แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 5 เรื่องทีส่ อน
กระเป๋ าคู่แฝด
สอนโดย
ครู อนุสรณ์ มงคลวัจน์ และคณะ
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ และปั กตกแต่งกระเป๋ าผ้าได้ถูกต้องเหมาะสม
2. สร้างแบบกระเป๋ าคู่แฝดได้
3. รู้จกั บูรณาการการตกแต่งคู่แฝดด้วยไหมปั กและวัสดุอย่างอื่นได้อย่าง
เหมาะสม
4. ตัดเย็บกระเป๋ าคู่แฝดได้
5. จูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การใช้ผา้ ชิ้นเล็กสร้างงานให้เกิดมูลค่า เพื่อประหยัดและเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดการใช้กระเป๋ าที่ทาํ จากพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
2. รายการสอน
1. แนะนํารู ปแบบของกระเป๋ า
2. แนะนําวัสดุอุปกรณ์
3. สร้างแบบกระเป๋ ารู ปแมลงเต่าทอง
4. อธิ บายประกอบการสาธิ ต ขั้นตอนออกแบบปั กลาย และปั กตกแต่ง การกุ๊นผ้า
การติดซิ๊ ปชน
5. สรุ ปแนวทางการใช้ประโยชน์ และการนําไปประกอบอาชีพ
3. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับจักร
2. อุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บ ได้แก่ กรรไกร , ลูกกลิ้ง ฯลฯ
3. อุปกรณ์ในการรี ด ได้แก่ เตารี ด , แผ่นรองรี ด
4. วัสดุในการปั กมือ ได้แก่ ไหมปั กเบอร์ 5 , เบอร์ 25 , และไหมเมือง ,และเข็มปั กมือ
5. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแบบ ได้แก่ กระดาษสร้างแบบ ไม้บรรทัด ยางลบ ดินสอ
6. ผ้าสี หรื อผ้าลายที่มีเนื้อบาง แต่มีน้ าํ หนัก ไม่ยบั ง่าย
7. ผ้ากุ๊น
8. เชือกผ้า หรื อไส้ไก่ และลูกปั ดเม็ดโต
9. แถบผ้าปั กคําว่า ( Save the world ) ด้วยวิธีปักเดินเส้น แถบกว้าง 3 X 16 ซม.

4. ลาดับขั้นการทางาน
การสร้ างแบบเสื้อคอกระเช้ า ( กระเป๋ าชั้นใน )
1. สร้างรู ปสี่ เหลี่ยม กขคง
กข = คง = 56 ซม.
กง = ขค = 64 ซม.
จาก คง แบ่งครึ่ งกับจุด จ
2. จากจุด จ วัดออกจากข้างซ้าย และขวาข้างละ 12 ซม. เป็ นจุด ฉ และจุด ช
3. จากจุด ฉซ และ ชฌ = 10 ซม. เป็ นความกว้างของสายเสื้ อคอกระเช้า
4. กญ = ขฎ = 32 ซม. แต่งโค้ง ซญ และ ฌฎ เป็ นรู ปวงแขนเสื้ อ
5. จฏ = 23 ซม. โค้ง ฉฏช เป็ นรู ปคอเสื้ อ
6. ขีดเส้น กข ขฎ ฎฌ ฌช ชฏ ฏฉ ฉซ ชญ ญก เป็ นรู ปเสื้ อคอกระเช้า
7. จากจุด ฏ จัดตํ่าลงมา 9 ซม. เป็ นแนวที่จะติดกระเป๋ าใบเล็กและแถบคําว่า ( Save the world
)
ขั้นตอนการทา การสร้ างแบบถุงกระเป๋ าใบเล็ก
1. สร้างรู ปสี่ เหลี่ยม กขคง
กข = คง = 30 ซม.
กง = ขค = 40 ซม.
2. จฉ = 1/2 กง และ ขค เป็ นเส้นสันทบพับปากถุง
3. ชซ = ½ กข และ คง เป็ นเส้นพับข้างถุง
4. จากเส้นพับปากถุง จฉ พับตํ่าลงมา 3 ซม. เป็ นแนวคาดช่องร้อยสายรู ด
5. ขีดช่องร้อยสายรู ด กว้าง 1.5 ซม. ยาว 12 ซม. ห่างจากแนวพับข้างถุง ข้างละ 0.5 ซม.
ขั้นตอนการทา การวางแบบตัดผ้า
1. แบบเสื้ อคอกระเช้า วางแบบที่สันทบผ้า ตัด 1 ชิ้น ชิดแบบไม่ตอ้ งเผือ่ เย็บเพิ่มอีก กดรอย
ตําแหน่งติดถุงกระเป๋ าเล็กไว้ดว้ ย
2. วางแบบตัดถุงกระเป๋ าเล็ก ตัดตัวกระเป๋ า 1 ชิ้น ตัดช่องรู ดผ้า 2 ชิ้น ตัดเผือ่ เย็บ 1 ซม.
โดยรอบแบบตัดช่องรู ดผ้า
3. ตัดเชือกหรื อไส้ไก่ ยาว 30' 2 เส้น
ขั้นตอนการทา การปัก
1. ปั กปมแคนเดิลวิค ตัดขอบของลวดลายบนผ้าถุงกระเป๋ าเล็ก ผสมผสานกับการปั กเดินเส้น
หรื อลูกโซ่ในลวดลายที่เหมาะสม
2. หากใช้ผา้ สี พ้นื ไม่มีลายผ้า ก็สามารถวาดออกแบบลายให้เหมาะสมกับพื้นที่และจุดมุ่งหมายของ
การใช้งาน แล้วปักปมแคนเดิ ลวิคผสมกับวิธีปักอื่นตามเหมาะสม

ขั้นตอนการทา การเย็บและการประกอบเสื้อคอกระเช้ าติดกระเป๋ าใบเล็ก
1. เย็บถุงกระเป๋ าใบเล็ก ร้อยสายรู ด และตกแต่งปลายสายรู ด
2. นําแถบปัก ( Save the world ) เย็บติดลงบนตําแหน่งที่ทาํ รอยไว้ บนผ้าด้านถูกของเสื้ อคอ
กระเช้า
3. เย็บกุ๊นรอบคอ และแขนเสื้ อ หากผ้าที่นาํ มาตัดมีความยืดหยุน่ ก็สามารถพับเย็บริ มได้โดยไม่ตอ้ ง
กุ๊น
4. เย็บตะเข็บข้าง
5. พับเย็บก้นกระเป๋ า และสายกระเป๋ าเข้ามาด้านในของตัวเสื้ อ
6. กลับกระเป๋ าเล็ก เอาด้านผิดออก เย็บติดกับเสื้ อคอกระเช้าตรงตําแหน่งที่ติดแถบปั กทางด้านผิด
7. พับรู ปเสื้ อเข้าเก็บในถุงกระเป๋ าเล็ก พกพาในกระเป๋ าถือได้สะดวก เมื่อจะใช้งานจึงกลับตัวเสื้ อ
คอกระเช้าออกมา ก็จะสามารถใช้ใส่ ของได้มากมาย
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
1. การสร้างแบบ
2. การปักปราณี ตสวยงาม
3. การเย็บถูกขั้นตอนปราณี ต
4. การออกแบบและตบแต่งอย่างสมดุลย์
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