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Henry Ford ผูบุ้กเบิกอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ได้กล่าวไว้ว่า “ใช้สีอะไรก็ได้ ตราบเท่าที ยงัมีสีดําอยู่” ด้วยความคิดนี%
เอง เขาสามารถประสบผลสําเร็จทางการค้าด้วยสูตรง่าย นีๆ% ซึ งกลายเป็นแรงผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์รุ่น
ใหม่ ปัจจุบันระดับการแข่งขนัสูงขึ%น การอวดโฉมต่อผูช้มจึงกลายมาเป็นสิ งสําคัญเพื อจะประสบผลสําเร็จในด้านการตลาด 
อารมณ์ความรู้สึกของสีสนัต่าง แๆละองค์ประกอบของสีนั%นมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สําหรับตลาดของผูซ้ื%อรถยนต์นั%น 
มีการออกแบบสีที ใช้กบัรถยนต์เพิ มมากขึ%นซึ งแสดงถงึระดับคุณภาพการผลิตที เพิ มมากขึ%นด้วย และด้วยลักษณะการ
เลือกใช้สินค้าที มีความแข็งแรงทนทานของผู้บริโภคในปัจจุบันซึ งยงัคงให้ความสําคัญต่อรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑอี์กด้วย 
ผู้บริโภคสมัยใหม่ใหค้วามสนใจมาในแนวทางนี%มากขึ%น โดยเฉพาะเมื อจะซื%อรถยนต์ซกัคันหนึ งก็จะมีการตั%งมาตรฐานใน
ด้านความสวยงามไวสู้งขึ%น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์จึงได้ใหค้วามสําคัญในด้านรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ์เป็นหลัก จึง
ต้องมีการใช้ระบบคุณภาพในทุกส่วน ไม่เพยีงเฉพาะรูปโฉมภายนอกเท่านั%นแต่ต้องมีการออกแบบการใช้สีภายใน
ยานพาหนะ ซึ งความต้องการนี%กําลังเพิ มขึ%นอยู่ทุกขณะอีกด้วย 
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Sophisticated color matching 

สําหรบัผูผ้ลิตรถยนต์ ก็หมายถงึการนําเอาสิ งที นักออกแบบได้สร้างสรรค์ไว้มาใส่ในตัวผลิตภณัฑ์จริง  ๆโดยที ภาพลักษณ์
ต่าง จๆะไม่เปลี ยนแปลงไป สีของวสัดุที ใช้เป็นส่วนประกอบที ใช้อยู่ในภายในยานพาหนะ เช่นพลาสติก, หนัง, ผา้และ
ส่วนประกอบอื น ต้ๆองใหค้วามรู้สึกกลมกลืน และคงสภาพสีเดิมในสภาพแสงต่าง แๆละจากมุมมองต่าง ด้ๆวย ทั %งจากสภาพ
พื%นผวิและลวดลาย(ด้าน, เงาและอื น )ๆ 
จําเป็นอย่างยิ งที ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ทั %งทางเทคนิคและค่าใช้จ่าย ในการแปลงความคิดจากนักออกแบบมาเป็นของ
จริงในหนทางที ดีที สุด เนื องจากทุกวนันี%แหล่งผลิตอุปกรณ์ที เพิ มมากขึ%นในอุตสาหกรรมรถยนต์, ขั %นตอนการทํางานเพื อให้
ได้ผลงานออกมาดีที สุดนั%นเป็นที แพร่หลายไปแล้ว และกลายเป็นเครือข่ายระบบงานที ซบัซ้อนจนแทบจะหาแหล่งที มาของ
ผู้ผลิตชิ%นส่วนต่าง ไๆม่ได้ จึงมีความหลากหลายของงานมากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื น ด้วยระบบ Color Matching ที 
นํามาใช้ในงานออกแบบภายในของยานพาหนะจะช่วยแก้ปัญหาในเรื อง metameric matching ซึ งก็คือการที วสัดุสอง
ชิ%นมีสีที ใกล้เคียงกนัในสภาพแสงแบบหนึ งแต่เมื อสภาพแสงเปลี ยนไปสีที มองเหน็ว่าใกล้เคียงกันนั%นกลับแตกต่างกนัอย่าง
สิ%นเชงิ ตัวอย่างเช่น สภาพพื%นผวิของพลาสติกและหนังที แสดงออกมาตรงข้ามกนัเมื อมีการเปลี ยนแปลงสภาพแสง 
การพฒันาด้านระบบสีถอืเป็นส่วนหนึ งในออกผลิตภณัฑ์ตัวใหม่  ๆซึ งก็จะมีส่วนตั%งแต่การคัดเลือกสี, วเิคราะหค์วามเป็นไป
ได้, คํานวณสูตรและการตรวจรับสี งานต่าง เๆหล่านี%ก็ถือได้ว่าเป็นสิ งที กดดันที ต้องเร่งรดัใหท้นัเวลา “Time to Market” 

