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- ไมใ่ชส้ิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แตเ่ป็นสิ่งประดิษฐ์อนัซบัซอ้นท่ี

เกิดจากมนัสมองของมนษุย ์

- เกิดจากการน าเสน้ใยเล็ก ๆ ท่ีไดจ้ากพืช ขนสตัว ์หรอืสารสงัเคราะห์

จากปิโตเคมี น ามาป่ันเป็นเสน้ดา้ยยาว และคอ่ยมาทอ สาน ขดักนัหรอืถกัเป็นผืนผา้ 

- จดุประสงคเ์พ่ือ

FABRIC 

1. การใช้งาน
- สภาพภมิูอากาศ ( Climate )
- ความสบายในการสวมใส ่( Comfort )
- ตอ้งหา้ม ( ปกปิด ) ( Taboo )

2. สถานภาพ
- ชนชัน้ทางสงัคม ( Social Class )
- ความมั่งคั่ง  (  Wealth )
- ความชาญฉลาด ( Intelligence )

3. ความเป็นตัวของตัวเอง
- รสนิยม (Taste)
- โอกาสในการใชส้อย กาลเทศะ ( Occasion )



การผลิตผ้า ( Fabric construction )

คือ  สิ่งทอท่ีเป็นผืน  มีความกวา้ง ความยาว และความหนา 

แตกตา่งกนั ทัง้นีค้ืออยูก่บักรรมวิธีการผลิตผา้ ซึง่มี 3 วิธีคือ

- การทอ ( Woven Fabric ) คือการน าเสน้ดา้ยมาทอสาน

ขดักนัเป็นผืนผา้ทอ คือจะมีเสน้ดา้ยยืนและเสน้ดา้ยพุ่งขดัตัง้ฉากกนั

- การถัก ( Knit Fabric ) คือ  การน าเสน้ดา้ยมาถกัไขวค้ลอ้ง

กนัเป็นผืนผา้ถกั คณุสมบตัิของผา้ถกัท่ีโดดเดน่คือ ผา้จะยืดตวัและหด

กลบัไดด้ีกว่าผา้ทอ ใหค้วามสบายตอ่การเคลื่อนไหว ทนยบัไดด้ี

- การใช้เส้นใยอัด ท าใหเ้กิดเป็นผืนผา้ขึน้มาเรยีกอีกอยา่งว่า

ผา้ไมท่อ  ( Nonwoven Fabric ) 





การเลือกใช้วัสดุผ้า
ควรเลือกใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบ 

และประเภทของเสือ้ผา้ที่ผลิต ซึง่การเลือกวสัดหุลกันัน้ ควรค านงึ

ถึงคณุสมบตัิผา้ดงันี ้

- พืน้ผิว ( Surface Interest ) หมายถึง สี แบบ ลวดลาย

การพมิพข์องผ้า

- น ้าหนักผ้า ( Weight ) ควรเลือกใหเ้หมาะสมต่อการสวมใส่

- ผิวสัมผัสผ้า ( Texture)   หมายถึงความแข็งของผ้า

การทิง้ตัวของผ้า

- เส้นใย ( Fiber ) ควรเลือกเส้นใยใหเ้หมาะสมกับฤดูกาล

เพือ่การดูแลรักษาได้งา่ย





พืน้ผิว( Surface interest )

สิ่งส  าคญัท่ีสดุของนกัออกแบบท่ีตอ้งการผลิตเสือ้ผา้ใหม้ีความเหมาะสม

กบัรูปแบบคือ  นกัออกแบบตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัพืน้ผิวผา้ นั่นคือการเลือกสี และ

ลวดลายการพิมพข์องผา้  เช่น ลายผา้ที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะสมกบัเสือ้ผา้ที่ตอ้งการ

ตะเข็บนอ้ย และอาจดถูึงทิศทางการพิมพล์ายและการน ามาใชท่ี้ถกูตอ้ง  หรอืตามวาระ

โอกาสท่ีตอ้งการ  ตลอดจน พืน้ผิวของผา้ที่ปัจจบุนัมีความหลากหลายโดยการเสรมิ

เทคนิคตา่ง ๆ ในการสรา้งสรรคผ์า้มากขึน้ เช่นการป๊ัม การสกรนีลาย การเพน้ท์

การปักการยอ้ม  เป็นตน้



ผิวสัมผัส ( Texture )
ผิวสมัผสัผา้หมายถึง ความแข็งกระดา้ง ความนุม่ เป็นความรูส้กึหลงั

