
                               

  
  

วธีิการวดัค่าสีส าหรับ Textile Fabrics  

 
  

  

  

หนึง่ในความส าเร็จในการน าระบบควบคมุคณุภาพสมีาใช้ก็คือผลการวดัคา่สจีากชิน้งานท่ีมีความแมน่ย าและถกูต้อง ใน
ขณะเดียวกนัการวดัชิน้งานท่ีผิดวิธีก็สง่ผลตอ่ความแมน่ย าของสตูรสทีี่ได้จากซอร์ฟแวร์ออกสตูรสแีละน าไปสูผ่ลลพัธ์ที่
ผิดพลาดจากซอร์ฟแวร์ควบคมุคณุภาพ 
  

  

  

เทคนิคการวดัค่าสี 
 

ก่อนที่จะท าการวดัเก็บคา่สเีข้าไปเป็นฐานข้อมลูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ ควรท่ีจะมีการเตรียมวิธีการวดัคา่สทีีถ่กูต้องไว้
ก่อน การวดัชิน้งานตวัอยา่งควรท าการวดัหลายๆครัง้ด้วยชอ่งวดัทีใ่หญ่ที่สดุที่มใีช้ในเคร่ืองวดัสตีามขนาดของชิน้งาน
เพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีการวดัให้มากที่สดุ การเตรียมสภาพชิน้งานก็ควรท าให้ถกูต้องเช่นกนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
อณุหภมูิและความชืน้จะมีผลตอ่คา่การวดัส ี

  

 

ความหนาของช้ินงาน  

  

ส าหรับผ้า knit และ woven ควรพบัให้มคีวามหนาอยา่งน้อย 2 – 4 ชัน้ เพื่อให้มีความทบึพอส าหรับการวดัด้วยเคร่ืองวดั
คา่ส ีถ้าชิน้งานไมท่บึพอ แสงแฟลชก็จะสามารถลอดผา่นท าให้คา่สทีี่สะท้อนกลบัมีคา่สทีี่ด้านหลงัแผน่ประกบชิน้งานปนมา
ด้วย ซึง่ท าให้การอา่นคา่สีผิดพลาดได้ 

 

ส าหรับชิน้งานท่ีมีน า้หนกัเบาและประเภทแสงสอ่งผา่นได้นัน้จะต้องพบัหลายๆชัน้เพื่อให้เป็นลกัษณะทบึแสงพอส าหรับการ

วดัคา่สแีล้วไมเ่กิดความผิดพลาด ซึ่งวสัดปุระเภทนีใ้นบางครัง้อาจใช้การพบัเพียงไมก่ี่ชัน้และใช้วธีิบงัขาวอนัหมายถงึใช้แผน่

กระเบือ้งขาวทบัด้านหลงัชิน้งาน ซึง่สจีากตวักระเบือ้งขาวที่น ามาบงัด้านหลงัชิน้งานจะไมน่ ามาค านวณด้วยซึง่ต้องใช้วิธี

เดียวกนันีเ้มื่อท าการวดัเปรียบเทยีบ อยา่งไรก็ตามเมื่อท าการวดัตวัอยา่งชิน้งานเพื่อหา shade สใีหมก็่อาจเกิดข้อผิดพลาด

ได้เนื่องจากกระเบือ้งขาวที่ซ้อนด้านหลงัจะก่อให้เกิดการอา่นคา่ทีเ่พีย้นไปในขัน้ตอนค านวณสตูรสี  
 

 

 



การวางต าแหน่งชิน้งาน 
 

การหมนุการขยบัชิน้งานจะชว่ยลดความแปรปรวนอนัเนื่องมาจากโครงสร้างของผ้า, ทิศทางของเส้นด้ายและความดา่งจาก
การย้อม ในการวดัตวัอยา่งชิน้งานในทางปฏิบตัินัน้ให้วางตวัอยา่งชิน้งานเพื่อท าการวดัและหมนุเพื่อท าการวดัไปไมน้่อย
กวา่สีค่รัง้ ซึง่เป็นวิธีทีเ่ร็วก็จริงแตไ่มไ่ด้ผลดีนกัในการหาคา่เฉลีย่เมื่อวดัผ้าชิน้งานท่ีดา่ง วิธีที่ดกีวา่คือให้น าตวัอย่างชิน้งาน
ออกจากช่องวดัและพบัใหมห่รือเปลีย่นต าแหนง่จดุในการวดัครัง้ตอ่ไป และหมัน่สงัเกตจดุที่จะน ามาวดัไมค่วรมีสิง่
แปลกปลอม, รอยนิว้มือ, คราบสกปรก, คราบไขมนั 

