
  

 2. สร้างแบบกระโปรงเบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง 
 3. คาํนวณผา้ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 6 เร่ืองทีส่อน   การท าเคร่ืองหมาย การวางแบบตัดกระโปรงทรงตรง  

โดยครูมาณ ี กสิกรอุดมไพศาล 

      

1. จุดประสงค์การสอน 

 1. ทาํเคร่ืองหมายบนแบบตดัไดถู้กตอ้ง 

 2. เผือ่ตะเขบ็ในการเยบ็และใส่จาํนวนช้ินบนแบบตดัไดถู้กตอ้ง 

 3. วางแบบตดัแต่ละช้ินบนผา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและประหยดัผา้ 

2. รายการสอน 

 1. อธิบายการทาํเคร่ืองหมาย 

 2. ปฏิบติัการทาํเคร่ืองหมายบนแบบตดั 
 3. วางแบบตดับนผา้ 

 4. เผือ่ตะเขบ็ 

 5. ตดัผา้ กดรอย 

3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

 
 1. ดินสอ 
 2. ไมบ้รรทดั 

 3. ผา้ตดักระโปรงตามท่ีคาํนวณ 

 4. ลูกกล้ิง 

 5. กระดาษกดรอย 

6. กรรไกรตดัผา้, ตดักระดาษ 

7.สายวดั 

8.เขม็หมุด 

9.ผา้แขง็ทาํขอบ 

 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 

 การท าเคร่ืองหมาย 

 เม่ือสร้างแบบตดัเรียบร้อยแลว้ควรทาํเคร่ืองหมายบนแบบตดั พร้อมท่ีจะวางแบบตดัทุกช้ิน เพื่อ
กนัลืม แลว้จึงนาํไปวางบนผา้ท่ีตอ้งการจะตดั เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีควรรู้สาํหรับช่างเส้ือมีดงัน้ี  
   



  

   แนวเกรนผา้ตามยาว (หมายถึงตามยาวของผูส้วม) 
 
 

   แนวเกรนผา้ตามขวาง (หมายถึงตามขวางของผูส้วม) 
 

   แนวเกรนเฉลียง (หมายถึง เฉลียงของผูส้วม) 
 

   สันทบผา้ 
    

   เส้นกั้นปลายเกล็ด เพื่อไม่ใหเ้ยบ็เลยออกไป 
   
 

   บากตามเส้นกลางตวั หรือกลางแขน 
 

การท าเคร่ืองหมาย เม่ือตดัผา้เสร็จแลว้ก่อนยกแบบตดัออกจากผา้มีดงัน้ี 
 1. เส้นกลางตวัดา้นหนา้ และดา้นหลงั ถา้เป็นเส้ือไม่มีรอยเปิดทั้งหนา้และหลงั ทาํเคร่ืองหมายแต่
พอใหรู้้วา่กลางเส้ืออยูท่ี่ใด เพื่อสะดวกในการประกอบเขา้กบัช้ินอ่ืนๆ เช่น กลางคอหนา้ และ กลางคอ
หลงั ถา้เป็นเส้ือเปิดหนา้ และหลงั ตอ้งทาํเคร่ืองหมายกลางตวัใหย้าวตลอด  

 2. ตาํแหน่งรังดุม 

 3. ก่ึงกลางของหวัแขน 

 4. ตาํแหน่งของกระเป๋า 

 5. ส่วนพิเศษใด ๆ ท่ีแบบเส้ือบงัคบั 

วธีิท าเคร่ืองหมายท าได้ 5 อย่าง ดงัน้ี คือ 

 1. ใชลู้กกล้ิงกดลงบนกระดาษสี สาํหรับกดรอย (ซ่ึงไดก้ล่าวมาบา้งแลว้ในเร่ืองเคร่ืองใช้) วธีิง่าย
และสะดวกท่ีสุด แต่ใชไ้ม่ไดเ้สมอไปกบัผา้ทุกชนิด เช่น ผา้ท่ีมีขนฟู หรือผา้กาํมะหยี ่ตอ้งลองกดรอยกบั
เศษผา้ก่อนวา่ตอ้งกดหนกั เบา เพียงใดและพึงสังเกตวา่ 

