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การเปล่ียนเปน็เทคโนโลยกีารพมิพ์
ดิจิทัลเพื่อการพมิพว์นัท่ีบนกล่องท่ี
มีประสิทธภิาพมากขึ้น

หมายเหตุ

ปัจจุบัน มีกระบวนงานท่ัวไปด�าเนิน
การอยูใ่นธุรกิจสมัยใหม่ทุกรูปแบบ 
ไม่วา่จะเปน็อุตสาหกรรมหรอืตลาด
ท่ีธุรกิจเหล่าน้ันด�าเนินการอยู…่ 
ต่างกท็�าใหม้ากขึ้นและท�าใหดี้กวา่
เพื่อผลักดันใหเ้กิดการเติบโต ไม่วา่
จะเปน็กระบวนการหรอืผลิตภัณฑ์
กมี็โอกาสท่ีจะปรบัปรุงได้ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีสามารถเพิม่ประสิทธผิลและ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพและ
ผลก�าไรในเชงิบวก

ความท้าทาย:
เป็นความท้าทายอยา่งต่อเน่ืองส�าหรบัผู้ผลิตและผู้รว่มบรรจุหีบห่อในการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดการพิมพ์วนัท่ีบนบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน แนวโน้มการเพิม่ขึ้นของผู้ค้าปลีกและข้อ
ก�าหนดด้านกฎระเบียบ รวมถึงความซบัซอ้นของ SKU ท่ีเพิม่ขึ้น ท�าให้เกิดแรงกดดันใหม่
ต่อผู้ผลิตในการเพิม่ประสิทธภิาพและผลก�าไร พรอ้มทัง้ลดสาเหตุของเวลาหยุดท�างานท่ี
ไม่ได้ก�าหนดเวลา รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์วนัท่ี วธิกีารพิมพ์วนัท่ี เชน่ การพิมพ์แบบ
แสตมป์ หรอืการพิมพ์วนัท่ีแบบลูกกล้ิง อาจเป็นโซลูชนัการพิมพ์วนัท่ีท่ีคุ้มค่าใชจ่้ายส�าหรบั
บรรจุภัณฑ์ภายนอก แต่เทคโนโลยท่ีีล้าสมัยน้ีอาจสรา้งต้นทุนแฝงให้กับโรงงานท่ีปฏิบัติ
งานของคุณและไม่มีประสิทธภิาพในการจัดการในระยะยาว

วธิงีา่ยๆ วธิหีน่ึงในการเพิม่ความสามารถในการพิมพ์ให้ดีขึ้น พรอ้มทัง้เพิม่ประสิทธภิาพ
และลดต้นทุนคือการอปัเกรดเป็นเทคโนโลยกีารพิมพ์วนัท่ีบนกล่องแบบดิจิทัล

ข้อได้เปรยีบของ Videojet:
Videojet สามารถชว่ยให้บรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยโซลูชนัการพิมพ์วนัท่ีบนกล่องตาม
ความต้องการท่ียดืหยุน่ ผลิตภัณฑ์มีตัง้แต่เจ็ทของวาล์วท่ีทนทานไปจนถึงเครือ่งพิมพ์ท่ีมี
ความละเอยีดสูง ท�าให้เราสามารถจัดหาเครือ่งพิมพ์ท่ีเหมาะสมกับการใชง้านได้อยา่งตรง
จุด ด้วยความเข้าใจอยา่งลึกซึ้งเก่ียวกับการใชง้านการพิมพ์วนัท่ีบนกล่องและแนวโน้มท่ีส่ง
ผลกระทบต่อการใช ้Videojet จึงเหมาะสมในการให้ค�าแนะน�าท่ีปรกึษาและสนับสนนุการใช้
เพื่อให้แน่ใจวา่ผู้ผลิตด�าเนินการผลิตด้วยโซลูชนัการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด 

นอกจากน้ี Videojet ยงัชว่ยให้ลูกค้าได้รบัการสนับสนนุด้านเทคนิคและการบูรณาการท่ี
ครอบคลุมมากท่ีสุดโดยการจัดหาเครอืข่ายชา่งเทคนิคภาคสนามท่ีได้รบัการฝกึอบรมและมี
ประสบการณ์สูงและผู้เชีย่วชาญด้านการบูรณาการท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมซึ่งพรอ้มให้
ความชว่ยเหลือเสมอไม่วา่จะต้องการการสนับสนนุจากท่ีใดในโลก