จากท่ีใชม้ือสมัผสัผา้ ฉะนัน้ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของเสือ้ผา้

เพราะการเลือกผิวสมัผสัผา้ที่ดีตอ่การออกแบบและมีความเหมาะสมนัน้ก็จะช่วย

ใหผู้ส้วมใสเ่กิดความสบายและความมั่นใจในการสวมใสเ่พ่ิมขึน้ดว้ย ผิวสมัผสัผา้ที่

เห็นโดยทั่วไปเช่น

ผา้ที่บางเบา เช่น  ชีฟอง  ลินินเนือ้บาง

ผา้ขน เช่น ก ามะหยี่ สกัหลาด 

ผา้ที่เนือ้เรยีบมนัวาว เช่น ซาติน ผา้แพร

ผา้ที่ขรุขระแตม่นัวาว เช่น ผา้ไหม

ผา้ที่นุม่ออ่นโยน เช่น ผา้ฝา้ย       เป็นตน้



น า้หนักผ้า( Weight )

น า้หนกัผา้มีความส าคญัเป็นตอ่การออกแบบ 

เพราะผา้ที่มีน า้หนกัมากมกัจะนิยมใชใ้นการตดัเยบ็ กางเกง กระโปรง 

และแจค็เก็ต เพราะจะท าใหโ้ครงสรา้งในการตดัเยบ็สวยและดเูขา้กบั

สรรีะรา่งกายมนษุย ์สว่นผา้ที่มีน า้หนกัเบา นิยมน ามาตดัเยบ็เสือ้มากกว่า 

เพราะใหเ้กิดการสวมใสท่ี่สบาย ดโูปรง่ รวมถงึการเลือกผา้ให้

มีความเหมาะสมกบัฤดกูาล 







เส้นใย ( Fiber )

คือเสน้ใยตา่ง ๆ ที่น  ามาใชใ้นการผลิดผืนผา้ โดยการป่ัน

และเขา้เกลียวเป็นเสน้ดา้ย แบง่เป็น 2 ประเภทคือเสน้ใยธรรมชาติ 

เชน่ ฝา้ย  ปอ ป่าน ใยสบัปะรดขนสตัว ์เป็นตน้ กบัเสน้ใยสงัเคราะห ์

เชน่ ไนลอน   โพลีเอสเตอร ์ สเปนเดก็ซ ์เป็นตน้





ในการออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย
นักออกแบบควรพจิารณาหลักการ
เลือกใช้ผ้าเพือ่ใหส้ามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชนใ์นการออกแบบได้
การเลือกผ้าเพือ่ใหเ้หมาะสมกับแบบ
เสือ้
มีหลักในการพจิารณาอยู่ 3 ประการคอื



1.พจิารณาจากความเหมาะสมของโอกาสทีใ่ช้
ในการเลือกผา้เพ่ือใชใ้นการออกแบบควรพิจารณาความเหมาะสมของโอกาสท่ี
ใช้ เช่น

-เม่ือตอ้งการออกแบบเสือ้ผ้าส าหรับฤดูหนาว
ประเภทเสือ้โคท้ หรือเสือ้กนัหนาว ผา้ท่ีใชค้วรเป็นผา้
ประเภทเนือ้หนา ทอเนือ้แน่นไมมี่ช่องใหอ้ากาศผ่านทะลไุด้
ง่าย เช่น ผา้ขนสตัว์ เพื่อช่วยปอ้งกนัอากาศท่ีหนาวเย็น และ
ยงัสามารถเก็บไออุน่จากรา่งกายไวไ้ดด้ีอีกดว้ย

- ในการออกแบบเสือ้ผ้าส าหรับใช้ในฤดูร้อน ควร
เลือกผา้ประเภทบางเบา สามารถถ่ายเทอากาศไดด้ี ไมท่  า
ใหเ้กิดความอบอา้ว หรอืเหนอะหนะเพราะคราบเหง่ือไคล
ควรเลือกใชผ้า้ท่ีทอจากเสน้ใยธรรมชาติของพืช เช่น ผา้ฝา้ย
ผา้ลินิน เป็นตน้