   1. สีท่ีกดนั้นจะทาํใหอ้อกไดต้อ้งขยี้ผา้ค่อนขา้งแรงหรือไม่  
   2. ตอ้งกดรอยใหเ้บาท่ีสุดมิใหป้รากฏออกมาบนผา้ดา้นนอกและไม่ทาํรอยบนผา้ดา้นนอก
เป็นอนัขาด 

   3. เลือกสีกระดาษใหใ้กลเ้คียงกบัผา้ ใหสี้อ่อนกวา่ผา้จะปลอดภยัวา่ 

 2. ใชจ้กัรเนา ใชส้าํหรับผา้ท่ีเลาะดา้ยเนาจกัรแลว้ไม่เป็นรอยเท่านั้น ผา้บางชนิด เช่น ผา้เจอร์ซ่ี ผา้
ทาฟตา้ เนาดว้ยจกัรไม่ได ้



  

 3. ใชเ้นาดว้ยมือ สาํหรับผา้ท่ีเป็นรอยง่าย ใชเ้ขม็และดา้ยเล็กๆ เบอร์ 8-10 ใชว้ธีิเนาไม่เท่ากนั กา้ว
ยาว ๆ แลว้ดึงดา้ยเนาออกทนัที เม่ือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ 

 4. ใชช้อลก์สี ช่างเส้ือถา้ใชว้ธีิน้ีตอ้งกลดัเขม็หมุดลงท่ีจุดสาํคญัเสียก่อน จึงใชบ้รรทดัตีเส้นดว้ย
ชอลก์สามเหล่ียมเหลาใหริ้มมีเส้นบาง เพื่อใหไ้ดเ้ส้นท่ีแหลมคมเสมอ 

 5. การทาํเคร่ืองหมายแบบช่างเส้ือชาย สาํหรับผา้หนาและกดรอยไม่เห็น ก่อนจะเล่ือนแบบออก 
ใชด้า้นเนาไปบนผา้ทั้งสองช้ิน โดยดึงดา้ยไม่ตึง ปล่อยใหเ้หลือดา้ยไวเ้ป็นห่วงหลวมๆ เป็นจงัหวะ ๆ 
เพื่อใหมี้ดา้ยติดอยูเ่ท่า ๆ กนัสองดา้น เม่ือแยกผา้สองช้ินออกจากกนั ใชก้รรไกรตดัเส้นดา้ยระหวา่งกลาง
ของผา้แต่ละช้ิน ก็จะมีรอยดา้ยเนาเป็นเส้นแนวเยบ็เท่า ๆ กนั 

 การเผือ่ตะเข็บ 

 หลายคนเขา้ใจผดิคิดวา่ การเผือ่ตะเขบ็มาก ๆ จะมีประโยชน์เม่ือเยบ็ผดิ ตรงกนัขา้มทาํใหเ้ยบ็ผดิ 
ตรงกนัขา้มทาํใหเ้ยบ็แลว้ไม่สวย   เช่น  ประกอบสายคอ  เขา้วงแขน  เม่ือกลบัแลว้จะร้ัง  สวยสู้ตะเขบ็เล็ก
ไม่ไดฉ้ะนั้น  เพื่อความสวยงาม  สะดวกและรวดเร็ว ตอ้งเผือ่ตะเขบ็เท่าท่ีกาํหนดไว้ 
 1 ซม.  สาํหรับตะเขบ็ปก ตะเขบ็เพื่อประกอบสาบ เช่น คอกลม แขนกุด 