  

  

การพัฒนาเทคนิคการวดัที่ถกูต้อง 
 

การวดัคา่สทีีถ่กูต้องนัน้สามารถดไูด้จากการท่ีเมื่อท าการวดัตวัอยา่งชิน้งานแล้วและน าออกมา และเมื่อน ากลบัไปวดัใหมอ่ีก

ครัง้คา่ที่ได้ไมค่วรเกิน 0.15 DE(CMC) ถ้าได้คา่สงูเกินกวา่นัน้หมายถึงระดบัความนา่เช่ือถือของคณุภาพของข้อมลูที่

เก็บไว้ไมด่ีพอและสง่ผลไปสูค่วามแมน่ย าที่น้อยลงในการออกสตูรสี 
  

เทคนิคพืน้ฐานอยา่งหนึง่ในการก าหนดตวัเลขของจ านวนครัง้ในการอา่นคา่สคีือ ก าหนดคา่เฉลีย่ในการอา่นคา่ตวัอยา่ง
ชิน้งานจ านวนแปดครัง้ ให้มัน่ใจวา่ได้หมนุต าแหนง่เปลีย่นจดุการวดัในแตล่ะครัง้ และบนัทกึคา่แบบเฉลีย่ ถ้าท าตามนีแ้ล้ว
จะได้คา่การวดัที่ถกูต้องที่สดุแม้วา่จะเป็นสิง่ที่ปฏิบตัิตามได้ยาก จากนัน้การน าตวัอยา่งชิน้งานออกมาและน ากลบัไปวดั
ใหมอ่ีกครัง้โดยใช้วิธีเดียวกนันี—้วดัแปดครัง้หมนุและเปลีย่นจดุ คา่ความแตกตา่งของสทีี่ได้ระหวา่งสองครัง้นีจ้ะน้อยมาก 
ลองท าใหมโ่ดยเปลีย่นจ านวนครัง้ในการหมนุและเปลีย่นจดุลดลงจากเจ็ด หก ห้า สี ่สามจนถงึสองครัง้ 
 

หลงัจากได้คา่ความแตกตา่งของสจีากการทดลองในแตล่ะครัง้โดยเทียบกบัการวดัคา่ตวัอยา่งแปดครัง้ ก็จะได้จดุที่ซึง่คา่ 
DE(CMC) เกินขอบเขตที่ก าหนด 0.15 ตวัอยา่งเช่น ถ้าคา่ DE(CMC) จากการวดัจากจ านวนครัง้ในการหมนุเปลีย่น
จดุจ านวนสีค่รัง้คือ 0.08 และจากจ านวนสามครัง้คือ 0.21 ก็จะสามารถก าหนดวิธีการวดัให้วดัจ านวนสีค่รัง้เพื่อจะได้
มัน่ใจได้วา่ความเบี่ยงเบนจะไมเ่กิน 0.15 DE(CMC) และถ้าเมื่อใดที่ผลการวดัออกมามากกวา่ 0.15 ก็อาจต้องมา
เปลีย่นแปลงวิธีการใหมอ่ีกครัง้อาจเป็นเร่ืองต าแหนง่การวางหรือจ านวนครัง้ในการอา่นคา่ส ี ซึง่ดจูะเป็นเร่ืองที่เสยีเวลาใน
การวดัชิน้งานนานๆหลายๆครัง้ แตท่ัง้นีเ้วลาที่ใช้ไปในการเร่ิมต้นนีจ้ะท าให้การวดัคา่สนีัน้ถกูต้องแมน่ย าและจะสง่ผลดีใน
ภายหลงัแนน่อน เคร่ือง spectrophotometer รุ่นใหม่ๆ นีส้ามารถท าการวดัคา่ได้เร็วเพยีงไมก่ี่วินาที ซึ่งในชว่งท้ายของ
บทความจะมีการเปรียบเทยีบผลการวดัระหวา่งขนาดช่องวดัที่ตา่งกนัมาให้ดู 
ความถกูต้องแมน่ย าในการวดันีม้ีผลเป็นอยา่งมากที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะให้ pass/fail ในสว่นของการควบคมุ
คณุภาพและขัน้ตอนตรวจสอบขัน้สดุท้าย ถ้าตวัอยา่งชิน้งานได้รับการวดัคา่และเปรียบเทยีบกบัชิน้งาน standard และ
เคร่ืองค านวณออกมาได้ 0.80 DE(CMC) ในขณะท่ีคา่การเบี่ยงเบนในการวดัคือ 0.30 ดงันัน้คา่การอา่นคา่สทีี่แท้จริง
อาจจะอยูร่ะหวา่ง 0.50 ถงึ 1.10 เลย ซึง่อาจสง่ผลให้เคร่ืองให้ผลลพัธ์เป็น pass หรือ fail  

