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 ความคงทนของสีเร่ิมตนตั้งแตเมื่อสีนั้นถูกสังเคราะหข้ึนมา และจะปรากฏใหเห็นอยาง

ชัดเจนเมื่อนําไปใชงาน  ความคงทนของสีนั้นเปนที่ทราบกันอยูแลววาเมื่อลูกคาสั่งใหยอมสี หรือ

พิมพวัสดุส่ิงทอ ลูกคาตองการความคงทนของสีดวย เชน ความคงทนตอการซักลางดวยผงซกัฟอก

ที่ใชกันตามบานเรือน หรือความคงทนของสีตอแสงแดด เนื่องจากเมื่อซักผาแลวจะทําใหแหง

อาจจะตากแดด ถาสีซีดจางสินคานั้นก็คงไมมีคนซื้อแนนอน หรือความคงทนตอการขัดถู ตัวอยาง

สีที่ยอมเฟอรนิเจอร หรือเกาอี้รถประจําทาง วันหนึ่งๆ จะตองมีคนมานั่งถูไปถูมาเปนรอยเปนพัน

คร้ัง ถาสีไมทนตอความคงทนตอการขัดถูเสียแลว เวลาผานไปเพียงวันหรือสองวัน สีที่เหลือติดอยู

บนวัสดุที่หุมเกาอี้ก็คงซีดจางไมสวยงามเชนกัน หรือความคงทนตอน้ําทะเล หรือคลอรีน ในบาง

งานจะตองใชกับชุดวายน้ํา ซึ่งผูใชอาจนําไปวายน้ําทะเล หรือน้ําในสระวายน้ําที่เติมคลอรีน

จํานวนมาก ส่ิงเหลานี้จําเปนตองพิจารณา ฯลฯ 

 การพิจารณาวาสีใดมีความคงทนของสีตอการซักลาง ตอแสงแดด ตอการขัดถู ตอน้ํา

ทะเล หรือคลอรีน นั้น เปนหนาที่ของนักยอมสี เพียงแคดูจากคูมือที่มากับสียอมซ่ึงปกตจิะตองแจก

มาพรอมกับตัวสี หากผูผลิตนาเชื่อถือก็สามารถที่จะการันตีไดสวนหนึ่งวา ความคงทนของสีนั้นๆ 

นาจะมีคาตามที่บอกไว และไมควรนําเอาสีที่มีความคงทนของสีที่แตกตางกันมากๆ มายอม

รวมกัน เนื่องจากสีตัวที่มีความคงทนของสีที่ต่ํากวาอาจจะฉุดความคงทนของสีอีกตัวใหลดลง ใน

แงเมื่อนํามายอมรวมกัน เมื่อทดสอบสีซีด ก็ถือวาสีเปลี่ยนแปลง  

 สวนใหญแลวในชีวิตประจําวันของเราทานทั้งหลาย คงหนีไมพนความคงทนของสีตอ

กระบวนการแบบเปยก ซึ่งบางครั้งอาจใชสารเคมี เชน สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หรือเอนไซม 

เปนตน ผสมกับผงซักฟอก ดังนั้นจะพบไดวาเมื่อเราซื้อกางเกงมาใหมๆ บางครั้งซักแค 3-4 คร้ัง

ทําไมกางเกงสีซีดเปนดวงๆ หรือซีดจางไปหมดทั้งตัว เหมือนกางเกงที่ใชมาเกือบปก็มี เนื่องจาก

ผงซักฟอกนั่นเองที่เปนตัวการสําคัญ  

 การทดสอบความคงทนของสีตอกระบวนการแบบเปยกจึงไดมาจากการเปรียบเทียบสีบน

วัสดุที่ผานกระบวนการแบบเปยก เทียบกับสีบนวัสดุที่ไมผานกระบวนการ เมื่อเห็นความ

เปลี่ยนแปลงจะตองมีมาตรฐานเปรียบเทียบ จึงจําเปนตองมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตัวหนึ่ง

ที่เรียกวา เกรยสเกล (Grey Scale) คงตองมีผูที่สงสัยถามอีกวาทําไมตองเปนเกรยสเกล? ทําไมไม

เปนสีอ่ืนๆ? ก็คงตองอธิบายเหตุผลก็คือ ถาเปนสีตางๆ เชน แดง เหลือง เขียว น้ําเงิน ฯลฯ แลวตอง