ประโยชน์ของเทคโนโลยดิีจิ 
ทัลกับอะนาลอ็กคืออะไร
เทคโนโลยดิีจิทัลมีชปิคอมพวิเตอรน์าฬกิาแบบเรยีลไทม์ 
ท�าใหส้ามารถพมิพข์อ้มูลตัวแปรต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยวนัท่ี  
รหสัลอ็ต และเวลาได้

คุณภาพการพมิพท่ี์ได้รบัการ
ปรบัปรุง
โซลูชนัการพิมพ์สมัยใหม่ส�าหรบับรรจุภัณฑ์
ภายนอกใชห้ัวพิมพ์ท่ีมีเทคโนโลยดิีจิทัลในการ
สรา้งโค้ด ดังน้ันข้อมูลทัง้หมดจึงได้รบัการอปัเดต
โดยอตัโนมัติและไม่จ�าเป็นต้องหยุดสายการ
ผลิตเม่ือต้องใชร้หัสใหม่ โดยมีรหัสคุณภาพสูงท่ี
สม�่าเสมอเม่ือเทียบกับเทคโนโลยท่ีีล้าสมัยซึ่งอาศัย
แผ่นในการใชร้หัส 

แผ่นเครือ่งพิมพ์วนัท่ีแบบลูกกล้ิงและแบบแสตมป์
ต้องเปล่ียนทุกครัง้ท่ีต้องการงานใหม่เพื่อเปล่ียน
ข้อมูลรหัส แสตมป์มักสึกกรอ่นหรอืแตกหัก ซึ่ง
ท�าให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี และมักจะก่อความ
เสียหายต่อการบรรจุ ซึ่งน�าไปสู่ความสิ้นเปลือง
และการแก้ไขงานในปรมิาณมาก แผ่นยงัอาจติด
อยา่งไม่ถูกต้องได้ ส่งผลให้รหัสมีคุณภาพไม่ดี เชน่ 
ตัวเลขกลับหัว หรอืกลับหน้าหลัง

เครือ่งพมิพบ์รรจุภัณฑ์
ภายนอกแบบดิจิทัลชว่ย
ขจัดข้อกังวลเหล่าน้ีและ
เปล่ียนแปลงข้อความได้
อยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย

ขอ้มูลตัวแปรแบบเรยีลไทม์
เทคโนโลยดิีจิทัลมีชปิคอมพิวเตอรน์าฬิกาแบบเรี
ยลไทม์ท�าให้สามารถพิมพ์ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยวนัท่ี รหัสล็อต และเวลาได้ นอกจาก
น้ีคอมพิวเตอรย์งัให้คุณท�าการค�านวณพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถค�านวณสิ่งต่างๆ เชน่วนั "หมดอายุ" 
โดยอตัโนมัตินับจากวนัท่ีผลิต

เทคโนโลยกีารเข้ารหัสแบบอะนาล็อกใชก้าร
แสตมป์คงท่ี ดังน้ันจึงไม่สามารถเขียนโค้ดข้อมูล
แบบเรยีลไทม์ได้ น่ีเป็นข้อเสียท่ีชดัเจนส�าหรบัผู้
ผลิตท่ีต้องการปรบัปรุงการตรวจสอบยอ้นกลับ
ของผลิตภัณฑ์ ในกรณีท่ีมีการเรยีกคืน เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะชว่ยให้ผู้ใชแ้ยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นชว่ง
เวลาหน่ึงได้อยา่งแม่นย�ามากขึ้น ซึ่งสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายเป็นชว่งนาทีและวนิาทีได้ ระบบ
อะนาล็อกมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนรหัสทุกๆ กะ ซึ่ง
อาจหมายความวา่การผลิตแปดชัว่โมงอาจถือวา่ 
"คุณภาพไม่ดี" ได้ และต้องแยกผลิตภัณฑ์ ชว่ง
เวลาท่ีกวา้งเชน่น้ีอาจส่งผลให้มีการท้ิงหรอืเรยีก
คืนผลิตภัณฑ์จ�านวนมาก แม้วา่ผลิตภัณฑ์ชุดน้ัน
อาจไม่มีการลดทอนคุณภาพ ข้อมูลตัวแปรแบบเรี
ยลไทม์สามารถชว่ยระบุเวลาท่ีเกิดปัญหา เพื่อลด
ขอบเขตและผลกระทบของสถานการณ์การเรยีก
คืนได้
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เวลาท�างานท่ีเพิม่ขึ้นและ
ประสิทธภิาพท่ีสูงข้ึน
เครือ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ภายนอกของ Videojet ได้
รบัการออกแบบมาให้ตัง้ค่าได้งา่ยเพื่อให้แน่ใจวา่
จะมีเวลาการผลิตสูงสุดเม่ืออยูบ่นสายการผลิต 
รุน่ความละเอยีดสูงสามารถเริม่พิมพ์ได้ภายใน 
60 วนิาทีหลังจากเปิดเครือ่งเพื่อเริม่ต้นใชง้านราย
วนัได้อยา่งรวดเรว็ เครือ่งพิมพ์กล่องระดับเริม่
ต้น เชน่  Unicorn® และ Unicorn® II จะมีการจัด
ส่งอยา่งสมบูรณ์ในบรรจุภัณฑ์เดียวและสามารถ
ติดตัง้ในสายการผลิตได้โดยไม่ต้องใชช้า่งเทคนิค
พิเศษ