เวลาถอืเป็นปัจจัยตัวหนึ งที ต้องคํานึงถึงเมื อจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์ที มีการแข่งขนัสูง 
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Conventional color development - slow and expensive  

ระบบการสื อสารแบบเดิมที เคยใช้ในการพฒันาระบบสีระหว่างผูผ้ลิตรถยนต์และบรรดาผูผ้ลิตชิ%นส่วนนั%นแต่เดิมจะใช้ชิ%นงาน
ตัวอย่าง ซึ งก็ขึ%นอยู่กบัความต้องการของนักออกแบบ โดยทางโรงงานก็จะผลิตสีมาตรฐานที ต้องการออกมาในรูปของแผ่น
พลาสติก ในบางครั %งผวิหน้าของแผ่นตัวอย่างนี%ก็จะจําลองมาจากพื%นผวิประเภทต่าง ขๆองวสัดุที นํามาใช้ เช่นหนังที มี
ลักษณะไม่เรยีบ เมื อนําสีมาตรฐานเหล่านี%มาใช้งาน ผูผ้ลิตชิ%นส่วนก็จะต้องผลิตชิ%นงานตัวอย่างขึ%นมาจริง  ๆ                
จากประสบการณ์แสดงให้เหน็ว่าเป็นเรื องที ยากมากที ทําใหไ้ด้เหมือนกบัสีมาตรฐานที ได้มา อาจเกิดจากผูผ้ลิตชิ%นส่วน
พลาสติกไม่สามารถผลิตสีใหไ้ด้เหมือนตามต้องการจากสีที มีอยู่ ซึ งผูผ้ลิตรายนั%นก็จะทําการผลิตชิ%นงานตัวอย่างโดยใช้วสัดุ
ที จะจําหน่ายใหซ้ึ งจะทําใหไ้ด้สีใกล้เคียงกบัตัวมาตรฐานมากที สุด เหตุการณ์แบบเดียวกันนี%ก็จะเกิดขึ%นแบบเดียวกบัผูผ้ลิต
ชิ%นส่วนหนังและผา้เช่นกนั ซึ งโดยปกติแล้วบรรดาผูผ้ลิตชิ%นส่วนต่าง ใๆหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์จะไม่ผลิตชิ%นงานตัวอย่างหลายๆ
แบบไปใหเ้ลือก ซึ งเป็นการสิ%นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย 

ผู้ผลิตรถยนต์จะทําการเปรียบเทยีบชิ%นงานตัวอย่างที ได้รับกับวสัดุที ใช้ทําตัวสีมาตรฐาน ซึ งก็จะมีการตรวจสอบสีด้วยว่า
วสัดุชิ%นงานตัวอย่างต่าง นัๆ%นกลมกลืนไปด้วยกนัในสภาพแสงไฟต่าง กๆนัด้วย บ่อยครั %งที ไม่สามารถหาค่าที จะยอมรบัได้
ร่วมกันจากชิ%นงานตัวอย่างต่าง ทๆี ได้มา ซึ งก็จะต้องส่งตัวอย่างกลับไปยงัผูผ้ลิตชิ%นส่วนอีกครั %งพร้อมคําแนะนําในการแก้ไข 
กระบวนการเหล่านี%จะทําซํ%า กๆนัไปจนกว่าจะได้สีของวสัดุต่าง ทๆี กลมกลืนกนั เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ มขึ%นในแต่ละครั %งที ทํา
ชิ%นงานตัวอย่างชุดใหม่ ซึ งรวมถงึความตึงเครียดด้วย 

