
 ขอแนะน ำงำนสัมมนำดีๆ ส ำหรับผูผ้ลิตในอุตสำหกรรมสิง่ทอทุกประเภท  
จุดประสงคเ์พ่ือกำรแนะน ำเทคนิคกำรวดัสีและกำรหำคำ่สทีีถู่กต้องดว้ยเครื่องวดัสี
และซอฟทแ์วร์ส ำหรับกำรค ำนวณสูตรสีรุ่นล่ำสุด รวมทัง้แนะน ำเทคโนโลยีใหม่
ส ำหรับกำรวัดสีชิน้งำนทีม่ีพ้ืนทีข่นำดเล็กทีเ่ครื่องวัดสีทัว่ไปไมส่ำมำรถวัดสีได้ 
สำมำรถน ำไปต่อยอดกำรผลติ เพ่ือให้ได้คุณภำพสีทีถู่กต้องและตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกคำ้มำกทีส่ดุ 

 งำนสัมมนำจะถูกจัดข้ึน ในวนัพฤหสับดทีี ่20 กมุภำพนัธ ์2563 

ตัง้แต่ เวลำ 8.00-13.00 น. ณ ห้องประชมุมหำสวสัด ี1-2 ชัน้ 6   

โรงแรมศำลำยำ พำวลิเลยีน มหำวทิยำลยัมหดิล อ.ศำลำยำ จ.นครปฐม 

ร่วมฟังสมัมนา 

ฟรี!!! 

 “สี” เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรอืสินคำ้ทีม่ี
ผลตอ่กำรตัดสินใจในกำรสัง่ซื้อ ปัจจุบันควำมถูกตอ้งของสีบน
ผลิตภัณฑ์นัน้ ได้ถูกสรำ้งมำตรฐำนในกำรหำสตูรกำรผลิตที่
ถูกต้อง ตลอดจนขัน้ตอนกำรควบคมุคุณภำพสี เพื่อควำม
ถูกต้องและควำมเขำ้ใจตรงกนั ระหว่ำงผูซ้ื้อและผูผ้ลติ          
ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีกำรใช้สำยตำมนษุยใ์นกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องอยู ่ และกำ้วสู่กำรยกระดับกำรท ำงำนให้เป็นมำตรฐำน
สูงยิง่ขึ้น โดยมีกำรน ำเครื่องวัดสีและซอฟทแ์วร์กำรค ำนวณ
สูตรสมีำใช้กันอยำ่งกวำ้งขวำง แต่ยังคงพบอุปสรรคในกำรวัดสี
บนพื้นทีข่นำดเล็กบนผลิตภณัฑ์ทำงด้ำนสิง่ทอ ซึ่งเป็นขอ้จ ำกดั
ของเครื่องวัดสีทัว่ไปนัน่เอง 

เรียนเชิญ ทำ่นเจ้ำของกิจกำร/ผูบ้ริหำรระดบัสูง/ทำ่นผูจั้ดกำร /หัวหนำ้แผนกหรือเจ้ำหนำ้ทีห้่องปฏิบัตกิำรกำรยอ้มสีหรือพิมพสิ์ง่ทอ 

“เทคโนโลยีใหมส่ ำหรับกำรค ำนวณสูตรสี                

ในอุตสำหกรรมสิง่ทอ โดย Datacolor” 

 บริษัท คัลเลอร์ เอ็กซ์เปิร์ต จ ำกัด เป็นตัวแทนจ ำหนำ่ย
ระบบเคร่ืองวัดสีโปรแกรมคัลเลอร์แมชชิง่และโปรแกรมส ำหรับ
กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของสี ของ Datacolor จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เรำไดร่้วมกันจัดงำนสัมมนำครัง้นีข้ึ้น โดยเน้ือหำ
กำรบรรยำยจะเป็นประโยชนก์บัผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมสิง่
ทอทุกประเภท เช่น Textile Dyeing, Textile Printing รวมไป
ถึง Dyestuffs and Chemicals supplier โดยจะช่วยเพิม่
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนในสว่น QC และ Color Matching 
พร้อมแนะน ำเทคโนโลยใีหม ่ ในกำรช่วยลดขอ้จ ำกัดในกำรวัดหำ
คำ่สีในพ้ืนทีข่นำดเล็ก น ำมำซ่ึงกำรผลิตสินคำ้ทีไ่ดค้ณุภำพสีที่
ถูกตอ้ง และตรงตอ่ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกทีสุ่ด 

 โอกำสนีจึ้งของเรียนเชิญทำ่น เขำ้ร่วมฟังสัมมนำ และ
แลกเปลีย่นควำมคิดเห็นในหัวขอ้ 

  

 

“ เทคโนโลยใีหมส่ ำหรบักำรค ำนวณสตูรส ี 
ในอตุสำหกรรมสิง่ทอ โดย Datacolor” 



         หวัขอ้ (Topic) 

 

เวลำ (Time) 

 

08.00-08.30 น. 
08.30-08.45 น. 

