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ดว้ยระบบการผลติในยคุปัจจบัุน กอ่ใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตของตลาดโลก ในทางเดยีวกนักส็รา้ง
ปัญหาใหก้ระบวนการจัดการทางดา้นสใีนอตุสาหกรรมสิ#งทอ โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในโรงยอ้ม งาน
ผลติทางดา้นสิ#งทอเพื#อตลาดโลกนั'นไดนํ้าเอาความหลากหลายทั'งที#ไดจ้ากธรรมชาตแิละ
กระบวนการสังเคราะหม์าใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ซึ#งรวมไปถงึเสน้ใย เสน้ดา้ย ดา้ยหลอด และผา้ woven 
แบบ ถัก ปม และผา้ถักลาย เชน่เดยีวกบัผา้ nonwoven ที#ผลติดว้ยวธิทีางจักรกลหรอืเสน้ใยที#
ผสานดว้ยวธิทีางเคม ีงานผลติเพื#อใหไ้ดค้ณุภาพสทีี#ดแีละตน้ทนุตํ#าเป็นปัจจัยสําคัญซึ#งทําไดย้าก 
โดยที#เรื#องคณุภาพของสยีงัคงเป็นสิ#งสําคัญอันดับตน้ๆ 

อยา่งไรกต็ามกย็ังมเีทคโนโลยทีี#พัฒนาขึ'นมาเพื#อชว่ยในเรื#องการควบคมุส ีจากหอ้งทดลองไปถงึ
โรงยอ้มและในขั 'นตอนการผลติตอ่ๆไป ซึ#งครอบคลมุไปถงึบรรดา supply chain ทั 'งหมด บทความนี'
จะอธบิายทั 'งเจ็ดขั 'นตอนเพื#อจะไดส้ทีี#มปีระสทิธภิาพที#ด,ี และควบคมุตน้ทนุได ้ซึ#งครอบคลมุ
กระบวนการผลติในงานสิ#งทอทั'งหมด โดยใชผ้ลติภัณฑจ์าก Datacolor เป็นเครื#องมอืในการบรรลุ
วัตถปุระสงคน์ี' 

ข ั�นที)หนึ)ง: จงเป็นผูเ้ชี)ยวชาญในการออกสตูรส ี

ในประวัตศิาสตรข์องการสรา้งสใีนอตุสาหกรรมสิ#งทอนั'น ผูย้อ้มมักจะมคีวามขัดแยง้ระหวา่งทฤษฏสีี
กบัการทํางานจรงิ กระบวนการทางเคมขีองสแีตล่ะตัวมักเป็นสิ#งที#ทา้ทายตอ่นักออกแบบและชา่ง
เทคนคิแมว้า่จะเป็นโรงยอ้มที#ทันสมยัแลว้กต็าม การทําใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและความแมน่ยํานั'นชา่ง
ยากยิ#ง 

ณ ขณะนี' ผูเ้ช ี#ยวชาญซึ#งมพีื'นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีก็ีไดจั้บทศิทางถงึวธิกีารตา่งๆจาก
ผูเ้ช ี#ยวชาญในการยอ้ม ในชื#อ Datacolor’s Smartmatch™ ซึ#งไดนํ้าเอาทฤษฏกีารทํานายสตูรสี
และปรับแตง่โดยนําเอาประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากระบบเองเขา้มาประกอบ หรอืกลา่วอกีนัยหนึ#ง จะ
มกีแ็ตร่ะบบ color matching Smartmatch™ นี'เทา่นั'นที#มคีวามสามารถในการ “เรยีนรู”้ พฤตกิรรม
ที#แทจ้รงิของตัวส,ี กระบวนการยอ้มและ substrate ซึ#งเป็นวธิทีี#สดุพเิศษโดยไดร้วบรวมเอาขอ้มลู
สําคัญตา่งๆจากสตูรสทีี#มคีวามสัมพันธก์นัและไดทํ้าการประเมนิกอ่นจะนําเสนอตอ่ผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจได ้
อยา่งงา่ยดาย 

