แผนบริหารการสอนประจา
บทที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บและทาแพทเทิ รน์
หัวข้อเนื้ อหา
วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บและทาแพทเทิ รน์ เบื้องต้น
1. เข็มหมุดและเข็มสอย(Pins and Needles)
2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรตัด(Cutting Equipment)
3. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรทำเครื่องหมำย(Marking Tools)
4. สำยวัดและไม้บรรทัดแบบต่ำงๆ(Measuring Tapes and Rulers)
5. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรรีด(Pressing Equipment)
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1. เพื่อเรียนรูถ้ งึ ประเภทและหน้ำทีก่ ำรใช้สอยของวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรตัดเย็บ
และทำแพทเทิรน์ เบื้องต้นได้อย่ำงเหมำะสม
2. เพื่อเรียนรูว้ ธิ กี ำรดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิรน์
เบื้องต้นได้อย่ำงถูกวิธี
วิ ธีสอนและกิ จกรรมการเรียนการสอน
วิ ธีการสอน
ผูส้ อนใช้วธิ กี ำรสอนในกำรจัดกำรเรียนได้แก่
1. วิธสี อนแบบกำรบรรยำยประกอบฉำยสไลด์Power Point
2. วิธสี อนแบบสำธิตวิธกี ำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์
3. วิธกี ำรสอนแบบอภิปรำย
กิ จกรรมการเรียนการสอน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูส้ อนบรรยำยโดยใช้กำรฉำยสไลด์Power Point
ผูส้ อนทำกำรสำธิตวิธกี ำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์
ผูเ้ รียนทดลองปฏิบตั กิ ำรใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่ำงๆ
ผูเ้ รียนแบ่งกลุ่มอภิปรำยและทำกำรรำยงำนหน้ำชัน้ เรียน
ผูเ้ รียนทำคำถำมทบทวน
ผูส้ อนสรุปเนื้อหำเพิม่ เติม

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สไลด์Power Point
เครื่องฉำยภำพLCD
จอรับภำพ
เอกสำรประกอบกำรสอน
ตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิรน์
ใบคำถำมทบทวน

การวัดผล
1. สังเกตควำมสนใจในขณะเรียน
2. สังเกตควำมมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมภำคปฏิบตั ิ
3. กำรทำแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียนเกี่ยวกับวิธกี ำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์
กำรตัดเย็บและทำแพทเทิรน์ เบื้องต้น
4. ตรวจกำรทำแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน
5. ตรวจผลงำน

บทที่ 1
วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บและทาแพทเทิ รน์
ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิร์นหรือแบบตัดเสื้อผ้ำจำเป็ นต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับกำร
ใช้งำน วัสดุอุปกรณ์เหล่ำนี้จะต้องอำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมให้กบั ผูใ้ ช้งำนเป็ นอย่ำงดี เพื่อ ทำ
ให้ง ำนตัด เย็บ เสื้อผ้ำออกมำมีคุ ณ ภำพที่ดี ประกอบกับ ควำมประณี ตและควำมสวยงำม ดัง นั น้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิรน์ ควรจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับกำรใช้งำนอยู่
เสมออีกทัง้ กำรเลือกใช้จะต้องเหมำะสมกับหน้ำทีใ่ ช้สอยมำกทีส่ ุด
วัสดุอุปกรณ์ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิร์น สำมำรถแบ่งประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตัด
เย็บและทำแพทเทิรน์ ให้เป็ นหมวดหมู่ตำมประเภทกำรใช้สอยได้ดงั นี้
1. เข็มหมุดและเข็มสอย (Pins and Needles)
2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรตัด (Cutting Equipment)
3. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรทำเครื่องหมำย (Marking Tools)
4. สำยวัดและไม้บรรทัดแบบต่ำงๆ (Measuring Tapes and Rulers)
5. วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรรีด (Pressing Equipment)
1. เข็มหมุดและเข็มสอย (Pins and Needles)
1.1 เข็มหมุด (Pins) ในกำรเลือกใช้ง ำนเข็มหมุด แต่ ล ะประเภทให้เหมำะสมควรค ำนึงถึงสิง่
ต่อไปนี้ (Anette Fischer, 2015, P.11)
1.1.1 น้ำหนักผ้ำ
1.1.2 ผิวสัมผัสของผ้ำ
1.1.3 รูปแบบของงำนเดรปปิ้ งที่ทำด้วยมือ และลักษณะของเนื้อผ้ำที่นำมำใช้ในงำน
ชัวครำวในงำนเดรปปิ
่
้ง
1.2 เข็มหมุดหัวมุก (Pearl head pins) เข็มหมุดหัวมุกควรเลือกที่ทำจำกโลหะแท้ไร้สนิม มี
ก้ำนเข็มลื่นและปลำยแหลมคม ส่วนหัวหุม้ ด้วยพลำสติกสีสนั ต่ำงๆเรียกว่ำ หัวมุก ในปั จจุบนั มีกำรผลิต
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หัวเข็มหมุดเป็ นรูปร่ำงต่ำงๆมีควำมสวยงำมและน่ ำใช้มำกขึน้ เข็มหมุดหัวมุกชนิดนี้จะใช้กลัดแพทเทิร์น
เข้ำกับผ้ำทีก่ ำลังจะตัด หรือใช้สำหรับแทนกำรเนำหรือยึดผ้ำตัง้ แต่2ชิ้นให้ตดิ กัน

ภำพที่ 1.1 เข็มหมุดมีหวั แบบหัวมุก
ทีม่ ำ : http://www.fotosearch.com

ภำพที่ 1.2 เข็มหมุดมีหวั แบบรูปร่ำงต่ำงๆ
ทีม่ ำ : http://honbysales.en.made-in-china.com
1.3 เข็มหมุดเดรป (Shirt Pins) จะเป็ นเข็มหมุดแบบก้ำนสัน้ หัวเล็ก ตัวเข็มทำจำกโลหะไร้
สนิม มีก้ำนเข็มลื่นและปลำยแหลมคมเหมำะสำหรับงำน เดรปปิ้ งทีต่ ้องใช้เข็มหมุดเป็ นจำนวนมำกๆ
ในกำรยึดงำน หรือใช้แทนกำรเนำผ้ำทีม่ ลี กั ษณะโค้งมีควำมจำเป็ นต้องใช้เข็มหมุดถี่ๆ
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ภำพที่ 1.3 เข็มหมุดเดรปแบบหัวมน
ทีม่ ำ : www.morplan.com