   

 

Digital sampling – the efficient solution 

การตรวจสอบด้วยระบบดิจิตอล นับได้ว่าเป็นตัวช่วยที ดีที สุดซึ งช่วยใหส้ามารถประเมินงานผลิตสีได้จากหน้า
จอคอมพวิเตอร์เลย ซึ งตัวอย่างสีในรูปแบบดิจิตอลนี%จะรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายที เกิดขึ%นในขั %นตอนการปรบัปรุงตัวสี จุดหลัก
ของระบบนี%ก็คือเทคโนโลยีในการปรับแต่งหน้าจอคอมพวิเตอร์ใหมี้ความละเอียดแม่นยํา การปรบัจูนหน้าจอนี%จะใช้ระบบ 
Colorite color communication ของ Datacolor ซึ งจะทําใหสี้ที แสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร์มีความละเอียดแม่นยํา
และเชื อถือได้ โดยใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ซึ งสีที ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ที ได้รบัการปรบัจูนมาแล้วนั%นจะ
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สามารถสร้างสภาพแวดล้อมต่าง ขๆองการมองเหน็สีได้มากกว่าการดูจากชิ%นงานตัวอย่างจริงเสียอีก ผูผ้ลิตชิ%นส่วนต่าง ใๆน
สายงานนี%จะสามารถตรวจสอบตัวอย่างสีในระบบดิจิตอลได้จากเครื องคอมพวิเตอร์ของตัวเองในสภาพเดียวกนั ซึ งสามารถ
ทําได้แม้กระทั  งการจําลองสภาพแสงไฟต่าง  ๆ
ด้วยระบบนี%เองที จะเปิดหนทางใหม่ ใๆนการเทยีบสีจากวสัดุจากผูผ้ลิตชิ%นส่วนต่าง ทๆี ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ ในขั %นตอน
การวางแผนงานผลิตเพื อใหไ้ด้ระดับสุนทรียภาพความงามตามมาตรฐานของสีสันที ใช้ภายในยานพาหนะ จะไม่มีการผลิต 
ชิ%นงานจรงิขึ%นมาจนกว่าจะถงึขั %นตอนสุดท้ายเท่านั%น โดยในขั %นตอนนี% จากประสบการณ์แสดงให้เหน็ว่าอาจต้องมีการ
ปรบัแต่งอีกเพยีงเล็กน้อยเท่านั%น ซึ งก่อนหน้านั%นอาจมีการสื อสารที เคร่งเครียดระหว่างผูผ้ลิตต่าง  ๆรวมไปถงึการ
ปรบัเปลี ยนชิ%นงานตัวอย่างอีกหลายครั %ง มาถงึ ณ จุดนี%ปัญหาต่าง ไๆด้หมดไปด้วยการใช้ระบบสีตัวอย่างในรูปแบบของ
ดิจิตอลที แสดงอยู่บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ ซึ งข้อดีอีกอย่างของการใช้ระบบ Color communication นี%ก็คือผูใ้ช้สามารถ
จําลองสภาพสีบนพื%นผวิและผวิหน้าในรูปแบบต่าง ไๆด้บนหน้าจอคอมพวิเตอร์เลย  
 

 

 

Digitizing colors and textures 

กระบวนการต่าง ทีๆ ใช้สําหรับสร้างสีให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ของระบบ Electronic color communication 

ประกอบด้วย: 

