
 
 

การพิมพดิจิตอลอิงคเจ็ทบนวัสดุสิ่งทอ 
Digital Ink-jet Printing on Textile Material 

 
นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท 

 
1. บทนํา 
 โลกของการพิมพส่ิงทอเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การติดตอส่ือสาร การตอบสนองที่
รวดเร็ว และนเิวศนวิทยา ไดกําหนดความตองการที่แทจริงของกระบวนการพิมพทีแ่ตกตาง กดดันให
ผูพิมพส่ิงทอเนนใชกระบวนการพิมพที่ส้ันและมีความยดืหยุน พิมพไดถูกตองในครั้งแรกและครั้ง
ตอๆ ไป ลดเวลาการหยุดเครื่องพิมพ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บผาพิมพในสตอก ผูบริโภค
มีความตองการดานรูปแบบและสีสันมากขึ้น ตองการผาที่สวมใสแลวไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
อยางชัดเจน ความตองการเหลานี้ขึ้นอยูกับความยืดหยุนและสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผาท่ีพิมพดวยระบบอิงคเจ็ท 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการพิมพท่ัวไปกับการพิมพดจิิตอล 
 

การพิมพท่ัวไป การพิมพดิจิตอล 
- ตองเตรียมแปงพิมพในปรมิาณมาก 
- ความเรว็ในการพิมพ 30-70 เมตร/นาท ี
- จําเปนตองมกีระบวนการตกแตงกอนและ 
   หลังพิมพ 
- ปกติพิมพไดละเอียด 125 จดุ/นิ้ว สูงสุดได 
   225 จุด/นิ้ว 
- ออกแบบลวดลายดวยดจิิตอล 
- มีตนทุนในการทําแมพิมพ การลาง และการ 
   เก็บรักษา 
- มีการสัมผัสกับผา 
- มีปญหาในการพิมพ half-tone 
- อาจกําหนดตาํแหนงลวดลายผิดพลาดขึ้นกับ 
   การติดตั้ง 
- การซึมของสีเกิดจากความหนาของวัสด ุ

- หมึกพิเศษในตลับขนาดเลก็ 
- จําเปนตองมกีารกระบวนการตกแตงกอน 
   และหลังพิมพ 
- ความละเอยีดมากกวา 200 จุด/นิ้ว ถึง 1,440  
  จุด/นิ้ว รวมดวยระบบ CAD เต็มรูปแบบ 
- ไมตองใชแมพิมพ 
- ไมตองมีหองเตรียมสีและสารเคมี 
- ไมมีการสัมผัสกับผา 
- ไมมีปญหาในการพิมพ haft-tone 
- กําหนดตําแหนงลวดลายไดแมนยํา รวดเร็ว 
- การซึมของสีเกิดจากเครื่องพิมพ 
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2. เทคโนโลยีการพิมพดิจิตอล 
 ระบบการพิมพอิงคเจ็ทบนวสัดุส่ิงทอ คือ การฉีดสีบนวสัดุส่ิงทอในทิศทางเดียวกัน อยางไร
ก็ตาม วิธีการหยดหมึกและเสนทางการเคลื่อนที่ไปบนผาตางกัน แบงไดดังแผนภูมิดานลาง 
 
 

ระบบการพิมพอิงคเจ็ท  
 
 

ระบบหยดหมึกตอเนื่อง ระบบหยดหมึกตามความตองการ  
 

Multideflection 

Binary 

Piezo 

Bubble-jet 

Valve Jet 

 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่   2    แผนภูมิระบบการพิมพอิงคเจ็ท 

 
2.2 ระบบการพิมพอิงคเจ็ทแบบหยดหมึกตามความตองการ 

 ระบบนี้จะมีการหยดหมึกตามความตองการในการพิมพเทานั้น คือ หยดหมึกในเวลาและ
พื้นที่ที่ตองการเทานั้น  
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ภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงกลไกการทํางานของระบบหยดหมึกตามความตองการ 
 

  2.2.1 ระบบ Bubble-jet หรือ Thermal ink jet 
  เทคโนโลยี Thermal หรือ Bubble-jet เปนเทคโนโลยีทีรู่จักกันดี เปนเทคโนโลยีที่
อาศัยความรอนในการสรางหยดหมึก ซ่ึงเปนเทคโนโลยีแรกของระบบหยดหมกึตามความตองการ 
โดยใชเทคนิคการตมน้ําที่มหีมึกอยูใหเดือด แรงดันไอจะขับหยดหมกึออกจากหัวฉดีดังรูป 
 

  
 

ภาพที่ 4  แสดงกลไกการสรางหยดหมึกของ ระบบ Bubble-jet หรือ Thermal ink jet 
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  2.2.2 ระบบ Piezo 
  เทคโนโลยี Piezo คือ ระบบการใชไฟฟากดดนัผลึกที่ไมนําไฟฟา(Piezo-electric 
system) การขยายตวัในผลึกทําใหเกดิการหดเกร็งในทิศทางของกระแสไฟฟา และเกิดการขยายตวัใน
ทิศทางตั้งฉากกัน การขยายตวัทําใหหยดหมึกถูกฉีดออก  
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงกลไกการสรางหยดหมึกของ ระบบ Piezo 
 