ภำพที่ 1.4 เข็มหมุดเดรปแบบหัวตัด
ทีม่ ำ : www.morplan.com
1.4 เข็มหมุดลูกไม้ (Brass Lace PinsหรือSilk Pins) เป็ นเข็มหมุดที่ผลิตจำกทองเหลื องมี
ปลำยแหลมคม เหมำะสำหรับยึดผ้ำที่มนี ้ ำหนักเบำหรือผ้ำที่มเี นื้อบำง เช่น ผ้ำลูกไม้ ผ้ำไหม ผ้ำชีฟอง
เป็ นต้น
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ภำพที่ 1.5 เข็มหมุดลูกไม้
ทีม่ ำ : http://brandis.com.au/craft/Lace/pins.html
1.5 เข็มหมุดแบบคู่ (Fork Pins) เป็ นเข็มหมุดทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยซี่ของช้อนส้อม ทำจำกโลหะไร้
สนิม สำมำรถแทงทะลุและตรึงวัสดุบุทลี่ ่นื ให้อยู่กบั ทีไ่ ด้ ส่วนปลำยทีโ่ ค้งงอใช้สำหรับกำรตรึงทีง่ ่ำยดำย

ภำพที่ 1.6 เข็มหมุดแบบคู่
ทีม่ ำ : https://www.fabric.com/buy/nr-1269/fork-pins-35-pkg
1.6 เข็มหมุดรูปตัวที (T-Head Pins) เป็ นเข็มหมุดที่มลี กั ษณะเหมือนตัว T ใช้สำหรับยึดวัสดุ
ตัง้ แต่2ชิ้นขึน้ ไปให้ตดิ กัน โดยสำมำรถใช้เตำรีดรีดทับได้โดยไม่ต้องถอดเข็มหมุดออก อีกทัง้ ยังสำมำรถ
ยึดวัสดุแล้วนำไปเย็บในจักรเย็บผ้ำได้โดยไม่ต้องถอดเข็มหมุดออกในขณะเย็บ
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ภำพที่ 1.7 เข็มหมุดรูปตัวT
ทีม่ ำ : www.diyframing.com
1.7 เข็ม กลัด (Safety Pins) เข็ม กลัด นี้ จ ะใช้กลัด กับผ้ำที่ทอหลวมๆหรือใช้ก ับ ผ้ำถัก นิ ตที่ ม ี
โครงสร้ำงกำรถักทีห่ ลวม หรือเหมำะสำหรับผูท้ ไี่ ม่ชอบใช้เข็มหมุดขำตรงทัวๆไปในกำรท
่
ำงำนตัดเย็บ

ภำพที่ 1.8 เข็มกลัด
ทีม่ ำ : www.first4numbers.co.uk
เข็ม (Needle) ในกำรเลือกใช้งำนเข็มสำหรับกำรเย็บด้วยมือแต่ละประเภทให้เหมำะสมควร
คำนึงถึงสิง่ ต่อไปนี้ (Anette Fischer, 2015, P.12)
• น้ำหนักผ้ำ
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• โครงสร้ำงผ้ำ
• ขนำดและน้ำหนักของประเภทเส้นด้ำย
• ควำมตัง้ ใจในกำรออกแบบชิ้นงำน
เข็มมือ (Sharps Hand-Sewing Needles) ทำจำกโลหะแท้ไร้สนิม มีก้ำนเข็มลื่นและปลำย
แหลมคม ส่วนหัวมีกำรเจำะช่องเปิ ดไว้สำหรับร้อยด้ำย เป็ นเข็มที่ใช้ทวไปส
ั ่ ำหรับงำนเย็บด้วยมือ เช่น
กำรเนำ กำรสอย กำรเย็บติดเครื่องเกำะเกี่ยว กำรปะ กำรชุน กำรถักรังดุมเป็ นต้น ขนำดเข็มทีน่ ิยมใช้
คือเบอร์ 7-8

ภำพที่ 1.9 เข็มมือ (Sharps Hand-Sewing Needle)
ทีม่ ำ : www.jjneedles.com

ภำพที่ 1.10 เข็มทีใ่ ช้สำหรับงำนมือทัวไป
่
ทีม่ ำ : www.sew4home.com
เข็มปัก (Embroidery Needles) เป็ นเข็มทีใ่ ช้สำหรับงำนปั กลวดลำย หัวเข็มจะมีช่องขนำดใหญ่
ขึน้ สำหรับร้อยไหมปักได้สะดวก

ภำพที่ 1.11 เข็มสำหรับงำนปั ก (Embroidery Needles)
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ทีม่ ำ : www.jjneedles.com

ภำพที่ 1.12 เข็มทีใ่ ช้สำหรับงำนปั ก
ทีม่ ำ : www.lifechilli.com
เข็มครอสติ ซ (Cross Stitch Needles) เป็ นเข็มทีใ่ ช้ในงำนปั กผ้ำครอสติซโดยเฉพำะตัวเข็มจะ
มีขนำดใหญ่ ก ว่ำเข็ม ทัว่ ไปเล็ก น้อย ปลำยเข็ม จะค่ อนข้ำงทู่ แ ละหัวเข็ม จะมีช่ องที่ใ หญ่ ม ำก เพื่อให้
สำมำรถร้อยไหมปักหรือไหมพรมขนำดใหญ่ได้
ขนำด 13, 14 เหมำะสำหรับเด็กทีฝ่ ึกเย็บงำนครอสติซบนเพท
ขนำด 16, 18, และ 20 เหมำะสำหรับกำรเย็บพรม
ขนำด 22, 24, 26 และ 28 เหมำะสำหรับงำนครอสติซทัวไป
่

ภำพที่ 1.13 เข็มครอสติซ (Cross Stitch Needles)
ทีม่ ำ : www.jjneedles.com
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ภำพที่ 1.14 เข็มทีใ่ ช้ในงำนปั กครอสติส
ทีม่ ำ : www.dmc-usa.com
เข็มปักลูกปัด (Beading Hand-Sewing Needle) เป็ น เข็ม ที่ใ ช้สำหรับ งำนปั ก ประดับลูกปั ด
และเลื่อมชนิดต่ำงๆ ตัวเข็มจะมีขนำดผอมและยำว หัวเข็มจะมีช่องขนำดค่อนข้ำงเล็กเพื่อทีจ่ ะสำมำรถ
สอดเข็มเข้ำในรูของลูกปัดหรือเลื่อมได้อย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ตดิ ขัด

ภำพที่ 1.15 เข็มปั กลูกปั ด (Beading Hand-Sewing Needle)
ทีม่ ำ : www.jjneedles.com