-ส่วนผ้าประเภททีม่ีเนือ้หยาบ ทอห่างๆ ผิวสมัผสั
เป็นปุ่ มปม ง่ายตอ่การหลดุลุย่เม่ือถกูสะกิด เหมาะ
ส าหรบัใชเ้ป็นเสือ้ผา้ประเภทล าลอง ใชฉ้าบฉวยมากกว่า
ท่ีจะใชเ้ป็นเสือ้ผา้ชดุท างานที่ตอ้งใชเ้ป็นประจ า

-ส่วนผ้าประเภททีม่ีลักษณะหรูหราอยู่ในตวัเอง
ประเภทผา้ที่ท  าจากเสน้ใยสงัเคราะห์ เช่น แอซิเทต ผลิต
เป็นผา้ชนิดที่มีความมนัเงาและบางเบา ไดแ้ก่ ผา้แพร ผา้
ตว่น และผา้ทาฟตา้ เป็นตน้ ถา้เป็นผา้ท่ีท าจากเสน้ใย
ธรรมชาติไดแ้ก่ ผา้ไหม ผา้ลกัษณะท่ีกลา่วมานีเ้หมาะ
ส าหรบัใชเ้ป็น เสือ้ผา้ชดุราตรี หรอืชดุที่ใชใ้นโอกาสพิเศษ
ตา่งๆ





2. พจิารณาจากลวดลายผ้า ส าหรบันกั
ออกแบบเสือ้ผา้ที่ยงัไม่มีประสบการณม์ากพอ การเลือกผา้อาจ
เป็นปัญหาได้ เน่ืองจากทฤษฏีเก่ียวกบัผา้เป็นทฤษฏีที่คอ่นขา้ง
ล า้ลกึ นกัออกแบบควรพิถีพิถนัในการเลือกเนือ้ผา้และลวดลาย
ของผา้ใหม้าก การเลือกผา้เป็นจดุเริ่มตน้ของการออกแบบ ถา้
เลือกใชผ้า้ไดเ้หมาะสมจะท าใหก้ารออกแบบง่ายขึน้ ลกัษณะ
ของลายผา้แบง่ไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ



- ผ้าพืน้ (Plain Fabrics) ผา้พืน้เป็นผา้ที่ไม่มี

ลวดลายใดๆ มีสีใหเ้ลือกมากมายมีลกัษณะพืน้ผิวที่แตกตา่งกนัให้
เลือกใช้ ผา้พืน้มกัจะดงึดดูความสนใจไดน้อ้ยกว่าผา้ที่มีลวดลายแต่
ในปัจจบุนัผูผ้ลิตไดผ้ลิตผา้พืน้ที่มีสีสวยงาม และมีเนือ้ผา้แปลกตา
น่าสนใจมากขึน้กว่าแตก่่อน ในการออกแบบเสือ้ผา้บางครัง้อาจใช้
ผา้พืน้เพียงอยา่งเดียว แตใ่ชผ้า้หลายสีก็สามารถออกแบบไดส้วยงาม
ในการตดัเยบ็ผา้พืน้จะตอ้งพิถีพิถนัมากกว่าผา้ลาย เพราะจะมองเหน็
ตะเข็บไดช้ดัเจน หากตดัเยบ็ประณีตจะดสูวยงาม แตถ่า้ตดัเยบ็ไม่ดี
งานชิน้นัน้จะดอ้ยคณุคา่ไปอยา่งเหน็ไดช้ดั



- ผ้าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns)
หมายถึง ผา้ซึง่มีลายเกิดจากการใชเ้สน้ประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี เสน้ตรง เสน้โคง้ และเสน้ตดักนั เป็นตน้ จากรูปทรง
และเสน้ตา่งๆ เหลา่นี ้ น  ามาจดัองคป์ระกอบใหส้วยงามโดยก าหนดสีสนัลงไป
ผา้ลายเรขาคณิตมีมากมาย ทัง้ลายเล็ก ลายใหญ่ ลายเริม่แรกของผา้ลาย
เรขาคณิต ประกอบดว้ย ผา้ลายทางตัง้ ผา้ลายทางขวาง และผา้ตา ซึง่เป็นลาย
เริม่แรกของผา้ลายเรขาคณิต ก่อนท่ีจะมีการพฒันาไปสูล่ายเรขาคณิตรูปแบบ
อื่นๆ ตามที่นกัออกแบบลายผา้สรา้งสรรคข์ึน้ ผา้ลายเรขาคณิตมี 2 ประเภท คือ