• วดัสีโดยใช้เครื อง spectrophotometer 

• ป้อนข้อมูลองค์ประกอบการสะท้อนตามเส้นกราฟ, ค่า LCH หรือ Lab 

• ปรบัข้อมูลให้เป็นดิจิตอลจาก color chart เช่น RAL, Pantone หรือสร้างขึ%นมาเอง 
• สร้างสีเดิมบนหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยใช้เครื องมือ เช่น Colorslider  
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พื%นผวิที ต้องการนํามาแสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอร์จะได้รบัการบนัทกึในรูปแบบดิจิตอล, ใช้เครื องสแกนเนอร์สําหรับวสัดุ
แบนราบ, และใช้กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลเมื อต้องใช้กบัรูปทรงสามมิติ เพื อการจําลองสภาพของสีและผวิหน้าที เหมือนจริง
ที สุด, สามารถนําสีต่าง วๆางซ้อนกนัตามสภาพพื%นผวิบนรูปภาพที หน้าจอคอมพวิเตอร์ได้  
จุดเด่นอันเป็นคุณสมบัติของชุดโปรแกรมนี% ผูใ้ช้สามารถเปลี ยนหรือปรับแต่งสีโดยใช้ Colorslider ด้วยวธีินี%ก็จะสามารถ
ปรบัแต่งสีชิ%นงานมาตรฐานที ดูแตกต่างไปเมื อใช้พื%นผวิคนละอย่าง ซึ งทางโรงงานผลิตก็จะสามารถนําชิ%นงานต่าง ทๆี 
สามารถนํามาใช้งานได้มากขึ%นไปใหก้บัผูผ้ลิตชิ%นส่วน ก็จะทําใหมี้ผลต่อการพฒันาที ดีขึ%นทั %งในด้านคุณภาพและระยะเวลาที 
ใช้ในขั %นตอนการปรบัปรุงสี 
 

 

Virtual color communication 

ระบบ Color communication แบบใหม่นี%หมายถงึการสื อสารในเรื องสีระหว่างโรงงานผูผ้ลิตรถยนต์กบัฝ่ายผู้ผลิต
ชิ%นส่วนจะรวดเร็วขึ%นละแม่นยํา ไม่ว่าระยะทางในการสื อสารจะไกลแค่ไหน เช่น ขั %นตอนการปรบัปรุงสีอาจจําแนกออกได้
ดังนี%: 
 

The client 

- แสดงสีบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ (อธิบายไว้ใน "Digitizing colors and textures") 

• เติมสีลงบนพื%นผวิที ต้องการ 
• ปรับแต่งสีโดยใช้ Colorslider 

• ส่งข้อมูลสีนั%นไปให้ Suppliers ทาง e-mail ในรูปแบบดิจิตอล spectral reflection curves  (ผูผ้ลิตชิ%นส่วนแต่
ละรายจะได้รับ reflection curve ซึ งต้องนําไปปรบัใหใ้ช้กบัผลิตภณัฑ์ต่าง )ๆ 

 

The suppliers  (รวมถึง masterbatchers, compounders, yarn dyers, carpet dyers และอื น .ๆ) 
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• นําข้อมูล spectral reflection curves ที ได้จากโรงงานผลิต เข้าสู่โปรแกรมคํานวณสูตรของตนเอง 
• คํานวณสูตรสีใหต้รงกบัตัวอย่างมาตรฐาน และสร้างชิ%นงานตัวอย่างในรูปแบบดิจิตอลหนึ งแบบหรือมากกว่า ซึ งใหมี้

ความเหมือนหรือใกล้เคียงกบั reflection curve ใหม้ากที สุด 

• ส่ง spectral reflection curves ของชิ%นงานตัวอย่าง ในรูปแบบดิจิตอลกลับไปทาง e-mail 
 

The client 

• เทียบตัวอย่างที ได้จาก supplier โดยดูภาพรวมของทั %งพื%นผวิและผวิหน้า โดยทําการเปรียบเทยีบกบัตัว standard 

บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ 
• ตรวจเทยีบตัวอย่างจาก supplier ทั %งหมดบนหน้าจอคอมพวิเตอร์เพื อดูว่าเหมือนกนัทั %งหมดหรอืไม่ หรอืเลือกจาก

ส่วนที ดีที สุดจากทางเลือกต่าง  ๆsupplier ใหม้า 
• ตรวจสอบ metameric matching บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ 
• ถ้าจําเป็นก็สามารถปรบัแต่งได้โดยใช้ Colorslider (รูปที . 5) 