เปรียบเทียบกับสีแตละสี ก็คงตองใชเกรยสเกลที่มีสีแดง เหลือง เขียว น้ําเงิน ฯลฯ ไมรูจบ ดังนั้นจึง

ตองใชสีเทามาเปรียบเทียบวาสีไดเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเทาใด นาจะสมเหตุสมผลมากกวา 
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 ความคงทนของสีนั้นใชเปรียบเทียบกับความแตกตางโดยมีตัวเลขยิ่งตัวเลขนอยแสดงวา

แตกตางมาก ถาตัวเลขสูงขึ้นจนถึงเลข 5 แสดงวาไมแตกตางกัน ในดานสิ่งทอจะพบเกรยสเก

ลสองแบบดังนี้คือ 

 1. เกรยสเกลสําหรับสีที่เปลี่ยนแปลงตามความเขมของสี เมื่อเทียบกับผายอมสีที่ไมผาน

กระบวนการแบบเปยกนั้น 

 2. เกรยสเกลสําหรับสีที่ตกติดบนผาขาว เมื่อเทียบกับผาขาวที่ไมผานกระบวนการแบบ

เปยกนั้น 

 ตัวอยางของเกรยสเกลสําหรับขอ 1 และขอ 2  ตามรูปดังตอไปนี้ 

 

รูปที่ 1 เกรยสเกลสําหรับสีที่เปลี่ยนแปลงตามความเขมของสี เมื่อเทียบกับผายอมสีที่ไมผาน

กระบวนการแบบเปยกนั้น 

รูปที่ 2 เกรยสเกลสําหรับสีที่ตกติดบนผาขาว เมื่อเทียบกับผาขาวที่ไมผานกระบวนการแบบเปยก

นั้น 
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 จากรูปที่ 1 จะพบวาเมื่อจะเปรียบเทียบวาความคงทนของสีตอกระบวนการแบบเปยกดี

หรือไม เทียบดูกับเกรยสเกล หากสีไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวัสดุที่ไมผานกระบวนการแบบ

เปยกถือวาอยูที่สเกล 5 ใหอานวา “หา” (ดีที่สุด) หากสีเปลี่ยนแปลงเล็กนอยอยูระหวางสเกล 4 กบั 

5 ใหอานวา “สี่หา” อยางนี้เปนตน หากสีเปลี่ยนแปลงมากที่สุดถือวาอยูที่สเกล 1 ใหอานวา “หนึ่ง” 

(ต่ําสุด) ถือวาความคงทนของสีตอกระบวนการแบบเปยกนอยที่สุด 

 จากรูปที่ 2 จะพบวาเมื่อจะเปรียบเทียบวาความคงทนของสีตอการตกติดสีบนผาขาว

หรือไม เทียบดูกับเกรยสเกล หากสีขาวไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวัสดุสีขาวที่ไมผาน

กระบวนการแบบเปยกถือวาอยูที่สเกล 5 ใหอานวา “หา” (ดีที่สุด) หากสีเปลี่ยนแปลงเล็กนอยอยู

ระหวางสเกล 4 กับ 5 ใหอานวา “ส่ีหา” อยางนี้เปนตน หากสีเปลี่ยนแปลงมากที่สุดถือวาอยูที่

สเกล 1 ใหอานวา “หนึ่ง” (ต่ําสุด) ถือวาความคงทนของสีตอการตกติดสีนอยที่สุด 

 จะเห็นวาการใชเกรยสเกลตองเปนผูที่คอนขางชํานาญ เพราะอาจเกิดปญหาเนื่องจากตา

และสภาพการมองเห็นของคนแตละคนอาจไมเหมือนกัน เชน นาย ก อาจบอกวาได 5 (ดีที่สุด) แต

นางสาว ข อาจบอกวาได 4/5 (คอนขางดีที่สุด) ซึ่งถาไมฝกฝนมาอยางดีอาจทําใหการเทียบคา

ผิดพลาดได เปนตน 

 เมื่อใชเกรยสเกลทําใหผูประเมินไมสามารถบอกไดสีเปลี่ยนแปลงไปในเฉดสีดาน

ใด จึงจําเปนตองมีการเติมตัวอักษรยอเพื่อบอกวาฮิวของสี (แดง เหลือง เขียว ฯลฯ) หรือความเขม

ของสี (เขม ออน ฯลฯ) ตัวอยาง เชน 

เทอมที่เติมตัวอักษรยอเพือ่บอกวามีความแตกตางกันอยางไร 

แดงกวา (R)                              สีออนกวา (W)                      สีทึมกวา (D) 