นี#เป็นเพยีงคณุสมบตัแิละประโยชนบ์างอยา่งที#ทา่นสามารถจะไดร้ับจากเทคโนโลยสีขีองชดุ
ซอรฟ์แวร ์Datacolor’s DCIMatch ซึ#งประกอบดว้ย: 

การนําสว่นผสมของสตีา่งๆเขา้ดว้ยกันอยา่งอตัโนมัต,ิ ตามการกําหนดคณุสมบตั ิซึ#งจะทําใหส้ามารถ
เลอืกกลุม่สทีี#จะนํามาใชใ้นการออกสตูรสไีดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดายเพยีงเลอืกจากรายการส ี

การแกไ้ขสตูรส ีซ ึ#งจะชว่ยใหส้ามารถปรับสตูรสใีนขั 'นตอนการยอ้ม เพื#อแกปั้ญหาเมื#อยอ้มได ้off-
shade และเทยีบสใีหไ้ดใ้น substrate ตา่งๆ 



การประเมนิผล เพยีงแคก่ดปุ่ ม ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกจากสตูรตา่งๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย ซึ#ง
รวมไปถงึการแสดงผลแบบ reflectance curve, สบีนจอภาพ, การเทยีบระดับความเขม้ขน้ และ L, 
a, b color plot 

การเลอืก ดว้ยตัวเลอืกนี'จะสามารถตรวจสอบสตูรสทีั 'งหมดที#มคีวามเป็นไปไดท้ี#จะตรงกบัสทีี#
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ#งจะแสดงผลแบบรปูแบบเดี#ยวหรอืหลายรปูแบบกไ็ด ้เชน่เป็นแผน่งาน 
หรอืจะเป็นรปูแบบอื#นๆก็ไดเ้ชน่กนั (เชน่ แสดงผลในรปูแบบตามนํ'าหนักหรอืตามปรมิาตรและ
จัดเรยีงตามตน้ทนุที#ตํ#าสดุหรอืดทูี#คา่ความแตกตา่งของส)ี 

การแกไ้ขที#หอ้งทดลองหรอืที#งานผลติ ซึ#งจะชว่ยลดจํานวนครั 'งในการทําการทดลองการยอ้ม โดย
การเพิ#มสโีดยอตัโนมตั,ิ การคํานวณสตูรใหมโ่ดยอตัโนมตั,ิ การแกไ้ขตา่งๆและแมก้ระทั#งการ
ประเมนิผลการแกไ้ขในแบบ on-line 

การแกไ้ขแบทชแ์ละสว่นผสมใหม ่จะชว่ยขจัดแบทชท์ี#ประกอบดว้ยวัสดทุี#ไมท่ราบชนดิโดยอตัโนมัต ิ
โดยการกําหนดคา่ที#ตัวแบทชแ์ละจะสง่สตูรสทีี#มกีารแกไ้ขใหเ้ขา้กบัตัว standard ใหแ้กผู่ใ้ช ้ 
 
 