ภำพที่ 1.16 เข็มทีใ่ ช้ในงำนปั กประดับลูกปั ดและเลื่อม
ทีม่ ำ : http://topicstock.pantip.com
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เข็มเย็บหนัง (Leather Needles) เป็ นเข็มที่ใช้สำหรับเย็บหนังนิ่มที่ไม่มเี นื้อหนำจนเกินไป มี
ขนำดปำนกลำง ปลำยเข็มจะเป็ นรูปสำมเหลี่ยม มีควำมคมและแข็งแรงมำกเพื่อที่จะสำมำรถแทงทะลุ
หนังนิ่มหรือไวนิลได้ โดยไม่ทำให้ช้นิ งำนเสียหำย

ภำพที่ 1.17 เข็มเย็บหนัง (Leather Needles)
ทีม่ ำ : www.jjneedles.com

ภำพที่ 1.18 เข็มทีใ่ ช้สำหรับงำนหนัง
ทีม่ ำ : http://fashionsewingwithangelawolf.com/
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เข็มโค้ง (Curved Needles) เป็ นเข็มทีม่ ลี กั ษณะโค้งงอ มีปลำยแหลมคมใช้สำหรับเย็บชิ้นงำน
ที่เข็มตรงไม่สำมำรถเข้ำไปเย็บได้ถึงหรือบนพื้นผิวที่เข็มตรงเข้ำยำก เช่น กำรปั กงำนฝี มอื ที่ละเอียด
กำรกำรเนำผ้ำห่ม เย็บเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น

ภำพที่ 1.19 เข็มโค้ง (Curved Needles)
ทีม่ ำ : www.jjneedles.com

ภำพที่ 1.20 กำรใช้เข็มโค้งในงำนปั ก
ทีม่ ำ : www.yesiquilt.com
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เข็มดึงยางและสอดเชือก (Bodkin Needles) เป็ นเข็มทีม่ ลี กั ษณะยำวและหนำ มีรูเข็มทีก่ ว้ำง
มำกใช้สำหรับสอดยำงยืด , ริบบิ้นหรือเทปผ้ำได้

ภำพที่ 1.21 เข็มดึงยำงและสอดเชือก (Bodkin Needles)
ทีม่ ำ : www.naradacrafts.com

ภำพที่ 1.22 กำรใช้เข็มดึงยำง
ทีม่ ำ : http://blog.creativelive.com
ที่ร้อยด้าย (Needle Threader) ใช้สำหรับอำนวยควำมสะดวกในร้อยด้ำยให้ง่ำยขึน้

14

ภำพที่ 1.23 ทีร่ ้อยด้ำย (Needle Threader)
ทีม่ ำ : www.trc-leiden.nl

ภำพที่ 1.24 วิธกี ำรร้อยด้ำย
ทีม่ ำ : www.gograph.com
ปลอกนิ้ ว (Thimble) ปลอกสำหรับสวมนิ้วมือเวลำเย็บผ้ำเพื่อป้ องกันไม่ให้เข็มแทงนิ้วมือ
อีกทัง้ ยังสำมำรถใช้ดนั ก้นเข็มเมื่อเวลำเย็บผ้ำเนื้อหนำ ควรผลิตจำกโลหะไร้สนิม

15

ภำพที่ 1.25 ปลอกนิ้ว (Thimble)
ทีม่ ำ : www.quiltviews.com

ภำพที่ 1.26 วิธกี ำรใช้ปลอกนิ้ว
ทีม่ ำ : www.sew4home.com

วัสดุอุปกรณ์สาหรับการตัด (Cutting Equipment) เครื่องมือสำหรับงำนตัดด้วยมือที่มคี ุณภำพดีจะ
สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผู้ใช้ง ำนและไม่ก่ อให้เกิดปั ญ หำในกำรใช้ง ำนเครื่องมือนัน้ ๆ ต้อง
พิจำรณำอุปกรณ์ใบมีดในกำรตัดให้เหมำะสมกับประเภทวัสดุทตี่ ้องกำรตัด เพรำะใบมีดมีหลำยประเภท
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ด้วยกัน เช่น ใบมีดหยัก ใบมีดตรงเป็ นต้น ต้องตรวจสอบก่อนกำรใช้งำนว่ำใบมีดมีควำมคมอยู่หรือไม่
ถ้ำใบมีดทื่อไม่คมจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับวัสดุทที่ ำกำรตัดและทำให้กระบวนกำรทำงำนช้ำลงจำก
เดิม
ข้อควรระวัง ไม่ควรนำกรรไกรตัดผ้ำมำตัดกระดำษ และหลีกเลีย่ งกำรทำกรรไกรตกเพรำะ
จะทำให้กรรไกรเสียศูนย์ ควำมคมของใบมีดกรรไกรลดลง เมื่อใช้งำนกรรไกรเสร็จเรียบร้อยแล้วควรจะ
เอำผ้ำชุบน้ำมันจักรมำเช็ดทีใ่ บมีด และหยอดน้ ำมันลงทีน่ ็อตเพื่อป้ องกันกำรเกิดสนิมทีต่ วั กรรไกร
กรรไกรตัดกระดาษ (Paper Scissors) เป็ น กรรไกรด้ ำ มตรงใช้ ส ำหรับ ตัด กระดำษและ
กระดำษแข็งเท่ำนัน้

ภำพที่ 1.27 กรรไกรตัดกระดำษ
ทีม่ ำ : http://cdn.dickblick.com

กรรไกรตัดผ้า (Shears) เป็ นกรรไกรด้ำมโค้งมีควำมคมตัง้ แต่โคนถึงปลำยกรรไกร ตัวกรรไกร
จะขนำนและแนบไปกับพื้นโต๊ะเวลำตัดผ้ำ ควรจะมีไว้สำหรับใช้งำน 2ขนำด ขนำดที่นิยมใช้คือ 9 นิ้ว
และ 12 นิ้ว โดยเลือกขนำดกรรไกรให้เหมำะสมกับเนื้อผ้ำทีต่ ้องกำรตัด ออกแบบมำเพื่อใช้สำหรับตัดผ้ำ
เท่ำนัน้ ไม้ควรนำไปตัดกระดำษ และไม่ควรทำตกเพรำะจะทำให้กรรไกรเสียศูนย์ ควำมคมของใบมีด
กรรไกรลดลง
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ภำพที่ 1.28 กรรไกรตัดผ้ำ (Shears)
ทีม่ ำ : http://www2.fiskars.com
กรรไกรซิ กแซก (Pinking Shears) มีใบมีดทัง้ 2ด้ำนเป็ นหยักฟั นปลำ(ซิกแซก) ใช้ในกำร
ตกแต่งตะเข็บเพื่อป้ องกันกำรลุ่ยของริมผ้ำ