1. ประเภทลายในโครงสร้างผ้า ผา้ประเภทนีล้ายจะเกิดจากการ
ทอ หรือการถกัใหก้ลายเป็นลายเรขาคณิตในโครงสรา้งของผา้ ผา้ประเภทนีส้ว่น
ใหญ่จะมีเนือ้หนาซึง่เกิดจากการทอหรอืการถกั

2. ประเภทพมิพล์ายลงบนเนื้อผ้า ผา้ประเภทนีเ้กิดจากการที่นกั
ออกแบบลายผา้ ออกแบบลายพิมพล์งบนผืนผา้ ลายผา้ประเภทนีเ้รยีกว่า ลาย
นอกโครงสรา้ง เมื่อใชไ้ปนานๆ สีอาจซีดจางลง กลายเป็นผา้พืน้ธรรมดา ลายไม่
ทนทานเทา่ผา้ที่มีลายในโครงสรา้ง





- ผ้าลายธรรมชาต ิ(Naturalistic Patterns) ผา้ลาย
ธรรมชาติเป็นผา้ที่นกัออกแบบลายผา้ ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ เชน่ คน พืช สตัว ์และสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ ผา้ลาย
ธรรมชาติที่นิยมน ามาใชใ้นงานออกแบบเสือ้ผา้ คือ ผา้ลายใบไม้
และดอกไม ้รวมทัง้ลายรูปสตัวต์า่งๆ ลายประเภทนีจ้ะมีสีหลายสีใน
ชิน้เดียวกนั สว่นใหญ่จะมีสีสนัที่เลียนแบบสีของธรรมชาติ

- ผ้าลายรวม (Conventional Patterns) ผา้ลายรวม
เกิดจากการรวมลายเรขาคณิตกลัป์ลายธรรมชาติไวใ้นผืนเดียวกนั
ท าใหไ้ดล้ายผา้ที่มีเสน่หแ์ละมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึน้ผา้ฝา้ยที่
พิมพล์ายรวมเป็นผา้ที่น่าสนใจ เพราะลายรวมนีส้ามารถลวงตาให้
ผา้ดมีูคา่ขึน้ได้ ท  าใหโ้อกาสที่จะใชมี้มากขึน้กว่าผา้ฝา้ยที่พิมพล์าย
ธรรมชาติ และใชส้ีธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว



- ผ้าลายจุด (Dots and Spots) ผา้จดุเป็นผา้ที่ให้
ความรูส้กึแข็งที่สดุ ในจ านวนผา้ลายทัง้หมดที่กลา่วมาแลว้ แตถ่งึ
กระนัน้ ผา้ลายจดุก็บง่บอกถงึความรูส้กึรา่เรงิเบิกบานและออ่นหวาน
สง่างามอยูใ่นตวั การใชผ้า้จดุถา้ใชม้ากเกินไปอาจท าใหด้ไูม่สวย ควร
ใชใ้นจ านวนที่พอเหมาะ ผา้ลายจดุท่ีมีขนาดของจดุใหญ่ จะให้
ความรูส้กึแข็งมากกว่าขนาดของจดุท่ีเลก็กว่าผา้จดุท่ีมีจ  าหน่ายใน
ปัจจบุนัมีขนาดและสีสนัมากมาย ใหเ้ลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม

ฉะนัน้ในการพิจารณาเลือกลวดลายผา้ ควรพิจารณาทัง้
โครงสรา้งและขนาดของลวดลายว่าผา้ที่มีลวดลายตามทางยาวผา้นัน้
เป็นลวดลายแนวขวาง ลวดลายแนวตัง้หรอืลวดลายอิสระ ควรเลือก
ลวดลายผา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปรา่งของผูส้วมใส่



