
 
แผนบริหารการสอนประจ า 

บทท่ี 1 วสัดอุุปกรณ์ในการตดัเยบ็และท าแพทเทิรน์ 
 

หวัข้อเน้ือหา 

วสัดอุุปกรณ์ในการตดัเยบ็และท าแพทเทิรน์เบื้องต้น  

1. เขม็หมุดและเขม็สอย(Pins and Needles)  

2. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรตดั(Cutting Equipment)  

3. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำเครื่องหมำย(Marking Tools)  

4. สำยวดัและไมบ้รรทดัแบบต่ำงๆ(Measuring Tapes and Rulers)  

5. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรรดี(Pressing Equipment) 
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเรยีนรูถ้งึประเภทและหน้ำทีก่ำรใชส้อยของวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ชใ้นกำรตดัเยบ็ 

และท ำแพทเทริน์เบื้องต้นไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

2. เพื่อเรยีนรูว้ธิกีำรดูแลรกัษำวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ชใ้นกำรตดัเยบ็และท ำแพทเทริน์ 

เบื้องต้นไดอ้ย่ำงถูกวธิี 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  

 วิธีการสอน 

ผูส้อนใชว้ธิกีำรสอนในกำรจดักำรเรยีนไดแ้ก่             

1. วธิสีอนแบบกำรบรรยำยประกอบฉำยสไลด์Power Point  

2. วธิสีอนแบบสำธติวธิกีำรใชง้ำนและกำรดูแลรกัษำวสัดุอุปกรณ์ 

3. วธิกีำรสอนแบบอภปิรำย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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1. ผูส้อนบรรยำยโดยใชก้ำรฉำยสไลด์Power Point 

2. ผูส้อนท ำกำรสำธติวธิกีำรใชง้ำนและกำรดูแลรกัษำวสัดุอุปกรณ์ 

3. ผูเ้รยีนทดลองปฏบิตักิำรใชว้สัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 

4. ผูเ้รยีนแบ่งกลุ่มอภปิรำยและท ำกำรรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน 

5. ผูเ้รยีนท ำค ำถำมทบทวน 

6. ผูส้อนสรุปเนื้อหำเพิม่เตมิ 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. สไลด์Power Point 

2. เครื่องฉำยภำพLCD 

3. จอรบัภำพ 

4. เอกสำรประกอบกำรสอน 

5. ตวัอย่ำงวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ชใ้นกำรตดัเยบ็และท ำแพทเทิรน์ 

6. ใบค ำถำมทบทวน 

การวดัผล 

1. สงัเกตควำมสนใจในขณะเรยีน 

2. สงัเกตควำมมส่ีวนร่วมในกำรท ำกจิกรรมภำคปฏบิตัิ 

3. กำรท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทเรยีนเกี่ยวกบัวธิกีำรใชง้ำนและกำรดูแลรกัษำวสัดุอุปกรณ์ 

กำรตดัเยบ็และท ำแพทเทริน์เบื้องต้น 

4. ตรวจกำรท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทเรยีน 

5. ตรวจผลงำน



 

บทท่ี 1 

วสัดอุุปกรณ์ในการตดัเยบ็และท าแพทเทิรน์ 
 

ในกำรตดัเย็บและท ำแพทเทิร์นหรอืแบบตดัเสื้อผ้ำจ ำเป็นต้องมวีสัดุอุปกรณ์ที่เหมำะสมกบักำร

ใชง้ำน วสัดุอุปกรณ์เหล่ำนี้จะต้องอ ำนวยควำมสะดวกและควำมพรอ้มใหก้บัผูใ้ชง้ำนเป็นอย่ำงด ี เพื่อท ำ

ให้งำนตัดเย็บเสื้อผ้ำออกมำมีคุณภำพที่ดี ประกอบกับควำมประณีตและควำมสวยงำม ดังนัน้วัสดุ

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดัเยบ็และท ำแพทเทริน์ควรจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์พร้อมส ำหรบักำรใชง้ำนอยู่

เสมออกีทัง้กำรเลอืกใชจ้ะต้องเหมำะสมกบัหน้ำทีใ่ชส้อยมำกทีสุ่ด  

วสัดุอุปกรณ์ในกำรตดัเย็บและท ำแพทเทิร์น สำมำรถแบ่งประเภทวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตดั

เยบ็และท ำแพทเทริน์ใหเ้ป็นหมวดหมู่ตำมประเภทกำรใชส้อยไดด้งันี้  

1. เขม็หมุดและเขม็สอย (Pins and Needles) 

2. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรตดั (Cutting Equipment) 

3. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำเครื่องหมำย (Marking Tools) 

4. สำยวดัและไมบ้รรทดัแบบต่ำงๆ (Measuring Tapes and Rulers) 

5. วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรรดี (Pressing Equipment) 

 

1. เขม็หมุดและเขม็สอย (Pins and Needles) 

1.1 เข็มหมุด (Pins) ในกำรเลือกใช้งำนเข็มหมุดแต่ละประเภทให้เหมำะสมควรค ำนึงถึงสิง่

ต่อไปนี้ (Anette Fischer, 2015, P.11) 

1.1.1 น ้ำหนักผำ้ 

1.1.2 ผวิสมัผสัของผำ้ 

1.1.3 รูปแบบของงำนเดรปป้ิงที่ท ำด้วยมอืและลกัษณะของเนื้อผ้ำที่น ำมำใช้ในงำน

ชัว่ครำวในงำนเดรปป้ิง 

1.2 เข็มหมุดหวัมุก (Pearl head pins) เขม็หมุดหวัมุกควรเลือกที่ท ำจำกโลหะแท้ไร้สนิม มี

ก้ำนเขม็ลื่นและปลำยแหลมคม ส่วนหวัหุม้ดว้ยพลำสตกิสสีนัต่ำงๆเรียกว่ำ หวัมุก ในปัจจุบนัมกีำรผลิต
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หวัเขม็หมุดเป็นรูปร่ำงต่ำงๆมคีวำมสวยงำมและน่ำใชม้ำกขึน้ เขม็หมุดหวัมุกชนิดนี้จะใชก้ลดัแพทเทริ์น

เขำ้กบัผำ้ทีก่ ำลงัจะตดั หรอืใชส้ ำหรบัแทนกำรเนำหรอืยดึผำ้ตัง้แต่2ชิ้นใหต้ดิกนั 

 
ภำพที ่1.1 เขม็หมุดมหีวัแบบหวัมุก 

ทีม่ำ : http://www.fotosearch.com 

 

