แนวโน้้มการประยุุ กต์์ใช้้งานพิิมพ์์หน้้า
กว้้าง 4 ประการที่่�คุุณต้้องรู้้�
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งานพิิมพ์์ในโลกสมััย
ใหม่่
ธุุ รกิิจการพิิมพ์์มีีโอกาสที่่�จะขยายขอบเขตธุุ รกิิจ
ด้้วยการใช้้ประโยชน์์จากการพิิมพ์์หน้้ากว้้างอย่่าง
เต็็มศัักยภาพ ถึึงเวลาแล้้วที่่�จะนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีนวััตกรรม มีีประโยชน์์ และเป็็นรููปแบบดิิจิิทััล
มากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าของคุุณตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าของตนได้้
เราได้้รวบรวมแนวโน้้มล่่าสุุดในการประยุุ กต์์ใช้้งานพิิมพ์์เพื่่�อช่่วยสร้้างแรง
บัันดาลใจในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการของคุุณ นี่่�คืือ 4 วิิธีีการพิิมพ์์
หน้้ากว้้าง ตั้้�งแต่่งานตกแต่่งภายในแบบเฉพาะตััวไปจนถึึงงานพิิมพ์์ติิดรถยนต์์
ที่่�ทนทาน ซึ่�่ งสร้้างผลกระทบต่่อโลกรอบตััวเรา พร้้อมวิิธีีที่�่คุุณจะสามารถนำำ�
ไปใช้้งานจริิงได้้
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วอลเปเปอร์์ที่�พิ
่ ิมพ์์
ลายแบบดิิจิิทััล
ธุุ รกิิจจำำ�นวนมากมองว่่าการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เพิ่่�ง
เกิิดขึ้้�นนี้้�เป็็นโอกาสในการเปลี่่�ยนจุุดขายของตน
และด้้วยเหตุุนี้้�จึึงต้้องมีีรููปลัักษณ์์แบรนด์์ใหม่่
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สถานบริิการและร้้านค้้าปลีีกหลายแห่่งเลืือกใช้้ศิิลปะความงามที่่�ทัันสมััยมาก
ขึ้้�นเมื่่�อเปลี่่�ยนกลัับมาให้้บริิการแบบตััวต่่อตััว และนั่่�นหมายถึึงการใช้้แรงบัันดาล
ใจจากแนวโน้้มการออกแบบตกแต่่งภายในของปีี 20211 ซึ่�่ งรวมถึึงผิิวสััมผััสที่่�
เป็็นธรรมชาติิ เช่่น ฟางและหวาย
เมื่่�อใช้้เครื่่�องพิิมพ์์หน้้ากว้้างพิิมพ์์ลายวอลเปเปอร์์ ธุุ รกิิจจะสามารถปรัับใช้้
รููปลัักษณ์์ที่�มีีผิ
่ ิวสััมผััสเหล่่านี้้�ได้้โดยการลงหมึึกพิิมพ์์บนวััสดุุสิ่่�งพิิมพ์์ที่�ห่ ลาก
หลาย ในสถานการณ์์ที่�เ่ น้้นความสำำ�คััญด้้านการใช้้งาน ผู้้�ให้้บริิการด้้าน
การพิิมพ์์สามารถนำำ�เสนองานพิิมพ์์ที่�่มีีรายละเอีียดและให้้ผิิวสััมผััสเทีียมบน
วอลเปเปอร์์ได้้ จึึงให้้ความสวยงามที่่�คล้้ายคลึึงกัันในวััสดุุที่�ใ่ ช้้งานได้้จริิงมาก
ยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� เครื่่�องพิิมพ์์ยัังสามารถนำำ�วอลเปเปอร์์ที่�พิ
่ ิมพ์์ลายแบบดิิจิิทััล

ไปผสานรวมกัับคุุณสมบััติิเฉพาะได้้ โดยใช้้วััสดุุสิ่่�งพิิมพ์์ที่�ต้่ ้านเชื้้�อแบคทีีเรีียและ
ไวรััส และยัังใส่่สารเคลืือบที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้สามารถทำำ�ความสะอาดได้้
