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ผลิตภัณฑใดๆ ที่มีการผลิตออกมาจําหนายเพื่อการบริโภคหรืออุปโภคจะพบวามีสิ่งสําคัญในการที่
จะดึงดูดความสนใจอยูอยางหนึ่งคือ สีสันที่แตกตางกันไปและความสม่ําเสมอของสีนั้น ดังนั้นผลิตภัณฑที่มี
การผลิตออกมาแลวมีสีสันไมสม่ําเสมอ ผูบริโภคก็อาจจะพิจารณาวาผลิตภัณฑนั้นไมมีคุณภาพ ซึ่งมีผลตอ
การตัดสินใจที่จะชื้อผลิตภัณฑนั้นหรือไม แตการตัดสินใจของแตละคนนั้นก็จะตางกันไป ทั้งนี้เนื่องจากการ
เห็นสีสันเกิดจากตาและสมองสั่งการรวมทั้งประสบการณที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดการวัดสี
ในระบบที่เปนตัวเลขขึ้นมา เพื่อควบคุมคุณภาพของสินคา และสีที่ใชในทางอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล
การมองเห็นสีของมนุษย เกิดจากการที่แสงที่สะทอนจากวัตถุนั้นๆมากระทบตาเราและสงไปสมอง
เพื่อแปลออกมาเปนสีที่เห็น ดังนั้นในการมองเห็นจึงมีปจจัยอยู 3 อยาง คือ แหลงกําเนิดแสง วัตถุมีสี และ
สายตาของคนเรา ดังที่ไดกลาวไวแลววาเมื่อแสงจากแหลงกําเนิดแสงสองมาตกกระทบวัตถุมีสี จะสะทอน
เขาสูตา และตาของมนุษยเราจะไวตอแมสีแสง 3 สีคือ สีแดง สีเขียวและสีน้ําเงิน
การมองเห็นดวยตาจะบงบอกลักษณะของวัตถุได 3 ลักษณะคือ
1. สีที่ปรากฏในการมองเห็น เชน สีแดง สีเขียวหรือสีน้ําเงิน เรียกวา Hue
2. ความสวางของสีชึ่งเปนการสะทอนของแสงที่มีคาตางกันเรียกวา Lightness
3. ความสดใส ความเขมและความบริสุทธิ์ของสี เรียกวา Chroma
จากที่ไดกลาวไวในตอนแรกแลววาการมองเห็นสีของวัตถุเกิดจากปจจัยอยู 3 อยางคือ แหลงกําเนิด
แสง วัตถุมีสี และผูสังเกตการณ(หรือคนมอง) ชึ่งจะไดพิจารณาจากปจจัยทั้ง 3 ดังนี้
1. แหลงกําเนิดแสง
แหลงกํ า เนิ ด แสงสํา หรับ การมองเห็ น มาจาก 2 แหลงคื อ แหล งกํา เนิด แสงตามธรรมชาติ และ
แหลงกําเนิดแสงที่ประดิษฐขึ้น
สําหรับแหลงกําเนิดแสงตามธรรมชาติ ไดแกแสงจากดวงอาทิตย หรือแสงแดดในตอนกลางวัน
(Daylight) สองมายังพื้นผิวโลกเปนแสงสีขาว และเมื่อผานปริซึมแสงสีขาวนี้จะแยกออกเปนแถบสีตางๆกัน
7 สี โดยแตละสีจะมีความยาวคลื่นตางกันซึ่งอยูระหวาง 400-780 นาโนเมตร แตแสงแดดในแตละทองที่ของ
ประเทศตางๆจะพบวามีการกระจายพลังงาน (Spectral Energy Distribution, SED) ที่แตกตางกันไปตามภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ฤดู และชวงเวลา ดังนั้นการมองเห็นสีที่มีแหลงกําเนิดแสงตามธรรมชาติในชวงเวลา
สถานที่ หรือสภาพอากาศที่ตางกันแลว ก็เปนเหตุใหการมองเห็นสีตางกันไปดวย