 
ภำพที ่1.2 เขม็หมุดมหีวัแบบรูปร่ำงต่ำงๆ 

ทีม่ำ : http://honbysales.en.made-in-china.com 

1.3 เข็มหมุดเดรป (Shirt Pins) จะเป็นเขม็หมุดแบบก้ำนสัน้ หวัเล็ก ตวัเขม็ท ำจำกโลหะไร้

สนิม มกี้ำนเขม็ลื่นและปลำยแหลมคมเหมำะส ำหรบังำน     เดรปป้ิงทีต้่องใชเ้ขม็หมุดเป็นจ ำนวนมำกๆ

ในกำรยดึงำน หรอืใชแ้ทนกำรเนำผำ้ทีม่ลีกัษณะโคง้มคีวำมจ ำเป็นต้องใชเ้ขม็หมุดถี่ๆ 

http://www.fotosearch.com/
http://honbysales.en.made-in-china.com/
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               ภำพที ่1.3 เขม็หมุดเดรปแบบหวัมน 

                  ทีม่ำ : www.morplan.com 

 

                    
                   ภำพที ่1.4 เขม็หมุดเดรปแบบหวัตดั 

                       ทีม่ำ : www.morplan.com 

 

1.4 เข็มหมุดลูกไม้ (Brass Lace PinsหรือSilk Pins) เป็นเขม็หมุดที่ผลิตจำกทองเหลืองมี

ปลำยแหลมคม เหมำะส ำหรบัยดึผ้ำที่มนี ้ำหนักเบำหรือผ้ำที่มเีนื้อบำง เช่น ผ้ำลูกไม้ ผ้ำไหม ผ้ำชีฟอง

เป็นต้น 

http://www.morplan.com/
http://www.morplan.com/
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                   ภำพที ่1.5 เขม็หมุดลูกไม ้

   ทีม่ำ : http://brandis.com.au/craft/Lace/pins.html 

 

1.5 เขม็หมุดแบบคู่ (Fork Pins) เป็นเขม็หมุดทีม่ลีกัษณะคลำ้ยซี่ของชอ้นสอ้ม ท ำจำกโลหะไร้

สนิม สำมำรถแทงทะลุและตรงึวสัดุบุทีล่ื่นใหอ้ยู่กบัทีไ่ด้ ส่วนปลำยทีโ่คง้งอใชส้ ำหรบักำรตรงึทีง่่ำยดำย 

                  
                             ภำพที ่1.6 เขม็หมุดแบบคู่ 

   ทีม่ำ : https://www.fabric.com/buy/nr-1269/fork-pins-35-pkg 

1.6 เข็มหมุดรูปตัวที (T-Head Pins) เป็นเขม็หมุดที่มลีกัษณะเหมอืนตวัT ใช้ส ำหรบัยดึวสัดุ

ตัง้แต่2ชิ้นขึน้ไปใหต้ดิกนั โดยสำมำรถใชเ้ตำรดีรดีทบัได้โดยไม่ต้องถอดเขม็หมุดออก อกีทัง้ยงัสำมำรถ

ยดึวสัดุแลว้น ำไปเยบ็ในจกัรเยบ็ผำ้ไดโ้ดยไม่ต้องถอดเขม็หมุดออกในขณะเยบ็ 
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                 ภำพที ่1.7 เขม็หมุดรูปตวัT 

               ทีม่ำ : www.diyframing.com 

 

1.7 เข็มกลัด (Safety Pins) เข็มกลัดนี้จะใช้กลัดกับผ้ำที่ทอหลวมๆหรือใช้กับผ้ำถักนิตที่มี

โครงสรำ้งกำรถกัทีห่ลวม หรอืเหมำะส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ชอบใชเ้ขม็หมุดขำตรงทัว่ๆไปในกำรท ำงำนตดัเยบ็ 

       
                     ภำพที ่1.8 เขม็กลดั 

             ทีม่ำ : www.first4numbers.co.uk 

เขม็ (Needle) ในกำรเลอืกใชง้ำนเขม็ส ำหรบักำรเยบ็ดว้ยมอืแต่ละประเภทใหเ้หมำะสมควร 

ค ำนึงถงึสิง่ต่อไปนี้ (Anette Fischer, 2015, P.12) 

• น ้ำหนักผำ้ 
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• โครงสรำ้งผำ้ 

• ขนำดและน ้ำหนักของประเภทเสน้ดำ้ย 

• ควำมตัง้ใจในกำรออกแบบชิ้นงำน 

เขม็มือ (Sharps Hand-Sewing Needles) ท ำจำกโลหะแทไ้รส้นิม มกี้ำนเขม็ลื่นและปลำย 

แหลมคม ส่วนหวัมกีำรเจำะช่องเปิดไว้ส ำหรบัร้อยด้ำย เป็นเขม็ที่ใชท้ัว่ไปส ำหรบังำนเย็บด้วยมอื เช่น 

กำรเนำ กำรสอย กำรเย็บติดเครื่องเกำะเกี่ยว กำรปะ กำรชุน กำรถกัรงัดุมเป็นต้น ขนำดเขม็ทีน่ิยมใช้

คอืเบอร ์7-8  

 

 
         ภำพที ่1.9 เขม็มอื (Sharps Hand-Sewing Needle) 

                   ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

 

                          
                ภำพที ่1.10 เขม็ทีใ่ชส้ ำหรบังำนมอืทัว่ไป 

                     ทีม่ำ : www.sew4home.com 

เขม็ปัก (Embroidery Needles) เป็นเขม็ทีใ่ชส้ ำหรบังำนปักลวดลำย หวัเขม็จะมชี่องขนำดใหญ่

ขึน้ส ำหรบัรอ้ยไหมปักไดส้ะดวก  

 

 
       ภำพที ่1.11 เขม็ส ำหรบังำนปัก (Embroidery Needles) 

http://www.jjneedles.com/
http://www.sew4home.com/
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                    ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

                            
               ภำพที ่1.12 เขม็ทีใ่ชส้ ำหรบังำนปัก 

                  ทีม่ำ : www.lifechilli.com 

เขม็ครอสติซ (Cross Stitch Needles) เป็นเขม็ทีใ่ชใ้นงำนปักผำ้ครอสตซิโดยเฉพำะตวัเขม็จะ

มีขนำดใหญ่กว่ำเข็มทัว่ไปเล็กน้อย ปลำยเข็มจะค่อนข้ำงทู่และหัวเข็มจะมีช่องที่ใหญ่มำก เพื่อให้