 

 



ชนิดของตวัอย่างและการจดัวาง 
 

ตวัอยา่งชิน้งานท่ีจะน ามาวดัคา่สามารถแบง่ตามประเภทตา่งๆ จากรูปแบบท่ีปรากฏ จากเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน ชนิดของ

ชิน้งานจะขึน้อยูก่บัเคร่ืองมือที่มอียูห่รืออยูใ่นรูปแบบท่ีแปรรูปแล้ว ถ้าไมน่บัจากรูปแบบท่ีปรากฏให้เห็น ควรเลอืกวิธีการวดัที่

เหมาะสมกบัชนดิของชิน้งานซึง่จะต้องให้เห็นสอีอกมาให้ได้ทัง้หมด ทัง้นีผู้้ ใช้เองก็จะต้องไมม่องข้ามสิง่เหลา่นีแ้ละเลอืกใช้

เทคนิคการวดัให้ถกูต้อง 
 

Fabric  

  

ชิน้งานประเภท Flat woven และ knit fabric จะไมม่ีปัญหาเร่ืองการวดัซ า้มากนกั เนื่องจากโครงสร้างผ้าและขนาดของ
ชิน้งาน วิธีการวดัที่ใช้กนัทัว่ไปส าหรับชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่ให้ใช้การวดัสีค่รัง้โดยพบัผ้าสีช่ัน้และใช้ช่องวดัขนาดใหญ่สดุ 
จากการทดลองอาจเห็นได้วา่การวดัคา่สเีพียงสองครัง้ก็เพยีงพอและไมต้่องพบัหลายชัน้ แตอ่ยา่งไรก็ดีให้สงัเกตกุารอา่นคา่
ผลการวดัซ า้ไมค่วรเกิน 0.15 DE(CMC) ส าคญัมากที่ต้องจ าไว้เสมอวา่เพยีงการหมนุชิน้งานโดยไมข่ยบัต าแหนง่นัน้
การอา่นคา่สจีะไมไ่ด้คา่ทีถ่กูต้อง ส าหรับชิน้งานทีมีขนาดเลก็อาจพบัไมไ่ด้และใช้ช่องวดัขนาดเลก็ซึง่โดยปกตก็ิจะวดั
หลายๆครัง้เพื่อให้ได้คา่ทีถ่กูต้อง 
   

ผ้าที่มีลกัษณะเป็นขนเป็นกอง เช่น fur, Berber, velvet, carpet ควรจะวดัโดยใช้ช่องวดัแบบมีกระจกกัน้เพื่อปอ้งกนั
เศษชิน้สว่นตกลงไปในเคร่ือง spectrophotometer และให้ปรับการวดัแบบ specular excluded เพื่อตดัความเงา
สะท้อนจากกระจก อาจต้องมีการปรับคา่เพิ่มเติมเพื่อให้ออกสตูรได้ แตส่ าหรับการวดัเปรียบเทยีบนัน้ไมจ่ าเป็นเนื่องจากท า
การวดัโดยใช้กระจกเหมือนกนั 
   

Loose Fiber  

  

Loose fiber เป็นประเภทที่ท าการวดัซ า้ได้ยาก เส้นใยจ านวนมากทีว่างที่ช่องวดัอาจยื่นเข้าไปใน sphere ซงึไมเ่พียง
เฉพาะผลการวดัที่ไมถ่กูต้องยงัเสีย่งตอ่การท่ีเส้นใยเหลา่นีจ้ะตกลงไปภายในเคร่ือง การวดัโดยการใช้ช่องวดัแบบกระจกจะ
ช่วยเร่ืองการวดัที่ถกูต้องได้ 

 

การเปลีย่นต าแหนง่ชิน้งานในการวดัแตล่ะครัง้ก็อาจเพียงพอส าหรับคา่การวดัทีถ่กูต้อง และแนะน าให้วางเส้นใยนีใ้น 
compression cell และใช้แรงกดที่คงที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดอนัอาจเกิดจากช่องวา่งระหวา่งเส้นใย   

  

Yarn  

  

