
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 1 เร่ืองทีส่อน การเลอืกผ้า และดูแลรักษาผ้า โดยครูมาณ ี  กสิกรอุดมไพศาล 
 

1. จุดประสงค์การสอน 

 1. บอกวธีิเลือกผา้ใหเ้ขา้กบัแบบและโอกาสได ้

 2. บอกวธีิดูแลรักษาผา้แต่ละชนิดได ้

2. รายการสอน 

 1. บอกจุดประสงคร์ายวชิา รหสั 2400-0101 ผา้และการแต่งกาย 

 2. บรรยาย การเลือกผา้ และดูแลรักษาผา้ 

3. วสัดุอุปกรณ์ หนังสือ และส่ิงทีต้่องเตรียม 

 1. แผนการสอนวชิา ผา้และการแต่งกาย (2400-0101) เรียบเรียงโดย มาณี กสิกรอุดมไพศาล 

 2. สมุดจด ปากกา 

4. ล าดับขั้นการสอน หรือล าดับขั้นการท างาน 

 การเลอืกผ้า 

 การเลือกผา้มีความจาํเป็นเท่า ๆ กบัการตดัเยบ็เหมือนกนั สาํหรับผูไ้ม่ชาํนาญควรเลือกซ้ือผา้
ประเภท ผา้ฝ้าย ผา้ลินิน หรือผา้เรยอนบางอยา่ง เพราะผา้ประเภทน้ีไม่เปล่ียนแปลงรูปร่างง่าย ตรงกนั
ขา้มกบัพวกผา้แพร และผา้ใย สังเคราะห์ เน้ือบางเบาทาํใหไ้ม่สะดวกในการเยบ็ เม่ือจะเลือกผา้ใหเ้ขา้
กบัแบบเส้ือตอ้งพิจารณาก่อนวา่ แบบเส้ือนั้นตอ้งการใหมี้กรอบนอกอยา่งไร เช่น 

 1. แบบท่ีตอ้งการความกาง แขง็ ผา้ท่ีใชค้วรเป็นพวกทาฟตา้ หรือต่วนอยา่งเน้ือแขง็  

 2. แบบท่ีตอ้งการอ่อนสลวย ควรใชผ้า้ชนิดบางเบา ผา้เรยอน ผา้เครป ผา้ชีฟอง  

   หรือไหมเจอร์ซ่ี 

 3.  แบบท่ีตอ้งการเส้นกรอบนอกเป็นเส้นตรงธรรมดาไม่กาง  หรือไม่แนบตวัจนเกินไปใชผ้า้
ฝ้าย  ผา้ลินิน 

 การท่ีจะรู้ผา้ชนิดใดมีความทิ้งตวัมากนอ้ยเพียงใด  ใหจ้บัท่ีมุมขา้งหน่ึงชูข้ึน  ใหผ้า้ทั้งช้ินตก
จากมุมนั้น  ผา้จะกางออกไม่เท่ากนั  มากนอ้ยแลว้แต่ลกัษณะของผา้ 

 ขอ้ควรสังเกตในการเลือกผา้ 

 1. ถา้ไม่แน่ใจวา่มีความชาํนาญในการเยบ็  ควรเลือกผา้ชนิดท่ีมีเน้ือปานกลาง  เพราะจะช่วย
ใหไ้ม่เสียเวลาในการเยบ็ 

 2. ผา้ท่ีเน้ือแน่นและไม่มีปัญหาในการรีดพิเศษ  เหมาะสาํหรับผูเ้ร่ิมงานตดัเยบ็ 
 3. สาํหรับผูท่ี้ไม่มีความชาํนาญในการตดัเยบ็ ควรหลีกเล่ียงผา้ท่ีมีลวดลายเป็นตาส่ีเหล่ียม 

 4. เม่ือเลือกซ้ือผา้พิมพ ์ควรตรวจใหแ้น่ใจวา่ ลวดลายท่ีพิมพน์ั้นเป็นไปตามเส้นดา้ย 
โดยเฉพาะผา้ตา ผา้ทาง และลวดลายซํ้ า ๆ กนั ก่อนจะซ้ือควรตรวจท่ีรอยตดั  หรือฉีกบนมว้นผา้ 



  

 5. พยายามเล่ียงผา้ท่ีมีลวดลายทางซา้ย ทางขวา หรือทางข้ึนทางลง เพราะจะเกิดปัญหายุง่ยาก
ในการจดัหรือประตวัเส้ือ 