สำมำรถรอ้ยไหมปักหรอืไหมพรมขนำดใหญ่ได ้ 

ขนำด 13, 14 เหมำะส ำหรบัเดก็ทีฝึ่กเยบ็งำนครอสตซิบนเพท 

ขนำด 16, 18, และ 20 เหมำะส ำหรบักำรเยบ็พรม 

ขนำด 22, 24, 26 และ 28 เหมำะส ำหรบังำนครอสตซิทัว่ไป 

 

 
          ภำพที ่1.13 เขม็ครอสตซิ (Cross Stitch Needles) 

                     ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

http://www.jjneedles.com/
http://www.lifechilli.com/
http://www.jjneedles.com/
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         ภำพที ่1.14 เขม็ทีใ่ชใ้นงำนปักครอสตสิ 

                 ทีม่ำ : www.dmc-usa.com 

เข็มปักลูกปัด (Beading Hand-Sewing Needle) เป็นเข็มที่ใช้ส ำหรบังำนปักประดับลูกปัด

และเลื่อมชนิดต่ำงๆ ตวัเขม็จะมขีนำดผอมและยำว หวัเขม็จะมชี่องขนำดค่อนขำ้งเลก็เพื่อทีจ่ะสำมำรถ

สอดเขม็เขำ้ในรูของลูกปัดหรอืเลื่อมไดอ้ย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ตดิขดั 

                            

              
           ภำพที ่1.15 เขม็ปักลูกปัด (Beading Hand-Sewing Needle) 

                      ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

         
    ภำพที่ 1.16 เขม็ทีใ่ชใ้นงำนปักประดบัลูกปัดและเลื่อม 

               ทีม่ำ : http://topicstock.pantip.com 

http://www.dmc-usa.com/
http://www.jjneedles.com/
http://topicstock.pantip.com/
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เข็มเยบ็หนัง (Leather Needles) เป็นเขม็ที่ใช้ส ำหรบัเย็บหนังนิ่มที่ไม่มเีนื้อหนำจนเกินไป มี

ขนำดปำนกลำง ปลำยเขม็จะเป็นรูปสำมเหลี่ยม มีควำมคมและแขง็แรงมำกเพื่อที่จะสำมำรถแทงทะลุ

หนังนิ่มหรอืไวนิลได ้ โดยไม่ท ำใหช้ิ้นงำนเสยีหำย 

 
                               

                

              ภำพที ่1.17 เขม็เยบ็หนัง (Leather Needles) 

                                                      ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

 

                       
                   ภำพที ่1.18 เขม็ทีใ่ชส้ ำหรบังำนหนัง 

          ทีม่ำ : http://fashionsewingwithangelawolf.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jjneedles.com/
http://fashionsewingwithangelawolf.com/
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เขม็โค้ง (Curved Needles) เป็นเขม็ทีม่ลีกัษณะโคง้งอ มปีลำยแหลมคมใชส้ ำหรบัเยบ็ชิ้นงำน

ที่เขม็ตรงไม่สำมำรถเข้ำไปเย็บได้ถึงหรือบนพื้นผวิที่เขม็ตรงเข้ำยำก เช่น กำรปักงำนฝีมอืที่ละเอียด 

กำรกำรเนำผำ้ห่ม เยบ็เฟอรน์ิเจอร ์เป็นต้น 

         
                ภำพที ่1.19 เขม็โคง้ (Curved Needles) 

                                                  ทีม่ำ : www.jjneedles.com 

         
                 ภำพที ่1.20 กำรใชเ้ขม็โคง้ในงำนปัก 

                     ทีม่ำ : www.yesiquilt.com 

http://www.jjneedles.com/
http://www.yesiquilt.com/
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เขม็ดึงยางและสอดเชือก (Bodkin Needles) เป็นเขม็ทีม่ลีกัษณะยำวและหนำ มรีูเขม็ทีก่วำ้ง

มำกใชส้ ำหรบัสอดยำงยดื , รบิบิ้นหรอืเทปผำ้ได ้

         
         ภำพที ่1.21 เขม็ดงึยำงและสอดเชอืก (Bodkin Needles) 

                    ทีม่ำ : www.naradacrafts.com     

 

 
                     ภำพที ่1.22 กำรใชเ้ขม็ดงึยำง 

                 ทีม่ำ : http://blog.creativelive.com 

 

ท่ีร้อยด้าย (Needle Threader) ใชส้ ำหรบัอ ำนวยควำมสะดวกในรอ้ยดำ้ยใหง้่ำยขึน้ 

http://www.naradacrafts.com/
http://blog.creativelive.com/
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            ภำพที ่1.23 ทีร่้อยดำ้ย (Needle Threader) 

          ทีม่ำ : www.trc-leiden.nl 

       

         
 

                     ภำพที ่1.24 วธิกีำรรอ้ยดำ้ย 

          ทีม่ำ : www.gograph.com 

 

ปลอกน้ิว (Thimble) ปลอกส ำหรบัสวมนิ้วมอืเวลำเยบ็ผำ้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ขม็แทงนิ้วมอื  

อกีทัง้ยงัสำมำรถใชด้นัก้นเขม็เมื่อเวลำเยบ็ผำ้เนื้อหนำ ควรผลติจำกโลหะไรส้นิม 

http://www.trc-leiden.nl/
http://www.gograph.com/
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                     ภำพที ่1.25 ปลอกนิ้ว (Thimble) 

                     ทีม่ำ : www.quiltviews.com 

 

  
                  ภำพที่ 1.26 วธิกีำรใชป้ลอกนิ้ว  

                  ทีม่ำ : www.sew4home.com 

 

 

 

วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการตดั (Cutting Equipment) เครื่องมอืส ำหรบังำนตดัด้วยมอืที่มคีุณภำพดีจะ

สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้งำนและไม่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรใช้งำนเครื่องมือนัน้ๆ ต้อง

พจิำรณำอุปกรณ์ใบมดีในกำรตดัให้เหมำะสมกบัประเภทวสัดุทีต้่องกำรตดั เพรำะใบมดีมหีลำยประเภท

http://www.quiltviews.com/
http://www.sew4home.com/
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ด้วยกนั เช่น ใบมดีหยกั ใบมดีตรงเป็นต้น ต้องตรวจสอบก่อนกำรใชง้ำนว่ำใบมดีมคีวำมคมอยู่หรอืไม่ 

ถ้ำใบมดีทื่อไม่คมจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยกบัวสัดุทีท่ ำกำรตดัและท ำใหก้ระบวนกำรท ำงำนช้ำลงจำก