 1.5 ซม.  สาํหรับตะเขบ็เอว วงแขนตวัเส้ือ วงแขนเส้ือ  

 2 ซม.  สาํหรับตะเขบ็ไหล่ 

 2.5 ซม. สาํหรับตะเขบ็ขา้งกระโปรง ตะเขบ็ขา้งเส้ือ ตะเขบ็ใตท้อ้งแขน  

 1-4 ซม. สาํหรับตะเขบ็ ปลายแขนเส้ือ ชายเส้ือ ชายกระโปรงผา้เฉลียง 

 5-6 ซม. สาํหรับตะเขบ็ ชายกระโปรงธรรมดา 

 การวางแบบตัด 

 การวางแบบตดัและทาํเคร่ืองหมาย ขั้นแรกของการลงมือทาํเส้ือจริงก็คือการวางแบบตดับนผา้ 
ตอ้งคล่ีผา้ผนืท่ีจะตดับนพื้นราบ หรือโตะ๊ตดัท่ีเรียบเสมอกนั เส้นดา้ยทั้งสองทาง ตอ้งตรงและเรียบดว้ย 
การวางแบบตดัใหดู้เคร่ืองหมายบอกเส้นดา้ยหรือเกรนผา้ในแบบตดั ใหต้รงกบัเส้นดา้ยบนผนืผา้ดว้ย เช่น 
ผา้ตามยาว ผา้ทางเส้นดา้ยยนืขนานกบัริมผา้ ผา้ตามขวางทางเส้นดา้ยพุง่ขนานกบัหนา้ผา้ ผา้เฉลียง ถา้จะ
ใหส้วยตอ้งพบัใหเ้ป็นมุม 45 องศา 

 ตวัเส้ือส่วนมากมกัจะวางผา้ตามยาว เพราะทนกวา่และไม่ยดืง่าย การวางผา้ในท่ีต่าง ๆ กนัทาํให้
เกิดแบบเส้ือท่ีต่างกนัดว้ย เพราะฉะนั้น เคร่ืองหมายลูกศรช้ีของเส้นดา้ยจาํเป็นจะตอ้งเขียนไวใ้นแบบตดั
เสมอ เพื่อกนัลืมและรวดเร็วเม่ือทาํการตดัผา้  

 หลกัทัว่ ๆ ไปในการวางแบบตดั เม่ือจะวางแบบตดัช้ินใดช้ินหน่ึงลงไปตอ้งตรวจส่ิงเหล่าน้ีก่อน
คือ 

 1. ทางของเส้นดา้ยยนือยูท่ี่ใด 

 2. จะตอ้งวางสันทบ เพื่อใหไ้ดผ้า้ 2 ช้ิน โดยไม่มีตะเขบ็หรือไม่ 



  

 3. จะตอ้งตดัผา้ 2 ช้ิน จากแบบตดัอนัเดียวกนัหรือไม่ เช่น ปก หรือ ขอบแขน หรือตอ้งการเพียง
ช้ินเดียว 

การวางแบบตดับนผา้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 1. วางริมท่ีกินเน้ือผา้ท่ีสุด ท่ีปลายผา้หรือชายผา้ เพื่อจะใหเ้หลือผา้ท่ีติดต่อกนั เช่น ชายกระโปรง
วางใหสุ้ดผา้ 

 2. วางริมตรงของขอบแบบเขา้กบัริมตรงของผา้ จะเป็นสันทบหรือริมผา้ก็ตามเช่น สาบตวัเส้ือ
ดา้นหนา้วางบนริมผา้ กลางตวัเส้ือแผน่หลงัอยูบ่นสันทบผา้ 

 3. ลองวางแบบตดัทุกช้ินใหญ่ ๆ ก่อนแลว้ใชช้ิ้นเล็ก ๆ แทรกตามเน้ือท่ีท่ีเหลือต่อไป 

 4. ลองวางแบบตดัทุกช้ินใหค้รบเสียก่อนจึงลงมือตดั ใหแ้น่ใจวา่การวางนั้นประหยดัเน้ือผา้ และ
ไดเ้ส้นดา้ยท่ีถูกตอ้งจริง ๆ (คือตรงตามเกรนผา้) 

 สาํหรับผา้ท่ีตอ้งการวางแบบและการตดัเป็นพิเศษ คือ ผา้ลายสอง หรือ ผา้ท่ีมีลายข้ึนลง ผา้ท่ีมี
ลวดลายเป็นกลุ่มอยูแ่ยกห่างจากกนั ผา้ตา ผา้ทาง ผา้ท่ีมีขนข้ึน เช่น ผา้กาํมะหยีใ่หท้าํดงัน้ี 

 1. ผา้ลาย ซ่ึงมีลายเล็กจากซา้ยไปขวา หรือ จากขวาไปซา้ย เรียงตามกนัตอ้งวางแบบตดัใหเ้ป็น
แนวตามกนัไปทั้งตวั 