ภำพที่ 1.29 กรรไกรซิกแซก (Pinking Shears)
ทีม่ ำ : https://images-na.ssl-images-amazon.com
กรรไกรตัดเศษด้ายหรือกรรไกรก้ามปู (Thread Clipper) มีลกั ษณะคล้ำยก้ำมปู มีควำมยำว
ประมำณ7-8 เซ็นติเมตร ใช้สำหรับตัดเศษด้ำย นิยมนำเข้ำไปตัดเศษด้ำยในขณะเย็บจักร เนื่องจำกมี
ขนำดเล็กพกพำสะดวกไม่เกะกะเวลำเย็บจักร
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\
ภำพที่ 1.30 กรรไกรตัดเศษด้ำยหรือกรรไกรก้ำมปู (Thread Clipper)
ทีม่ ำ : http://habbyhyper.co.za
กรรไกรเล็กตัดเศษไหมปัก (Embroidery Scissors) เป็ นกรรไกรขนำดเล็กมีปลำยที่แ หลม
คม เหมำะสำหรับใช้ตดั ตกแต่งงำนเย็บปั กถักร้อยทีม่ ขี นำดเล็ก เช่นงำนตัดเศษไหมปั กต่ำงๆ

ภำพที่ 1.31 กรรไกรตัดเล็กเศษไหมปั ก (Embroidery Scissors)
ทีม่ ำ : https://www.icanhelpsew.com
ที่เลาะผ้า (Seam Ripper) เป็ นเครื่องมือขนำดเล็กมีใบมีดทีค่ มคล้ำยตะขอ ใช้สำหรับเลำะแนว
ตะเข็บต่ำงๆทีไ่ ม่ต้องกำรออก อีกทัง้ ยังสำมำรถใช้เจำะตำแหน่งเปิ ดของแนวรังดุมทีเ่ ย็บด้วยจักร
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ภำพที่ 1.32 ทีเ่ ลำะผ้ำ (Seam Ripper)
ทีม่ ำ : https://lumenaris.com/seamwise_woodenseamrippers.html
โรตารี่คัต เตอร์ (Rotary Cutter) เป็ น อุ ป กรณ์ ตัด ผ้ำที่ม ีล ัก ษณะเป็ น ใบมีด วงกลมมีด้ำมจับ
ลักษณะคล้ำยคัดเตอร์ตดั กระดำษ ใช้ตดั ผ้ำในแนวตรง สำมำรถตัดผ้ำได้ครัง้ ละหลำยชัน้ เนื่องจำกใบมีด
มีควำมคมมำก

ภำพที่ 1.33 โรตำรีค่ ตั เตอร์ (Rotary Cutter)
ทีม่ ำ : www.lincraft.com.au/rotary-cutter-45-mm-pink
ที่เจาะรู (Revolving Hole-Punch) เป็ นอุปกรณ์สำหรับกำรเจำะรูในวัสดุต่ำงๆเช่น เจำะรูสำย
เข็มขัด เจำะรูบล็อคแพทเทิร์น เป็ นต้น บริเวณส่วนหัวสำมำรถหมุนได้เพื่อเลือกขนำดของรูที่ต้องกำร
เจำะ
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ภำพที่ 1.34 ที่เจำะรู (Revolving Hole-Punch)
ทีม่ ำ : http://www.banggood.com

วัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาเครื่องหมาย (Marking Tools) อุปกรณ์สำหรับกำรทำเครื่องหมำย
จะใช้เพื่อระบุ ข้อมูล ต่ำงๆที่ต้องกำรลงบนกระดำษแพทเทิร์น เช่ น ตำแหน่ ง ขนำด สี เครื่องหมำย
สัญลักษณ์ต่ำงๆเป็ นต้น ข้อมูลต่ำงๆเหล่ำนี้บำงชนิดต้องถ่ำยทอดลงบนผ้ำด้วย เพื่อทำให้ผเู้ ย็บเข้ำใจใน
กำรสื่อควำมหมำยทีต่ ้องกำร วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมำยสำมำรถแบ่งเป็ น 2 ประเภทด้วยกันคือ
วัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาเครื่องหมายลงบนกระดาษแพทเทิ รน์ (Marking tools for the paper
pattern)
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ที่ บ ากกระดาษแพทเทิ ร์น (Pattern Notcher) เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรบำกกระดำษแข็ง
สำหรับทำบล็อคแพทเทิรน์ เพื่อให้ทรำบแนวตำแหน่งต่ำงๆของตัวแพทเทิรน์ เช่น แนวเอว แนวอก แนว
เกล็ด เป็ นต้น ซึ่งตำแหน่งเหล่ำนี้จะใช้เป็ นแนวทำงในกำรเย็บต่อไป

ภำพที่ 1.35 ทีบ่ ำกกระดำษแพทเทิรน์ (Pattern Notcher)
ทีม่ ำ : http://www.banggood.com

สว่านมือ (Pattern Drill) เป็ นอุปกรณ์ใช้สำหรับเจำะรูกระดำษแพทเทิรน์ อีกทัง้ ยังสำมำรถเจำะ
รูเพื่อกำหนดเป็ นตำแหน่งกระเป๋ ำ ในส่วนหัวของเครื่องมือมีกำรถอดเปลีย่ นได้เพื่อเลือกขนำดของรูที่
ต้องกำร
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ภำพที่ 1.36 ทีบ่ ำกกระดำษแพทเทิรน์ (Pattern Notcher)
ทีม่ ำ : http://www.indiamart.com
เครื่องเจาะรูขนาดใหญ่ (Pattern Punch) เป็ นเครื่องเจำะรูกระดำษบล็อคแพทเทิร์น เพื่อใช้
สำหรับร้อยเชือกมัดรวมบล็อคแพทเทิรน์ เป็ นเซ็ทเดียวกัน

ภำพที่ 1.37 เครื่องเจำะรูขนำดใหญ่ (Pattern Punch)
ทีม่ ำ : http://www.pgmdressform.com
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ภำพที่ 1.38 วิธกี ำรใช้เครื่องเจำะรูขนำดใหญ่ (Pattern Punch)
ทีม่ ำ : http://www.pgmdressform.com
วัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาเครื่องหมายลงบนผ้า (Marking tools for fabric)
ชอล์กขีดผ้า (Tailor’s Chalk) ส่วนใหญ่มกั จะผลิตเป็ นรูปสำมเหลี่ยม เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ
ทำเครื่องหมำยลงบนผ้ำ ใช้ขดี ตำมแนวต่ำงๆที่ต้องกำรทำสัญลักษณ์ ในกรณีที่ไม่ต้องกำรใช้ก็ปัดออก
รอยชอล์กก็หลุดออกจำกผ้ำโดยง่ำย แนะนำให้ใช้สที ใี่ กล้เคียงกับสีผ้ำ ตกพืน้ จะแตกหักง่ำยเวลำใช้ค วร
ระมัดระวัง ใช้งำนไปนำนๆด้ำนริมจะทู่ สำมำรถใช้มดี หรือคัตเตอร์เหลำให้คมได้