เดมิ  

ข้อควรระวงั ไม่ควรน ำกรรไกรตดัผำ้มำตดักระดำษ และหลกีเลีย่งกำรท ำกรรไกรตกเพรำะ 

จะท ำใหก้รรไกรเสยีศูนย ์ ควำมคมของใบมดีกรรไกรลดลง เมื่อใชง้ำนกรรไกรเสร็จเรยีบร้อยแลว้ควรจะ

เอำผำ้ชุบน ้ำมนัจกัรมำเชด็ทีใ่บมดี และหยอดน ้ำมนัลงทีน่็อตเพื่อป้องกนักำรเกดิสนิมทีต่วักรรไกร 

 

กรรไกรตัดกระดาษ (Paper Scissors) เป็นกรรไกรด้ำมตรงใช้ส ำหรับตัดกระดำษและ

กระดำษแขง็เท่ำนัน้ 

 

                    
                ภำพที ่1.27 กรรไกรตดักระดำษ 

      ทีม่ำ : http://cdn.dickblick.com 

  

 

 

 

กรรไกรตดัผ้า (Shears) เป็นกรรไกรดำ้มโคง้มคีวำมคมตัง้แต่โคนถึงปลำยกรรไกร ตวักรรไกร

จะขนำนและแนบไปกบัพื้นโต๊ะเวลำตดัผ้ำ ควรจะมไีว้ส ำหรบัใช้งำน 2ขนำด ขนำดที่นิยมใช้คือ 9 นิ้ว 

และ 12 นิ้ว โดยเลอืกขนำดกรรไกรใหเ้หมำะสมกบัเนื้อผำ้ทีต้่องกำรตดั ออกแบบมำเพื่อใชส้ ำหรบัตดัผ้ำ

เท่ำนัน้ไม้ควรน ำไปตดักระดำษ และไม่ควรท ำตกเพรำะจะท ำให้กรรไกรเสยีศูนย์ ควำมคมของใบมดี

กรรไกรลดลง  
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                ภำพที ่1.28 กรรไกรตดัผำ้ (Shears) 

                                               ทีม่ำ : http://www2.fiskars.com 

 

กรรไกรซิกแซก (Pinking Shears) มใีบมดีทัง้2ดำ้นเป็นหยกัฟันปลำ(ซกิแซก) ใชใ้นกำร 

ตกแต่งตะเขบ็เพื่อป้องกนักำรลุ่ยของรมิผำ้   

       
 

ภำพที ่1.29 กรรไกรซกิแซก (Pinking Shears) 

          ทีม่ำ : https://images-na.ssl-images-amazon.com 

กรรไกรตดัเศษด้ายหรือกรรไกรก้ามปู (Thread Clipper) มลีกัษณะคลำ้ยก้ำมปู มคีวำมยำว

ประมำณ7-8 เซ็นติเมตร  ใช้ส ำหรบัตดัเศษดำ้ย นิยมน ำเข้ำไปตดัเศษด้ำยในขณะเย็บจกัร เนื่องจำกมี

ขนำดเลก็พกพำสะดวกไม่เกะกะเวลำเยบ็จกัร   

 

http://www2.fiskars.com/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/
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                \  

        ภำพที่ 1.30 กรรไกรตดัเศษดำ้ยหรอืกรรไกรก้ำมปู (Thread Clipper) 

                 ทีม่ำ : http://habbyhyper.co.za 

 

กรรไกรเล็กตัดเศษไหมปัก (Embroidery Scissors) เป็นกรรไกรขนำดเล็กมปีลำยที่แหลม

คม เหมำะส ำหรบัใชต้ดัตกแต่งงำนเยบ็ปักถกัรอ้ยทีม่ขีนำดเลก็ เช่นงำนตดัเศษไหมปักต่ำงๆ 

 

            
                            ภำพที ่1.31 กรรไกรตดัเลก็เศษไหมปัก (Embroidery Scissors) 

             ทีม่ำ : https://www.icanhelpsew.com 

ท่ีเลาะผ้า (Seam Ripper) เป็นเครื่องมอืขนำดเลก็มใีบมดีทีค่มคลำ้ยตะขอ ใชส้ ำหรบัเลำะแนว

ตะเขบ็ต่ำงๆทีไ่ม่ต้องกำรออก อกีทัง้ยงัสำมำรถใชเ้จำะต ำแหน่งเปิดของแนวรงัดุมทีเ่ยบ็ดว้ยจกัร 

 

http://habbyhyper.co.za/
https://www.icanhelpsew.com/
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             ภำพที่ 1.32 ทีเ่ลำะผ้ำ (Seam Ripper) 

         ทีม่ำ : https://lumenaris.com/seamwise_woodenseamrippers.html 

 

โรตารี่คัตเตอร์ (Rotary Cutter) เป็นอุปกรณ์ตัดผ้ำที่มีลักษณะเป็นใบมีดวงกลมมดี้ำมจบั

ลกัษณะคลำ้ยคดัเตอรต์ดักระดำษ ใชต้ดัผำ้ในแนวตรง สำมำรถตดัผำ้ไดค้รัง้ละหลำยชัน้เนื่องจำกใบมดี

มคีวำมคมมำก 

 
                 ภำพที ่1.33 โรตำรีค่ตัเตอร์ (Rotary Cutter) 

                              ทีม่ำ : www.lincraft.com.au/rotary-cutter-45-mm-pink 

 

ท่ีเจาะร ู(Revolving Hole-Punch) เป็นอุปกรณ์ส ำหรบักำรเจำะรูในวสัดุต่ำงๆเช่น เจำะรูสำย

เขม็ขดั เจำะรูบล็อคแพทเทิร์นเป็นต้น บริเวณส่วนหวัสำมำรถหมุนได้เพื่อเลือกขนำดของรูที่ต้องกำร

เจำะ  

 

https://lumenaris.com/seamwise_woodenseamrippers.html
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                 ภำพที ่1.34 ที่เจำะรู (Revolving Hole-Punch) 

                       ทีม่ำ : http://www.banggood.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัดอุุปกรณ์ส าหรบัการท าเครื่องหมาย (Marking Tools) อุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำเครื่องหมำย 

จะใช้เพื่อระบุข้อมูลต่ำงๆที่ต้องกำรลงบนกระดำษแพทเทิร์น เช่น ต ำแหน่ง ขนำด สี เครื่องหมำย

สญัลกัษณ์ต่ำงๆเป็นต้น ขอ้มูลต่ำงๆเหล่ำนี้บำงชนิดต้องถ่ำยทอดลงบนผ้ำดว้ย เพื่อท ำใหผู้เ้ยบ็เขำ้ใจใน