แหลงกําเนิดแสงประดิษฐ มีอยูดวยกันหลายแบบไดแก หลอดไฟ Incandescence, หลอดไฟ
ทังสเตน (Tangsten filament lamp), หลอดฟลูออเรสเซนส, หลอดไฟซีนอนอารค (Zenon arc lamp)
หลอดไฟซี นอนอาร ค จะใหแสงที่มีก ารกระจายพลังงานอยูระหวางชว งรังสี UV และรังสี
อินฟราเรด เมื่อเราใชที่กรองแสงรังสีUVอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใชที่กรองความรอนลดความเขมของรังสี
อินฟราเรดใหต่ําลงแลว จะทําใหหลอดไฟซีนอนอารคมีการกระจายพลังงานไดใกลเคียงกับแสงแดดตอน
กลางวัน
นอกจากนี้หลอดไฟซีนอนอารคที่ใหแสงกระพริบ (Zenon flash lamp) เมื่อใหแสงกระพริบที่มี
ความเขมของแสงสูงในชวงระยะสั้น ทําใหชิ้นตัวอยางที่ทําการวัดสีไมรอนมากจนเกิดการเปลี่ยนสี
2. วัตถุมีสี
แสงจากแหลงกําเนิดแสงเมื่อตกกระทบวัตถุที่มีสีจะเกิดปรากฎการณการสะทอนของแสงที่พื้นผิว
ของวัตถุที่มีความเงามัน เรียกวา Specula reflection ถาพื้นผิวไมเรียบ ไมมีความเงามันเมื่อแสงสองผานเขา
ไปกระทบวัตถุนั้นจะเกิดการกระเจิงของแสง และอนุภาคของสีในบางชวงคลื่นจะถูกดูดกลืนเอาไว บางชวง
คลื่นจะถูกสะทอนออกมาทําใหเกิดการมองเห็นสีแตกตางกันตามความยาวชวงคลื่นที่มีการสะทอนออกมา
เราเรียกปรากฏการณนี้วา Diffuse reflection
นอกจากจะมีการสะทอน และการดูดกลืนในบางชวงของคลื่นแสงแลว ยังมีการสองผานของแสง
บนวัตถุโปรงแสงและเกิดการกระเจิงของแสงที่พื้นผิวปรากฏการณนี้เรียกวา Diffuse transmission แตถา เปน
วัตถุที่มีความโปรงใส เชน กระจกใส จะเกิดการสองผานทะลุวัตถุโปรงใสนั้นเปนปรากฎการณที่เรียกวา
Regular transmission ดังรูปที่ 1 ของปรากฏการณทั้ง 4

รูปที่ 1 เปนลักษณะการสะทอนแสงบนผิวชนิดตางๆ

3. ผูสังเกตการณ
เปนปจจัยสุดทายของการมองเห็นเมื่อแสงตกกระทบบนวัตถุที่มีสีและสะทอนเขาตาผูสังเกตการณ
แลวสงไปยัง เรตินาที่มีสวนไวตอแสงแตกตางกันอยู 2 ชนิดคือ สวนที่จะแยกความแตกตางระหวางความมืด
และความสวางที่เรียกวา rods และสวนที่สามารถแยกสีที่เรียกวา cones แบงออกอีก 3 ชนิด คือสวนที่ไวตอ
แสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน
จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววาการมองเห็นของมนุษยตอวัตถุที่มีสีนั้นจะเปนการมองเห็นที่แตกตาง
กันไป ดังนั้นถาวัตถุที่มีสีหรือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมานั้นมีสีที่สม่ําเสมอและเปนมาตรฐานสากลแลว การวัด
สี จ ะบอกลั ก ษณะของสี ใ ห เ ป น ที่ เ ข า ใจในระดับ สากลได ซึ่งมี ห ลายวิธี หลายระบบ ที่นิ ย มใช กัน อยา ง
กวางขวาง คือระบบ Munsell และระบบ CIE
ระบบ Munsell เปนระบบที่ไดมีการพัฒนามากอนการนําเครื่องมือวัดสีมาใชในการวัดสี โดยการใช
สายตาดูและอาศัยคุณสมบัติของการมองเห็นสีคือ Hue, Lightness และChroma ซึ่งตองอาศัยประสบการณ
ความคิดของมนุษยในการวัดสี ระบบนี้จัดเปนระบบที่ตรงกับที่สายตามนุษยมองเห็นสีแตกตางกันเปนชวงที่
เทาๆกัน
ระบบ CIE เปนระบบที่ Commission International de I’ Eclairage (CIE) ไดพัฒนาระบบของการวัด
สีในรูปของ Objective ที่ไมตองอาศัยประสบการณ หรือความคิดของมนุษยในการวัดสีดังเชนระบบ
Munsell การวัดสีระบบนี้มีขอดีคือ เปนระบบที่ไมขึ้นกับการมองเห็นของแตละบุคคล เปนระบบที่วัดสี
ออกมาเปนตัวเลข เปนระบบที่สามารถนําไปคํานวณ และทํานายสูตรสีผสมไดดวย ดังนั้นการมองเห็นสีของ
วัตถุ ที่เกิดจากแหลงกําเนิดแสง วัตถุที่มีสี และสายตามนุษย ถาเราสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดก็สามารถ
วัดคาสีออกมาเปนตัวเลขได
แหลงกําเนิดแสงประดิษฐ
ในการวัดสีของวัตถุจากเครื่องวัดสีตองอาศัยแหลงกําเนิดแสงประดิษฐ ที่เมื่อใหแสงออกมาแลว
สามารถที่จะวัดการกระจายพลังงานที่แตละความยาวคลื่นไดดวยเครื่อง Spectroradiometer และดวยผลของ
แหลงกําเนิดแสงที่ตางกันจะมีผลใหการมองเห็นสีที่ตางกัน ดังนั้นระบบ CIE จึงไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ของแหลงกําเนิดแสงขึ้น คือ
Illuminant A มีการกระจายพลังงานใกลเคียงกับหลอดไฟทังสเตน หรือหลอดไฟ Incandescence ที่
มี Color temperature ประมาณ 2848 K
Illuminant B เปนแหลงกําเนิดแสงที่ไดจากหลอด Illuminant A ที่ผานตัวกรองแสงแลวใหแสงแดด
ตอนเที่ยงโดยมี Color temperature ประมาณ 4900 K
Illuminant C เปนแหลงกําเนิดแสงที่ไดจากหลอด Illuminant A ที่ผานตัวกรองแสงแลวใหแสงแดด
ตอนกลางวัน โดยมี Color temperature ประมาณ 6700 K

