
การตัดสติ๊กเกอร์ในงานพิมพ์ที่มี Crop Marks ส าหรับโปรแกรม Adobe Illustrator 

 

  

ข้ันตอนที่ 1: สร้างงาน  

1. เปิดโปรแกรม Adobe Illustrator และ เปิดเอกสารใหม่ ตั้งค่า art board อย่างเช่น ขนาด A4 

2. จากเมนู Window คลิกเลอืก CutStudio Plug-in หน้าต่าง Roland CutStudio จะปรากฎขึ้น 

3. คลิกไอคอน  บนหน้าต่าง Roland CutStudio Crop marks จะถกูเพิม่เข้าไปใน art board เอง 
 

 

4. คลิกที่ไอคอน  มุมบนขวา จากนัน้เลือก Crop-marks.... หน้าต่าง Crop-marks จะปรากฎขึ้น 

 



ตรงช่อง Type ให้เลอืกเป็นรุ่น, GX-24. 

ตั้งค่าต าแหน่ง crop mark ให้ตรงกับขนาดของ art board และคลิก OK โดยใช้ค่าจากตารางด้านล่างอ้างองิ 

ขนาด ต าแหน่ง Crop mark 

A4 portrait 
X: 15 mm, Y: 20 mm 

W: 170 mm, L: 210 mm 

A4 landscape 
X: 30 mm, Y: 20 mm 

W: 240 mm, L: 120 mm 

A3 portrait 
X: 30 mm, Y: 20 mm 

W: 240 mm, L: 330 mm 

A3 landscape 
X: 15 mm, Y: 20 mm 

W: 380 mm, L: 205 mm 

B4 portrait 
X: 15 mm, Y: 20 mm 

W: 215 mm, L: 275 mm 

B4 landscape 
X: 15 mm, Y: 20 mm 

W: 325 mm, L: 170 mm 

5.  

* ถ้าขนาดของวัสดุ มีขนาดใหญ่กว่าขนาด A4 และมีค่าไม่ตรงกับตารางข้างบน ให้ก าหนดตามรูปด้านล่าง 
 

 
 

ค าแนะน า: ควรจะให้ค่า Y มีค่า 20 mm เสมอ เพือ่ที่จะท าให้ง่ายในการใส่วัสดุ 
 

 

 

พื้นที่งานพิมพ ์

55 mm หรือ มากกว่า ต้องไมม่ีงานพิมพ์ในพืน้ที่นี้ 

30 ถึง 60 mm 

610 mm หรือ น้อยกว่า 

20 mm 

12.5 ถึง 42.5 mm 

500 mm  

หรือนอ้ยกว่า 



6. ให้สร้างงานภายใน crop marks 

 

 

7. สร้างเส้นตัดเพื่อใช้ส าหรับในการตัดสติกเกอร์ 
* โดยที่สร้างไว้ในอีก layer หนึ่งตามรูป 

 

 

8. ท าการเซฟข้อมูล 

 

  

ข้ันตอนที่ 2: พิมพ์งาน  

1. ใส่วัสดุเข้าเครื่องพิมพ์ เพื่อท าการพมิพ์งาน (รายละเอียดวิธีพิมพ์งานศึกษาจากคูม่ือเครื่องพมิพ์) 

2. ถ้าในการพมิพ์งาน คุณไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ พมิพ์เสน้ตัดออกมาด้วย ให้ท าการซ่อน layer ส าหรับงานตัดไว ้

 

 



3. จากเมน ูFile เลือก Print 

หน้าต่าง Print จะปรากฎ  

4. คลิก Print (หรือ OK) 

งานพิมพพ์ร้อม crop marks จะถูกพิมพอ์อกมา 
 

หมายเหตุ 

ถ้างานพิมพท์ี่ layer ส าหรับงานตัด ไมไ่ด้ท าการซ่อนไว้ เสน้ตัดจะถูกพมิพ์ออกมาดว้ยดังรูป 

 

 
 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 3: ใส่วัสดุที่ท าการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเข้าเคร่ืองตัด  

1. ใส่วัสดุดังรปู โดยขยับลูกยางจับวัสดุให้  
• ต าแหน่งของ crop marks อยู่ด้านใน 

• ตรวจเช็คให้แน่ใจว่า ลูกยางจับวัสดุอยู่ภายในขอบของวัสดุ และอยู่ในต าแหน่งที่ลกูยางจบัวัสดวุางถูกต้องด้วย 
 

 



 

• พยายามจัดต าแหน่งของ crop marks 3 ต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งดงัรูป มิเช่นนั้น เครื่องตัดจะอ่าน crop marks ไม่ได ้

 

 

2. จัดขอบของวัสดุให้ขนานไปกบัเส้น guide line ดังรูป 

 

 

3. โยกก้านยึดจับวัสดุขึ้น เพื่อท าการล็อควัสดุให้อยู่ในต าแหน่ง 
 

 

4. กดปุ่มเปิดเครื่องตัดสตกิเกอร ์GX-24 

5. เลือกการใส่วัสดุแบบ PIECE. 

 

 

6. กดปุ่ม ENTER. 

7. ใช้ปุ่มลูกศรหน้าเครือ่งตัด ท าการขยับวัสดุให้ต าแหน่งของ crop marks ขนานและอยู่บนต าแหนง่ของแผ่นรองตัดสีขาว 

 

 



 
 

หมายเหตุ 

 ถ้า Crop marks ไม่สามารถอ่านได้ ให้ท าการเริ่มตน้ใส่วัสดุเข้าเครือ่งตัดสติกเกอร์ใหมอ่ีกครัง้ 
• ต าแหน่งของ crop marks ซ้ายขวา ไม่สามารถท ามุมเกนิ 5 องศา ดังรูป 

• ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 15 mm ในแนวต้ัง 
 

 

 บางครั้งวัสดุมีความโคง้งอ และเปน็สาเหตุที่เครื่องไม่สามารถอ่าน crop marksได้ ให้พยายามดัดตรงกอ่นใส่วัสดเุข้าเครื่องตัด
สติกเกอร์  
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 4: ท าการสั่งตัดโดยใช้วัสดุที่พิมพ์แล้ว 

1. เปิด Layer ส าหรับงานตัด 

 

 



2. ในหน้าต่าง Roland CutStudio plug-in คลิกเลือก Output Current Layer, จากนั้นคลิก Redraw 

 

 
 

ตรวจสอบดูว่าเสน้ตัดทั้งหมดในงาน ปรากฎอยู่ในช่อง Preview 

3. คลิกไอคอน  

โปรแกรม CutStudio จะถูกเปิดขึน้มา และงานตัดจะถูกสง่เข้าไปในนี้ 
 

 

4. คลิกที ่  ในโปรแกรม CutStudio หน้าต่าง Cutting จะปรากฎ จากนั้น คลกิ OK เพื่อสั่งตัด เครือ่งจะท าการอ่าน crop 

marks และท าการตัดสติกเกอรเ์ปน็ล าดับต่อไป 