ภำพที่ 1.39 ชอล์กขีดผ้ำ (Tailor’s Chalk)
ทีม่ ำ : https://blog.colettehq.com/news/marking-tools
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ดิ นสอเขียนผ้า (Chalk Pencils) เป็ นดินสอที่ใช้สำหรับ ทำเครื่องหมำยลงบนผ้ำ ใช้ ขดี ตำม
แนวต่ำงๆทีต่ ้องกำรทำสัญลักษณ์ มีหลำกหลำยสี เวลำนำมำใช้งำนควรเลือกใช้สที ใี่ กล้เคียงกับสีผำ้

ภำพที่ 1.40 ดินสอเขียนผ้ำ (Chalk Pencils)
ทีม่ ำ : www.aliexpress.com/w/wholesale-chalk-pencils.html
กระดาษคาร์บอน(Colored Carbon Paper) เป็ นกระดำษทีเ่ คลือบด้วยเทียนไขสี มีหลำยสีให้
เลือกควรเลือกสีที่ใ กล้เคียงกับ สีผ้ำ ใช้ง ำนควบคู่ ก ับ ลู ก กลิ้ง เพื่อที่จ ะกดรอยให้ เ ทียนไขสีล งไปท ำ
เครื่องหมำยบนผ้ำ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรเย็บจักร แนวกดรอยบนผ้ำสำมำรถซักออกได้

ภำพที่ 1.41 กระดำษคำร์บอน(Colored Carbon Paper)
ทีม่ ำ : www.alibaba.com/product-detail/colored-carbon-paper-tracing-papertransfer_107019198.html
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ลูกกลิ้ง (Tracing Wheel) เป็ นอุปกรณ์ทใี่ ช้คู่กบั กระดำษคำร์บอน ใช้กลิ้งทำเครื่องหมำยจำก
กระดำษแพทเทิรน์ ลงผ้ำเพื่อทีใ่ ช้เป็ นแนวทำงในกำรเย็บจักร มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ
• ชนิ ดฟันแหลม (Spiked Wheel) เหมำะสำหรับกดรอยบนกระดำษแพทเทิรน์
เนื้อปำนกลำง และกดรอยผ้ำเนื้อปำนกลำงจนถึงเนื้อหนำ

ภำพที่ 1.42 ลูกกลิ้งชนิดฟั นแหลม (Spiked Wheel)
ทีม่ ำ : https://goldstartool.com/Tracing_Wheel_Needle_Point.html
• ชนิ ดฟันมน (Smooth-Edged Wheel) ใช้กดรอยกระดำษแพทเทิรน์ ชนิดบำง
และกดรอยผ้ำเนื้อบำงเบำ เนื้อนิ่ม

ภำพที่ 1.43 ลูกกลิ้งชนิดฟันมน (Smooth-Edged Wheel)
ทีม่ ำ : https://www.cleanersupply.com
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4สายวัดและไม้บรรทัดแบบต่างๆ (Measuring Tapes and Rulers) อุปกรณ์ทใี่ ช้สำหรับกำรวัดต้ อง
มีคุณภำพได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเวลำนำมำใช้งำนหน่วยกำรวัด
จะได้มคี วำมเทีย่ งตรง แม่นยำและลดควำมคลำดเคลื่อน
สายวัด (Tape Measure) ปั จ จุ บ ัน สำยวัด มัก ผลิตจำกวัสดุ จ ำก เทปผ้ำ ไฟเบอร์ก ลำสและ
พลำสติก สำยวัดทีม่ คี ุณภำพทีด่ เี มื่อใช้งำนไปนำนๆจะไม่ยดื หรือหดตัว ควรมีโลหะหุม้ ทีส่ ่วนหัวและส่วน
ปลำยเพื่อเพิม่ ควำมแข็งแรงในกำรใช้งำน สำยวัดจะประกอบไปด้วยหลักนิ้วและหลักเซนติเมตร มีควำม
ยำว 60 นิ้ว หรือ 150 เซนติเมตร มีกำรแบ่งช่องอย่ำงชัดเจน สำยวัดที่ดีควรจะมีทงั ้ หลักนิ้วและ
หลักเซนติเมตรอยู่ในหน้ำเดียวกันเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน ปกติในกำรวัดตัวหลักเซนติเมตรจะมี
ควำมละเอียดกว่ำหลักนิ้ว ในปัจจุบนั สำยวัดมีให้เลือกใช้ทงั ้ แบบเป็ นเส้น และแบบเป็ นตลับออกแบบมำ
เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้

ภำพที่ 1.44 สำยวัด (Tape Measure)
ทีม่ ำ : http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tips

ภำพที่ 1.45 สำยวัดแบบตลับ
ทีม่ ำ : http://static.weloveshopping.com/shop/client/000072/handicraftlover/
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สายวัดสาหรับช่างเสื้อ (Tailor’s Tape Measure) เป็ นสำยวัดที่ด้ำนหนึ่งมีกำรหุ้มด้วยโลหะ
ยำวประมำณ 2 นิ้ว หรือประมำณ 5 เซนติเมตร ใช้สำหรับกำรวัดตะเข็บด้ำนในจนถึงเป้ ำกำงเกง

ภำพที่ 1.46 สำยวัดแบบช่ำงเสื้อ (Tailor’s Tape Measure)
ทีม่ ำ : https://www.shopfittingsonline.co.uk
ไม้บรรทัดใส (Transparent Ruler) มี 2 ขนำด ขนำด 12 นิ้ว(30 เซนติเมตร)และขนำด24 นิ้ว
(45เซนติเมตร) ควรผลิตจำกวัสดุทเี่ ป็ นพลำสติกอ่อนใสและโปร่งแสง สำมำรถมองเห็นทะลุผ่ำนด้ำนล่ำง
ได้ ใช้สำหรับขีดเส้นตรงในกำรสร้ำงแพทเทิรน์ ควรเลือกใช้ไม้บรรทัดทีไ่ ด้รบั รองคุณภำพมำตรฐำนเพื่อ
ป้ องกันกำรคลำดเคลื่อนในกำรสร้ำงแพทเทิรน์