วิธีการวดัเส้นด้ายที่ใช้กนัสว่นมากก็คือจบักลุม่ด้ายมาวางหน้าช่องวดัขนาดเลก็และหมนุเพื่อท าการวดัสองหรือสามครัง้ ซึง่
ความถกูต้องแมน่ย าจากการวดันัน้ยงัเป็นท่ีสงสยัอยูแ่ละควรจะยนืยนัผลการวดัตามวิธีที่แนะน ากอ่นหน้านี ้ เส้นด้ายแตล่ะ
เส้นควรต้องจดัให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดเงาเพราะเคร่ืองวดัสจีะตรวจจบัและถือเป็นคา่ความเข้มของ shade สไีป กลุม่ด้าย
จะต้องมีความหนาพอท่ีจะไมใ่ห้แสงแฟลชลอดผา่นจนไปสะท้อนเอาแผน่ประกบด้านหลงั 



 

เส้นด้ายทีม่ีลกัษณะเป็นขนควรใช้กระจกกัน้หรือใช้ช่องวดัแบบมกีระจกเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เศษด้ายตกลงไปในเคร่ือง 
spectrophotometer การใช้โหมด specular excluded จะช่วยตดัความมนัเงาจากช่องวดัแบบมีกระจก ชิน้งานท่ีมี
ลกัษณะหลดุลุย่เช่นพรมและผ้าขนหนก็ูสามารถใช้วิธีการเดียวกนันีเ้พื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เศษวสัดตุกลงไปใน sphere 

 

ส าหรับเทคนิคอื่นๆทีใ่ช้ส าหรับการวดัเส้นด้ายคือการพนัด้ายรอบๆแผน่กระดาษแข็งและใช้อปุกรณ์พิเศษทีม่ีสปริงจบั
เส้นด้ายให้อยูก่บัท่ีบนช่องวดั ควรค านงึถึงความตงึของเส้นด้ายให้ในแตล่ะตวัอยา่งที่จะน ามาวดัมีความตงึเทา่ๆกนัเพื่อ
ปอ้งกนัความผิดพลาด  

   

การประเมินความถกูต้องในการวัด 
 

ตารางด้านลา่งนีส้ าหรับเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีได้จากการวดัคา่สแีบบตา่งๆเมื่อท าการวดัหลายๆครัง้โดยใช้ขนาดช่องวดัสอง

ขนาด ในผ้าแตล่ะประเภทนัน้ชิน้ standard ได้ถกูวดัโดยใช้ช่องวดัขนาด 20mm ซึง่เป็นขนาดกลาง MAV (Medium 

Area View) และขนาด 9mm ซึง่เป็นขนาดเลก็ SAV (Small Area View) และน าชิน้งานเดียวกนันีม้าวดัซ า้โดย

วดัแบบสีค่รัง้ สามครัง้ สองครัง้ และเปรียบเทียบกบัการวดัครัง้แรกซึง่มีผลแสดงออกมาเป็นคา่ DE(CMC) ชิน้งาน

ตวัอยา่งทัง้หมดยกเว้น corduroy (ผ้าลกูฟกู) จะมกีารพบัสองชัน้และเปลีย่นต าแหนง่หมนุ 90° ระหวา่งการวดัแตล่ะครัง้ 

ส าหรับในช่อง 2V นัน้แสดงคา่ความแตกตา่งของสทีี่ได้เมื่อท าการวดัชิน้ standard และ sample สองครัง้ในแบบแนวตัง้

เทา่นัน้ ตวัอยา่งลกูฟกูที่น ามาวดัจะไมไ่ด้พบั คา่ DE(CMC) แสดงให้เห็นคา่ความแตกตา่งของสใีนการทดลองวดัซ า้ในแต่

ละรูปแบบในวสัดทุี่ตา่งกนั ช่องทีเ่ป็น – แสดงถงึไมไ่ด้ท าการวดัทดสอบเนื่องจากผลที่ได้สงูเกินท่ีจะยอมรับได้อยูแ่ล้ว 
     

            MAV:  20mm       SAV:  9mm  

Fabric Type (Double Layer   

                         w/90° rotation)  

4  3  2  2 V    4  3  2  2V  

Woven Twill, Canvas, Crepe, Poplin  0.03  0.10  0.10  0.10    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.05  0.12  0.11  0.23  

Satin, Taffeta  0.07  0.07  0.09  0.19  0.11  0.12  0.20  0.29  

Seersucker, Wafflecloth, Ribstop  0.09  0.10  0.13  0.11  0.07  0.10  0.18  0.10  

Brushed Terry, Napped (non-fleece)  0.04  0.07  0.07  0.13  0.14  0.17  0.23  0.31  