กำรสื่อควำมหมำยทีต้่องกำร วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบัท ำเครื่องหมำยสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคอื 

วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการท าเครื่องหมายลงบนกระดาษแพทเทิรน์ (Marking tools for the paper 

pattern) 

http://www.banggood.com/
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ท่ีบากกระดาษแพทเทิร์น (Pattern Notcher) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบำกกระดำษแข็ง

ส ำหรบัท ำบลอ็คแพทเทริน์ เพื่อใหท้รำบแนวต ำแหน่งต่ำงๆของตวัแพทเทริน์ เช่น แนวเอว แนวอก แนว

เกลด็ เป็นต้น ซึ่งต ำแหน่งเหล่ำนี้จะใชเ้ป็นแนวทำงในกำรเยบ็ต่อไป 

 

              
 

        ภำพที ่1.35 ทีบ่ำกกระดำษแพทเทริน์ (Pattern Notcher) 

    ทีม่ำ : http://www.banggood.com 
 

 

 

 

 

 

สว่านมือ (Pattern Drill) เป็นอุปกรณ์ใชส้ ำหรบัเจำะรูกระดำษแพทเทริน์ อกีทัง้ยงัสำมำรถเจำะ

รูเพื่อก ำหนดเป็นต ำแหน่งกระเป๋ำ ในส่วนหวัของเครื่องมอืมกีำรถอดเปลีย่นได้เพื่อเลือกขนำดของรูที่

ต้องกำร 

http://www.banggood.com/
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        ภำพที่ 1.36 ทีบ่ำกกระดำษแพทเทริน์ (Pattern Notcher) 

 ทีม่ำ : http://www.indiamart.com 

 

เครื่องเจาะรูขนาดใหญ่ (Pattern Punch) เป็นเครื่องเจำะรูกระดำษบล็อคแพทเทิร์นเพื่อใช้

ส ำหรบัรอ้ยเชอืกมดัรวมบลอ็คแพทเทริน์เป็นเซท็เดยีวกนั 

 
 ภำพที ่1.37 เครื่องเจำะรูขนำดใหญ่ (Pattern Punch) 

       ทีม่ำ : http://www.pgmdressform.com 

http://www.indiamart.com/
http://www.pgmdressform.com/
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ภำพที ่1.38 วธิกีำรใชเ้ครื่องเจำะรูขนำดใหญ่ (Pattern Punch) 

ทีม่ำ : http://www.pgmdressform.com 

 

วสัดอุุปกรณ์ส าหรบัการท าเครื่องหมายลงบนผ้า  (Marking tools for fabric) 

ชอลก์ขีดผ้า (Tailor’s Chalk) ส่วนใหญ่มกัจะผลติเป็นรูปสำมเหลี่ยม เป็นอุปกรณ์ที่ใชส้ ำหรบั

ท ำเครื่องหมำยลงบนผ้ำ ใช้ขดีตำมแนวต่ำงๆที่ต้องกำรท ำสญัลกัษณ์ ในกรณีที่ไม่ต้องกำรใชก้็ปัดออก

รอยชอล์กกห็ลุดออกจำกผ้ำโดยง่ำย แนะน ำใหใ้ชส้ทีีใ่กล้เคียงกบัสผี้ำ ตกพืน้จะแตกหกัง่ำยเวลำใช้ควร

ระมดัระวงั ใชง้ำนไปนำนๆดำ้นรมิจะทู่ สำมำรถใชม้ดีหรอืคตัเตอรเ์หลำใหค้มได้  

  
          ภำพที ่1.39 ชอล์กขดีผำ้ (Tailor’s Chalk) 

                    ทีม่ำ : https://blog.colettehq.com/news/marking-tools 

http://www.pgmdressform.com/
https://blog.colettehq.com/news/marking-tools
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ดินสอเขียนผ้า (Chalk Pencils) เป็นดินสอที่ใช้ส ำหรับท ำเครื่องหมำยลงบนผ้ำ ใช้ขดีตำม

แนวต่ำงๆทีต้่องกำรท ำสญัลกัษณ์ มหีลำกหลำยส ีเวลำน ำมำใชง้ำนควรเลอืกใชส้ทีีใ่กลเ้คยีงกบัสผีำ้ 

 
     ภำพที ่1.40 ดนิสอเขยีนผำ้ (Chalk Pencils) 

             ทีม่ำ : www.aliexpress.com/w/wholesale-chalk-pencils.html 

 

กระดาษคารบ์อน(Colored Carbon Paper) เป็นกระดำษทีเ่คลอืบดว้ยเทยีนไขส ีมหีลำยสใีห้

เลือกควรเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผ้ำ ใช้งำนควบคู่กับลูกกลิ้งเพื่อที่จะกดรอยให้เทียนไขสีลงไปท ำ

เครื่องหมำยบนผำ้ ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรเยบ็จกัร แนวกดรอยบนผำ้สำมำรถซกัออกได ้ 

 

 
 

    ภำพที่ 1.41 กระดำษคำรบ์อน(Colored Carbon Paper) 

  ทีม่ำ : www.alibaba.com/product-detail/colored-carbon-paper-tracing-paper-

transfer_107019198.html 

https://www.aliexpress.com/w/wholesale-chalk-pencils.html
http://www.alibaba.com/product-detail/colored-carbon-paper-tracing-paper-transfer_107019198.html
http://www.alibaba.com/product-detail/colored-carbon-paper-tracing-paper-transfer_107019198.html
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ลูกกล้ิง (Tracing Wheel) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชคู้่กบักระดำษคำรบ์อน ใชก้ลิ้งท ำเครื่องหมำยจำก

กระดำษแพทเทริน์ลงผำ้เพื่อทีใ่ชเ้ป็นแนวทำงในกำรเยบ็จกัร ม ี2 ชนิดดว้ยกนั คอื 

• ชนิดฟันแหลม (Spiked Wheel) เหมำะส ำหรบักดรอยบนกระดำษแพทเทริน์ 

เนื้อปำนกลำง และกดรอยผำ้เนื้อปำนกลำงจนถงึเนื้อหนำ 

   
     ภำพที ่1.42 ลูกกลิ้งชนิดฟันแหลม (Spiked Wheel) 

                    ทีม่ำ : https://goldstartool.com/Tracing_Wheel_Needle_Point.html 
 

• ชนิดฟันมน (Smooth-Edged Wheel) ใชก้ดรอยกระดำษแพทเทริน์ชนิดบำง  

และกดรอยผำ้เนื้อบำงเบำ เนื้อนิ่ม 

                                 
       ภำพที ่1.43 ลูกกลิ้งชนิดฟันมน (Smooth-Edged Wheel) 