3 พจิารณาจากผิวสัมผัสของผ้า (Texture) เม่ือตอ้งการทราบ
ผิวสมัผสัท่ีแทจ้รงิของวสัดตุา่งๆ จะตอ้งมีการจบัตอ้ง จึงจะรูไ้ดว้่าเป็นลกัษณะ
ผิวสมัผสัอยา่งใด ผิวสมัผสัของผา้ในปัจจบุนัมีมากมาย ซึง่เป็นผลมาจากการใช้
เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตผา้ แตอ่ยา่งไรก็ตามลกัษณะของผิวสมัผสัแบง่ออกไดเ้ป็น
2 ลกัษณะดงันี ้

- แบ่งตามความนุม่และความกระดา้ง สามารถแบง่ตามการใชง้านได้ 3
ลกัษณะ คือ

1. ชนิดนุม่มาก เช่น ผา้เครป นิยมใชส้  าหรบัเสือ้ผา้ที่ออกแบบใหม้ีเสน้
กรอบนอกแบบพิเศษ เช่น บานหรอืพองมากๆ

2. ชนิดปานกลาง เช่น ผา้ไหม นิยมใชส้  าหรบัเสือ้ผา้ที่ออกแบบใหม้ีเสน้
กรอบนอกแบบปกติ

3. ชนิดกระดา้งมาก เช่น ผา้ทาฟตา้ นิยมใชส้  าหรบัเสือ้ผา้ที่ออกแบบให้
มีเสน้กรอบนอกแบบพิเศษ เช่นเดียวกนักบัชนิดนุม่มาก

- แบ่งตามความหนาและความบาง ผา้บางชนิดนอกจากจะมีความหนา
บางตา่งกนัแลว้ ยงัมผิีวสมัผสัที่แตกตา่งกนัดว้ย เช่น ผา้ไหมเนือ้บาง บางชนิดอาจ
มีผิวสมัผสักระดา้งพอๆ กบัผา้ออแกนซา่ก็ได้ แตผ่า้เนือ้บาง บางชนิดก็อาจมี
ผิวสมัผสันุม่เหมือนผา้ชีฟอง ในขณะท่ีผา้ไหมเนือ้หนา ก็มีผิวสมัผสัที่แข็งกระดา้ง
และผิวสมัผสัท่ีออ่นนุม่เช่นเดียวกนั เป็นตน้



การตกแตง่ หมายถงึ วธิีการตกแตง่เสือ้ผ้าทีเ่กดิ
จาการตกแตง่ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ท าใหเ้สือ้ผ้าเกดิ
ความสวยงามไม่แพก้ารตกแตง่ดว้ยวัสดุตกแต่ง
การตกแตง่เสือ้ผ้ามีหลายวธิี เช่น การตกแตง่ดว้ย
ตะเขบ็ ผ้าเฉลยีง การตอ่ผ้า ไส้ไก่ การแทรกผ้า
การตเีกลด็ จบีระบาย จบีรูด ฯลฯ เป็นการตกแตง่
ตอ้งใช้ฝีมือการตดัเยบ็ ความประณีต นิยมใช้
ตกแตง่กับเสือ้ผ้าเดก็ การตกแตง่เสือ้ผ้าสตรี บุรุษ
ในชุดล าลอง ชุดท างาน หรือชุดอื่นๆ ขึน้อยู่กับ
การเลอืกวธิีการตกแตง่ แตล่่ะวธิี ควรเลอืกใช้ให้
เหมาะสม



หลักการตกแตง่เสือ้ผ้า
หลกัการตกแตง่เสือ้ผา้ มีขอ้ควรพิจารณา ดงัตอ่ไปนี้
1. การตกแตง่ตอ้งกลมกลืนกบัลวดลายในผา้ เชน่ ผา้ที่มีลวดลาย

สว่นใหญ่ตอ้งใชผ้า้พืน้มาตกแตง่
2. รูปทรงของการตกแตง่ตอ้งเหมาะสมกบัรูปแบบหรอืโครงสรา้ง

เสือ้ผา้
3. สีและผิวสมัผสัของผา้ กบัการตกแตง่ตอ้งใหก้ลมกลืนกนั
4. จดุเดน่บนเสือ้ผา้ การตกแตง่เสือ้ผา้ควรมีเพียงจดุเดียว เลือก

