
สอน PhotoShop แต่งรูป หน้าชัดหลังเบลอ แบบ 2

เขียนโดย Administrator
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2012 เวลา 20:02 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 21 มีนาคม  2018 เวลา 09:57 น.

  

ริ่มแรกขอนำเสนอเทคนิคการแต่งภาพ แบบมือโปรถ่ายกัน ก็คือ”หน้าชัดหลังเบลอ” เพื่อนๆหลายคนก็อาจสงลัยว่า ทำไมนะ เราทำไม่ได้ ทั้งๆที่
ทำตามขั้นตอนและหลักการแล้ว เป็นเพราะกล้องไม่ดีใช่มั้ย!!! เอาละค่ะวันนี้เอาทางออก(ที่ดี)มาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะนำมาเอาเรื่อง 
เทคนิคการแต่งภาพ “หน้าชัดหลังเบลอไม่ยากอีกต่อไป”

  

นี่คือตัวอย่างภาพที่จะนำมาแต่งในครั้งนี้
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วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2012 เวลา 20:02 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 21 มีนาคม  2018 เวลา 09:57 น.

   ขั้นตอนที่ 1 เอารูปที่เราต้องใจทำ”หน้าชัดหลังเบลอ” เปิดในโปรแกรม Adobe Photoshop ในที่นี้เป็นเวอร์ชั่น CS5.5 (เก่ากว่าก็ใช้ได้)  
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   ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ขั้นตอนการทำเลย คือการทำ Selection รอบจุดที่ “ไม่ต้องการให้เบลอ” ก่อนด้วยเครื่องมือLasso Tool หรือในเวอร์ชั่นใหม่ๆ ใช้ QuickSelection Toolแทนก็ได้  

 หรือ   

  เมื่อ Selection แล้ว จะได้เป็นดังภาพ  
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  จะเป็น “เส้นประรอบ” ในจุดที่เราทำ Selection ไว้   ขั้นตอนที่ 3 ต่อไปจะเป็นการทำให้ผลของของภาพนั้นดูเนียนสมจริง ไปที่ Select > Refine Edge  
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  เมื่อกดเข้าไป โปรแกรมจะทำการจะลองภาพให้ดู  
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  จากนั้นเราก็ดูที่แถบเครื่องมือที่ขึ้นมา   
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   ขั้นตอนที่ 4 ให้เราใส่ค่าตรง ” Feather “ เลขอะไรก็ได้ไม่เกิน 5 เพื่อที่ขอบจะได้ฟุ้ง พอดีๆ จากนั้น ให้เรากด Ctrl + Shift + i พร้อมกัน เพื่อสลับ Selectionให้เป็นจุดที่เราจะทำการเบลอ นั้นคือส่วนของแวดล้อมในภาพ ดังรูป  
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  จะเห็นว่าเส้นประจะเป็นรอบๆ สิ่งแวดล้อมในภาพแทน   ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นจะเป็นการทำให้สิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นให้เบลอ ให้เพื่อนๆไปที่ Filter > Blur > Gaussian Blur  
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  จะขึ้นหน้าต่างมาดังภาพ  
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  ให้เราใส่ค่าลงไป ไม่ต้องเยอะนะคะ เดี๋ยวจะดูไม่เนียน หลอกตา  
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  ก็จะได้ภาพที่หน้าชัดหลังเบลอตามที่เราต้องการแล้ว !!!  เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคการแต่งภาพในครั้งนี้ ไม่ยากเลยใช่มั้ย… เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้มาเล่นดูคะ หวังว่าเพื่อนๆ คงจะชอบนะคะ สำหรับคราวหน้าจะเอาสาระมาฝากให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กัน ต้องติดตามดูกันแล้วล่ะคะ^*^                                                        
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