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ผมให้แบ่งผมทั้งสองข้างซ้าย และขวาลงมาเท่าๆ กัน ซอยเหมือนกันทุกช่อ จนหมดผมด้านหลัง และ
ในขณะทําการซอยผม จะต้องฉี ดนํ้าให้ผมเปี ยกอยูเ่ สมอ เพื่อสะดวกในการซอยผม
5. การซอยผมด้านข้าง ให้ซอยผมลงมาทีละช่อตามที่แบ่งไว้ หวีผมให้ตรงลงมา และตัดความยาว
ผมด้านข้าง เท่ากับความยาวของผมด้านหลัง ให้มุมผมด้านข้างกับผมด้านหลัง ต่อเชื่อมเป็ นแนวเดี ยวกัน
คือ แนวตรงขณะซอยผมไม่ควรยกมือขั้นซอยผม
6. การซอยผมเชื่อมช่อต่อกัน ให้ปล่อยผมช่อที่แบ่งไว้ลงมา หวีผมที่ซอยทับผมช่อฐานซอยผม
เท่ากับช่อฐาน โดยไม่ตอ้ งยกมือขั้นซอย ซอยผมทุกช่อ จนหมดผมด้านข้าง ผมด้านข้างอีกด้านหนึ่ง
ก็แบ่งลงมาซอยเช่นเดียวกัน เมื่ อซอยเสร็ จทั้งสองข้างแล้ว ก็ตอ้ งตรวจผมให้มีความยาวเท่าๆ กัน โดยหวี
ผมลงมาซอยเช่นเดียวกัน โดยหวีผมลงมาตรวจอย่างละเอียด
7. การซอยผมด้านแบบปิ ด หวีผมแสกจากข้างซ้ายหรื อข้างขวา หรื อจากแนวทีถนัดแบ่งผมเป็ น
รู ปสามเหลี่ยม โดยแบ่งจากแนวแสกเข้าไป 3 นิ้ว และอีกด้านหนึ่ง แ บ่งผมลงมากึ่งกลางคิว้ หรื อผมที่แบ่ง
แล้วลงมาซอย ความยาวอยูร่ ะดับตา ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานและช่อผมต่อไป ก็แบ่งผมลงมาเช่นเดียวกัน ใช้มือ
ข้างซ้าย คีบผมโน้มขึ้น ซอยให้เท่ากับฐาน ซอยเช่นนี้ จะหมดผมที่แบ่งไว้ เสร็ จแล้วก็ใช้หวีซอยผมตรวจ
แบบตามขวาง และซอยให้พอดีอีกครั้งหนึ่ง
5. เกณฑ์ การประเมินผล
เมื่อเสร็ จแล้ว ในส่ วนของด้านข้างทั้งสองข้าง และส่ วนข้างด้านหลังฐานผมละเสมอกันในส่ วน
ของด้านหน้า หวีบิดขึ้นผมบิด และพลิ้วสวยงาม

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน การซอยผมทรงเสย สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากร , ครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การซอยผมทรงเสย
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. หัวหุ่น
5. ผ้าคลุมซอย
2. หวีซอย หวีสาง
6. กรรไกรซอย
3. กิ๊บปากเป็ ด
7. ผ้าขนหนู
4. กระบอกฉี ดนํ้า
4. ลาดับขั้นการสอน
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ผมทรงเสยเป็ นผมสั้น และผมจะไล่เท่ากันทุกช่อ ตกแต่งผมด้านท้ายทอยหรื อจอนหูให้รัมทับ
รู ปแบบ และใบหน้า ผมทรงนี้เหมาะกับผูส้ ู งอายุมีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี้
1. การซอยผมด้านหน้า โดยจับผมด้านหน้าจากแนวกึ่งกลางศรี ษะ ขึ้นตั้ งฉากกับแนวศรี ษะ หรื อ
ยกผมขึ้นตั้ง 90 องศา และซอยหาฐานของผมยาวประมาณ 3 นิ้ว หวีผมซอยจากแนวฐานของผม ที่ซอย
แล้วเป็ นส่ วนวัดของช่อต่อไป ซอยจากแนวกึ่งกลางศรี ษะ ลงาหาแนวท้ายทอย ซอยผมเป็ นแนวตรง
ความยาวประมาณ 1 นิ้วถึง 2 นิ้ว โดยไม่ยกมือ
2. การซอยผมด้านข้าง ใช้ห วีแบ่งผมจากกลางศรี ษะลงมาหาข้างหู และใช้ปากเป็ ดหนีบผม
ด้านหลังไว้ กรี ดแบ่งผมด้านหน้ากว้างประมาณ 1 นิ้ว และใช้ฐานผมด้านหน้าเป็ นการซอยผมด้านข้าง
โดยยกมือตั้งฉากหรื อ 90 องศา ซอยผมด้านข้างจนหมด การซอยผมให้ผทู้ าํ การซอยผม ยืนด้านหลังชอง
ผูร้ ับบริ การ เมื่อซอยผมหมดด้านข้างแล้ว ก็หวีผมด้านข้างแนบใบหู และตัดความยาวของผม ให้พอดีติ่งหู
หรื อจะสั้นกว่านี้ก็ได้ ซอยผมหาความยาวของผมด้านข้างถึงทําท้ายทอย ให้หวีกรี ดผมจากแนวใบหูลงมา
หาท้ายทอย ให้มีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว เพื่อหาฐานผมด้านข้างมาหาท้ายทอย ซอยผมโดยใช้แนวติ่งหู
ที่ซอยไว้เป็ นเกณฑ์ ซอยผมลงมาหาท้ายทอยความยาวเท่ากับติ่งหู
3. การตรวจผมทรงเสย โดยฉี ดนํ้าให้เปี ยก และหวีผมขึ้นตั้งฉากทุกจุด ตัดผมส่ วนที่ไม่เท่ากัน
ออก ให้รอบศรี ษะจนถึงท้ายทอย
5. เกณฑ์ การประเมินผล
ผมทรงเสยเป็ นผมสั้นและผมจะไล่เท่ากันทุกช่อ ตกแต่งผมด้านท้ายทอยหรื อจอนหู ให้รับกับ
รู ปแบบผมและใบหน้า ผมทรงนี้เหมาะกับผูส้ ู งอายุ
เมื่อซอยเสร็ จจะต้องเช็กผมทุกช่อ ให้เท่ากันศรี ษะคือ 3 นิ้ว ยกเว้นบริ เวณท้ายทอยและจอนหู
จะสั้นหรื อยาวตามความต้องการ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 8 เรื่องทีส่ อน การตัดผมเด็กน.ร.หญิง สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากร ครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การตัดผมเด็กน.ร.หญิง
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์

