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11. เก็บผ้าส่ วนที่เหลือไว้ดา้ นหน้า
หาง
12. พับผ้าหากึ่งกลางด้านหลัง จับจีบเว้นเข้ามา 1 ซม. มัดให้แน่น
13. เก็บผ้าส่ วนที่เหลือไว้ในตัว ดึงหางออกมา วางไว้กลางตัว
14. ม้วนผ้าด้านข้างเข้าหากันกลางตัว เย็บตรึ งจุดกลางท้องให้แน่น
ขาหลัง 15. จับมุมผ้าด้านล่าง ซ้าย ขวา บีบให้เล็กลงเย็บตรึ งปลายขาซ้าย โคนขา ถึงปลายขาขวา
ขาหน้า 16. บีบมุมผ้าด้านบนให้เล็กลง เย็บตรึ งเช่นเดียวกับขาหลัง
17. กดหลัง ดันหัวให้ต้ งั ขึ้น สอยโคนหางให้ติดกับลําตัว
เคราแพะ 18. นําด้ายหลายสี พนั รอบนิ้วจํานวน 5-6 รอบ
19. ผูกกึ่งกลาง เย็บติดใต้คาง ตัดด้ายคลี่กระจาย
21. ปักตา ตกแต่งตามความเหมาะสม

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 10 เรื่องทีส่ อน สอน ร้อยมาลัยลูกไม้
โดย ครู จรัสศรี พัฒน์ทอง และครู ประไพอิงคะวะระ
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยลูกไม้ได้ถูกต้อง
2. เนาผ้าลูกไม้แล้วบิดเป็ นตัวมาลัย กลม มาลัยซีกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. พับ เย็บริ บบิน้ เป็ นดอกรัก กลีบล ้้ี ้ ยง และดอกข่าได้รูปร่ างเหมาะสม สวยงาม
4. ร้อยอุบะ ประกอบพวงมาลัยได้ถูกต้อง
2. รายการสอน
1. แนะนํารู ปแบบชิ้นงาน
2. แนะนําวัสดุอุปกรณ์
3. สาธิต
7. สรุ ปงาน
3. วัสดุอุปกรณ์ ทตี่ ้ องเตรียม
1. ผ้าลูกไม้แบบฉีก ยาว 2 เมตร จํานวน 2 ชิ้น ผ้าลูกไม้แบบฉี ก ยาว.50 เมตร จํานวน 1 ชิ้น
2. ริ บบิ้นสี ขาว สี เขียว และสี แดง ขนาดกว้าง 3 ซม.

- 439 3. เข็มสอย ด้ายสี ขาว สี เขียว และสี แดง กรรไกร ดินสอ
4. ขั้นตอนการทา
1. เตรี ยมชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์
ตัวมาลัยกลม
2. เนาริ มผ้าลูกไม้ถี่ๆ รู ด และจับบิดให้เป็ นวงกลม เป็ นระยะๆ ตลอดเส้น
3. เนาต่อชิ้นที่ 2 รู ด และจับบิดให้เป็ นวงกลม เช่นกัน ผูกริ มติดกัน
เกี้ยว 4. เนาริ มผ้าลูกไม้ยาว .50 เมตร ถี่ๆ รู ด และจับบิดให้เป็ นครึ่ งวงกลมเป็ นระยะๆ ตลอดเส้น
5. จับผ้าด้านหลังพาดทับรอยมัด อีกครั้งหนึ่ง มัดให้แน่น วางบนรอยต่อมาลัยกลมแล้วมัดให้
แน่น
ดอกรัก 6. ตัดริ บบิน้ สี ขาวยาว 8 ซม. จํานวน 9 ชิ้น
7. นําริ บบิ้นแต่ละชิ้นกะหากึ่งกลาง พับริ ม 2 ข้างเข้าหากึ่งกลาง
8. เนามุมผ้าแต่ละมุมให้เกิดรู ปวงกลมซ้อนด้านใน 1 รู ป รู ดติดกัน
9. สะกิดผ้ากึ่งกลางขึ้นมา เย็บรอยเนาติดกันให้แน่น ทําเช่นเดียวกันทุกชิ้น
กลีบเลี้ยงสี เขียว จํานวน 3 ชิ้น
10. ตัดริ บบิน้ สี เขียวยาว 8 ซม. จํานวน 9 ชิ้น
11. นําริ บบิ้นแต่ละชิ้นกะหากึ่งกลาง พับริ ม 2 ข้างเข้าหากึ่งกลาง
12. เนามุมผ้าแต่ละมุมให้เกิดรู ปสี่ เหลี่ยมซ้อนด้านใน 1 รู ป รู ดติดกัน
13. สะกิดผ้ากึ่งกลางขึ้นมา เย็บรอยเนาติดกันให้แน่น เย็บผ้ากึ่งกลางให้แหลม สะกิดมุมแต่
ละมุมให้แหลม ทําเช่นเดียวกันทั้ง 3 ชิ้น
กลีบเลี้ยงสี เขียว จํานวน 3 ชิ้น
15. ตัดริ บบิ้นสี ขาวยาว 8 ซม. จํานวน 3 ชิ้น เย็บรู ดเช่นเดียวกับกลีบเลี้ยงสี เขียว
ดอกข่า 16. ตัดริ บบิน้ สี แดงยาว 6 ซม. จํานวน 9 ชิ้น(3 ชิ้น ต่อ 1 ดอก)
17. นําริ บบิ้นแต่ละชิ้นหากึ่งกลาง พับริ บด้านซ้ายมาด้านหน้าตั้งฉากจุดกึ่งกลาง
18. พับริ บด้านขวาไปด้านหลังตั้งฉากจุดกึ่งกลาง เป็ นรู ปสามเหลี่ยม
19. เนาริ มสามเหลี่ยมแล้วรู ด เป็ นกลีบดอกข่า
21. นํากลีบดอกข่ามาวางเรี ยงซ้อนริ มกัน เนา โคนดอกติดกัน เย็บตรึ งให้แน่น
ร้อยอุบะ จํานวน 3 ขา
22. ร้อยดอกข่า 1 ดอก กลีบเลี้ยงสี ขาว 1 ดอก กลีบเลี้ยงสี เขียว 1 ดอก และร้อยดอกรัก 3 ดอก
23. นําอุบะ 3 ขามามัดติดกัน ผูกติดกับตัวมาลัยกลม

