 

Sẽ hiện ra hình này. 

Nhìn vào hình này các bạn sẽ thấy những tia vạch nhỏ di chuyển. Bạn bấm vào Icon Edit in 
Quick Mask Mode nằm tận cùng Menu Tool.  

 Có dấu mầu đỏ đó là: Icon Edit in Quick Mask Mode. bấm vào đó sẽ hiện lên  

dưới đây. 



 

 

Phong m ầu hồng thì đúng, còn phong cảnh, đất cây cỏ nếu có mầu hồng thì không đúng 
phải dùng cọ tên là: Brush tool xoá mầu hồng đi. Nhớ là phía dưới Menu Tool có 2 ô  trắng 
và đen. trắng nằm trên là bôi mầu hồng, đen năm trên là cho mầu hồng.Có mầu hồng có 
nghĩa là chỗ hình bi cắt. Chỗ nào không muốn cắt thì không có mầu hồng. 

Khi tẩy bỏ xong mầu hồng nên nhớ bấm lại Icon Edit in Quick Mask Mode. Xem hình dưới 

 

 

 

 



Bấm Strg+J  để Copy Layer, sẽ hiện lên ở Menu Layers là Layer 1.

 

 Xem hình dưới. 

 

 

Cũng ở Menu Layes các bạn bấm bỏ con mắt  của Background  thì sẽ hiện ra giống như 

Hình dưới đây. 

 

 

 

Như vậy theo hình này thì mây trắng phía sau hình đã bị cắt bỏ đi rổi. 

Hình này các bạn Save As vào chổ nào mà các bạn muốn giữ để làm tài liệu. Nhớ Save File 
Photoshop PSD- PDD để sau này muốn ghép phong khác sử dụng được.. 

Bây giờ chúng ta đưa hình có mây mà chúng ta chọn để ghép vào. 

 



 

Ở trên Menu PS có Icon Arrange Documents cho hai hình nằm cùng lúc như hình này.  

Dùng con chuột bấm vào hình mây bị cắt kéo qua hình mây mà các bạn chọn. Có nghĩa là 

hình bị cắt mây, nằm trên hình có mây được thế vào. 

Khi ráp xong bấm bỏ hình bị cắt đi để trống chỗ để làm. 

 

Xem hình này thì các bạn thấy mây nằm chưa đúng chỗ của nó. Như vậy ta bấm vào hình 
mây ờ Menu Layers có tên là Background xong bấm Strg giữ lại rồi bấm A và T. Bạn sẽ 
thấy  những lằn nhỏ chạy quanh hình . Dùng con chuột bấm vào kéo lên. xem hình dưới 
đây: 



 

Dùng con chuột bấm vào kéo lên. xem hình.  

 

Khi ghép xong bây giờ các bạn chỉ cần sửa chữa lại và chỉnh ánh sáng và mầu sắc  cho hài 
hòa bức hình là xong. 

 

 

 



 

Hình đã được ghép xong. 

 

Hoặc ghép phong khác cho hình này.  

Mỗi phong phía sau hình được ghép cho ta một cảm súc khác nhau. 