 วธีิเลอืกซ้ือผ้า 

 เกร็ดความรู้สาํหรับช่างตดัเส้ือในการเลือกซ้ือผา้โดยทัว่ไป ผา้เป็นพบั ๆ ท่ีเห็นตามร้านผา้นั้น 
อาจจะแบ่งจาํแนกตามขนาดหนา้กวา้งได ้2 ประเภท 

 1. ผา้หนา้แคบ หรือหนา้ธรรมดา โดยทัว่ไปจะมีหนา้กวา้งประมาณ 36-44 น้ิว 

 2. ผา้หนา้กวา้งโดยทัว่ไปจะมีหนา้กวา้ง 60 น้ิว 

 เม่ือเลือกซ้ือผา้จึงตอ้งคิดถึงชุดท่ีจะตดั ไม่เพียงแต่ดา้นความยาวเท่านั้น การเลือกผา้หนา้กวา้ง
หรือแคบเหมาะสมกบัชุดจะช่วยใหเ้ป็นการประหยดัผา้ 
 
 
 

 ตารางขนาดผ้าทีจ่ะใช้ตัดชุดต่าง ๆ 

ความต้องการ ผ้าหน้าแคบ 36-44 นิว้ 

(จ านวนทีใ่ช้) 

ผ้าหน้ากว้าง 60 นิว้ 

(จ านวนทีใ่ช้) 

เส้ือเช้ิตแขนสั้น 

เส้ือเช้ิตแขนยาว 

กระโปรงธรรมดา (ไม่มีจีบ) 

กระโปรงจีบรอบตวั 

กางเกงขายาว 

1.75 เมตร 

2.00 เมตร 

1.50 เมตร 

2.25 เมตร 

2.50 เมตร 

1.25 เมตร 

1.75 เมตร 

0.75-1 เมตร 

1.75 เมตร 

1.25 เมตร 

 การเลอืกผ้าส าหรับการสวมใส่ 

 1. เลือกคุณสมบติัของผา้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งใช ้เช่น เส้ือผา้ใส่ทาํงาน เคร่ืองแบบนกัเรียน 
เส้ือผา้ใส่ลาํลองอยูใ่นบา้น เหล่าน้ีควรเลือกผา้ท่ีไม่หนาเทอะทะ หรือบางเบา จนเห็นชั้นใน 

 2. ศึกษาขอ้ความท่ีเขียนติดมากบัผา้อยา่งละเอียด ถา้หนา้ผา้ หรือ ริมผา้ท่ีเขียนไวว้า่ผา้ฝ้าย 
หรือ Cotton 65% เทโรร่อน 35% หมายความวา่ ผา้ช้ินนั้นมีคุณสมบติัของผา้ฝ้ายมากกวา่ เทโทร่อน 
ดงันั้นผา้ช้ินนั้นจะสวมใส่สบาย ไม่ยบัมากและรีดแต่นอ้ ยหรือขอ้ความเขียนบอกวา่ เป็นผา้เรยอน 
100% ซ่ึงหมายความวา่ผา้ช้ินนั้นเป็นผา้เรยอนลว้น ๆ ซ่ึงตอนยงัใหม่สามารถจบัตอ้งหรือมองดู
สวยงามน่าใช ้แต่พอนาํมาตดัเยบ็จะยบัมาก เวลาซกั ถา้ขยี้ไปมาจะขาด ทั้งน้ีเพราะคุณสมบติัของผา้เร
ยอนเป็นเช่นนั้น 
 3. สังเกตดว้ยตา และการจั บตอ้งผา้ทอเน้ือดี เส้นดา้ยยนื และเส้นดา้ยพุง่จะตดักนัเป็น มุมฉาก 
ถา้เส้นดา้ยทั้ง 2 โยเ้ยห้รือ รวน เป็นผา้ท่ีมีคุณภาพตํ่า หรือ ดอ้ยจะตดัเยบ็ลาํบาก ผา้ท่ีทอดว้ยมือ เช่น ผา้



  