                    ทีม่ำ : https://www.cleanersupply.com 

https://goldstartool.com/Tracing_Wheel_Needle_Point.html
https://www.cleanersupply.com/
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4สายวดัและไม้บรรทดัแบบต่างๆ (Measuring Tapes and Rulers) อุปกรณ์ทีใ่ชส้ ำหรบักำรวดัต้อง

มคีุณภำพไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเวลำน ำมำใชง้ำนหน่วยกำรวดั

จะไดม้คีวำมเทีย่งตรง แม่นย ำและลดควำมคลำดเคลื่อน 

สายวัด (Tape Measure) ปัจจุบันสำยวัดมักผลิตจำกวัสดุจำก เทปผ้ำ  ไฟเบอร์กลำสและ

พลำสตกิ สำยวดัทีม่คีุณภำพทีด่เีมื่อใชง้ำนไปนำนๆจะไม่ยดืหรอืหดตวั ควรมโีลหะหุม้ทีส่่วนหวัและส่วน

ปลำยเพื่อเพิม่ควำมแขง็แรงในกำรใชง้ำน สำยวดัจะประกอบไปดว้ยหลกันิ้วและหลกัเซนตเิมตร มคีวำม

ยำว  60  นิ้ว  หรือ  150  เซนติเมตร  มกีำรแบ่งช่องอย่ำงชดัเจน สำยวดัที่ดีควรจะมทีัง้หลกันิ้วและ

หลกัเซนตเิมตรอยู่ในหน้ำเดยีวกนัเพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำน  ปกตใินกำรวดัตวัหลกัเซนตเิมตรจะมี

ควำมละเอยีดกว่ำหลกันิ้ว ในปัจจุบนัสำยวดัมใีห้เลอืกใชท้ัง้แบบเป็นเสน้ และแบบเป็นตลบัออกแบบมำ

เพื่อควำมสะดวกในกำรใช ้

 
    ภำพที่ 1.44 สำยวดั (Tape Measure) 

ทีม่ำ : http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tips 

 
ภำพที ่1.45 สำยวดัแบบตลบั 

    ทีม่ำ :  http://static.weloveshopping.com/shop/client/000072/handicraftlover/ 

http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tips
http://static.weloveshopping.com/shop/client/000072/handicraftlover/
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สายวดัส าหรบัช่างเส้ือ (Tailor’s Tape Measure) เป็นสำยวดัที่ด้ำนหนึ่งมกีำรหุ้มด้วยโลหะ

ยำวประมำณ 2 นิ้ว หรอืประมำณ 5 เซนตเิมตร ใชส้ ำหรบักำรวดัตะเขบ็ดำ้นในจนถงึเป้ำกำงเกง   

 

 
    ภำพที ่1.46 สำยวดัแบบช่ำงเสื้อ (Tailor’s Tape Measure) 

            ทีม่ำ :  https://www.shopfittingsonline.co.uk 

 

ไม้บรรทดัใส (Transparent Ruler) ม ี2 ขนำด ขนำด 12 นิ้ว(30 เซนตเิมตร)และขนำด24 นิ้ว

(45เซนตเิมตร) ควรผลติจำกวสัดุทีเ่ป็นพลำสตกิอ่อนใสและโปร่งแสง สำมำรถมองเหน็ทะลุผ่ำนดำ้นล่ำง

ได ้ใชส้ ำหรบัขดีเสน้ตรงในกำรสรำ้งแพทเทริน์ ควรเลอืกใชไ้มบ้รรทดัทีไ่ดร้บัรองคุณภำพมำตรฐำนเพื่อ

ป้องกนักำรคลำดเคลื่อนในกำรสรำ้งแพทเทริน์ 

 

               
             ภำพที่ 1.47 ไมบ้รรทดัใส (Transparent Ruler) 

              ทีม่ำ :  http://www.voguefabricsstore.com 

https://www.shopfittingsonline.co.uk/
http://www.voguefabricsstore.com/
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ไม้โค้งเอนกประสงค ์(French Curves) เป็นไมโ้คง้ทีท่ ำจำกพลำสตกิใสหรอืพวีซี ีมรีูปเวำ้โคง้-

เวำ้คลำ้ยปีกนกแก้ว ตำมทอ้งตลำดมกันิยมเรยีกว่ำ “ไมโ้คง้ปีกนกแก้ว” ผลติมำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรสรำ้งแพทเทริน์โดยใช้สร้ำงเสน้โค้งตำมต ำแหน่งต่ำงๆบนตวัแพทเทิรน์ เช่น คอหน้ำ คอหลงั วง

แขน หวัแขน สะโพกเป็นต้น 

        
            ภำพที ่1.48 ไมโ้คง้เอนกประสงค ์(French Curves) 

                   ทีม่ำ :  http://www.ilovequiltings.com/ 

ไม้บรรทดัฉาก (Set Square) เป็นไมบ้รรทดัรูปสำมเหลีย่มมุมฉำกท ำจำกพลำสตกิใสหรอืพวีีซี

อ่อนใสและโปร่งแสง สำมำรถมองเห็นทะลุผ่ำนด้ำนล่ำงได้ ใช้ส ำหรบัวดัระยะต ำแหน่งเส้นหรือมุมที่

ต้องกำรให้เป็นมุมฉำกในกำรท ำแพทเทิร์น ควรเลือกใช้บรรทดัฉำกที่ไดร้บัรองคุณภำพมำตรฐำนเพื่อ

ป้องกนักำรคลำดเคลื่อนในกำรสรำ้งแพทเทริน์ 

                 
               ภำพที ่1.49 ไมบ้รรทดัฉำก (Set Square) 

                  ทีม่ำ :  http://www.morplan.com/shop/en/morplan/graders-set-squares 

http://www.ilovequiltings.com/
http://www.morplan.com/shop/en/morplan/graders-set-squares
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ไม้บรรทัดเผื่อตะเข็บ (Sewing Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเผื่อ

ตะเขบ็บนแพทเทิร์นและบนผ้ำ วิธีใช้จะน ำเครื่องมือวำงลงบริเวณริมแพทเทิร์นหรือริมผ้ำที่ต้องเผื่อ

ตะเขบ็และปรบัควำมกว้ำงของระยะเผื่อตะเขบ็และใชด้นิสอ สหีรอืชอล์กขดีผำ้ขดีเพื่อใหเ้หน็เสน้ตะเขบ็