Corduroy  0.13  0.31  0.64  0.16  0.55  -  -  0.66  

Knit Interlock, Pique, Jersey  0.12  0.11  0.16  0.21  0.14  0.13  0.20  0.27  

Thermal, Narrow Rib  0.05  0.12  0.13  0.14  0.07  0.18  0.24  0.25  

Pointelle  0.17  0.20  0.23  0.10  0.60  -  -  0.59  

Popcorn Knit, Pleated  0.03  0.07  0.07  0.24  0.04  0.27  0.20  0.44  

Fleece (brushed/napped side)  0.11  0.12  0.19  0.11  0.15  0.40  0.46  0.45  

Chenille, Panne  0.08  0.11  0.12  0.16  0.56  -  -  1.05  

Mesh  0.03  0.07  0.12  0.09  0.14  0.21  0.35  0.27  

Wide/Variegated Rib  0.20  0.30  0.51  0.11  0.30  0.68  -  0.53  



  

  

การใช้ช่องวดัขนาดใหญ่ 30mm Large Area View จะท าให้คา่ DE(CMC) ต ่าลง เนื่องจากพืน้ท่ีในการอา่นคา่
เพิ่มขึน้ ซึง่ช่องวดัขนาดใหญ่อาจจะใช้ได้กรณีชิน้งานมีขนาดใหญ่พอท่ีจะครอบคลมุพืน้ท่ีช่องวดัเมื่อพบัมาได้มากกวา่สอง
ชัน้ขึน้ไป ดงันัน้ถ้าพบัตวัอยา่งไมไ่ด้วสัดนุัน้จะต้องมคีวามทบึเพยีงพอ 

 

วสัดทุี่อยูใ่นตารางด้านลา่งนีจ้ะมลีกัษณะเป็นขนซึง่มีโอกาสที่จะยืน่เข้าไปในเคร่ืองวดัคา่ส ี ดงันัน้จึงควรใช้ช่องวดัแบบมี
กระจกกัน้เพื่อจะได้ผลการวดัที่ถกูต้อง ซึง่จากผลการวดัแสดงให้เห็นถึงคา่ที่สงูขึน้เมื่อไมไ่ด้ใช้ช่องวดัแบบมกีระจกและ
เทียบแบบมีแรงกดกบัไมม่ีแรงกดชิน้งาน  

  

  

  

  

Fabric Type (Single Layer   

                         w/90° rotation)  

LAV: 30mm 

w/Glass  
4  3  2  LAV: 30mm  

No Glass  
4  3  2  

Velvet    0.15  0.34  0.52  No Pressure  0.21  0.52  -  

          w/Pressure  0.13  0.46  0.63  

Fur    0.13  0.16  0.20  No Pressure  0.25  0.58  -  

          w/Pressure  0.59  0.74  -  

Berber    0.05  0.04  0.06  No Pressure  0.10  0.14  0.15  

          w/Pressure  0.30  0.35  0.39  

Fleece (bulky)    0.09  0.17  0.16  No Pressure  0.08  0.90  0.99  

          w/Pressure  0.21  0.71  0.92  

  

  

ส่งท้าย 

 

การคาดหวงัประโยชน์จากการใช้เคร่ือง spectrophotometer และการออกสตูรสแีละระบบควบคมุคณุภาพจะเกิดขึน้ได้
ก็ต้องมีการพฒันาสร้างระบบการวดัคา่สทีี่ดีด้วย ระบบการวดัคา่สทีี่ไมถ่กูต้องจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกสตูรสี
และระบบควบคมุคณุภาพ 

 

วิธีการวดัสทีี่ถกูต้องนัน้รวมไปถงึการระบวุา่ต้องพบัชิน้งานก่ีชัน้, ต าแหนง่การวางชิน้งาน, จ านวนครัง้ในการวดัและต้องแจ้ง
แก่ผู้ใช้งานให้ชดัเจนให้ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ตารางด้านบนนัน้เป็นเพียงตวัอยา่งที่อาจน ามาใช้ได้กบัวสัดชิุน้งานท่ีใช้กนั
ทัว่ไป อยา่งไรก็ดแีนะน าให้ผู้ใช้ท าการทดสอบวสัดทุี่ใช้จริงด้วยตวัเองเพื่อก าหนดวิธีการของตวัเอง 
  

  

  

แปลและเรียบเรียงโดยบริษัทคลัเลอร์เอ็กซ์เปิร์ตจ ากดั 


