2. พับทแยงมุมแบ่งครึ่ ง-ให้มุมผ้าเดิมทั้งสี่ อยูบ่ น เป็ นรู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ดังรู ป 3

3. พับด้านข้างสามเหลี่ยมเจ้าจดกันตามรอยเส้นประ (AA) ให้เป็ นยอดแหลม ดังรู ป 4

4. พลิกกลับ-พับชายแหลมล่างขึ้นบน-แล้ว พับตามยาวให้ขวาทับซ้าย ดังรู ป5

5. พลิกหงาย-ใช้มือซ้ายบีบส่ วนใหญ่ท้ งั สองให้แน่น-แล้วใช้มือขวาจับชายผ้าแต่ละกลีบ
ดึงขึ้น แต่งให้เป็ นรู ปหงวนไก่ ดังรู ป 6

รู ปพัด
วิธีพบั
1.ปูผา้ เช็ดมือลงบนโต๊ะ ตรงหน้า หงายตะเข็บ ให้ผนื ผ้าขนานตัว-พับทบสองแล้วพับทบจีบตามยาว
ประมาณสองในห้า-กลับผ้าแล้วพับจีบให้ชายผ้าเสมอกัน ดังรู ป 2

2. แบ่งพับสองตามยาว-แล้วพับจีบตามรู ปผืนผ้าด้านละประมาณ 5 หรื อ6 จีบ ดังรู ป 3

3.ใช้มือซ้ายบีบส่ วนล่างให้แน่น-ใช้มือขวาขยายผ้าที่จีบออกทั้งสองชั้น แต่งให้เห็นเป็ นรู ปพับแฉก
แล้วปั กชายด้านริ มผ้าลงในปลอกรัดหรื อถ้วยแก้ว ดังรู ป 4
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เรื่องทีส่ อน

แผนการสอนรายคาบ
การพับผ้าเช็ดมือ (Napkin)

โดยครู ฉวี แย้ มประยูร

1. จุดประสงค์ การสอน
1. สามารถพับผ้าเช็ดมือได้ถูกต้องตามขั้นตอน
2. มีความรู้เรื่ องหลักทฤษฎีการพับผ้าเช็ดมือ
3. สามารถนํางานที่ปฏิบตั ิไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับโอกาส
2. รายการสอน
1. อธิบายหลักทฤษฎีการพับผ้าเช็ดมือ
2. อธิบายการเลือกวัสดุที่นาํ มาใช้ในการพับผ้าเช็ดมือ
3. อธิ บายหลักการตกแต่ง และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ
4. สาธิ ตการพับผ้าเช็ด แบบพื้นฐาน และแบบดัดแปลงตามสมัยนิยม
ลายปลาหมึก ลายหัวหมูแปลง และลายช่อพลับพลึง
5. สรุ ปงาน
3. วัสดุอุปกรณ์
1. ผ้าหรื อกระดาษ
3. ผ้ารองจาน
2. จาน Showplate
4. แก้วไวน์
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
ลายปลาหมึก
วิธีพบั

3 แบบคือ

1. ปูผา้ เช็ดมือในแนวขนาน แบ่งผ้าเป็ น สี่ ส่วนในแนวนอน แล้วพับชายผ้าทั้งสองข้างเข้าหา
จุดกึ่งกลาง

2. พับผ้าทั้งสองข้างให้เป็ นรู ปเรื อดังรู ป ทั้งสองข้าง

3. จากนั้นพับผ้าลงครึ่ งหนึ่ง แล้วพับมุมทั้งสองข้างเข้าดังรู ป แบ่งพื้นที่ผา้ ดังรู ปแล้วพับ
กลับไปข้างหลังเปิ ดมุมทั้งสองออก

4. พลิกผ้ากลับอีกด้านหนึ่ง แล้วพลิกหนวดขึ้นให้เป็ นสามมิติ

ลายหัวหมูแปลง
วิธีพบั
1. ปูผา้ เช็ดมือลงบนโต๊ะ ตรงหน้า หงายตะเข็บ ให้ผนื ผ้าขนานตัว-แล้วพับทบสี่ ให้ชายผ้า
ทั้งสองอยูล่ ่าง ดังรู ป 2
2. พับริ มสองข้างชนกันที่ก่ ึงกลางผ้า ตามรอยเส้นประ ดังรู ป 3

3. หักพับทแยงมุมขึ้นทั้งสองข้าง ให้เป็ นรู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ดังรู ป 4

4. ยกมุมล่างทั้งสองเหน็บกันในระหว่างรอยพับ-เรี ยบร้อยแล้วใช้มือซ้ายบีบมุมผ้า ที่
เหน็บกันให้แน่น-ใช้มือขวาดึงมุมผ้าที่ซอ้ นทับอยูข่ ้ ึนทีละมุม แต่งให้เป็ นรู ปหัวหมู
แปลง ดังรู ป 5

ช่ อพลับพลึง
วิธีพบั
1. ปูผา้ เช็ดมือลงบนโต๊ะ ตรงหน้า หงายตะเข็บ ให้ผนื ผ้าขนานตัว-แล้วพับทบสองทแยง
มุม หันผ้าให้มุมกลางออกจากตัว ดังรู ป 2

2. พับทบส่ วนล่างขึ้น ให้พอดีกบั ยอดมุมบน ตามรอยเส้นประ (A) ดังรู ป 3

3. พับส่ วนทบนั้นกลับลงล่าง ประมาณสามในเจ็ดตามรอยเส้นประ(B) ดังรู ป 4

4. จีบพับตามรู ปหน้าจัว่ ด้านละประมาณ 6 หรื อ 7 จีบ-แล้วปั กส่ วนล่างลงในถ้วยแก้วเรี ยบร้อยแล้วขยายผ้าที่จีบไว้ออกทั้งสองข้าง กดรอยจีบด้านในลง แต่งให้เป็ นรู ปช่อ
พลับพลึง ดังรู ป 5
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แผนการสอนรายคาบ
การพับผ้าเช็ดมือ (Napkin)

โดยครู ฉวี แย้ มประยูร

1. จุดประสงค์ การสอน
1. สามารถพับผ้าเช็ดมือได้ถูกต้องตามขั้นตอน
2. มีความรู้เรื่ องหลักทฤษฎีการพับผ้าเช็ดมือ
3. สามารถนํางานที่ปฏิบตั ิไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับโอกาส
2. รายการสอน
1. อธิบายหลักทฤษฎีการพับผ้าเช็ดมือ
2. อธิบายการเลือกวัสดุที่นาํ มาใช้ในการพับผ้าเช็ดมือ
3. อธิ บายหลักการตกแต่ง และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ
4. สาธิตการพับผ้าเช็ด แ บบพื้นฐาน และแบบดัดแปลงตามสมัยนิยม 3แบบคือ ลายเสื้ อ
ลายหัวใจ ลายดอกบัวและลายไก่ฟ้า
5. สรุ ปงาน
3. วัสดุอุปกรณ์
1. ผ้าหรื อกระดาษ
2. จาน Showplate
3. ผ้ารองจาน
4. แก้วไวน์