เม่ือเปรยีบเทียบกัน เทคโนโลยกีารพิมพ์วนัท่ีแบ
บอะนาล็อกโดยทัว่ไปต้องใชเ้วลาในการตัง้ค่าหรอื
เปล่ียนงานนานกวา่ เน่ืองจากการเปล่ียนแสตมป์
หรอืแผ่นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงภายในเครือ่ง
บรรจุภัณฑ์และหยุดสายการผลิต  

การออกแบบภาชนะบรรจุของเหลวท่ีเรยีบงา่ยของ
เทคโนโลยกีารพิมพ์แบบดิจิทัลของ Videojet ชว่ย
ให้เปล่ียนหมึกได้งา่ยและรวดเรว็ และชว่ยให้มัน่ใจ
ได้วา่มีการใชห้มึกสูงมากลดหมึกท่ีเลอะหรอืเสีย
เปล่า พรอ้มทัง้ประหยดัเงนิ นอกจากน้ี หัวพิมพ์ซึ่ง
ท�าความสะอาดเองโดยอตัโนมัติท่ีเป็นเอกลักษณ์
ยงัชว่ยลดเวลาหยุดท�างานและลดค่าใชจ่้ายในการ
บ�ารุงรกัษาส�าหรบัระบบความละเอยีดสูงด้วย
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ขอ้ผดิพลาดในการพมิพว์นัท่ี
ลดลงจะปกป้องผลก�าไรของ
คุณ
Videojet มีความรูแ้ละประสบการณ์พรอ้ม
ซอฟต์แวรท่ี์ล�้าสมัยและฮารด์แวรก์ารพิมพ์วนัท่ี
บนกล่องเพื่อชว่ยให้ผู้ผลิตลดข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์วนัท่ีไม่ให้เกิดขึ้นในสายการผลิต ตัวเลขท่ีไม่
ถูกต้องหรอืรหัสท่ีขาดหายไปอาจสรา้งความเสีย
หายต่อผลก�าไรจากความสิ้นเปลือง การแก้ไขงาน 
และความเสียหายต่อแบรนด์

เทคโนโลยกีารพมิพว์นัท่ีบน
กล่องชว่ยขจัดข้อผิดพลาด
ของมนษุยแ์ละเวลาหยุด
ท�างานท่ีเกิดขึ้นเม่ือผู้ปฏิบัติ
งานใส่แสตมป์ไม่ถูกต้อง 
การสะกดผิด หรอืแสตมป์
หลวมได้อยา่งแท้จรงิ
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ผลก�าไร
มีหลายสิ่งท่ีควรพิจารณาเม่ือเลือกเครือ่งพิมพ์
ส�าหรบัการพิมพ์วนัท่ีบนบรรจุภัณฑ์ภายนอก 
แม้วา่เครือ่งพิมพ์วนัท่ีแบบแสตมป์หรอืแบบลูก
กล้ิงอาจมีต้นทุนเริม่ต้นท่ีต�่ากวา่ แต่ในความเป็น
จรงิระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลน้ันราคาถูกกวา่มาก
ในการใชง้าน และสามารถให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระยะสัน้ได้ ผู้ผลิตและผู้รว่มบรรจุหีบห่อ
ในปัจจุบันจ�าเป็นต้องมองเห็นการพิมพ์ข้อมูล
ตัวแปรเป็นวธิกีารหน่ึงในการปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด
ของระบบตรวจยอ้นท่ีทันสมัย ซึ่งในท่ีสุดจะปกป้อง
แบรนด์และผู้บรโิภคของตน ผู้ใชเ้ครือ่งพิมพ์วนั
ท่ีแบบแสตมป์หรอืแบบลูกกล้ิงจะรบัประโยชน์ได้
ทันทีด้วยการอปัเกรดจากเทคโนโลยกีารพิมพ์แบบ
คงท่ีให้เป็นโซลูชนัแบบดิจิทัล 