เหลืองกวา (Y)                           สีเขมกวา (Str)                      สีสดใสกวา (Br) 

น้ําเงินกวา (B) 

เขียวกวา (G) 

 

 ความคงทนของสีตอแสงไดจากการเปรียบเทียบชุดของมาตรฐาน ซึ่งนําเอาวัสดุส่ิงทอมา

สองแสงแดดจากธรรมชาติ หรือแสงที่ไดจากหลอดไฟ และสภาพของอากาศตางๆ มาตรฐานของ 

ISO ใชสียอมที่ยอมบนผาขนสัตว ซึ่งมีความคงทนของสีตอแสงนอยที่สุด กําหนดใหมีคาเทากับ 1 

(หนึ่ง) และสียอมที่ยอมบนผาขนสัตว ซึ่งมีความคงทนของสีตอแสงมากที่สุด กําหนดใหมีคา

เทากับ 8 (แปด) โดยที่ความคงทนของสีตอแสงที่มีคาเทากับ 2 หมายถึงตองใชเวลาเปนสองเทา

ของระยะเวลาที่ฉายแสงของความคงทนตอแสงนอยที่สุด (ที่มีคาเทากับ 1)  
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ความคงทนของสีตอกระบวนการซัก (มาตรฐาน ISO C01-C06) 
 สภาวะการซักผาทั้งดวยผงซักฟอกที่ใชในครัวเรือน และสําหรับธุรกิจตางๆ จะอยูใน

มาตรฐาน 6 มาตรฐานของ ISO ซึ่งคอนขางใกลเคียงกับสภาวะการซักในสภาพปกติ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางระหวางความรุนแรงในการซักตามมาตรฐาน ISO  

การทดสอบ

ISO 

องคประกอบของสารซักฟอก อุณหภูมิ  

(oC) 

ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) 

1 สบู 5 กรัมตอลิตร 40 0.5 

2 สบู 5 กรัมตอลิตร 50 0.5 

3 สบู 5 กรัมตอลิตร และโซดาแอช 2 กรัมตอลิตร 60 0.5 

4 สบู 5 กรัมตอลิตร และโซดาแอช 2 กรัมตอลิตร 95 0.5 

5 สบู 5 กรัมตอลิตร และโซดาแอช 2 กรัมตอลิตร 95 4.0 

 

 สีที่เปลี่ยนแปลงจะถูกประเมินโดยใชเกรยสเกล แตถามองไมเห็นหรือมองไมชัดเจน อาจ

ตองใชแถบเสนใยหลายชนิดสีขาว นํามาซักพรอมกันกับวัสดุที่ตองการประเมิน โดยมีผาประกบทั้ง

สองดาน ตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 มาตรฐานของแถบเสนใยหลายชนิดสีขาวที่นํามาติดกับวัสดุที่ตองการประเมิน 

วัสดุทีย่อม ผาสีขาวทีเ่ยบ็ติด (ดานทีห่นึ่ง) ผาสีขาวทีเ่ยบ็ติด (ดานทีส่อง) 

ฝาย ฝาย ขนสัตว 

ขนสัตว ขนสัตว ฝาย 

ไหม ไหม ฝาย 

ลินิน ลินิน ขนสัตว 

วิสโคส วิสโคส ขนสัตว 

อะซิเตด/ไตรอะซิเตด อะซิเตด/ไตรอะซิเตด วิสโคส 

พอลิเอไมด (ไนลอน) พอลิเอไมด (ไนลอน) ขนสัตว หรือฝาย 

พอลิเอสเตอร พอลิเอสเตอร ขนสัตว หรือฝาย 

อะไครลิก อะไครลิก ขนสัตว หรือฝาย 
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 การซักกระทําตามมาตรฐาน ISO โดยมีการกวนสารละลายของสบู และสารเติมแตง (ถา

มี) ตามเวลา และอุณหภูมิที่กําหนด ปริมาณน้ําที่ใช และน้ําหนักของวัสดุตองตามมาตรฐาน

ทั้งหมด 

 หมายเหตุ การทดสอบที่ 4 และ 5 มีการเติมโซดาแอช และอุณหภูมิสูงถือวาเปนสภาวะ

การซักที่คอนขางรุนแรง และการซักกระทําตามมาตรฐาน ISO อาจมีการเติมลูกบอลโลหะลูกเล็กๆ 