ภำพที่ 1.47 ไม้บรรทัดใส (Transparent Ruler)
ทีม่ ำ : http://www.voguefabricsstore.com
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ไม้โค้งเอนกประสงค์ (French Curves) เป็ นไม้โค้งทีท่ ำจำกพลำสติกใสหรือพีวซี ี มีรูปเว้ำโค้งเว้ำคล้ำยปี กนกแก้ว ตำมท้องตลำดมักนิยมเรียกว่ำ “ไม้โค้งปี กนกแก้ว” ผลิตมำเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรสร้ำงแพทเทิรน์ โดยใช้สร้ำงเส้นโค้งตำมตำแหน่งต่ำงๆบนตัวแพทเทิรน์ เช่น คอหน้ำ คอหลัง วง
แขน หัวแขน สะโพกเป็ นต้น

ภำพที่ 1.48 ไม้โค้งเอนกประสงค์ (French Curves)
ทีม่ ำ : http://www.ilovequiltings.com/
ไม้บรรทัดฉาก (Set Square) เป็ นไม้บรรทัดรูปสำมเหลีย่ มมุมฉำกทำจำกพลำสติกใสหรือพีวีซี
อ่อนใสและโปร่งแสง สำมำรถมองเห็น ทะลุ ผ่ำนด้ำนล่ ำงได้ ใช้สำหรับวัดระยะตำแหน่ ง เส้นหรือมุ ม ที่
ต้องกำรให้เป็ นมุมฉำกในกำรทำแพทเทิร์น ควรเลือกใช้บรรทัดฉำกที่ได้รบั รองคุณภำพมำตรฐำนเพื่อ
ป้ องกันกำรคลำดเคลื่อนในกำรสร้ำงแพทเทิรน์

ภำพที่ 1.49 ไม้บรรทัดฉำก (Set Square)
ทีม่ ำ : http://www.morplan.com/shop/en/morplan/graders-set-squares

29

ไม้ บ รรทัดเผื่อ ตะเข็บ (Sewing Gauge) เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ใ ช้อำนวยควำมสะดวกในกำรเผื่อ
ตะเข็บบนแพทเทิร์นและบนผ้ำ วิธีใช้จะนำเครื่องมือวำงลงบริเวณริมแพทเทิร์น หรือริม ผ้ำที่ต้องเผื่อ
ตะเข็บและปรับควำมกว้ำงของระยะเผื่อตะเข็บและใช้ดนิ สอ สีหรือชอล์กขีดผ้ำขีดเพื่อให้เห็นเส้นตะเข็บ
ตำมทีต่ ้องกำร

ภำพที่ 1.50 ไม้บรรทัดเผื่อตะเข็บ (Sewing Gauge)
ทีม่ ำ : http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/

ภำพที่ 1.51 วิธใี ช้งำนไม้บรรทัดเผื่อตะเข็บ
ทีม่ ำ : http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/
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ไม้บรรทัดต้ นแบบแพทเทิ ร์น (Pattern Master) เป็ นไม้บรรทัดต้นแบบที่ใช้ตกแต่งเส้น โค้ง
เส้นฉำกในแพทเทิรน์ อีกทัง้ ยังสำมำรถนำไปใช้ตกแต่งเส้นโครงสร้ำงต่ำงๆในตัวแพทเทิรน์ ได้อกี ด้วย

ภำพที่ 1.52 ไม้บรรทัดต้นแบบแพทเทิรน์ (Pattern Master)
ทีม่ ำ : http://www.whitetreefabrics.com/pattern-master.html
อุ ป กรณ์ ท าเครื่ อ งหมายบนชายกระโปรง (Skirt Marker) เป็ นอุ ป กรณ์ ใ ช้ ส ำหรั บ ท ำ
เครื่องหมำยบนชำยกระโปรง เวลำใช้ง ำนให้ตงั ้ อุ ป กรณ์ ใ นแนวตัง้ และปรับ ระดับ ควำมสัน้ ยำวของ
กระโปรงตำมต้องกำร จำกนัน้ ใช้มอื บีบลูกสูบที่ปลำยสำยของเครื่องมือ อุปกรณ์จะพ่นผงชอล์กออกมำ
โดยขีดเป็ นแนวตะเข็บชำยกระโปรงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนำมำใช้กบั ชำยกระโปรงแล้วยัง
สำมำรถนำมำปรับใช้กบั ชำยผ้ำม่ำนได้อกี ด้วย

ภำพที่ 1.53 อุปกรณ์ทำเครื่องหมำยบนชำยกระโปรง (Skirt Marker)และวิธใี ช้งำน
ทีม่ ำ : http://www.bblackandsons.com/chalk-skirt-marker-p-340.html
วัสดุอุปกรณ์สาหรับการรีด (Pressing Equipment)
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เตารีด(Iron)และเตารีดไอน้า (Steam Iron) เตำรีดมี 2 ชนิด คือ เตำรีดธรรมดำกับเตำรีดไอ
น้ ำ มีหน้ำทีใ่ ช้รดี ผ้ำก่อนกำรตัดให้เรียบ และใช้รดี ในขณะทีเ่ ย็บเพื่อให้ตะเข็บเรียบและไม่ย่น เสือ้ ผ้ำมี
ควำมเรียบร้อยและดูสวยงำมประณีตมำกขึน้ (จิตรพี ชวำลำวัณย์ : 2549 : P.11) ส่วนเตำรีดไอน้ ำเวลำ
ใช้งำนต้องกรอกน้ำใส่ในตัวเตำรีด ปรับอุณหภูมติ ำมควำมเหมำะสมของผ้ำที่ต้องกำรรีด รอน้ ำทีต่ ้มเดือด
จะมีไอน้ำพ่นออกมำจำกหน้ำเตำ ซึ่งไอน้ ำจะเป็ นตัวช่วยทำให้รดี ผ้ำได้เรียบเร็วขึน้

ภำพที่ 1.54 เตำรีด
ทีม่ ำ: http://www.powerbuy.co.th/d/irons

ภำพที่ 1.55 เตำรีดไอน้ ำ
ทีม่ ำ: http://www.manager.co.th/
เตารีดแบบกดทับ (Fusing Press) เป็ น เตำรีด ที่ม ีหน้ ำเตำรีด กว้ำง ทำให้ม ีพ้นื ที่ใ นกำรรีด
มำกกว่ำเตำรีดแบบทัวไป
่ จึงช่วยลดเวลำในกำรรีดผ้ำได้ เตำรีดชนิดนี้มกี ลไกของคันโยกทีท่ ำให้เกิดแรง
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กดทับบนเนื้อผ้ำเพื่อให้ผ้ำ เรียบ มีระบบควบคุมอุณหภูม ิ ระบบควบคุมแรงดันของไอน้ ำ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตดั ไฟอัตโนมัติ นิยมใช้รดี เสือ้ ผ้ำทีข่ นำดใหญ่มพี น้ื ทีส่ ำหรับรีดควำมกว้ำงๆ