ไหมไทย ถา้นาํมาส่องทวนแสงดูจะมอง เห็นฝีมือการทอถ่ีห่างไม่เสมอกนั เป็นเพราะฟันหวกีระทบ
ดา้ยพุง่ไม่สมํ่าเสมอแสดงวา่เป็นผา้ท่ีมีคุณภาพดอ้ย 
 การจบัตอ้งผา้ เช่น กาํผา้ เพื่อทดสอบการยบั ถา้กาํแลว้ผา้ไม่คลายตวั และ คงรอยยบัเป็นเส้น
อยูอ่ยา่งนั้นแสดงวา่ไม่ทนยบั และตอ้งการรีด หรือขยี้ผา้ เพื่อดูวา่มีการเพิ่มเน้ือเช่น ตกแต่งเน้ือผา้ดว้ย
การลงแป้งหรือไม ่
 ดงันั้นเพื่อใหไ้ดผ้า้ตรงกบัประโยชน์ใชส้อย จึงควรเลือกซ้ือตามความรู้สึกจากการสังเกตดว้ย
ตาหรือจากการจบัตอ้งใหต้รงกนั เช่น การเลือกซ้ือผา้ตดัชุดนอนควรจะเลือกผา้อ่อนนุ่มทนยบัเป็นตน้ 
 4. ใหค้าํนวณผูใ้หพ้อดีกบัแบบท่ีตอ้งการ ใหเ้กินไดบ้า้งเล็กนอ้ย แต่อยา่ใหข้าด ตอ้งศึก ษาและ
รู้จกัความกวา้งของหนา้ผา้ท่ีขายในทอ้งตลาด เพื่อจะเปรียบเทียบราคากบัจาํนวนผา้ท่ีซ้ือ เช่น ผา้ฝ้ายท่ี
ตกแต่งใหมี้คุณสมบติัคลา้ยลินินหนา้กวา้ง 36 น้ิว ราคาเมตรละ 80 บาท ถา้ตอ้งการตดักระโปรง 1 ตวั 
จะตอ้งซ้ือสองเท่าของความยาว ซ่ึงราคาอาจแพงกวา่ ซ้ือผา้อยา่งเดียวกนัแต่หนากวา่เล็กนอ้ย และหนา้
กวา้ง 60 น้ิว เพราะซ้ือเพียงเท่าเดียวของความยาว เป็นตน้ 
 5. โอกาสใชส้อย พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย และงบประมาณท่ีมี ถา้หากมี
งบประมาณจาํกดั ควรเลือกผา้ท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่แสดงถึงโอกาสใชส้อยใหเ้ห็นเด่นชดันกั เช่น เส้ือคอ
กลม ผา้กาํมะหยี ่ไม่เหมาะท่ีจะใชเ้วลากลางวนั ควรใชผ้า้อ่ืนท่ีไม่จาํกดัโอกาส เช่น ผา้ฝ้ายปนใย
สังเคราะห์ หรือผา้ป๊อปปลิน ซ่ึงใชไ้ดทุ้กโอกาส 
 6. ความทนทาน เลือกเน้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาท่ีจะใช ้ผา้บางชนิดทอเน้ือหลวม ลุ่ย
ง่าย สีซีดเร็วใชไ้ม่ก่ีคร้ังก็เก่า แม้จะราคาถูกแต่เม่ือเอาจาํนวนคร้ังท่ีใชห้ารกบัราคาผา้แลว้ มกัแพงกวา่
ผา้เน้ือดีราคาสูง ดงันั้นควรเลือกผา้ เน้ือดีและทนเพื่อใชไ้ดน้าน และเลือกเน้ือผา้พอใชไ้ด ้สาํหรับท่ีจะ
ใชเ้พียงชัว่คราว 
 7. ความสบาย การเลือกซ้ือผา้ไม่ควรคิดถึงความสวยเพียงอยา่งเดียว เพราะเส้ือผ้ าท่ีสวยงาม
บางชนิดสวมแลว้ทาํใหรู้้สึกไม่สบายกาย ร้อนอึดอดัและ เป็นผืน่คนั ดงันั้นจึงตอ้งคาํนึงถึงเม่ือตดัสวม
ใส่แลว้มีความสบายทั้งกายและใจ สบายกายคือไม่ร้อน ไม่อึดอดั ไม่คนั สบายใจ 
 8. ความสวยงาม ความเหมาะสมกบัรูปร่าง ผวิพรรณ ลกัษณะท่าทาง และกริยาของผูส้วมใส่ 
เช่น คนท่ีมีลกัษณะอ่อนโยน นุ่มนวล ควรสวมเส้ือผา้ท่ีมีลวดลายกระจุ๋ม กระจ๋ิมหรือ ลวดลายในตวั ผู ้
ท่ีมีขอ้บกพร่องบางอยา่งในร่างกายควรจะพรางตาไดด้ว้ยการสวมเส้ือผา้ เช่น สะโพกใหญ่มากควร
เลือกผา้ตดักระโปรงท่ีมีสีเขม้ เน้ือบางเบา 
 9. ความทนัสมยั ลวดลายผา้ และเน้ือผา้ยอ่ม เป็นท่ีนิยมกนัเป็นช่วงเวลาหน่ึง ผา้ชนิดท่ีมีผูนิ้ยม
อยูใ่นระยะเวลาอนัสั้น ๆ เม่ือมาตดัเส้ือผา้ก็ใชไ้ดไ้ม่ก่ีคร้ังแมจ้ะยงัดีอยูก่็ไม่สามารถใชไ้ดอี้กต่อไป ซ่ึง
เป็นการใชเ้งินไม่คุม้ค่า ฉะนั้นควรเลือกใชล้วดลาย และเป็นผา้ชนิดท่ีใชน้านกวา่ผา้ท่ีตามสมยันิยม 
 10.งบประมาณแมจ้ะไม่รู้ราคาผา้ก็ควรคิดไวก่้อนวา่  จะเลือกผา้ในวงเงินเท่าใด  ถา้มีทุน
ทรัพยจ์าํกดัควรเลือกผา้ราคาแพงในจาํนวนผา้ราคาถูก  อยา่เลือกผา้ราคาถูกในจาํพวกผา้ราคาแพง เช่น



