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การจัดการเร่ืองการยอมรับค่าสี: เคล็ดลับสู่
ความส าเร็จ 
 
บทน ำ 
 
เคลด็ลบันีใ้ช้กบังานด้านอตุสาหกรรมสเีป็นหลกั โดยใน
สภาวการณ์ที่ผู้ผลติสนิค้าซึง่มีสเีข้ามาเก่ียวข้องท าการผลติ
สนิค้าให้แก่ลกูค้า ในกรณีนีล้กูค้าจะเป็นผู้ตดัสนิใจวา่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธสนิค้าโดยใช้สายตาและ/หรือเคร่ืองวดัคา่ส ี
ซึง่ผู้ผลติสนิค้าจะผลติให้ได้สทีี่ใกล้เคียงในระหวา่งการผลติ
เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลกูค้า และเนื่องจากสแีตล่ะตวั
จะมีตวัแปรเข้ามาเก่ียวข้องอยูบ้่าง ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดขอบเขตในด้าน color tolerance ด้วย 
ในการก าหนดขอบเขตของสนีัน้ บอ่ยครัง้ที่จะต้องมีการ
เปลีย่นแปลงคา่ตวัแปรตา่งๆ ซึง่โดยปกติแล้วลกูค้ามกัจะ
ต้องการให้มกีารก าหนดขอบเขตที่แคบ ในขณะเดียวกนัผู้ผลติ
ก็อาจขอให้มกีารก าหนดขอบเขตที่กว้างกวา่ ระยะเวลาในการ
จดัสง่, ขัน้ตอนกระบวนการผลติ, คา่ใช้จา่ย, ราคา, ตลอดจน
แรงกดดนัจากการแขง่ขนั ล้วนมผีลตอ่การก าหนดคา่ขอบเขต
ของส ี
 
เคล็ดลับของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลติและลูกค้ำ 

1. ทัง้สองฝ่ายควรเห็นชอบร่วมกนัถงึระบบในการ
ตรวจสอบการยอมรับคา่สแีละการก าหนดขอบเขต
ของส ี

2. ผู้ผลติควรมีการจดัเตรียมตวัอยา่งสนิค้าเพือ่ใช้
ส าหรับเป็นสมีาตรฐานในงานผลติซึง่ลกูค้าก็จะ
สามารถตรวจได้ก่อน โดยที่สนิค้าตวัอยา่งนีค้วรจะใช้
วสัดปุระเภทเดยีวกบัสนิค้าจริง และถ้าลกูค้าได้ให้
ชิน้งานตวัอยา่งส าหรับการท า color matching มา
แตใ่ช้วสัดคุนละประเภท ก็ไมค่วรน ามาใช้ในการ
ก าหนดการยอมรับ 

3. ในงานผลติและขัน้ตอนการยอมรับคา่สนีัน้โดยมาก
จะมีคา่ที่ไมคุ่้นเคย,ตวัเลขแปลกๆมากมาย ดงันัน้
เพื่อลดข้อผิดพลาดอนัอาจเกิดจากความเข้าใจไม่
ตรงกนั ควรมีการท าบนัทกึเอกสารเก็บไว้ทัง้สองฝ่าย

และให้มีการน ามาใช้จริงด้วย เอกสารเหลา่นีไ้ด้แก่ 
ผลการวิเคราะห์ เป็นต้น 

 
เคล็ดลับกำรตรวจค่ำสด้ีวยสำยตำ 

1. แหลง่ก าเนิดแสงจะมีผลอยา่งมากในการตรวจคา่สี
โดยใช้สายตาซึง่ก็ยงัรวมไปถึงตวัแปรอื่นๆด้วย ดงันัน้
ทัง้สองฝ่ายควรใช้ตู้ไฟท่ีใช้ส าหรับการดสูโีดยเฉพาะ 
โดยที่ตู้ ไฟนีค้วรจะมีระดบัการสอ่งสวา่งที่เหมาะสม, 
เป็นแสงไฟเทียบเสมือน CIE โดยปกติแล้วลกูค้าจะ
เป็นผู้ก าหนดแสงไฟท่ีจะน ามาใช้ ซึ่งก็จะเป็นแสงไฟ
ประเภทเดียวกบัท่ีสนิค้าจะถกูน าไปขายหรือน าไปใช้ 
ถ้าเป็นไปได้ทัง้สองฝ่ายควรใช้ตู้ไฟรุ่นเดียวกนั 

