2. สร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นได้ถูกต้อง
3. คํานวณผ้าได้ถูกต้อง

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 6 เรื่องทีส่ อน การทาเครื่องหมาย การวางแบบตัดกระโปรงทรงตรง
โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล
1. จุดประสงค์ การสอน
1. ทําเครื่ องหมายบนแบบตัดได้ถูกต้อง
2. เผือ่ ตะเข็บในการเย็บและใส่ จาํ นวนชิ้นบนแบบตัดได้ถูกต้อง
3. วางแบบตัดแต่ละชิ้นบนผ้าได้อย่างถูกต้องและประหยัดผ้า
2. รายการสอน
1. อธิบายการทําเครื่ องหมาย
2. ปฏิบตั ิการทําเครื่ องหมายบนแบบตัด
3. วางแบบตัดบนผ้า
4. เผือ่ ตะเข็บ
5. ตัดผ้า กดรอย
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. ดินสอ
2. ไม้บรรทัด
3. ผ้าตัดกระโปรงตามที่คาํ นวณ
4. ลูกกลิ้ง
5. กระดาษกดรอย

6. กรรไกรตัดผ้า, ตัดกระดาษ
7.สายวัด
8.เข็มหมุด
9.ผ้าแข็งทําขอบ

4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
การทาเครื่องหมาย
เมื่อสร้างแบบตัดเรี ยบร้อยแล้วควรทําเครื่ องหมายบนแบบตัด พร้อมที่จะวางแบบตัดทุกชิ้น เพื่อ
กันลืม แล้วจึงนําไปวางบนผ้าที่ตอ้ งการจะตัด เครื่ องหมายต่างๆ ที่ควรรู ้สาํ หรับช่างเสื้ อมีดงั นี้

แนวเกรนผ้าตามยาว (หมายถึงตามยาวของผูส้ วม)

แนวเกรนผ้าตามขวาง (หมายถึงตามขวางของผูส้ วม)
แนวเกรนเฉลียง (หมายถึง เฉลียงของผูส้ วม)
สันทบผ้า
เส้นกั้นปลายเกล็ด เพื่อไม่ให้เย็บเลยออกไป

บากตามเส้นกลางตัว หรื อกลางแขน
การทาเครื่องหมาย เมื่อตัดผ้าเสร็ จแล้วก่อนยกแบบตัดออกจากผ้ามีดงั นี้
1. เส้นกลางตัวด้านหน้า และด้านหลัง ถ้าเป็ นเสื้ อไม่มีรอยเปิ ดทั้งหน้าและหลัง ทําเครื่ องหมายแต่
พอให้รู้วา่ กลางเสื้ ออยูท่ ี่ใด เพื่อสะดวกในการประกอบเข้ากับชิ้นอื่นๆ เช่น กลางคอหน้า และ กลางคอ
หลัง ถ้าเป็ นเสื้ อเปิ ดหน้า และหลัง ต้องทําเครื่ องหมายกลางตัวให้ยาวตลอด
2. ตําแหน่งรังดุม
3. กึ่งกลางของหัวแขน
4. ตําแหน่งของกระเป๋ า
5. ส่ วนพิเศษใด ๆ ที่แบบเสื้ อบังคับ
วิธีทาเครื่องหมายทาได้ 5 อย่าง ดังนี้ คือ
1. ใช้ลูกกลิ้งกดลงบนกระดาษสี สําหรับกดรอย (ซึ่ งได้กล่าวมาบ้างแล้วในเรื่ องเครื่ องใช้) วิธีง่าย
และสะดวกที่สุด แต่ใช้ไม่ได้เสมอไปกับผ้าทุกชนิด เช่น ผ้าที่มีขนฟู หรื อผ้ากํามะหยี่ ต้องลองกดรอยกับ
เศษผ้าก่อนว่าต้องกดหนัก เบา เพียงใดและพึงสังเกตว่า
1. สี ที่กดนั้นจะทําให้ออกได้ตอ้ งขยี้ผา้ ค่อนข้างแรงหรื อไม่
2. ต้องกดรอยให้เบาที่สุดมิให้ปรากฏออกมาบนผ้าด้านนอกและไม่ทาํ รอยบนผ้าด้านนอก
เป็ นอันขาด
3. เลือกสี กระดาษให้ใกล้เคียงกับผ้า ให้สีอ่อนกว่าผ้าจะปลอดภัยว่า
2. ใช้จกั รเนา ใช้สาํ หรับผ้าที่เลาะด้ายเนาจักรแล้ว ไม่เป็ นรอยเท่านั้น ผ้าบางชนิด เช่น ผ้าเจอร์ ซี่ ผ้า
ทาฟต้า เนาด้วยจักรไม่ได้