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใหเ้ดน่เพียงจดุเดียว เชน่ ท าลวดลาย
รอบคอเสือ้ รอบขอบ และกระเป๋า

5. ความสมดลุของการตกแตง่ ควรหลีกเลี่ยงการแบง่สดัสว่นการ
ตกแตง่ที่มีความสมดลุเทา่กนับนตวัเสือ้ เชน่ ขนาดเทา่ๆกนัจะ
เกิดความซ า้ ไม่น่าสนใจ
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การตกแตง่ดว้ยสมอ็ค (Smock)
การตกแตง่ดว้ยสม็อค เป็นการตกแตง่ก่อนตดัเย็บเป็นตวัเสือ้ ซึง่

จะตอ้งก าหนดเนือ้ท่ีสม็อค และต าแหนง่ท่ีตอ้งท าสม็อค เช่น ตวัเสือ้ กระเป๋า แขน
หรอืท่ีเอว การท าสม็อคมี 2 แบบคือ การตกแต่งสม็อคด้วยมือและการ
ตกแต่งสม็อคด้วยเคร่ืองจกัร มีลกัษณะการท าแตกตา่งกนั แตจ่ะเป็นวิธีใดก็
ตาม ก็เริม่ดว้ยการก าหนดจดุต าแหนง่ของแนวสม็อค การตกแตง่สม็อคดว้ยมือ
นิยมใชต้กแตง่เสือ้ผา้เด็ก สม็อคเกิดจากการเย็บตะเข็บขนาดเล็กเป็นลวดลาย
เรขาตณิต โดยใชเ้สน้ดา้ยโยงเป็นแนว ผา้ที่นิยมใชส้ว่นใหญ่เป็นผา้ใยธรรมชาติ
เพ่ือตอ้งการความนุม่และฟองฟขูองกระโปรง เสือ้ผา้เด็กท่ีตกแตง่ดว้ยสม็อคมือ
จะมีราคาแพงกว่าตกแตง่ดว้ยเครือ่งจกัร แตอ่ยา่งไรก็ตามการตกแตง่สม็อคดว้ย
เครือ่งจกัร ก็มีความสวยงามเชน่เดียวกบัการตกแตง่ดว้ยมือและยงัมีราคาถกูกว่า
การตกแตง่ดว้ยมือ

การตกแตง่สม็อค นิยมใชต้กแตง่เสือ้ผา้เด็ก เพ่ิมความนา่รกั ออ่นหวาน
ใหก้บัเสือ้ผา้ มากขึน้





การตกแต่งด้วยจบีระบาย (Ruffles)
การตกแตง่ดว้ยการจีบระบาย หมายถงึ การตดัผา้เป็นเสน้

แลว้น ามาเยบ็ตอ่รมิเสือ้ผา้ การตดัผา้จีบระบายมี 3 ทศิทาง คือ 1).
เกรนตามผา้เฉลียง 2). เกรนตามขวาง ใหมี้ความกวา้งตามตอ้งการ
ความยาวเทา่กบั 4-5 เทา่ ของความยาวตอ้งการติดระบาย 3). เกรน
วงกลม ใชส้  าหรบัระบายพลิว้ในตวั ผา้ที่เหมาะส าหรบัท าจีบระบาย
คือ ตอ้งเป็นผา้ที่มีน า้หนกัเบา บาง และสีสดใส สามารถตกแตง่และ
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบเสือ้ผา้ไดต้ามตอ้งการ การตกแตง่
เสือ้ผา้ดว้ยจีบระบาย เป็นการตกแตง่ที่ตอ้งการใหเ้สือ้ผา้มีความ
ออ่นหวาน น่ารกั และตอ้งการความนุ่มและฟองฟขูองเสือ้ กระโปรง
นิยมใชต้กแตง่เสือ้ผา้เดก็ สตรี การตกแตง่ดว้ยจีบระบายใชต้กแตง่
ตะเข็บหรอืรมิผา้ ควรเลือกแนวเกรนผา้ใหเ้หมาะสม



การตกแต่งจบีระบายแนวตรง นิยมใช้ตกแต่งรมิหรือชายเสือ้
กระโปรง ควรตกแต่งริมระบายใหส้ าเร็จก่อนการตกแต่ง มี
รูปแบบพืน้ฐาน 6 แบบ ดังนี้