➢ ลงทะเบียน (Registration) 
➢ ประธำนเปิดงำนแนะน ำ 

08.45-10.00 น. ➢ กำรควบคุมคณุภำพสีดว้ยสำยตำและเคร่ืองวัดสี 
➢ หลักกำรในกำรท ำ Color Matching เพ่ือกำรออกสูตรสีทีถู่กตอ้ง 

10.00-10.15 น. ➢ พักรับประทำนเคร่ืองดื่ม พร้อมอำหำรวำ่ง (Coffee Break) 

10.15-11.45 น. ➢ เทคโนโลยีในกำรพฒันำระบบ Computer Color Matching ของ         
      Datacolor ส ำหรับอุตสำหกรรมสิง่ทอ 
➢ กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรออกสูตรสีทีต่อ้งกำรอยำ่งรวดเร็วดว้ย Match Textile 2.0 

New Software และ Datacolor Spectrophotometer 
➢ “SpectraVision” เคร่ืองวัดสีชิน้งำนระบบใหมข่อง Datacolor ส ำหรับชิน้งำนทีไ่ม่

สำมำรถวัดดว้ยเคร่ืองวัดสีทัว่ไปได ้

11.45-12.00 น. • ถำม-ตอบ (Question and Answers) 

12.00-13.00 • ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

วัน-เวลำ • วันพฤหัสบดีที ่20 กุมพำพันธ ์2563 : 08.00 –13.00 น. 

สถำนที ่ • โรงแรมศำลำยำ พำวิลเลียน มหำวิทยำลัยมหิดล (ณ ห้องประชุมมหำสวัสด ี1-2 ชัน้ 6) 

“เทคโนโลยใีหมส่ ำหรบักำรค ำนวณสตูรสใีนอตุสำหกรรมสิง่ทอ      
โดย Datacolor” 



บริษัท คัลเลอร์ เอ็กซ์เปิร์ต จ ำกัด 
206/167 หมูบ่้ำนชัยพฤกษ-์บำงบัวทอง หมู ่1 ต ำบลพิมลรำช อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
Tel. 02-5710663-64, 02-5710983-4 Fax.02-5710667 
E-mail; admin@colorexpert.co.th , www.colorexpert.co.th  

เรำขอสงวนสทิธิ ์รบัสมคัรผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำจ ำนวนจ ำกดั เพยีง 100 ทำ่น เทำ่นัน้ !!! 

ลงทะเบียนเขำ้ร่วมงำนวันนี ้รับสิทธิ-รับสว่นลดพิเศษในกำรซ้ือเคร่ืองวัดสีเคร่ืองใหม ่หรือ Upgrade Software เดิมให้เป็น Version 
ใหมล่ำ่สุด ใช้สิทธิไดถ้ึง 30 กนัยำยน 2563 

ลงทะเบียนเขำ้ร่วมฟังสัมมนำ (เพ่ือประโยชนข์องทำ่นกรุณำกรอกขอ้มูลให้ครบทุกช่อง) 
บริษัท....................................................................................ประเภทธุรกิจ........................................................................... 
ทีอ่ยู.่.......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์.......................................................แฟกซ์................................................. 
e-mail……………………………………………. 

 

 

 
 

 

แผนที ่

มีควำมประสงคร์่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ........... ทำ่น (ฟรี) 

ไมมี่ควำมประสงคร์่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

กรุณำสง่ Fax:  กลับมำที ่02-5710667  
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมและส ำรองทีนั่ง่ไดที้ ่
02-5710663-5, 02-5710984-5 
admin@colorexpert.co.th ; 
saowanee@colorexpert.co.th 
ติดตอ่  คุณสมรัฐ แกว้ถำวร        081-8298909 
          คณุเสำวณยี ์แยม้ปัญญำ  080-8985196 
ดูรำยละเอียดเพิม่เติมไดที้ ่: www.colorexpert.co.th 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

1.   

2.   

CENOK
Typewriter
คลิกเลย!!  GPS : Saraya Pavilion Hotel

https://maps.app.goo.gl/FE4LsMfWkgSxEFJx9