ที่ 1.56 เตำรีดแบบกดทับ (Fusing Press)
ทีม่ ำ : http://www.elnapress.com/za-en/range/elnapress-320-3.html
เตารีดไอน้ ำาแบบยำืน (Steam Garment Iron) เป็ นเตำรีดทีใ่ ช้ควำมร้อนจำกไอน้ ำ
พ่ น ใส่ ผ้ ำ ที่ยับ ย่ น ให้ค ลำยตัว มีร ะบบควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ ระบบควบคุ ม แรงดัน ของไอน้ ำ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตดั ไฟอัตโนมัติ สะดวกต่อกำรรีดผ้ำในแนวตัง้ ที่ไม่สำมำรถถอดรีดในแนวนอนได้ เช่น
ผ้ำม่ำนติดรำง, เสือ้ ผ้ำทีแ่ ขวนขำยตำมห้ำงสรรพสินค้ำ

ภำพที่ 1.57 เตำรีดไอน้ ำแบบยืน
ทีม่ ำ : http://garmentsteamer.blogspot.com
เตารีดไอน้าและโต๊ะรีดระบบลมดูดสุญญากาศ เป็ นโต๊ะรีดผ้ำระบบลมดูดแบบสูญญำกำศ
พร้อมเตำรีดไอน้ำแบบแยกหม้อต้ม สำมำรถรีดเสือ้ ผ้ำสำเร็จรูปต่ำงๆได้ทุกชนิด มีคุณลักษณะเหมำะใน
กำรรีดด้วยเตำรีดไอน้ำ โต๊ะช่วยดูดควำมชื้นจำกเตำรีดไอน้ ำ จึงทำให้เสือ้ ผ้ำแห้งไม่เกิดอำกำรอับชื้น อีก
ทัง้ ทำให้เสือ้ ผ้ำทีร่ ดี ไม่คนื ตัว นิยมใช้กบั ร้ำนซักอบรีด และงำนเสือ้ ผ้ำในระบบอุตสำหกรรม
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ภำพที่ 1.58 เตำรีดไอน้ ำและโต๊ะรีดระบบลมดูดสุญญำกำศ
ทีม่ ำ : http://www.bgthai.com
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โต๊ะรองรีดผ้า(Domestic Ironing Board) เป็ นโต๊ะใช้สำหรับรีดผ้ำ มี2ประเภทให้เลือกใช้งำน
คือ แบบตัง้ พืน้ ยืนรีดและแบบตัง้ พืน้ นัง่ รีด เมื่อใช้งำนเสร็จแล้วสำมำรถพับเก็บเพื่อกำรประหยัดเนื้อที่

ภำพที่ 1.59 โต๊ะรองรีดผ้ำ
ทีม่ ำ : http://www.ebay.co.uk
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สรุปท้ายบท
วัสดุอุปกรณ์ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิร์น สำมำรถแบ่งประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตัด
เย็บและทำแพทเทิรน์ ให้เป็ นหมวดหมู่ตำมประเภทกำรใช้สอยได้ดงั นี้
• เข็มหมุดและเข็มสอย (Pins and Needles)
• วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรตัด (Cutting Equipment)
• วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรทำเครื่องหมำย (Marking Tools)
• สำยวัดและไม้บรรทัดแบบต่ำงๆ (Measuring Tapes and Rulers)
• วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรรีด (Pressing Equipment)
ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ทงั ้ 5 ประเภทนี้ ต่ำงก็มคี ุณสมบัติกำรใช้งำนที่ต่ำงกันไป ซึ่งทุกชนิดก็ลว้ น
แต่สร้ำงมำเพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมให้กบั ผู้ใช้ง ำนเป็ น อย่ำงดี ฉะนัน้ กำรใช้วสั ดุ แ ละ
อุปกรณ์ ควรเลือกให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อทำให้งำนตัดเย็บเสือ้ ผ้ำออกมำมีคุณภำพทีด่ ี ประกอบ
กับควำมประณีตและควำมสวยงำม ดังนัน้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตัดเย็บและทำแพทเทิร์น ควรอยู่ใน
สภำพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับกำรใช้งำนอยู่เสมอ อีกทัง้ กำรเลือกใช้จะต้องเหมำะสมกับหน้ำที่ใช้สอย
มำกที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นกำรใช้งำนแล้ว ควรทำควำมสะอำดและจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่
สมบูรณ์ที่สุดและพร้อมใช้งำน ซึ่งกำรดูแลและเก็บรักษำวัสดุและอุปกรณ์ที่ดี จะเป็ นกำรยืดอำยุกำรใช้
งำนได้มำกขึน้ ทำให้ประหยัดค่ำใช้สอยในกำรจัดซื้อทดแทน แต่สำหรับวัสดุและอุปกรณ์บำงชนิดเมื่อใช้
งำนเสร็จแล้วก็ต้องหมดไป เช่น กระดำษแพทเทิร์น ดินสอ ชอล์ก กระดำษคำร์บอน เป็ นต้น วัสดุและ
อุปกรณ์เหล่ำนี้จำเป็ นต้องหมดไปตำมกำรใช้งำน ดังนัน้ เวลำใช้งำนเรำควรต้องใช้งำนอย่ำงรูค้ ุณค่ ำแบบ
ไม่สน้ิ เปลือง ชิ้นใดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่กค็ วรนำกลับมำใช้อกี

คาถามทบทวน
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1. วัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรตัดเย็บและสร้ำงแพทเทิรน์ สำมำรถแยกหมวดหมู่ตำมลักษณะกำรใช้
สอยได้ก่ปี ระเภทอะไรบ้ำง
2. จงยกตัวอย่ำงวัสดุ แ ละอุปกรณ์ สำหรับ กำรตัด (Cutting Equipment)มำ3ชนิ ด พร้อมอธิบ ำย
วิธกี ำรใช้งำน
3. ในกำรเลือกใช้งำนเข็มหมุดแต่ละประเภทให้เหมำะสมควรคำนึงถึงสิง่ ใดบ้ำงจงอธิบำย
4. ในกำรเลือกใช้งำนเข็มสำหรับกำรเย็บด้วยมือแต่ละประเภทให้เหมำะสมควรคำนึงถึงสิง่ ใดบ้ำง
จงอธิบำย
5. เข็มโค้ง (Curved Needles)เหมำะกับกำรใช้งำนตัดเย็บประเภทใด
6. จงอธิบำยข้อควรระวังในกำรใช้กรรไกรตัดผ้ำมำโดยสังเขป
7. สำยวัดทีด่ คี วรมีคุณสมบัตเิ ช่นไร
8. จงยกตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรทำเครื่องหมำยลงบนกระดำษแพทเทิรน์ มำ3ชนิดพร้อม
อธิบำยวิธกี ำรใช้งำนแบบสัน้ ๆ
9. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรกดรอยลงบนผ้ำประกอบด้วยสิง่ ใดบ้ำงพร้อมอธิบำยวิธกี ำรใช้งำนแบบ
สัน้ ๆ
10. ไม้โค้งเอนกประสงค์หรือไม้โค้งปี กนกแก้วใช้อำนวยสะดวกในเรื่องใด
11. เตำรีดพืน้ ฐำนมีก่ชี นิดอะไรบ้ำงพร้อมอธิบำยวิธกี ำรใช้แบบสัน้ ๆ
12. ถ้ำต้องกำรรีดผ้ำม่ำนทีต่ ดิ กับรำงควรเลือกใช้เตำรีดประเภทใด