 2. ผา้ท่ีมีลวดลายเป็นกลุ่ม ตอ้งวางแบบตดัใหล้วดลายผา้ไดใ้ชป้ระโยชน์เตม็ท่ีท่ีสุด และบ่อยคร้ัง
ท่ีตดัผา้ทีละสองช้ินไม่ได ้ถา้ตอ้งการใหล้วดลายอยูใ่นเฉพาะท่ี เช่น กลางอกเส้ือพอดี 

 3. ผา้ตา เป็นผา้ท่ีวางแบบตดัยากท่ีสุด ในเม่ือตอ้งการใหแ้ต่ละช้ินประสานสนิทกนัทั้งเส้นดา้ยฟุ่ง 
ดา้ยยนื จึงควรระวงัพิเศษ 

 4. ผา้ทาง ถา้ทางเท่ากนั คือ ไม่มีซา้ย ไม่มีขวา ใหว้างแบบตดักลบัหวัทา้ยกนัได ้แต่ถา้ทางไม่
เท่ากนัก็ตอ้งวางแบบตดัใหต้ามกนัหมดทุกช้ินและตอ้งทาํเคร่ืองหมายในแบบตดัดว้ยกนั จุดไหนตรงกบั
ลายตรงไหน เพื่อจะใหล้ายประสานกนัไดส้นิท ตะเขบ็ทุกตะเขบ็ เช่น ในเกล็ดตอ้งพยายามให ้กลืนหาย
เขา้ไปในลายผา้ ลายท่ีตดักนัดีกวา่ลายท่ีไปทางเดียวกนั ไม่ประสานกนัสนิท 

 5. ผา้ท่ีตดัดว้ยผา้ เฉลียง เส้ือบางแบบตอ้งการตดัดว้ยผา้เฉลียง เพื่อใหต้าหรือทางผา้เกิดเป็นแบบ 
และทาํใหผ้า้ตาหรือผา้ทางดูอ่อนสลวยไม่แขง็กระดา้ง เหมือนตดัดว้นผา้ตามยาวหรือตามขวาง เม่ือวาง
แบบตดัตอ้งใหอ้งศาของผา้เฉลียงเท่ากนั โดยสนิทจึงจะต่อกนัได้ 
 ขอ้ควรระวงั ผา้เฉลียงยดืง่าย เม่ือตดัแลว้ตอ้งจบัดว้ยความระมดัระวงั พิถีพิถนัเป็นพิเศษ แลว้ ตอ้ง
ใหส่้วนท่ีใชต้ดัดว้ยผา้ เฉลียงหลวมกวา่ปกติเล็กนอ้ย เม่ือเวลาเคล่ือนไหวจะไดไ้ม่ยดืง่ายและเสียรูป 

การเผือ่ตะเข็บ 

เผือ่ตะเขบ็ติดซิปช้ินหลงั 6    ซม. 
ตะเขบ็ขา้ง    2.5 ซม. 
เอว     1.5 ซม. 
ชายกระโปรง   6    ซม. 



  

การตัดผ้าขอบกระโปรง 

 
 
 

 
 
 
 
5. เกณฑ์ในการประเมิน 
 1. ใส่เคร่ืองหมายบนแบบตดัครบ และถูกตอ้ง 
 2. วางแบบตดักระโปรงครบถูกตอ้ง 
 3. กดรอยครบทุกช้ินถูกตอ้ง 

 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 7 เร่ืองทีส่อน   การเยบ็กระโปรงทรงตรง ตอนที ่1 โดยครู มาณ ี กสิกรอุดมไพศาล 

 

1. จุดประสงค์การสอน 

 1. บอกลาํดบัขั้นการเยบ็ประกอบตวักระโปรงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ใชเ้ทคนิคการเยบ็ตามลาํดบัขั้นตอนไดถู้กตอ้ง 

2. รายการสอน 

 1. อธิบายลาํดบัขั้นการเยบ็กระโปรง 
 2. สาธิตลาํดบัขั้นการเยบ็กระโปรง 
3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

 
 1. จกัรเยบ็ผา้ 
 2. ดา้ยสีเดียวกบัผา้ 

 3. กระโปรงท่ีตดัไว ้

 4. ดา้ยเนา 

5. เขม็เนา 

6. ซิปซ่อน 9 น้ิว สีเดียวกบัผา้ 

7.เตารีด 

8.เขม็หมุด 
 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 

 การเยบ็ประกระโปรง 

 
 