ข ั�นที)สอง: ตอ้งควบคมุสไีปตลอดจนถงึงานผลติ   
เพื#อจะไดป้ระสทิธภิาพและการควบคมุที#สงูที#สดุนั'น คงไมจํ่าเป็นวา่ทกุขั 'นตอนการยอ้มจะตอ้งมกีาร
ควบคมุแบบอัตโนมัต ิงานบางอยา่งเชน่ การนํากระบอกยอ้มเขา้ไปทําการ dispensing หรอืการนํา
ออกมาเขา้เครื#องยอ้มกอ็าจพจิารณาใชแ้รงงานคนก็ได ้สว่นงานระบบอัตโนมตัขิองโรงยอ้มนั'น
แน่นอนวา่ยังตอ้งใชร้ะบบ Color Matching เพื#อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ และอาจพจิารณาถงึระบบ
การเชื#อมโยงขอ้มลูระหวา่ง Color Matching กับระบบการจัดการใน Production เชน่ซอรฟ์แวร ์ 
ITMProcess ซึ#งระบบนี'เรยีกไดว้า่มคีวามสําคัญในขั 'นตอนผลติขั 'นสดุทา้ยหรอืระบบควบคมุคณุภาพ
เลยทเีดยีว ดังนั'นระบบ Color Matching ที#ใชง้านควรมคีวามสามารถในการเชื#อมโยงขอ้มลูในระดับ
เดยีวกนักบัโปรแกรมควบคมุคณุภาพส ีตัวชดุโปรแกรมควบคมุคณุภาพสทีี#ใชค้วรมคีวามสามารถใน
การตรวจสอบสรีะหวา่งซพัพายเออรแ์ละลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีและควรมรีะบบเอกสารที#รองรับในเรื#อง
การควบคมุคณุภาพอนัรวมไปถงึการจัดการเรื#องรายงาน, สถติ ิและการประเมนิผลขอ้มลู นอกจากนี'
ตัวซอรฟ์แวรย์งัควรมคีวามสามารถปรับตัวเองใหส้ามารถนําไปใชกั้บกระบวนการผลติในขั 'นตอน
ตา่งๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย โดยเฉพาะอยา่งยิ#งควรใชร้ะบบควบคมุคณุภาพสทีี#ออกแบบมา
สําหรับ:    

 
· ตรวจสอบวัตถดุบิเทยีบกบั color standard ไดอ้ยา่งสะดวก  
· มคีวามสามารถในการปรับเปลี#ยนหนา้จอใหเ้ขา้กบัการใชภ้ายในองคก์รหรอืตามขอ้กําหนดของ
ลกูคา้ได ้ 
· มคีวามสามารถในการสรา้งรายงาน pass/fail ใหต้รงกบัความตอ้งการของซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้
แตล่ะราย 
· สามารถฝึกอบรมใหผู้ใ้ชง้านมคีวามเขา้ใจในการใชง้านหนา้จอหลักภายในหนึ#งชั#วโมง  
· การสื#อสารเรื#องสตีอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วและโดยตรงจากทกุหนทกุแหง่ในโลกผา่นระบบ e-mail  

ข ั�นที)สาม: ขอ้มลูระบบสตีอ้งใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ  
ในความเป็นจรงินั'น ดว้ยความตอ้งการที#เพิ#มเขา้มาเมื#อไมน่านมานี' อตุสาหกรรมสิ#งทอมคีวาม
ตอ้งการการปฏบิัตงิานที#ตอ้งลดตน้ทนุทั 'งตัวส,ี เคมแีละคา่แรง ตั 'งแตห่อ้งทดลองไปจนถงึ
กระบวนการผลติ ดังที#ไดก้ลา่วไวร้ะบบการผลติอาจไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบอตัโนมัตแิบบเต็มรปูแบบ 
แตบ่างสว่นของงานยังคงตอ้งใชแ้ละถอืเป็นกญุแจสําคญั ระบบใดๆก็ตามที#นํามาใชง้านจะตอ้ง
สามารถใชง้านรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ระบบ Color Matching ที#ดจีะตอ้งสามารถทํางานรว่มกบั



ระบบที#ตอ่เนื#องกนัไปได ้ตั 'งแตเ่ครื#อง dispenser ในหอ้งทดลองและการจัดการในงานผลติไปจนถงึ
ระบบควบคมุคณุภาพสแีละการสื#อสารเรื#องส ี  
 