 2.3 ระบบการพิมพอิงคเจ็ทแบบหยดหมึกตอเนื่อง 
 หยดหมึกจะถกูคํานวณและเลือกพิมพ โดยทั่วไปปมจะผลักหมึกที่นําไฟฟาไดออกจากหัวฉดี 
หมึกจะถูกทําใหแตกออกเปนหยด โดยการเคลื่อนไหวของหัวฉีดดวยการใชไฟฟากดดันผลึกทีไ่มนํา
ไฟฟา ทําใหเกิดการฉีดของหยดหมึกอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สุดทายกระแสไฟฟาทําใหหยดหมกึที่มี
ประจุเบี่ยงเบนไปตกบนวัสดุส่ิงทอ หยดหมกึที่ไมตองการจะถูกเกบ็สําหรับนํากลับมาใชใหมหรือ
นําไปทิ้ง  
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ภาพที่ 6  แผนภูมิแสดงกลไกการทํางานของระบบหยดหมึกตอเนื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงกลไกการสรางหยดหมึกของระบบหยดหมึกตอเนื่อง 
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  2.3.1 ระบบ Binary CIJ-Hertz 
  หยดหมึกถูกทาํใหมีประจุหรือไมมีประจุโดยแผนสรางประจุ หยดหมึกที่ไมมีประจุ
จะถูกทําใหเบีย่งเบนออกโดยแผนเบีย่งเบนที่มีประจุตรงขามกับแผนสรางประจุ หยดหมึกที่ไม
เบี่ยงเบนออกจะไปตกบนวสัดุส่ิงทอ เกิดเปนลวดลายตามตองการ  
  2.3.2 ระบบ Multideflection CIJ 
  ระบบนี้แตกตางจากระบบ Binary CIJ ตรงที่หยดหมึกจะถูกทําใหมปีระจุตางๆ กัน 
สงผลใหเกิดการเบี่ยงเบนแตกตางกันเมื่อหยดหมกึผานแผนเบี่ยงเบน ทําใหเกดิตําแหนงการพิมพบน
วัสดุส่ิงทอไดหลากหลายจากการพิมพดวยหวัเดยีว  
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงกลไกการสรางหยดหมึกของ ระบบ Multideflection CIJ และ Binary CIJ 
 

 2.4 เคร่ืองพิมพดิจิตอล 
 ความตองการความยืดหยุนในการผลิตเพื่อควบคุมตนทุนและผลการพิมพที่ถูกตอง เปน
แรงผลักดันใหเกิดการผลิตเครื่องพิมพรูปแบบใหมๆ จากผูผลิตเครื่องพิมพ ผูผลิตอุปกรณสงขอมูล
เขา-ออก และผูผลิตสารเคมี 
   
 



 

8 

 
ภาพที่ 9  เคร่ืองพิมพผาของ DuPont รุน Artistri 3210 

 

 
 

ภาพที่ 10 เคร่ืองรุน Amber ของ Stork สามารถพิมพไดท้ังหมึกพิกเมนทและดิสเพอรส 
 

 
ภาพที่ 11   เคร่ือง Amethyst ท่ีมีอัตราการผลิตสงูของ Stork 
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ภาพที่ 12 เคร่ืองพิมพดิจิตอลสําหรับระบบอุตสาหกรรมแบบหยดหมกึตามความตองการ สามารถ 

                   พิมพไดท้ังหมึกรีแอคทีฟ แอซิด พิกเมนท และดิสเพอรส ความเร็ว 150 ตารางเมตรตอ 
                   ชัว่โมง ความละเอียด 600 จุดตอนิ้ว 

 
 สีตางๆ จะถูกสรางไดจาก IMAGE PROOFER ซ่ึงเปนอุปกรณที่ประกอบดวยหวัพิมพ
แตกตางกนั 12 หัว ระบบการพิมพอิงคเจ็ทตางๆ ในทางการคาสรุปไวในตารางที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 13  เคร่ือง IMAGE PROOFER 
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4. ขอจํากัดของเทคโนโลยีการพิมพอิงคเจ็ท 
   1. ขอจํากัดดานฮารดแวรและซอฟทแวรที่ใช 
   2. ขอจํากัดดานสี หรือหมึกพิมพ 
  - ความหนืด แรงตึงผิว ความบริสุทธิ์ สี และความเขม 
  - ตองใชหมึกสูตรพิเศษเพื่อใหผนึกและตกแตงไดงาย 
    3. ขอจํากัดดานความเร็วในการพิมพ 
    4. ขอจํากัดดานการตกแตงผากอนและหลังกระบวนการพิมพ 
 

 
 

ภาพที่ 14  แสดงความแตกตางของลวดลายที่พิมพดวยระบบที่ตางกัน 
 

 
 

ภาพที่ 15  แสดงการสูญเสีย repeat และรายละเอียดของหยดหมึก 
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 ระบบการพิมพอิงคเจ็ท เปนระบบการพิมพที่รวมเทคโนโลยีดานหมึกพิมพ เครื่องพิมพ 
ซอฟทแวร และตัวกลางในการพิมพเขาดวยกัน ดังรูป 
  

 
 

ภาพที่ 16  แสดงความสัมพนัธของระบบอิงคเจ็ท 
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