  

ผา้ฝ้ายมีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกั  จากเมตรละ  20  กวา่บาท  ถึง  90 – 100  บาท  ถา้ซ้ือผา้ฝ้ายราคา 
50  บาท  นบัวา่ราคาแพงในจาํพวกผา้ราคาถูก 
 11. แหล่งผลิต ควรพิจารณาเลือกซ้ือของท่ีผลิตไม่ได ้เพราะผูผ้ลิตมกัไม่ยอมบอกความจริงทั้ง 
ๆ ท่ีปัจจุบนัผา้แทบทุกชนิดผลิตข้ึนเองในประเทศทั้งน้ี เพื่อใหผู้ซ้ื้อเขา้ใจวา่เป็นผา้ท่ีสั่งมาจาก
ต่างประเทศ จึงทาํใ หร้าคาสูง ดงันั้นจึงควรเปล่ียนค่านิยมเสียใหม่ คือ เลือกซ้ือแต่ผา้ท่ีผลิต
ภายในประเทศ 
 การดูแลรักษาผ้าแต่ละชนิด 
   ผ้าฝ้าย    เป็นผา้ท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติจากพืช สามารถซกัดว้ยสบู่หรือผงซกัฟอกได ้
ทนต่อแสงแดดและความร้อนไดดี้ เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษา ควรรีดในขณะท่ียงัช้ืนอยู ่หรือพรม
นํ้าทิ้งไว ้รีดใหแ้หง้สนิท ถา้รีดไม่แหง้สนิทเก็บไวใ้นโอกาสต่อไปอาจทาํใหเ้กิดราได้ 
 ผ้าลนิิน  ในการดูแลรักษาผา้ลินิน ไม่ควรใชจ้นกระทัง่เป้ือนมาก ทาํใหซ้กัยาก ผา้สีขาว
ควรตากแดด ถา้ตอ้งการฟอกขาวประเภทเปอร์ออกไซดอ์ยา่งอ่อน ไม่ควรลงแป้ง เพราะใยมีลกัษณะ
แขง็อยูแ่ลว้ ลงครามไดถ้า้ใชบ้่อย ๆ ผา้ท่ีซกัเก็บไม่ควรลงครามจะทาํใหเ้กิดจุดด่างเหลือง รีดผา้ลินิน
เม่ือยงัช้ืนอยูรี่ดทั้งสองดา้นอยา่ใหมี้รอยยน่ รอยพบัตอ้งเปล่ียนบ่อย ๆ ผา้ท่ีนาน ๆ ใชค้ร้ังควรมว้นกลม
ไม่ใหมี้รอยพบั 