สอบถามตัวแทน Videojet 
ของคุณส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติม

กรณีศึกษา
หน่ึงในผูผ้ลิตสินค้าจากแป้งขา้วโพด Maseca และตอติญารายใหญ่ท่ีสุดในโลก (รวมถึง
ตอรติ์ญาขา้วโพด แป้งตอติญา และชปิตอติญา) เป็นหน่ึงในหลายบรษัิทท่ีได้รบัประโยชน์
โดยตรงจากการเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพแ์บบดิจิทัล แต่เดิมแล้วโรงงานผลิตซึ่ง
ตัง้อยูใ่นเซีย่งไฮใ้ชฉ้ลากท่ีพมิพไ์วล่้วงหน้าส�าหรบัการติดเน้ือหา เชน่ ชื่อผลิตภัณฑ์ แหล่ง
ท่ีมา ส่วนประกอบ วนัท่ีผลิต หมายเลขโทรศัพท์ น�้าหนักสุทธ ิท่ีอยูแ่ละบารโ์ค้ดไวบ้น
บรรจุภัณฑ์ภายนอก

เม่ือมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแพรห่ลายมากข้ึน บรษัิทจึงต้องเผชญิกับความ
ท้าทายใหม่ๆ จากลูกค้าของตน ความต้องการใหม่ประกอบด้วยการพมิพก์ล่องท่ีมีวนัหมด
อายุด้วยตัวอกัษรขนาดใหญ่ หมายเลขล็อต และวนัท่ีและเวลาท่ีผลิต (ชัว่โมงและนาทีท่ี
เฉพาะเจาะจง) เน่ืองจากวนัท่ีหมดอายุมีการเปล่ียนแปลงทุกวนัและแตกต่างกันไปตาม
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการพมิพ์ข้อมูลตัวแปรตามความต้องการจึงมีความส�าคัญ
อยา่งยิง่ต่อการผลิต

หลังจากพจิารณาวธิกีารพิมพ์วนัท่ีหลายแบบเพื่อใชแ้ทนฉลากแล้ว บรษัิทพบวา่มีเพียง
เครือ่งพมิพว์นัท่ีบนกล่องแบบดิจิทัลเท่าน้ันท่ีเป็นโซลูชนัท่ีใชไ้ด้จรงิและมีประสิทธภิาพ 
เทคโนโลยอีะนาล็อก เชน่ เครือ่งพมิพว์นัท่ีแบบแสตมป์หรอืแบบลูกกล้ิงไม่สามารถพมิพ์
ขอ้มูลการผลิตแบบเรยีลไทม์ได้ และมีปัญหากับความยาวของรหสัและความถ่ีของการ
เปล่ียนรหสั

หลังจากการสาธติโดยละเอยีดและกระบวนการสุ่มตัวอยา่งด้วยความรอบคอบ บรษัิทก็
เลือกเครือ่งพมิพก์ล่องแบบดิจิทัลระดับเริม่ต้นของ Videojet Unicorn® เป็นเครือ่งพมิพ์
องิค์เจ็ทอกัษรขนาดใหญ่ท่ีมีประสิทธภิาพสูง แต่ราคาประหยดั ต้นทุนการเป็นเจ้าของ
ต�่ามากและรองรบัการพมิพบ์รรทัดเดียวด้วยอกัษรขนาดใหญ่ และพมิพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ 
หมายเลขประจ�าผลิตภัณฑ์ จ�านวนการผลิตอตัโนมัติ และรหสัเวลาท่ีถูกต้องในระดับนาที

เครือ่งพมิพข์นาดกะทัดรดัได้รบัการออกแบบมาใหพ้รอ้มใชง้านภายในไม่ก่ีนาทีเม่ือแกะ
กล่อง ท�าใหก้ารผสานรวมรวดเรว็และงา่ยดาย มีความยดืหยุน่ในการเคล่ือนยา้ยจาก
สายการผลิตหน่ึงไปยงัอกีสายการผลิตหน่ึง และสามารถท�างานแบบสแตนด์อโลนหรอื
ท�างานกับเครือ่งพมิพก์ล่องอื่นๆ ได้ 

ด้วยประสิทธภิาพการท�างานท่ีมัน่คงและคุณภาพการพมิพท่ี์สม�า่เสมอ ตลอดจนตัว
อกัษรราว 150,000 ตัวต่อขวดหมึก ต้นทุนต่อรหสัน้ีท�าใหเ้ครือ่งพมิพ ์Unicorn เป็นตัว
เลือกท่ีสมบูรณ์แบบส�าหรบัการใชง้านน้ี
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