• ส่งตัวอย่างที ปรบัแต่งแล้วในรูปแบบของ digitized spectral reflection curves กลับไปยงั suppliers ที ต้อง
ปรับแต่งตัวอย่าง  

ฉะนั%นหลังจากที ตอบรับตัวอย่างแบบดิจิตอลจาก supplier แล้ว – และหลังจากการแก้ไขอีกไม่กี ครั %ง - supplier ก็จะ
จดัทําชิ%นงานตัวอย่างจรงิ ขึๆ%นมา 
 

 

Comprehensive color information management 

ระบบการจัดทําตัวอย่างแบบดิจิตอลนี% สามารถสร้าง ระบบการจดัการขอ้มลูส ีColor Information Management 

System (CIMS) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ งนี คือแนวคิดที อยู่ในงานต่าง เๆหล่านี%: 
 

• colorimetry 
• color quality control 
• color recipe calculation 
• color communication 
 

กุญแจสําคัญของระบบการจัดการและการสื อสารของสีในอนาคตก็คือ การแทนที ชิ%นงานตัวอย่างสีจริง ด้ๆวยข้อมูลสีใน
รูปแบบดิจิตอล ซึ งสามารถจะส่งผ่านจากคอมพวิเตอร์เครื องหนึ งไปยงัอีกเครื องหนึ งได้ผ่านทางเครือข่ายการสื อสารต่างๆ
และสามารถจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Summary 

จากสภาพการแข่งขนัในทุกวนันี% กําลังมีความต้องการอันไม่มีที สิ%นสุดจากการออกแบบสีที ใช้สําหรบัยานพาหนะส่วนตัว ใน
ขณะเดียวกนั ก็ต้องการความรวดเร็วในขั %นตอนการพฒันาจากแนวคิดของผลิตภณัฑ์เพื อออกสู่ตลาด อีกทั %งยงัต้องลด
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ค่าใช้จ่ายในการพฒันาลงด้วย ขั %นตอนการพฒันาสีในแบบเดิมนั%นเป็นเรื องที ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง  แต่ในขณะที การ
ทําตัวอย่างแบบดิจิตอลสามารถจะกําหนดคุณลักษณะของค่าตัวอย่างสีแบบดิจิตอลซึ งสามารถส่งผ่านแลกเปลี ยนกนัรวดเร็ว
และง่ายดายผ่านทาง e-mail ไปยงัสํานักงานใดก็ได้ที มีเครื องมืออุปกรณ์ที สามารถนํามาใช้งานได้ และสามารถแสดงผลได้
อย่างถูกต้องบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ ชิ%นส่วนสําคัญบนพื%นผวิต่าง ทๆี ต้องนํามาเทยีบสีเพื อใช้ภายในยานพาหนะก็สามารถใช้
ระบบดิจิตอลเพื อรวบรวมสีบนพื%นผวิและผวิหน้าต่าง  ๆโดยใช้การจําลองสภาพเหมือนจริงของผลิตภณัฑ์จดัแสดงบนหน้า
จอคอมพวิเตอร์ จุดเด่นประการหนึ งของระบบตัวอย่างแบบดิจิตอลนี%คือ การลดเวลาและค่าใช้จ่ายที สูญเสียไปในการทํา
ชิ%นงานตัวอย่างขึ%นมาจริง  ๆขั %นตอนการปรบัปรุงแก้ไขสีสามารถลดเวลาได้เป็นสปัดาห์เมื อเทียบกบัอดีต อีกทั %งยงัได้
คุณภาพที ดีขึ%นด้วย บ่อยครั %งที แรงกดดันในเรื องเวลาที มีมาในขั %นตอนการปรับสีจากรูปแบบเดิมทําใหไ้ด้งานออกมาไม่ดีนัก 
ในทางตรงข้าม ระบบตัวอย่างแบบดิจิตอลหมายถงึคุณภาพผลงานที ดีที สุดทนัเวลาค่าใช้จ่ายน้อย 
 

 