   ผ้าไหม  ไม่ทนแสงแดด จะทาํใหผ้า้ไหมขาดเร็ว ก่อนจะนาํผา้ไหมไปตดัจะตอง้นาํไป
อบไอนํ้าตามร้านก่อน เพื่อจะไดไ้ม่หดและสีไม่ตกในภายหลงั และเม่ือตดัออกมาเป็นชุดแลว้ สามารถ
ดูแลไดง่้ายข้ึน วธีิซกัรีดผา้ไหม อยา่ซกัดว้ยนํ้ายาซกัแหง้ หรือผงซกัฟอก เพราะจะทาํใหสี้ตก เก่าเร็ว 
ใหใ้ชส้บู่อ่อน ๆ หรือแชมพสูระผมของเด็ก ผสมนํ้าอุ่นตีใหเ้ป็นฟอง นาํเส้ือผา้ไหมจุ่มลง ใชมื้อขยาํ
และซกัตรงท่ีมีรอยสกปรก เช่น ท่ีคอ ปลายแขน ปลายขา ปากกระเป๋า ชายกระโปรง นาํข้ึนบีบใหน้ํ้า
สบู่ หรือนํ้าแชมพไูหลออก แลว้นาํไปซกันํ้าอุ่น (นํ้าเปล่า) อยา่งนอ้ย 2 คร้ังหรือจนกวา่จะหมดฟอง 
แลว้ปูเส่ือแผลงบนผา้ขนหนูผนืใหญ่ ค่อย ๆ มว้นผา้ขนหนูตามขวางใหเ้ป็นท่อน ไม่ตอ้งบิดทิ้งไว ้5-
10 นาที ผา้ขนหนูจะดูดซบันํ้าใหแ้หง้ นาํไปแขวนผึ่งลมพอหมาด ๆ นาํไปรีด จะรีดเรียบไดง่้าย อยา่ทิ้ง
ใหแ้หง้สนิทจะรีดยาก 
  ผ้าขนสัตว์  รอยเป้ือนสกปรกใหรี้บแปรงออกโดยเร็ว หากเป้ือนนํ้าใหรี้บสะบดัออก 
พอผา้แหง้ใชแ้ปรง ๆ ออกอีกคร้ังหน่ึง ตอ้งแปรงทุกคร้ัง ภายหลงัสวมใส่แลว้ ใชแ้ปรง ๆ ออกอีกคร้ัง
หน่ึง ตอ้งแปรงทุกคร้ัง ภายหลงัสวมใส่แลว้ ใชแ้ปรงท่ีมีขนนุ่มและแน่น ซ่ึงนอกจากจะทาํใหร้อย
เป้ือนหลุดออกแลว้ ยงัช่วยใหเ้ส้นใยกลบัสู่สภาพเดิมดว้ย เส้ือควรจะระวงัตอนปก รอยพบัขอ้มือ 
ปลายพบักางเกงใหม้าก ถา้ผา้เปียกตอ้งไม่แปรงจนกวา่จะแหง้ 
  ผ้าใยวทิยาศาสตร์ หรือผ้าใยสังเคราะห์  ท่ีนิยมใชท้ัว่ไป คือ เรยอนและอาซิเตด ทั้งสอง
ชนิดน้ีมีปฏิกิริยาต่างกนั เม่ือถูกความร้อน ผา้อีกหลายชนิดประกอบข้ึนดว้ยใยทั้งสองชนิด และยงั



  

ผสมกบัไนลอน ออร์ลอน เดครอน หรือใยธรรมชาติอ่ืน ๆ จะละลาย เม่ือถูกความร้อนสูง จึงควร
บงัคบัความร้อนใหอ้ยูใ่นช่วง สาํหรับรีดเรยอนเสมอ แต่ตอ้งลองรีดกบัเศษผา้ก่อนทุกคร้ัง  
  ผ้าไนลอน  ไม่ยบัและไม่ตอ้งการรีดมากนกั จึงควรใชค้วามร้อนตํ่า เพราะไนลอนจะละลาย    
เม่ือถูกความร้อนสูง แล ะเหนียวติดเตา ถา้รีดไนลอนสีขาวซํ้ าไป – มาบ่อย ๆ (หรือตากแดดบ่อย ๆ ก็
เช่นเดียวกนั) ใชรี้ดไดท้ั้งเตาไอนํ้าและธรรมชาติ 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหผู้เ้รียนศึกษาหนา้ผา้จากร้านคา้ในทอ้งตลาดหลาย ๆ ชนิด 
ค าถามท้ายบท 

1. จงหาตวัอยา่งหนา้ผา้ท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด 
2. จงหาตวัอยา่งผา้ฝ้ายผสมกบัเส้นใยชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีในทอ้งตลาด 
3. บอกวธีิดูแลรักษาผา้ไหมใหถู้กตอ้ง 

5. เกณฑ์ในการประเมิน 
1. บอกวธีิเลือกผา้ใหเ้ขา้กบัแบบและโอกาสได ้
2. บอกวธีิดูแลรักษาผา้แต่ละชนิดได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