การควบคมุคณุภาพสแีละระบบการจัดการเรื#องสทีี#มปีระสทิธภิาพเริ#มมาจากการวัดคา่สรีวมไปถงึการ
วเิคราะหข์อ้มลูที#แมน่ยําและถกูตอ้ง โดยระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ม็อียูม่ากมายใหเ้ลอืกใชง้าน
ซึ#งก็ไดผ้า่นการคน้ควา้วจิัยในการปรับปรงุทั 'งในดา้นการสื#อสาร, คณุภาพ,ผลติผลและการเพิ#มผล
กําไร แตถ่า้ระบบที#ใชง้านอยูไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกับสภาพการจัดการเรื#องสไีดอ้ยา่งเต็มระบบกจ็ะ
ไมส่ามารถมั#นใจไดถ้งึความถกูตอ้งของกระบวนการผลติ ซึ#งจะสง่ผลเสยีกวา่แน่นอน   
 
ข ั�นที)ส ี): ต ั�งเป้าหมายใหไ้ดส้ที ี)ถกูตอ้งกบัผา้ทกุชนดิ  
เรื#องนี'เป็นสิ#งสําคัญมากเพราะกระบวนการยอ้มเริ#มตน้จากสทีี#ตอ้งการซึ#งไดถ้กูกาํหนดไวแ้ละเป็น
สิ#งจําเป็นที#จะตอ้งนํามาทําซํ'ากบัผา้ชนดินั'นๆ ทกุวันนี'มคีวามกา้วหนา้อยา่งมากมายในกระบวนการ
ทดสอบการทดลองการยอ้ม, finishing, washfastness เครื#องมอือปุกรณร์ุน่ลา่สดุจาก Datacolor 
ไดรั้บการออกแบบมาเพื#อบรรลวัุตถปุระสงคส์ามอยา่งคอื: 

 
· สามารถทดสอบการยอ้มในหอ้งทดลองโดยจําลองกระบวนการยอ้มในงานผลติจรงิ 
· สามารถทําการยอ้มในปรมิาณนอ้ยโดยใชส้แีละวัตถดุบิที#ใชใ้นงานผลติจรงิ  
· สามารถลดเวลาและลดงานที#ใชใ้นการพัฒนาสตูรสใีนงานผลติ 
 
 
 
ข ั�นที)หา้: ลดความผดิพลาดจากหอ้งทดลอง  
ดว้ยแนวโนม้ของแฟชั#นที#มกีารเปลี#ยนแปลงอยา่งรวดเร็วไดเ้ปลี#ยนภาพระบบหอ้งทดลองของระบบ
สิ#งทอไปอยา่งสิ'นเชงิ ความตอ้งการงานผลติขนาดเล็กแตใ่ชส้แีละชนดิของผา้อยา่งหลากหลายอกี
ทั 'งความแมน่ยํากลายเป็นปัจจัยสําคัญที#จะสง่ผลใหง้านในหอ้งทดลองจะประสบผลสําเร็จมาก
เพยีงใด งานที#น่าเบื#อและสิ'นเปลอืงเวลาเหลา่นี'ไดก้ลายเป็นสิ#งสําคัญเพื#อใหไ้ดผ้ลลัพธท์ี#ตอ้งการ     
 
สภาพการทํางานในหอ้งทดลองในทกุวันนี'ตอ้งการความแมน่ยําสงูและงานทําซํ'าที#ไมผ่ดิพลาด
เพื#อที#จะรองรับงาน textile dyeing และ finishing สําหรับผลติภัณฑเ์ครื#อง dispenser และ 
solution maker รุน่ลา่สดุนั'นมคึวามสามารถอนัหลากหลายและใชง้านไดด้กีบัการทดสอบ, การ
รายงานผลและการ dispense อกีทั 'งยังสามารถตรวจสอบยอ้นกลับไดใ้นทกุขั 'นตอน   
 