2. ความถกูต้องจากการตรวจดคูา่สด้ีวยสายตานัน้
ขึน้อยูก่บั ประสบการณ์, ทกัษะ, และการมองเห็นสี
ของผู้ที่ตรวจสอบ ดงันัน้ควรมีการทดสอบบคุลากรผู้
มีหน้าที่ในการตรวจคา่สด้ีวย 

3. ควรตรวจดชิูน้งานตวัอยา่งให้ถกูต้องตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม รวมถึงรูปแบบและมมุมองด้วย 

4. ถ้าเป็นไปได้ ควรท าการตรวจดชิูน้งานตวัอยา่งโดยจดั
มมุมองตาม CIE Observers(2° หรือ 10°) โดย
ที่ CIE แนะน าให้ใช้ 10° Observers เมื่อมองที่ 
4° หรือมากกวา่ และใช้ 2° Observers เมื่อมองที่
น้อยกวา่  4° ส าหรับระยะหา่งในการมองที่ 50cm 

(19.7นิว้) กบัขนาดชิน้งานตอ่ไปนี ้ควรจดัมมุมอง
ดงันี ้

2° Observers 1.75cm (0.7in.) 
4° Observers 3.5cm (1.4in.) 
10° Observers 8.7cm (3.4in.) 

 

เคล็ดลับกำรเตรียมชิ้นงำนและกำรวัด 

1. ชิน้งานท่ีจะน ามาวดัเปรียบเทียบควรมีลกัษณะ
เหมือนกนัทัง้ : ขนาด, รูปทรง, ความมนัเงา, 
โครงสร้างพืน้ผิว,และความหนา เพื่อท่ีจะลด
ข้อผิดพลาดที่ได้จากการเปรียบเทียบทัง้จากการ
ตรวจดดู้วยสายตาและการใช้เคร่ืองวดั 

2. สแีละเนือ้สทีี่น ามาย้อมจะมีคา่ตา่งออกไปเมื่อ
อณุหภมูิเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจเปลีย่นไปได้ตัง้แต ่
0.6 ถงึ 1.1 ΔE* เมื่ออณุหภมูิเปลีย่นไป 10°c 

ดงันัน้ควรท าการวดัสชิีน้งานตวัอยา่งที่อณุหภมูเิดมิ 



ถ้าหากชิน้งานจาก Production ต้องวดัที่อณุหภมูิ
ที่ตา่งกนั ก็ควรท าการวดัชิน้งาน Standard ที่
อณุหภมูินีอ้ีกครัง้ด้วย ความชืน้ก็เป็นอีกตวัแปรหนึง่ที่
ส าคญัโดยเฉพาะกบังาน textiles ซึง่ก็ควรปรับ
สภาพชิน้งานก่อนที่จะตรวจสอบคา่สด้ีวย 

3. การวดัโดยใช้เคร่ือง spectrophotometer ที่
ตา่งกนั(ผู้ผลติ, รุ่น, optical geometry) จะให้คา่
ตา่งกนั ดงันัน้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ทัง้
สองฝ่ายควรจะใช้เคร่ืองวดัรุ่นเดยีวกนั แตถ้่าไม่
สามารถท าได้ ทัง้สองฝ่ายควรจะมีการทดสอบเพื่อหา
คา่ความแตกตา่งของเคร่ืองวดัเทยีบส ีซึง่ถ้าแตกตา่ง
กนัไมม่ากก็อาจจะน าข้อมลูมาเปรียบเทียบกนัได้ 
ส าหรับการปรับแตง่นัน้อาจท าโดยก าหนดขอบเขต, 
และ/หรือใช้เทคโนโลยี instrument correlation 

ของ datacolor เพื่อปรับแตง่ 
4. ชิน้งานตวัอยา่งบางชนิดต้องมกีารควบคมุอยา่งดี

เพื่อให้ได้ผลของการท าซ า้ทีด่ี ชิน้งานเหลา่นีไ้ด้แก่: 
ชิน้งานไมเ่รียบ, ไมส่ม ่าเสมอ, มผีลตอ่แสง, และ/
หรือไมท่บึแสง ซึง่รายละเอียดวิธีการวดัเพื่อให้ได้ผลที่
ดีที่สดุกบัชิน้งานแตล่ะแบบจะมอียูใ่นชดุ 
Datafacts “Spectrophotometers. Tips for 
Optimal Performance” 