บ่่อยขึ้้�น การทำำ�เช่่นนี้้�ไม่่เพีียงแค่่เหมาะกัับการใช้้งานที่่�ต้้องการความละเอีียด
อ่่อน เช่่น ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เท่่านั้้�น แต่่ยัังช่่วยให้้ภาคส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับคนจำำ�นวนมาก เช่่น บริิการและงานอีีเวนต์์ต่่างๆ ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดในโลกหลัังโควิิด-19 ที่่�ใส่่ใจเรื่่�องสุุขอนามััยมากขึ้้�น
เนื่่�องจากมีีทางเลืือกดัังกล่่าวในการปรัับแต่่งงานพิิมพ์์ให้้เหนืือชั้้�นและเป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้ปลายทาง Technavio บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านการวิิจััยตลาด
จึึงคาดว่่า ตลาดวอลเปเปอร์์ที่�พิ
่ ิมพ์์ลายแบบดิิจิิทััลจะเติิบโต 4.81 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐในระหว่่างปีี 2021 จนถึึงปีี 20252
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งานพิิมพ์์ติดิ รถยนต์์และยานพาหนะ
งานวิิจััยจากสถาบััน Royal Institution of Chartered Surveyors
แสดงให้้เห็็นว่่า เมืืองต่่างๆ ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของสหรััฐฯ สููญเสีียประชากรในเขตเมืือง
มากถึึง 15%3 ผู้้�ย้้ายถิ่่�นส่่วนใหญ่่เหล่่านี้้�ได้้ตััดสิินใจย้้ายไปตั้้�งถิ่่�นฐานในเขต
ชานเมืืองหรืือกึ่่�งชนบท ส่่วนหนึ่่�งเนื่่�องมาจากมีีโอกาสในการทำำ�งานจากระยะ
ไกลเพิ่่�มขึ้้�นและมีีค่่าครองชีีพต่ำำ��ลง
ในขณะเดีียวกััน การระบาดใหญ่่ได้้ส่่งผลให้้ธุุรกิิจจััดส่่ง
เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก ทั้้�งด้้านการซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์และ
การสั่่�งอาหารกลัับบ้้าน จากการศึึกษาของสภาเศรษฐกิิจ
โลก (World Economic Forum) พบว่่า จำำ�นวน
การจััดส่่งทั้้�งหมดในธุุ รกิิจอีีคอมเมิิร์์ซเพิ่่�มขึ้้�น 25% ในปีี
20204 รายงานระบุุ ว่่า การระบาดใหญ่่ได้้เปลี่่�ยน
รููปแบบการขนส่่งในขั้้�นตอนสุุดท้้ายเพื่่�อปรัับให้้เข้้ากัับ
ความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้� และคาดการณ์์ว่่า การพึ่่�งพา
การจััดส่่งจะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป
และเพื่่�อปรัับให้้เข้้ากัับการจััดจำำ�หน่่ายแก่่ผู้้�คนในรููปแบบ
ใหม่่นี้้� ธุุ รกิิจต่่างๆ ก็็ได้้ใช้้ประโยชน์์จากงานพิิมพ์์ติิด
รถยนต์์คุุณภาพสููงไปแล้้ว ตลาดงานพิิมพ์์ติิดยานยนต์์
ทั่่�วโลกมีีมููลค่่า 4 พัันล้้านดอลลาร์์ในปีี 2020 และคาดว่่า
จะเติิบโตเฉลี่่�ย 22.4% ต่่อปีีจนถึึงปีี 20285 ผู้้�มีีโอกาส
เป็็นลููกค้้าของคุุณกำำ�ลัังใช้้ประโยชน์์จากป้้ายโฆษณาที่่�
เคลื่่�อนไหวได้้เหล่่านี้้�เพื่่�อดึึงดููดความสนใจผู้้�คนในเขต
ชานเมืือง ซึ่�่ งช่่วยชดเชยจำำ�นวนลููกค้้าที่่�ขาดหายไปจาก
ส่่วนร้้านค้้าในใจกลางเมืืองที่่�พลุุกพล่่าน
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หมึึกพิิมพ์์สีีขาวช่่วยให้้คุุณผลิิตงานพิิมพ์์ติิดรถยนต์์ที่�มีี่
คุุณภาพดีีกว่่าอย่่างไร
การใช้้งานงานพิิมพ์์ติิดรถยนต์์จริิงอาจแตกต่่างกััน
อย่่างมาก ในขณะที่่�ลููกค้้าบางรายอาจต้้องการให้้
ภายนอกรถทั้้�งหมดเป็็นลายกราฟิิ ก แต่่ลููกค้้ารายอื่่�นๆ
อาจชอบแบบ Minimalist ซึ่�่ งเป็็นแนวทางเรีียบๆ ที่่�ดูู
"น้้อย" แต่่ "มาก" สำำ�หรัับรถยนต์์และรถตู้้�ของตน ใน
รููปแบบการใช้้งานเหล่่านี้้� คุุณจะต้้องมีีความยืืดหยุ่่�น
มากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจาก 1 ใน 46 ของรถใน
สหรััฐอเมริิกาเป็็นสีีดำำ� ซึ่�่ งทำำ�ให้้ต้้องพิิมพ์์ลงบนวััสดุุ
สิ่่�งพิิมพ์์ที่�่มีีสีีเข้้มกว่่า
หมึึกพิิมพ์์สีีขาวนัับเป็็นการรองพื้้�นที่่�ดีีเยี่่�ยม ช่่วยให้้คุุณ
พิิมพ์์ภาพกราฟิิ กและข้้อความที่่�มีีสีีเที่่�ยงตรง ไม่่ว่่า
สีีหรืือโทนสีีใดก็็ตาม การใช้้หมึึกพิิมพ์์สีีขาวเป็็นชั้้�นรอง
พื้้�น7 ก่่อนลงมืือพิิมพ์์ส่่วนหลัักนั้้�น จััดเป็็นการสร้้างผืืน
ผ้้าใบเปล่่า และหมายความว่่า ผู้้�ให้้บริิการด้้านการพิิมพ์์
สามารถพิิมพ์์งานลงบนวััสดุุสีีใดก็็ได้้ จึึงช่่วยให้้คุุณผลิิต
งานพิิมพ์์ติิดรถยนต์์ได้้ดีีกว่่าและหลากหลายมากกว่่า
สำำ�หรัับลููกค้้าได้้
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งานป้้ายบอกทาง
จากการทำำ�งานแบบไฮบริิดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความคาดหวัังว่่าจะใช้้พื้้�นที่่�จริิงทำำ�งานอย่่างไรได้้เปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่างสิ้้�นเชิิ ง โซลููชัั นออนไลน์์ได้้กลายเป็็นทางเลืือกที่่�สะดวกยิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�ใช้้และผู้้�บริิโภค พื้้�นที่่�ต่่างๆ เช่่น
สำำ�นัักงาน ร้้านค้้าปลีีก และกิิจกรรมต่่างๆ จำำ�เป็็นต้้องมอบประสบการณ์์ที่�ดีีขึ้้�
่ นให้้แก่่ผู้้�ใช้้เพื่่�อกระตุ้้�นให้้กลัับ
มาอีีก และนั่่�นคืือจุุดที่่�เครื่่�องพิิมพ์์สามารถช่่วยได้้
การศึึกษาจาก Sign Research Foundation8 แสดงให้้เห็็นว่่า 60%
ของธุุ รกิิจมีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ย 10% หลัังจากปรัับเปลี่่�ยนป้้ายบอกทาง
เมื่่�อเราได้้ยิินคำำ�ว่่า "บอกทาง" พวกเราหลายคนนึึกถึึงแผนที่่�และลููกศรบอก
ทิิศทาง แต่่เมื่่�อใช้้การพิิมพ์์หน้้ากว้้าง คุุณสามารถสร้้างสรรค์์ได้้มากกว่่านั้้�น
ภาพจิิตรกรรมฝาผนัังและงานศิิลปะสามารถกลายเป็็นจุุดอ้้างอิิงที่่�น่่าจดจำำ�
และดึึงดููดความสนใจของลููกค้้าไปยัังสถานที่่�เฉพาะได้้
ตััวอย่่างอื่่�นๆ ของงานพิิมพ์์บอกทาง ได้้แก่่
• ป้้าย "การจััดโซน" และงานพิิมพ์์ติิดผนััง ซึ่�่ งสามารถแยกพื้้�นที่่�ออกเป็็น
พื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ ตามสีีและการออกแบบ
• ป้้ายติิดพื้้�นที่่�ทนทาน ซึ่�่ งนำำ�ทางคนเดิินเท้้าสััญจรไปมาในช่่องทางต่่างๆ
และช่่วยนำำ�ทางผู้้�คนผ่่านพื้้�นที่่�ที่�่ซัับซ้้อน
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• งานพิิมพ์์รูู ปไอคอนที่่�เด่่นชัั ด ซึ่�่ งช่่วยถ่่ายทอดข้้อมููลให้้เห็็นชัั ดเจน
• คำำ�แนะนำำ�แบบทีีละขั้้�นตอนแบ่่งออกไว้้สำำ�หรัับงานพิิมพ์์ที่�ห่ ลากหลาย โดยมีี
ประโยชน์์เฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับสถานที่่�ขนาดใหญ่่ที่่�มีีอาคารแยกกััน เช่่น
สนามบิินและโรงพยาบาล
• ภาพถ่่ายความละเอีียดสููงพร้้อมกราฟิิ กและเครื่่�องหมาย
• ป้้ายที่่�สอดคล้้องกัันเพื่่�อกำำ�หนดชื่่� อห้้อง อาคาร หรืือพื้้�นที่่� ทั้้�งหมดนี้้�ใช้้
รููปร่่าง สีี และแบบอัักษรเดีียวกััน
ป้้ายบอกทางสามารถนำำ�ไปติิดตั้้�งได้้เกืือบทุุกสถานที่่� ไม่่ว่่าจะอาคารสำำ�นัักงาน
ศููนย์์การค้้า ไปจนถึึงงานอีีเวนต์์และสถานที่่�จััดการประชุุ ม เครื่่�องพิิมพ์์หน้้า
กว้้างเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุ รกิิจในการมอบประสบการณ์์ที่�ดีี่ และ
สะดวกยิ่่�งขึ้้�นให้้แก่่ผู้้�คนที่่�ใช้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
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แนวโน้้มที่่� 4

คิิวอาร์์โค้้ดและระบบความจริิงเสริิม
ข้้อมููลจาก Statista ระบุุ ว่่า ในปีี 2021 ผู้้�ใหญ่่ชาวอเมริิกััน 85% เป็็นเจ้้าของสมาร์์ทโฟน9 เราเชื่่� อมต่่อ
กัับโลกดิิจิิทััลมากขึ้้�นกว่่าที่่�เคย เครื่่�องพิิมพ์์หน้้ากว้้างมีีโอกาสที่่�จะเข้้ามาอุุ ดช่่ องว่่างนี้้� และนำำ�เสนองานพิิมพ์์
อััจฉริิยะให้้แก่่ลููกค้้า ซึ่�่ งสามารถใช้้ร่่วมกัับอุุ ปกรณ์์เทคโนโลยีีที่่�พวกเขาพกติิดตััวไปทุุกวัันได้้อย่่างราบรื่่�น
คิิวอาร์์โค้้ด
การรวมคิิวอาร์์โค้้ดเข้้ากัับผลิิตภััณฑ์์งานพิิมพ์์ของคุุณช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถ
ปลดล็็อกเพื่่�อสััมผััสประสบการณ์์ดิิจิิทััลแบบใหม่่ได้้อย่่างง่่ายดาย เนื่่�องจากมีี
การใช้้คิิวอาร์์โค้้ดในการทำำ�งานจริิงเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก ผู้้�ใช้้จึึงคุ้้�นเคยกัับวิิธีีการใช้้
งานแบบนี้้�มากขึ้้�น ผู้้�ใช้้สมาร์์ทโฟน 86% ได้้สแกนคิิวอาร์์โค้้ดอย่่างน้้อยหนึ่่�ง
ครั้้�งในชีีวิิตของตน10 และ 36.4% สแกนอย่่างน้้อยหนึ่่�งคิิวอาร์์โค้้ดต่่อสััปดาห์์