ตำมทีต้่องกำร 

           
         ภำพที ่1.50 ไมบ้รรทดัเผื่อตะเขบ็ (Sewing Gauge) 

                      ทีม่ำ : http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/ 

                                     
                ภำพที ่1.51 วธิใีชง้ำนไมบ้รรทดัเผื่อตะเขบ็  

 ทีม่ำ : http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/ 

http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/
http://decor.marilynfenndesign.com/favorite-sewing-tools/
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ไม้บรรทดัต้นแบบแพทเทิร์น (Pattern Master) เป็นไม้บรรทดัต้นแบบที่ใช้ตกแต่งเส้นโค้ง 

เสน้ฉำกในแพทเทริน์ อกีทัง้ยงัสำมำรถน ำไปใชต้กแต่งเสน้โครงสรำ้งต่ำงๆในตวัแพทเทริน์ไดอ้กีดว้ย 

                                  
          ภำพที ่1.52 ไมบ้รรทดัต้นแบบแพทเทริน์ (Pattern Master) 

         ทีม่ำ : http://www.whitetreefabrics.com/pattern-master.html 

 

อุปกรณ์ท าเครื่องหมายบนชายกระโปรง (Skirt Marker) เป็นอุปกรณ์ใช้ส ำหรับท ำ

เครื่องหมำยบนชำยกระโปรง เวลำใช้งำนให้ตัง้อุปกรณ์ในแนวตัง้และปรับระดับควำมสัน้ยำวของ

กระโปรงตำมต้องกำร จำกนัน้ใชม้อืบีบลูกสูบที่ปลำยสำยของเครื่องมอื อุปกรณ์จะพ่นผงชอล์กออกมำ

โดยขดีเป็นแนวตะเขบ็ชำยกระโปรงให้เห็นได้อย่ำงชดัเจน นอกจำกน ำมำใช้กบัชำยกระโปรงแล้วยัง

สำมำรถน ำมำปรบัใชก้บัชำยผำ้ม่ำนไดอ้กีดว้ย 

                    
 

                ภำพที ่1.53 อุปกรณ์ท ำเครื่องหมำยบนชำยกระโปรง (Skirt Marker)และวธิใีชง้ำน 

ทีม่ำ : http://www.bblackandsons.com/chalk-skirt-marker-p-340.html 

วสัดอุุปกรณ์ส าหรบัการรีด (Pressing Equipment)   

http://www.whitetreefabrics.com/pattern-master.html
http://www.bblackandsons.com/chalk-skirt-marker-p-340.html
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เตารีด(Iron)และเตารีดไอน ้า (Steam Iron)  เตำรดีม ี2 ชนิด คอื เตำรดีธรรมดำกบัเตำรดีไอ
น ้ำ มหีน้ำทีใ่ชร้ดีผำ้ก่อนกำรตดัใหเ้รยีบ และใชร้ดีในขณะทีเ่ยบ็เพื่อใหต้ะเขบ็เรยีบและไม่ย่น  เสือ้ผ้ำมี
ควำมเรยีบรอ้ยและดูสวยงำมประณีตมำกขึน้ (จติรพ ีชวำลำวณัย ์: 2549 : P.11) ส่วนเตำรดีไอน ้ำเวลำ
ใชง้ำนต้องกรอกน ้ำใส่ในตวัเตำรดี ปรบัอุณหภูมติำมควำมเหมำะสมของผำ้ที่ต้องกำรรดี รอน ้ำทีต้่มเดอืด
จะมไีอน ้ำพน่ออกมำจำกหน้ำเตำ ซึ่งไอน ้ำจะเป็นตวัช่วยท ำใหร้ดีผำ้ไดเ้รยีบเรว็ขึน้         

 

  ภำพที ่1.54 เตำรดี 

ทีม่ำ: http://www.powerbuy.co.th/d/irons 

 

ภำพที ่1.55 เตำรดีไอน ้ำ 

ทีม่ำ: http://www.manager.co.th/  

เตารีดแบบกดทับ (Fusing Press) เป็นเตำรีดที่มีหน้ำเตำรีดกว้ำง ท ำให้มีพื้นที่ในกำรรีด
มำกกว่ำเตำรดีแบบทัว่ไป จงึช่วยลดเวลำในกำรรดีผำ้ได ้เตำรดีชนิดนี้มกีลไกของคนัโยกทีท่ ำใหเ้กดิแรง

http://www.powerbuy.co.th/d/irons
http://www.manager.co.th/
http://www.manager.co.th/
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กดทบับนเนื้อผ้ำเพื่อให้ผ้ำ เรียบ มรีะบบควบคุมอุณหภูม ิ ระบบควบคุมแรงดนัของไอน ้ำ และระบบ
อเิลก็ทรอนิกสต์ดัไฟอตัโนมตัิ นิยมใชร้ดีเสือ้ผำ้ทีข่นำดใหญ่มพีืน้ทีส่ ำหรบัรดีควำมกวำ้งๆ 

                  
 ที ่1.56 เตำรดีแบบกดทบั (Fusing Press) 

         ทีม่ำ : http://www.elnapress.com/za-en/range/elnapress-320-3.html  

เตารีดไอน้ำ าแบบยำืน (Steam Garment Iron) เป็นเตำรดีทีใ่ชค้วำมรอ้นจำกไอน ้ำ 

พ่นใส่ผ้ำที่ยับย่นให้คลำยตัว มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบควบคุมแรงดันของไอน ้ำ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตดัไฟอตัโนมัติ สะดวกต่อกำรรีดผ้ำในแนวตัง้ที่ไม่สำมำรถถอดรีดในแนวนอนได้ เช่น 
ผำ้ม่ำนตดิรำง, เสือ้ผำ้ทีแ่ขวนขำยตำมหำ้งสรรพสนิคำ้ 

 

                                  ภำพที ่1.57 เตำรดีไอน ้ำแบบยนื  

                 ทีม่ำ : http://garmentsteamer.blogspot.com  

เตารีดไอน ้าและโต๊ะรีดระบบลมดดูสุญญากาศ   เป็นโต๊ะรดีผำ้ระบบลมดูดแบบสูญญำกำศ 
พรอ้มเตำรดีไอน ้ำแบบแยกหมอ้ต้ม สำมำรถรดีเสือ้ผ้ำส ำเรจ็รูปต่ำงๆได้ทุกชนิด มคีุณลกัษณะเหมำะใน
กำรรดีดว้ยเตำรดีไอน ้ำ โต๊ะช่วยดูดควำมชื้นจำกเตำรดีไอน ้ำ จงึท ำใหเ้สือ้ผำ้แหง้ไม่เกดิอำกำรอบัชื้น อกี
ทัง้ท ำใหเ้สือ้ผำ้ทีร่ดีไม่คนืตวั นิยมใชก้บัรำ้นซกัอบรดี และงำนเสือ้ผำ้ในระบบอุตสำหกรรม  

http://www.elnapress.com/za-en/range/elnapress-320-3.html
http://www.elnapress.com/za-en/range/elnapress-320-3.html
http://garmentsteamer.blogspot.com/
http://garmentsteamer.blogspot.com/
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ภำพที ่1.58 เตำรดีไอน ้ำและโต๊ะรดีระบบลมดูดสุญญำกำศ   