เขาไป เพื่อชวยเพิ่มพลังในการซักลางมากขึ้นอีกดวย  

  

การทดสอบความคงทนของสีตอแสง 
  

อิทธิพลของแสงทําใหสีซีดจางนั้น เนื่องจากปจจัยหลายปจจัย ดังนั้นจึงมีการคิดหาวิธีการ

ทดสอบความคงทนของสีตอแสง ซึ่งปจจัยเชน ความเขมของสี ความบริสุทธิ์ของสี ความชื้นของ

วัสดุ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิบริเวณผิวหนาของตัวอยาง ส่ิงเจือปนที่มีอยูในอากาศ และ

คุณภาพของแหลงกําเนิดแสง เปนตน เปนตัวการที่สําคัญของความคงทนของสีตอแสง 

กระบวนการคราวมีดังนี้ คือ ถาใชแสงแดดจากธรรมชาติ ใหนําเอาตัวอยางที่ตองการมา

ใหแสงสองโดยติดกับมาตรฐานสีน้ําเงินที่ยอมบนขนสัตว แลวปดทับดวยกระจกใส โดยเอียง

ตัวอยางนั้นไปทางทิศใต สําหรับประเทศที่อยูสวนเหนือของโลก และเอียงตัวอยางนั้นไปทางทิศ

เหนือ สําหรับประเทศที่อยูสวนใตของโลก การระบายอากาศเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เนือ่งจากถามี

ความรอนสะสมมากจะทําใหสีซีดจางไดเร็วขึ้น การวัดคาความคงทนของสีตอแสงกระทําโดยการ

นําตัวอยางมาปดทับคร่ึงหนึ่งดวยกระดาษแข็งสีดําและอีกครึ่งหนึ่งของมาตรฐานสนี้าํเงนิทีย่อมบน

ขนสัตวจะถูกปดทับครึ่งหนึ่งดวยกระดาษแข็งสีดําเชนกัน สองแสงตัวอยางใหซีดจางเทากับเกรยส

เกล หมายเลข 3 เมื่อนั้นใหนํามาเปรียบเทียบระหวางความแตกตางของตัวอยางที่ไมถูกแสง กับที่

ถูกแสง แลวเปรียบเทียบกับมาตรฐานสีน้ําเงินที่ยอมบนขนสัตว และเทียบมาตรฐานที่สีซดีจาง เชน 

หมายเลข 6 แสดงวาตัวอยางมีความคงทนของสีตอแสงเทากับ 6 

เวลาในการทดสอบดวยแสงแดดไมสะดวก เพราะใชเวลายาวมาก และแตกตางกัน ข้ึนกับ

ความแตกตางระหวางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ดังนั้นจึงมีผูนําเอาหลอดไฟมาตรฐาน 

(แหลงกําเนิดแสงมาตรฐาน) มาใชแทนแสงแดด ซึ่งหนึ่งในหลอดไฟมาตรฐานที่นิยมใชกันมาก

ที่สุด คือ หลอดซีนอนอารค  
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รูปที่ 3 แสดงมาตรฐานสีน้ําเงินยอมบนเสนใยขนสัตว (ซาย) และผาตัวอยางที่ยอมสี เพื่อทดสอบ

ความคงทนของสีตอแสง (ขวา) ตรงกลางของทั้งสองตัวอยางเปนสวนที่เราปดดวยกระดาษสีดํา 

เพื่อเปรียบเทียบวาสีไดซีดจางหรือยัง 

 

ความคงทนของสีตอสภาวะอื่นๆ 
 

 การทดสอบความคงทนของสีมีอีกมากมาย เชน ความคงทนของสีตอน้ํากลั่น ตอน้ําทะเล 

ตอน้ําที่มีคลอรีน และเหงื่อ หรือตอการหยดน้ําเย็น-น้ํารอน ตอการหยดสารละลายกรด-ดาง เปน

ตน รวมถึงความคงทนอื่นๆ ที่ลูกคาตองการ  

 ความคงทนของสีตอสารฟอกขาวที่มีหลายชนิด ตอส่ิงเจือปนในอากาศ หรือสารเคมีตางๆ 

เชน น้ํายาซักแหง เปนตน มีอีกมากมาย ซึ่งการทดสอบเหลานี้จะตองมีมาตรฐานอางอิงทุกครั้ง

เพื่อมิใหเกิดการโตแยงในกรณีที่ลูกคากับผูผลิตทดสอบสินคาแลวไมเทากัน 
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