ในการเตรยีมสารละลายสทีี#ใชใ้นหอ้งทดลองนั'นมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิ#ง ถา้เริ#มตน้ผดิสตูรสทีี#ไดก้็
ไมส่ามารถยนืยันความถกูตอ้งได ้ไมว่า่วธิกีารที#จะไดส้ตูรสนัี'นจะดเีพยีงไรหรอืเครื#อง dispenser จะ
ทํางานไดม้ปีระสทิธภิาพเพยีงไร ลองพจิารณาถงึปัญหาที#อาจเกดิขึ'นถา้ใชว้ธิกีารเตรยีมสารละลายสี
แบบดั'งเดมิ  

 
· ขอ้ผดิพลาดจากการคํานวณปรมิาณส,ี สาร auxiliary และนํ'า ที#ตอ้งใช ้ 
· การชั#งนํ'าหนักสเีพื#อใหไ้ดนํ้'าหนักที#ถกูตอ้ง ใชเ้วลานานและอาจเกดิความผดิพลาดไดย้ิ#งเมื#อตอ้ง
แขง่กบัเวลา 
· การฉีดสาร auxiliary และนํ'าใหถ้กูตอ้งแมน่ยําใชเ้วลานาน  
· อณุหภมูขิองนํ'าที#ไมแ่น่นอนอาจสง่ผลตอ่ความถกูตอ้งของสารละลายส ี
·  สาร auxiliary ที#เตมิอยา่งไมแ่มน่ยําอาจสง่ผลตอความถกูตอ้งของสารละลายส ี
เครื#องเตรยีมสารละลายสรีุน่ลา่สดุของ Autolab ไดรั้บการออกแบบมาเพื#อขจัดหรอืลดปัญหาเหลา่นี' 
และชว่ยเพิ#มประสทิธภิาพและความเร็วในการเตรยีมสารละลายส ี 



 
เชน่เดยีวกนั เมื#อการเตรยีมสารละลายไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์แบบแลว้กค็วรจะใชเ้ครื#อง dispenser 
ที#มคีวามสามารถในระดับเดยีวกนั เครื#อง AutoLab laboratory dispensers รุน่ลา่สดุจะชว่ยลด
ขอ้ผดิพลาดตา่งๆ เชน่ ระดับความเขม้ขน้ของที#ไมเ่หมาะสม, การเตมิสาร auxiliary ที#ไมถ่กูตอ้ง
และอัตราสว่นนํ'ายอ้มที#ไมส่อดคลอ้งกนั เหลา่นี'ออกไป นอกจากนี'ยังมรีะบบการปั#นกวนนํ'าสทีี#มี
ประสทิธภิาพและการ dispense สตูรสไีดอ้ยา่งแมน่ยํา    
 
 
ในระบบลา่สดุนี'เป็นระบบการทํางานแบบอัตโนมตัทิี#ลดขอ้ผดิพลาดจาก human error ชว่ยใหช้า่ง
เทคนคิที#มปีระสบการณส์ามารถไปทํางานอยา่งอื#นที#ตอ้งการได ้ลองพจิารณาถงึขอ้ผดิพลาดที#อาจ
เกดิขึ'นเมื#อใชว้ธิกีารฉีดสแีบบดั'งเดมิ 

 
· การคํานวณปรมิาณนํ'าสผีดิพลาด  
· การเลอืกใชร้ะดับความเขม้ขน้ของสทีี#ไมเ่หมาะสม  
· Pipette สผีดิขวด 
· Pipette ในปรมิาณที#ไมถ่กูตอ้ง  
· Pipette ใชง้านไมถ่กูตอ้งมสีปีนเปื'อน 
· การเตมินํ'าในปรมิาณที#ไมถ่กูตอ้ง ทําใหอ้ตัราสว่นนํ'ายอ้มผดิ  
· การเตมิสาร auxiliary ไมถ่กูตอ้ง  
· เกดิความสบัสนและการจัดการที#ไมเ่ป็นระบบในการพัฒนาสตูรสรีวมถงึการแกไ้ขสตุรส ี 
· ใชเ้วลานานและใชต้อ้งใชพ้นักงานจํานวนมาก  
· ใชง้านเอกสารมากอาจเกดิความสบัสนได ้ 