ทีม่ำ : http://www.bgthai.com  

 

http://www.bgthai.com/
http://www.bgthai.com/
http://www.bgthai.com/
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โต๊ะรองรีดผ้า(Domestic Ironing Board) เป็นโต๊ะใชส้ ำหรบัรดีผำ้ ม2ีประเภทใหเ้ลอืกใชง้ำน 

คอื แบบตัง้พืน้ยนืรดีและแบบตัง้พืน้นัง่รดี เมื่อใชง้ำนเสรจ็แลว้สำมำรถพบัเกบ็เพื่อกำรประหยดัเนื้อที ่  

 
ภำพที ่1.59 โต๊ะรองรดีผ้ำ  

ทีม่ำ : http://www.ebay.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebay.co.uk/
http://www.ebay.co.uk/
http://www.ebay.co.uk/
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สรปุท้ายบท 

วสัดุอุปกรณ์ในกำรตดัเย็บและท ำแพทเทิร์น สำมำรถแบ่งประเภทวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตดั

เยบ็และท ำแพทเทริน์ใหเ้ป็นหมวดหมู่ตำมประเภทกำรใชส้อยไดด้งันี้  

• เขม็หมุดและเขม็สอย (Pins and Needles) 

• วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรตดั (Cutting Equipment) 

• วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำเครื่องหมำย (Marking Tools) 

• สำยวดัและไมบ้รรทดัแบบต่ำงๆ (Measuring Tapes and Rulers) 

• วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรรดี (Pressing Equipment) 

ซึ่งวสัดุและอุปกรณ์ทัง้ 5 ประเภทนี้ ต่ำงก็มคีุณสมบตัิกำรใชง้ำนที่ต่ำงกนัไป ซึ่งทุกชนิดกล็ว้น

แต่สร้ำงมำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมให้กบัผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงดี ฉะนัน้กำรใช้วสัดุและ

อุปกรณ์ ควรเลอืกใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน  เพื่อท ำใหง้ำนตดัเยบ็เสือ้ผำ้ออกมำมคีุณภำพทีด่ ีประกอบ

กบัควำมประณีตและควำมสวยงำม ดงันัน้วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตดัเย็บและท ำแพทเทิร์น  ควรอยู่ใน

สภำพที่สมบูรณ์พร้อมส ำหรบักำรใช้งำนอยู่เสมอ อีกทัง้กำรเลือกใช้จะต้องเหมำะสมกบัหน้ำที่ใช้สอย

มำกที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นกำรใชง้ำนแลว้ ควรท ำควำมสะอำดและจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่

สมบูรณ์ที่สุดและพร้อมใช้งำน ซึ่งกำรดูแลและเก็บรกัษำวสัดุและอุปกรณ์ที่ดีจะเป็นกำรยดือำยุกำรใช้

งำนไดม้ำกขึน้ ท ำใหป้ระหยดัค่ำใชส้อยในกำรจดัซื้อทดแทน แต่ส ำหรบัวสัดุและอุปกรณ์บำงชนิดเมื่อใช้

งำนเสร็จแล้วก็ต้องหมดไป เช่น กระดำษแพทเทิร์น ดินสอ ชอล์ก กระดำษคำร์บอน เป็นต้น วสัดุและ

อุปกรณ์เหล่ำนี้จ ำเป็นต้องหมดไปตำมกำรใชง้ำน ดงันัน้เวลำใชง้ำนเรำควรต้องใชง้ำนอย่ำงรูคุ้ณค่ำแบบ

ไม่สิน้เปลอืง ชิ้นใดสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่กค็วรน ำกลบัมำใชอ้กี  

 

 

 

 

 

ค าถามทบทวน 
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1. วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดัเยบ็และสรำ้งแพทเทริน์สำมำรถแยกหมวดหมู่ตำมลกัษณะกำรใช้

สอยไดก้ี่ประเภทอะไรบำ้ง 

2. จงยกตัวอย่ำงวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับกำรตัด (Cutting Equipment)มำ3ชนิดพร้อมอธิบำย

วธิกีำรใชง้ำน 

3. ในกำรเลอืกใชง้ำนเขม็หมุดแต่ละประเภทใหเ้หมำะสมควรค ำนึงถงึสิง่ใดบำ้งจงอธบิำย 

4. ในกำรเลือกใชง้ำนเขม็ส ำหรบักำรเย็บด้วยมอืแต่ละประเภทให้เหมำะสมควรค ำนึงถงึสิง่ใดบำ้ง

จงอธบิำย 

5. เขม็โคง้ (Curved Needles)เหมำะกบักำรใชง้ำนตดัเยบ็ประเภทใด 

6. จงอธบิำยขอ้ควรระวงัในกำรใชก้รรไกรตดัผำ้มำโดยสงัเขป 

7. สำยวดัทีด่คีวรมคีุณสมบตัเิช่นไร 

8. จงยกตวัอย่ำงวสัดุอุปกรณ์ส ำหรบักำรท ำเครื่องหมำยลงบนกระดำษแพทเทริน์มำ3ชนิดพรอ้ม

อธบิำยวธิกีำรใชง้ำนแบบสัน้ๆ 

9. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรกดรอยลงบนผำ้ประกอบดว้ยสิง่ใดบำ้งพรอ้มอธบิำยวธิกีำรใชง้ำนแบบ

สัน้ๆ 

10. ไมโ้คง้เอนกประสงคห์รอืไมโ้คง้ปีกนกแก้วใชอ้ ำนวยสะดวกในเรื่องใด 

11. เตำรดีพืน้ฐำนมกีี่ชนิดอะไรบำ้งพรอ้มอธบิำยวธิกีำรใชแ้บบสัน้ๆ 

12. ถ้ำต้องกำรรดีผ้ำม่ำนทีต่ดิกบัรำงควรเลอืกใชเ้ตำรดีประเภทใด
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