เอกสารอ้างอิ ง
กุลณสร วิเศษรจนำ. (2556). เทคนิ คการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : วังอักษร
จิตรพี ชวำลำวัณย์. (2549). ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
________. (2539). เสื้อผ้าอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่
วิไลรัตน์ เต็มเปี่ ยม. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาความรู้พื้นฐานในงานตัดเย็บ
รหัสวิชำ 6-214-101 สำขำวิชำแฟชันและเทคโนโลยี
่
เสือ้ ผ้ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลกรุงเทพ
สำคร ชลสำคร. (2548). วัสดุที่ใช้ผลิ ตและตกแต่งเสื้อผ้า. กรุงเทพฯ : สำธำกำรพิมพ์
Anette Fischer. (2015). Sewing for Fashion Designers. London : Laurence King Publisshing
Banggood (2016). Revolving Hole-Punch [Online]. Available HTTP: http://www.banggood.
com/Wholesale-Watch-Band-Leather-Strap-Belt-Hole-Punch-Pliers-Tools-p15115.html
Diyframing (2016). T-Pins Steel [Online]. Available HTTP: https://www.diyframing.
com/store_viewItem.cfm/ItemID/604
fiskars (2016). The Original Orange-handled Scissors [Online]. Available HTTP:
http://www2.fiskars.com/Products/Crafting-and-Sewing/Scissors-and-Shears/TheOriginal-Orange-Handled-Scissors-8
first4numbers (2016). Nickel-Plated Safety Pins [Online]. Available HTTP: http://www.
first4numbers.co.uk/accessory/nickel-plated-safety-pins-0
Glossary of Fabric (2016). Fork Pins [Online]. Available HTTP: https://www.fabric.
com/buy/nr-1269/fork-pins-35-pkg
Honby Commerce (2016). Florist Pearl Head Pin Wheel [Online]. Available HTTP:
http://honbysales.en.made-in-china.com/product/MKlmTIyhEZVg/China-NewDesign-Various-Style-38mm-Florist-Pearl-Head-Pin-Wheel.html
Jenny Brandis (2016). Cleaning Brass Pins [Online]. Available HTTP: http://brandis.

38

com.au/craft/Lace/pins.html
JOHN JAMES (2016). Beading Hand-Sewing Needle [Online]. Available HTTP:
https://www.jjneedles.com/needles-guide
--------. (2016). Cross Stitch Needles [Online]. Available HTTP: https://www.jjneedles.
com/needles-guide
--------. (2016). Curved Needles [Online]. Available HTTP: https://www.jjneedles.
com/buy-needles/miscellaneous-sewing-needles/curved-mattress-needles-47.html
--------. (2016). Embroidery Needles [Online]. Available HTTP: https://www.jjneedles.
com/needles-guide
--------. (2016). Leather Needles [Online]. Available HTTP: https://www.jjneedles.
com/needles-guide
--------. (2016). Sharps Hand [Online]. Available HTTP: https://www.jjneedles.
com/needles-guide
Holly Hanover (2016). Quilting tips for your “Pinking” needs. [Online]. Available HTTP:
http://blog.havelssewing.com/pinking-shears-or-pinking-rotary-blade

39

Kenneth D. King (2016). How to do a Pickstitch [Online]. Available HTTP: http://www.
threadsmagazine.com/item/7215/how-to-do-a-pickstitch
Knitting Abbreviations (2016). Types of Basting Stitches [Online]. Available HTTP:
http://www.stitchpiecenpurl.com/basting-stitch.htm
Lincraft (2016). Rotary Cutter45 mm Pink [Online]. Available HTTP: https://www.lincraft.
com.au/rotary-cutter-45-mm-pink
Liz Johnson (2016). Hand Stitching Basics [Online]. Available HTTP: http://www.sew4home.
com/tips-resources/sewing-tips-tricks/hand-stitching-basics
--------. (2016). Deciphering the Marks on a Measuring Tape [Online]. Available
HTTP: http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tipstricks/deciphering-marks-measuring-tape
Lumenaris (2016). Wooden Seam Rippers [Online]. Available HTTP: https://lumenaris.
com/seamwise_woodenseamrippers.html
Morplan (2016). Birch Shirt Pins Silver 0.65 mm [Online]. Available HTTP: https://www.mo
rplan.com/shop/en/morplan/plastic-headed-shirt-pin
--------. (2016). Plastic Headed Shirt Pins [Online]. Available HTTP: https://www.
morplan.com/shop/en/morplan/plastic-headed-shirt-pin
Mrecht (2016). Pattern Notcher [Online]. Available HTTP: https://mrecht.com.
au/haberdashery/design-and-pattern-room-accessories/patternnotchers/pattern-notcher/
Nancy’s Notions (2016). Tailor’s chalk [Online]. Available HTTP: https://blog.colettehq.
com/news/marking-tools
PGM Dress Form (2016). Pattern Making Rabbit Punch [Online]. Available HTTP: http://

40

www.pgmdressform.com/pattern-making-rabbit-punch-pattern-hooks-c137/
Photobucket (2016). Arrowhead Tack [Online]. Available HTTP: http://photobucket.
com/images/Arrowhead%20Tack
Sylvia Thomas (2016). Thimble [Online]. Available HTTP: http://www.aqsblog.com/are
-you-a-digitabulist
The DMC Corporation (2016). STITCHING CROSS STITCH [Online]. Available HTTP:
http://www.dmc-usa.com/Education/How-To/Learn-the-Stitches/Cross-StitchStitches.aspx
--------. (2016). STITCHING CROSS STITCH [Online]. Available HTTP: http://www.dmcusa.com/Education/How-To/Learn-the-Stitches/Cross-Stitch-Stitches.aspx
TRC Needles (2016). Needle Threader [Online]. Available HTTP: http://www.trcleiden.nl/trc-needles/index.php/component/k2/sewing/needle-threader
Wawak Sewing (2016). Pattern Punch [Online]. Available HTTP: http://www.wawak.com/
Pattern-Punch