นี่่�เป็็นโอกาสสำำ�หรัับธุุ รกิิจงานพิิมพ์์หน้้ากว้้างในการผสานรวมการเชื่่� อมต่่อ
ทางดิิจิิทััลเข้้ากัับการแสดงผลงานพิิมพ์์ ขณะนี้้�มีีการใช้้คิิวอาร์์โค้้ดขนาด
ใหญ่่ที่่�สแกนได้้บนป้้ายโฆษณากลางแจ้้งและการแสดงโฆษณาทั่่�วโลกอยู่่�แล้้ว11
และขณะนี้้�ธุุรกิิจงานพิิมพ์์มีีโอกาสที่่�จะนำำ�วิิธีีเชื่่� อมต่่อกัับโลกดิิจิิทััลในระดัับ
เดีียวกัันนี้้�มาใช้้กัับงานป้้ายของลููกค้้า
ระบบความจริิงเสริิม (AUGMENTED REALITY หรืือ AR)
คำำ�ว่่า "Augmented reality" หมายถึึงเทคโนโลยีีที่่�รวมการแสดงผลเสมืือน
จริิงเข้้ากัับมุุ มมองของผู้้�ใช้้ในโลกแห่่งความเป็็นจริิง สำำ�หรัับธุุ รกิิจการพิิมพ์์
เราสามารถใช้้ AR เพื่่�อซ้้อนภาพข้้อมููลดิิจิิทััลลงบนผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งพิิมพ์์จริิง

แนวโน้้มการประยุุ กต์์ใช้้งานพิิมพ์์หน้้ากว้้าง 4 ประการที่่�คุุณต้้องรู้้�

ซึ่�่ งช่่วยให้้ลููกค้้าของคุุณเชื่่� อมโยงสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์กัับอุุ ปกรณ์์ดิิจิิทััลของตนได้้
คาดว่่า ตลาด AR และ VR ทั่่�วโลกจะเติิบโต 42.9% ภายในปีี 203012 จึึงเปิิ ด
โอกาสให้้ธุุรกิิจการพิิมพ์์หน้้ากว้้างขยายบริิการและส่่งมอบงานพิิมพ์์ที่�่ใช้้ร่่วม
กัับ AR ได้้
ป้้ายโฆษณากลางแจ้้ง AR และงานพิิมพ์์หน้้ากว้้างอื่่�นๆ ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้สามารถ
โต้้ตอบกัับโฆษณาโดยใช้้โทรศััพท์์ของตนได้้ ในมหานครนิิวยอร์์กและ
ลอสแอนเจลิิส แอปโซเชีียลมีีเดีีย Snapchat ได้้ร่่วมมืือกัับเอเจนซีี
การตลาดดิิจิิทััลเพื่่�อสร้้างดิินเพลย์์งานพิิมพ์์แบบโต้้ตอบได้้ ซึ่�่ งจะเล่่นวิิดีีโอ
บนสมาร์์ทโฟนของคุุณเมื่่�อใช้้แอปกล้้องสแกน13
การโฆษณา AR อาจเพิ่่�งเริ่่�มต้้น แต่่คาดว่่าตลาดจะมีีมููลค่่ารวม 6.7 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี 202514 เนื่่�องจากรููปแบบการตลาดที่่�เชื่่� อมต่่อถึึงกัันนี้้�
แพร่่หลายมากขึ้้�น ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายด้้านการพิิมพ์์สามารถช่่วยสร้้างป้้ายที่่�ผสม
ผสานโลกจริิงและโลกดิิจิิทััลเข้้าด้้วยกัันได้้ นี่่�หมายถึึงการสร้้างงานโฆษณา
แบบหน้้ากว้้างที่่�ชััดเจน ซึ่�่ งกล้้องของสมาร์์ทโฟนสามารถสแกนได้้ง่่ายเพื่่�อ
ปลดล็็อกคุุณสมบััติิต่่างๆ ที่่�โต้้ตอบได้้
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ทำำ�ความรู้้�จัักกัันว่่า หมึึกและเครื่่�องพิิมพ์์ HP Latex สามารถช่่วยคุุณสร้้างสรรค์์แนวคิิดเหล่่านี้้�ให้้เป็็นจริิงได้้อย่่างไร
เยี่่�ยมชมเพื่่�อสััมผััสประสบการณ์์เสมืือนจริิงของเราเลย
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