 

เคล็ดลับกำรเลอืกระบบก ำหนดขอบเขต 

1. การก าหนดขอบเขตการยอมรับคา่สตีา่งๆจะมีผลใน
เร่ืองของ pass หรือ fail ดงันัน้ทัง้สองฝ่ายควรมี
ข้อตกลงร่วมกนัถงึระบบท่ีจะน ามาใช้ (CIE, CMC, 

CIE94) 

2. ควรใช้แสงไฟ CIE illuminant และมมุมอง CIE 

Observer (2° หรือ 10°) จะให้คา่ทีใ่กล้เคียงกบั
การมองด้วยสายตา  

3. ข้อดีของการใช้ CIELAB คือ: สามารถก าหนดคา่ 
coordinate tolerance (+ หรือ -) แยกกนัได้ 
และสามารถใช้ได้ทัง้แบบ opponent mode  

(±a*,±b*) หรือแบบ chroma/hue mode 

(±C*, ±H*) สว่นข้อด้อยของแบบนีค้ือบอ่ยครัง้ที่ 
tolerance ที่ตัง้ไว้จะใช้ไมไ่ด้กบัสทีี่ตา่งกนั ดงันัน้
อาจต้องมกีารสร้าง tolerance ให้กบัตวัอยา่งตา่งๆ 

4. ข้อดีของแบบ CMC และ CIE94 คือ: ใช้งานได้
ง่าย และ color difference จะอยูใ่นรูปของ 
color space 

5. ในขณะนีม้ีการใช้แบบ CMC กนัอยา่งแพร่หลาย 
และกลุม่ลกูค้าจ านวนมากก็ระบใุห้ใช้ 

6. ระบบ CIE94 เป็นระบบใหมซ่ึง่มีลกัษณะใกล้เคียง
กบัระบบ CMC ซึง่อาจมีข้อดีมากกวา่ระบบ CMC 

ด้วย แตใ่นขณะนีย้งัไมไ่ด้น ามาใช้จริง อยา่งไรก็ตาม
เป็นท่ีคาดหมายวา่ระบบ CIE94 จะได้รับการ
พฒันาให้ดียิง่ขึน้ตอ่ไป และอาจน ามาใช้แทนระบบ 
CMC ด้วย 

 
เคล็ดลับกำรก ำหนดค่ำ Color Tolerance 

1. ในการก าหนดคา่ tolerance เป็นเร่ืองส าคญัในทกุ
ระบบของ color tolerance ซึง่โดยทัว่ไปแล้วผู้ใช้
จะก าหนดคา่ tolerance นีโ้ดยอาศยัประสบการณ์
ก่อนแล้วจงึปรับคา่นีต้ามความเหมาะสม วิธีนีเ้หมาะ
กบัการตัง้คา่ tolerance ในระบบ CMC และ 
CIE94 (เมื่อเทียบกบัระบบ CIELAB) 

2. ทางด้านผู้ผลติแล้ว การก าหนดคา่ tolerance นีจ้ะ
มาจากหลายๆตวัแปรในขัน้ตอนการผลติ ซึง่ได้จาก
การวเิคราะห์คา่สจีากชิน้งานตวัอยา่งในงาน 
production โดยท าการวดัชิน้ตวัอยา่งโดยใช้ระบบ 
tolerance และตวัแปรตา่งๆสามารถดไูด้ในรูปแบบ
ของ colorimetric ทา่นสามารถใช้โปรแกรม 
ColorTools QC A.I. (Artificial 

Intelligence) เพื่อท างานนีไ้ด้ 
3. การยอมรับคา่สขีองลกูค้าแตล่ะรายนัน้ จะมี

สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้คือการให้ชิน้ตวัอยา่งผา่นและ
ไมใ่ห้ผา่น ชิน้ตวัอยา่งสามารถน ามาวดัโดยใช้ระบบ 
ก าหนด tolerance และคา่การยอมรับจะอยูใ่น
รูปแบบของ colorimetric ทา่นสามารถใช้
โปรแกรม ColorTools QC A.I. (Artificial 

Intelligence) เพื่อท างานนีไ้ด้ 
 

 