3. ใช้เนาด้วยมือ สําหรับผ้าที่เป็ นรอยง่าย ใช้เข็มและด้ายเล็กๆ เบอร์ 8-10 ใช้วธิ ี เนาไม่เท่ากัน ก้าว
ยาว ๆ แล้วดึงด้ายเนาออกทันที เมื่อไม่ตอ้ งการใช้แล้ว
4. ใช้ชอล์กสี ช่างเสื้ อถ้าใช้วธิ ี น้ ีตอ้ งกลัดเข็มหมุดลงที่จุดสําคัญเสี ยก่อน จึงใช้บรรทัดตีเส้นด้วย
ชอล์กสามเหลี่ยมเหลาให้ริมมีเส้นบาง เพื่อให้ได้เส้นที่แหลมคมเสมอ
5. การทําเครื่ องหมายแบบช่างเสื้ อชาย สําหรับผ้าหนาและกดรอยไม่เห็น ก่อนจะเลื่อนแบบออก
ใช้ดา้ นเนาไปบนผ้าทั้งสองชิ้น โดยดึงด้ายไม่ตึง ปล่อยให้เหลือด้ายไว้เป็ นห่วงหลวมๆ เป็ นจังหวะ ๆ
เพื่อให้มีดา้ ยติดอยูเ่ ท่า ๆ กันสองด้าน เมื่อแยกผ้าสองชิ้นออกจากกัน ใช้กรรไกรตัดเส้นด้ายระหว่างกลาง
ของผ้าแต่ละชิ้น ก็จะมีรอยด้ายเนาเป็ นเส้นแนวเย็บเท่า ๆ กัน
การเผือ่ ตะเข็บ
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า การเผือ่ ตะเข็บมาก ๆ จะมีประโยชน์เมื่อเย็บผิด ตรงกันข้ามทําให้เย็บผิด
ตรงกันข้ามทําให้เย็บแล้วไม่สวย เช่น ประกอบสายคอ เข้าวงแขน เมื่อกลับแล้วจะรั้ง สวยสู ้ตะเข็บเล็ก
ไม่ได้ฉะนั้น เพื่อความสวยงาม สะดวกและรวดเร็ ว ต้องเผือ่ ตะเข็บเท่าที่กาํ หนดไว้
1 ซม.
สําหรับตะเข็บปก ตะเข็บเพื่อประกอบสาบ เช่น คอกลม แขนกุด
1.5 ซม. สําหรับตะเข็บเอว วงแขนตัวเสื้ อ วงแขนเสื้ อ
2 ซม.
สําหรับตะเข็บไหล่
2.5 ซม. สําหรับตะเข็บข้างกระโปรง ตะเข็บข้างเสื้ อ ตะเข็บใต้ทอ้ งแขน
1-4 ซม. สําหรับตะเข็บ ปลายแขนเสื้ อ ชายเสื้ อ ชายกระโปรงผ้าเฉลียง
5-6 ซม. สําหรับตะเข็บ ชายกระโปรงธรรมดา
การวางแบบตัด
การวางแบบตัดและทําเครื่ องหมาย ขั้นแรกของการลงมือทําเสื้ อจริ งก็คือการวางแบบตัดบนผ้า
ต้องคลี่ผา้ ผืนที่จะตัดบนพื้นราบ หรื อโต๊ะตัดที่เรี ยบเสมอกัน เส้นด้ายทั้งสองทาง ต้องตรงและเรี ยบด้วย
การวางแบบตัดให้ดูเครื่ องหมายบอกเส้นด้ายหรื อเกรนผ้าในแบบตัด ให้ตรงกับเส้นด้ายบนผืนผ้าด้วย เช่น
ผ้าตามยาว ผ้าทางเส้นด้ายยืนขนานกับริ มผ้า ผ้าตามขวางทางเส้นด้ายพุง่ ขนานกับหน้าผ้า ผ้าเฉลียง ถ้าจะ
ให้สวยต้องพับให้เป็ นมุม 45 องศา
ตัวเสื้ อส่ วนมากมักจะวางผ้าตามยาว เพราะทนกว่าและไม่ยดื ง่าย การวางผ้าในที่ต่าง ๆ กันทําให้
เกิดแบบเสื้ อที่ต่างกันด้วย เพราะฉะนั้น เครื่ องหมายลูกศรชี้ของเส้นด้ายจําเป็ นจะต้องเขียนไว้ในแบบตัด
เสมอ เพื่อกันลืมและรวดเร็ วเมื่อทําการตัดผ้า
หลักทัว่ ๆ ไปในการวางแบบตัด เมื่อจะวางแบบตัดชิ้นใดชิ้นหนึ่งลงไปต้องตรวจสิ่ งเหล่านี้ก่อน
คือ
1. ทางของเส้นด้ายยืนอยูท่ ี่ใด
2. จะต้องวางสันทบ เพื่อให้ได้ผา้ 2 ชิ้น โดยไม่มีตะเข็บหรื อไม่