ตัวเครื#องไดรั้บการออกแบบมาใหทํ้างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว, เพิ#มผลผลติ, ความแมน่ยําสงู และมใีห ้
เลอืกใชต้ามระดับความเหมาะสมกบัการใชง้าน ในบางรุน่สามารถทํางานไดอ้ยา่งตอ่เนื#อง ทําให ้
สามารถเพิ#มประสทิธภิาพในหอ้งทดลองไดอ้ยา่งมาก 

ข ั�นที)หก: ทําใหม้ากแตต่อ้งมคีวามสะดวกดว้ย  
ในระบบอตัโนมัตนัิ'นไมค่วรจะเป็นงานที# “ยากตอ่การใชง้าน” ในเทคโนโลยทีี#มคีวามซบัซอ้นมากๆ 
เชน่ - color matching, dyeing และ dispensing ไปจนถงึการควบคมุคณุภาพส ี- ควรมี
ความสามารถในการเชื#อมโยงขอ้มลูเขา้กบังานผลติสิ#งทอไดอ้ยา่งสมบรูณโ์ดยไมต่อ้งใช ้
ความสามารถพเิศษใดๆเพิ#มเตมิจากผูฏ้บิตังิานเพื#อการพัฒนาที#ตอ่เนื#อง ระบบทั'งหมดควรมี
ความสามารถในการปรับใหเ้ขา้กบัผูใ้ชท้ี#มปีระสบการณใ์นระดับตา่งๆกนัไป เพยีงแคใ่ชม้อืลากเมาส์
แลว้คลกิเพื#อควบคมุการจัดการสตีา่งๆและควบคมุการทํางานตา่งๆดว้ย    

ระบบที#มกีารพัฒนาจะสามารถใชค้วามสามารถทางดา้นกราฟฟิกของ Windows®  ซึ#งไมเ่พยีงแต่
จะตอ้งงา่ยตอ่การปรับเปลี#ยนรปูแบบการแสดงผลและการพมิพง์าน ยงัตอ้งมคีวามสามารถในการ
เพิ#มในสว่นของขอ้มลูของสตูรสไีดอ้กีดว้ย อยา่งเชน่ สาร auxiliary ที#จําเป็นในการยอ้ม เพิ#มเขา้ไป
ในสตูรสใีนแบบที#งา่ยที#สดุดว้ย ผูใ้ชท้ี#มรีะดบัประสบการณ์ตา่งๆกนักค็วรจะสามารถใชง้านเครื#องได ้
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งมพีื'นความรูท้ี#ลกึซึ#งมาก 

ข ั�นที)เจ็ด: สื)อสารเรื)องสกีนัทกุฝ่าย  
การอธบิายเรื#องสใีหไ้ปถงึทกุฝ่ายนั'นเป็นงานที#มตีน้ทนุสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ#งงานสิ#งทอ ระบบ 
Datacolor's Colorite สามารถรองรับระบบงานประเภทนี'ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถใชเ้ป็นเครื#องมอืที#
ใชใ้นการสื#อสารเรื#องสทํีาใหท้กุคนที#มสีว่นเกี#ยวขอ้งจะไดม้คีวามเขา้ใจที#ตรงกัน นอกจากนี'ยังมี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีเีพิ#มเตมิเขา้มาอกี โดยการใช ้Internet ในการควบคมุสซี ึ#งมคีวาม



แมน่ยําอยา่งไมเ่คยปรากฏมากอ่น และยังมขีอ้ดอีกีมาก เชน่  - ใชเ้วลาที#จะออกสูต่ลาดนอ้ยลง, ลด
ตน้ทนุในการตดิตอ่กับ supply chain และยังเพิ#มคณุภาพสโีดยรวมไดอ้กีดว้ย 