Illuminant D เปนแหลงกําเนิดแสงที่ใชแทนแสงแดดตอนกลางวันแตมีความละเอียดของ Color
temperature ที่ตางกันเชน D65 และ D75 โดยที่
D65 เปนแสงแดดตอนกลางวันที่มี Color temperature 6500 K
D75 เปนแสงแดดตอนกลางวันที่มี Color temperature 7500 K
และเรานิยมที่จะใช D65 เปนแหลงกําเนิดแสงในการวัด
วัตถุมีสี
เครื่องมือที่ใชวัดสี เรียกวาเครื่อง Spectrophotometer ที่สามารถวัดสีของวัตถุออกมาเปนตัวเลขได
ชึ่งจะวัดปริมาณการสะทอนแสงของวัดถุเทียบกับมาตราฐานอางอิงที่เปน reflectance curve วัตถุที่มีสี
แตกตางกันจะมี reflectance curve ตางกัน
วัตถุที่มีสีตางกันเมื่อสะทอนแสงของสีนั้นออกมาก็จะมีความยาวคลื่นตางกันโดยที่
สีน้ําเงิน มีความยาวคลื่นที่ 430-460 นาโนเมตร
สีเขียว มีความยาวคลื่นที่ 500-580 นาโนเมตร
สีแดง มีความยาวคลื่นที่ 620-780 นาโนเมตร
ระบบการวัดสีในเครื่อง Spectrophotometer มีอยูหลายระบบดวยกัน คือ ระบบ Munsell ชึ่งไดกลาว
ไวแลว, ระบบ Tristimulus Value, ระบบ Chromaticity coordinate และระบบ CIE L*a*b*
ระบบ Tristimulus Value คาที่หาไดออกมาเปน X, Y, Z โดยคานี้จะระบุเปนคาสีแดง สีเขียว และสี
น้ําเงิน ตามลําดับ แตคาที่ไดยังขาดความสัมพันธระหวางกัน ของสีที่มองเห็น จึงไมสามารถที่นํามาใช
ประโยชนอะไรไดมาก
ระบบ CIE Chromaticity coordinate เปนวิธีการที่สามารถระบุความหมายของสีไดชัดเจนขึ้น ชึ่ง
คาที่ไดเปน
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โดยที่คา x และ y เปนคาที่ระบุความเปนสี สวนความสวางของสีเปนคา Y แตวิธีการวัดสีโดยวิธีการนี้ไม
เหมาะที่จะนํามาใชในการบอกคาความแตกตางของสีไดดี
ระบบ CIE L*a*b* เปนวิธีการวัดสีที่ใชลักษณะของ color space ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 CIELAB 1976 ซึ่งมีลักษณะของ color space
โดยกําหนดให L* เปนคาความสวาง (Lightness) มีคาอยูระหวาง 0 - 100
แกน a* ที่เปน + สีจะเปนไปในทิศทางสีแดง
แกน a* ที่เปน – สีจะเปนไปในทิศทางสีเขียว
แกน b* ที่เปน + สีจะเปนไปในทิศทางสีแหลือง
แกน b* ที่เปน - สีจะเปนไปในทิศทางสีน้ําเงิน
และในการหาคาความแตกตางของสีที่เปนตัวเลขนั้นเมื่อพิจารณาจากรูป จะพบวาจุดๆหนึ่งใน Space นั้น
เปน L1*a1*b1* และเมื่อสีมีการเปลี่ยนเฉดสีไปจะไดอีกจุดใน Space เปน L2*a2*b2*
ซึ่ง 2 จุดนี้จะมีระยะหางกันใน Space เทาไร ก็จะเปนตัวบงบอกถึงความแตกตางของสีดังสมการ
∆E

=
โดย ∆ E คือคาความแตกตางของสี

( L*1 − L*2 ) 2 + (a1* − a2* ) 2 + (b1* − b2* ) 2

เราอาจจะกลาวไดวาการมองเห็นสีของมนุษยและการวัดสีจากเครื่องวัดจะตองอาศัยปจจัย 3 อยาง
คือ แหลงกําเนิดแสง วัตถุมีสีและและการอานคาสี แตกับการมองเห็นสีของมนุษยนั้นจะพบวาแตละคน
อาจจะอานคาสีแตกตางกันไป สําหรับเครื่องวัดสีนั้นจะใหคาที่ไดจากการวัดสีในทางอุตสาหกรรมเปนไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยังสามารถที่จะวัดคาความแตกตางของสีที่มีเฉดสีตางออกไปเพียงเล็กนอยได
เปนผลใหในทางอุตสาหกรรมสามารถกําหนดใหคาความแตกตางของสีเทาไรได
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