3. จะต้องตัดผ้า 2 ชิ้น จากแบบตัดอันเดียวกันหรื อไม่ เช่น ปก หรื อ ขอบแขน หรื อต้องการเพียง
ชิ้นเดียว
การวางแบบตัดบนผ้าให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. วางริ มที่กินเนื้อผ้าที่สุด ที่ปลายผ้าหรื อชายผ้า เพื่อจะให้เหลือผ้าที่ติดต่อกัน เช่น ชายกระโปรง
วางให้สุดผ้า
2. วางริ มตรงของขอบแบบเข้ากับริ มตรงของผ้า จะเป็ นสันทบหรื อริ มผ้าก็ตามเช่น สาบตัวเสื้ อ
ด้านหน้าวางบนริ มผ้า กลางตัวเสื้ อแผ่นหลังอยูบ่ นสันทบผ้า
3. ลองวางแบบตัดทุกชิ้นใหญ่ ๆ ก่อนแล้วใช้ชิ้นเล็ก ๆ แทรกตามเนื้อที่ที่เหลือต่อไป
4. ลองวางแบบตัดทุกชิ้นให้ครบเสี ยก่อนจึงลงมือตัด ให้แน่ใจว่าการวางนั้นประหยัดเนื้อผ้า และ
ได้เส้นด้ายที่ถูกต้องจริ ง ๆ (คือตรงตามเกรนผ้า )
สําหรับผ้าที่ตอ้ งการวางแบบและการตัดเป็ นพิเศษ คือ ผ้าลายสอง หรื อ ผ้าที่มีลายขึ้ นลง ผ้าที่มี
ลวดลายเป็ นกลุ่มอยูแ่ ยกห่างจากกัน ผ้าตา ผ้าทาง ผ้าที่มีขนขึ้น เช่น ผ้ากํามะหยีใ่ ห้ทาํ ดังนี้
1. ผ้าลาย ซึ่ งมีลายเล็กจากซ้ายไปขวา หรื อ จากขวาไปซ้าย เรี ยงตามกันต้องวางแบบตัดให้เป็ น
แนวตามกันไปทั้งตัว
2. ผ้าที่มีลวดลายเป็ นกลุ่ม ต้องวางแบบตัดให้ลวดลายผ้าได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ที่สุด และบ่อยครั้ง
ที่ตดั ผ้าทีละสองชิ้นไม่ได้ ถ้าต้องการให้ลวดลายอยูใ่ นเฉพาะที่ เช่น กลางอกเสื้ อพอดี
3. ผ้าตา เป็ นผ้าที่วางแบบตัดยากที่สุด ในเมื่อต้องการให้แต่ละชิ้นประสานสนิทกันทั้งเส้นด้ายฟุ่ ง
ด้ายยืน จึงควรระวังพิเศษ
4. ผ้าทาง ถ้าทางเท่ากัน คือ ไม่มีซา้ ย ไม่มีขวา ให้วางแบบตัดกลับหัวท้ายกันได้ แต่ถา้ ทางไม่
เท่ากันก็ตอ้ งวางแบบตัดให้ตามกันหมดทุกชิ้นและต้องทําเครื่ องหมายในแบบตัดด้วยกัน จุดไหนตรงกับ