ระบบควบคมุสแีบบใหมน่ี'ใชก้ารทํางานแบบ web-based ผา่นเครอืขา่ย Internet, compatible PCs, 
color management software, หนา้จอคอมพวิเตอรท์ี#ไดรั้บการ calibrated เป็นอยา่งด,ี และ
เครื#องวัดคา่ส ีspectrophotometer. ทกุๆองคป์ระกอบจะตอ้งเป็นระบบที#ดทีี#สดุเพื#อใหม้ั#นใจไดว้า่จะ
สามารถทํางาน color matching และงานควบคมุคณุภาพสอีอกมาไดอ้ยา่งด ี 

ซอรฟ์แวรแ์ละเครื#องมอืวัดควรจะทํางานรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งดเีพื#อจะนําขอ้มลูที#ดทีี#สดุของตัวสี
ออกมาในรปูแบบของตวัเลขซึ#งจะถกูนําไปใชใ้นการสื#อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปัจจัยสําคัญของ
การสื#อสารเรื#องสนีี'กค็อืสื#ออเิล็กทรอนกิสนั์#นเอง ซึ#งอยูท่ี#การดสูผีา่นหนา้จอ ดังนั'นจงึหลกีเลี#ยงไมไ่ด ้
ที#จําเป็นตอ้งใช ้monitor calibration ที#มคีณุภาพสงูและ color control software ที#ไดรั้บการา
ออกแบบมาสําหรับงานนี'โดยเฉพาะ  

เมื#อการดสูผีา่นหนา้จอ (on-screen color) สรา้งขึ'น จากนั'นจงึเป็นเรื#องของซอรฟ์แวรท์ี#จะทําการ
คํานวณขอ้มลูสโีดยอตัโนมตั ิ ซึ#งกค็อื “รปูแบบ” แบบดจิติอลของส ีซึ#งไดร้วมขอ้มลูพารเิตอร์
ทางดา้นสซี ึ#งเป็นแบบมาตรฐานเชน่ reflectance และ L,a,b ตัวระบบยังสามารถรับขอ้มลูจากการวัด
คา่สโีดยตรงผา่นตัว spectrophotometer ในรปูแบบของขอ้มลูทางดา้นสไีดเ้ชน่กัน และแปลงอ้มลู
เหลา่นั'นเป็นสทีี#ปรากฏบนหนา้จอเพื#อการประเมนิหรอืการปรับแตง่  

ผลของการตรวจตัวอยา่งในรปูแบบดจิติอลดว้ยโปรแกรม Colorite™ ทําใหส้ามารถสรา้งและทําให ้
มองเห็นสใีนแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ทําใหล้มืความยุง่ยากและมคีา่ใชจ้า่ยสงูในวธิแีบบดั 'งเดมิในการ
สง่ตัวอยา่งสไีปมาระหวา่งกนัเพื#อการตรวจสอบไปไดเ้ลย เทคโนโลยกีารตรวจตัวอยา่งแบบดจิติอล
นี'ทลายกําแพงกั 'นในทกุอตุสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ#งการนําไปใชง้านในโรงยอ้ม ที#ซ ึ#งการยนืยนั
ความถกูตอ้งของสมีคีวามสําคัญยิ#งยวดตอ่คณุภาพของสนิคา้   

ในตลาดสิ#งทอที#มคีวามเคลื#อนไหวอยา่งรวดเร็วนั'น โรงยอ้มเพยีงไมก่ี#แหง่เทา่นั'นที#สามารถนํา 
“ประสบการณ”์ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ยิ#งความตอ้งการของตลาดสงูยิ#งเพิ#มงานในสว่นของ
หอ้งทดลอง, โรงยอ้มและงานผลติ จะมกีเ็ฉพาะระบบที#ไดรั้บการพสิจูนว์า่สามารถทํางานรว่มกนัได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่นั'นที#สามารถเป็นเครื#องมอืที#จะชว่ยในการลดตน้ทนุตอ่อตุสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ทรงพลัง   

 