ลายตรงไหน เพื่อจะให้ลายประสานกันได้สนิท ตะเข็บทุกตะเข็บ เช่น ในเกล็ดต้องพยายามให้ กลืนหาย
เข้าไปในลายผ้า ลายที่ตดั กันดีกว่าลายที่ไปทางเดียวกัน ไม่ประสานกันสนิท
5. ผ้าที่ตดั ด้วยผ้า เฉลียง เสื้ อบางแบบต้องการตัดด้วยผ้าเฉลียง เพื่อให้ตาหรื อทางผ้าเกิดเป็ นแบบ
และทําให้ผา้ ตาหรื อผ้าทางดูอ่อนสลวยไม่แข็งกระด้าง เหมือนตัดด้วนผ้าตามยาวหรื อตามขวาง เมื่อวาง
แบบตัดต้องให้องศาของผ้าเฉลียงเท่ากัน โดยสนิทจึงจะต่อกันได้
ข้อควรระวัง ผ้าเฉลียงยืดง่าย เมื่อตัดแล้วต้องจับด้วยความระมัดระวัง พิถีพิถนั เป็ นพิเศษ แล้ว ต้อง
ให้ส่วนที่ใช้ตดั ด้วยผ้า เฉลียงหลวมกว่าปกติเล็กน้อย เมื่อเวลาเคลื่อนไหวจะได้ไม่ยดื ง่ายและเสี ยรู ป
การเผือ่ ตะเข็บ
เผือ่ ตะเข็บติดซิ ปชิ้นหลัง 6 ซม.
ตะเข็บข้าง
2.5 ซม.
เอว
1.5 ซม.
ชายกระโปรง
6 ซม.

การตัดผ้าขอบกระโปรง

5. เกณฑ์ ในการประเมิน
1. ใส่ เครื่ องหมายบนแบบตัดครบ และถูกต้อง
2. วางแบบตัดกระโปรงครบถูกต้อง
3. กดรอยครบทุกชิ้นถูกต้อง

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอนที่ 1

โดยครู มาณี กสิ กรอุดมไพศาล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกลําดับขั้นการเย็บประกอบตัวกระโปรงได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เทคนิคการเย็บตามลําดับขั้นตอนได้ถูกต้อง
2. รายการสอน
1. อธิ บายลําดับขั้นการเย็บกระโปรง
2. สาธิ ตลําดับขั้นการเย็บกระโปรง
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
1. จักรเย็บผ้า
2. ด้ายสี เดียวกับผ้า
3. กระโปรงที่ตดั ไว้
4. ด้ายเนา
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
การเย็บประกระโปรง

5. เข็มเนา
6. ซิ ปซ่อน 9 นิ้ว สี เดียวกับผ้า
7.เตารี ด
8.เข็มหมุด