1. จีบระบายเสน้ตรงธรรมดา (Simple Straight ruffle)
2. จีบระบายผา้เฉลียง (Bias ruffle)
3. จีบระบายพลีท (Pleated ruffle)
4. จีบระบายวงกลม (Centrally gathered ruffle)
5. จีบระบายรมิส  าเรจ็ (Edge finished with ruffle)
6. จีบระบายลกูไม้ (Lace ruffle)





การตกแตง่ด้วยการตเีกล็ด (Tucking)
การตกแตง่ดว้ยการตีเกลด็ หมายถงึ การตกแตง่เสือ้ผา้ดว้ย

วิธีการเยบ็ผา้เป็นแนวเสน้ตรง ใหชิ้ดแนวสนัทบ จะเยบ็ตีเกลด็ยาว
หรอืสัน้ เลก็ ใหญ่ ไดต้ามตอ้งการ หรอืจะตีเกลด็กากบาท หรอืเสน้
ขวาง เสน้ทแยงมมุก็ได้ ใชต้กแตง่บรเิวณคอเสือ้ แนวกระโปรง หนา้อก
สง่เสรมิใหเ้สือ้ผา้ดสูวยงามยิ่งขึน้
การตกแตง่ดว้ยการตีเกลด็ สามารถท าได้ 6 ลกัษณะ ดงันี้
1. ตีเกลด็ถ่ี (Pin tucking)
2. ตีเกลด็แนวตามยาว (Vertical tucking)
3. ตีเกลด็แนวทแยง (Diagonal tucking)
4. ตีเกลด็แนวตามขวาง (Horizontal tucking)
5. ตีเกลด็ดว้ยความรอ้น (Heat tucking)
6. ตีเกลด็ดา้นขา้ง (Side tucking)





การตกแตง่ดว้ยการตอ่ผ้า (Patch work)
การตกแตง่ดว้ยการตอ่ผา้ หมายถึง การตอ่ผา้ชิน้เล็กๆท่ีมีสีแตกตา่งกนั 

เพ่ือใชต้กแตง่เสือ้ผา้ที่เป็นงานตกแตง่และดดัแปลงเสือ้ผา้อีกรูปแบบหนึง่ ท่ีตอ้งอาศยั
ศิลปะและฝีมือผสมกนั การตอ่ผา้มีมานานตัง้แตก่ลางศตวรรษท่ี 12 ก่อนนัน้เป็นการ
น าเศษผา้มาตอ่กนั เพ่ือน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ด ้จนกระทั่งถึงปัจจบุนัการตอ่ผา้
อยา่งมีศิลปะ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการตกแตง่เสือ้ผา้ จะท าใหเ้สือ้ผา้เก๋ สวยงาม
นา่สนใจ และเพ่ิมคณุคา่มากยิ่งขึน้ การตอ่ผา้สว่นใหญ่ จะนิยมตอ่เป็นรูปเรขาคณิต 
เพราะง่ายตอ่การเก็บรมิผา้ใหส้วยงาม และง่ายตอ่การตอ่ผา้ดว้ย เช่น สี่เหลี่ยมขา้ว
หลามตดั สามเหลี่ยมดา้นเทา่ สี่เหลี่ยมจตัรุสั ครัง้วงกลมและ รูปหกเหลี่ยม ยิ่งรูปทรง
ตอ่ยากเทา่ใด ก็ยิ่งนา่สนใจมากกว่าแบบอื่นๆ การตอ่ผา้เพ่ือการตกแตง่เสือ้ผา้ คนไทย
บางกลุม่จะนิยมมาก และน าฝึกใหเ้กิดทกัษะ จนกลายเป็นศิลปะประจ าหมู่บา้น เช่น 
ชาวไทยโซง่ แมว้และกระเหรีย่ง เป็นตน้ และมีลวดลายเป็นเอกลกัษณข์องกลุ่ม คือ 
นิยมตอ่ผา้สีสดๆ ลงบนผา้ฝา้ยพืน้สีด  า สีน  า้เงินเขม้หรอืกรมทา่ ท่ีทอมือเอง ซึง่เป็นผา้
ท่ีมีความสวยงามมาก แลว้น าผา้ที่ตอ่ลวดลายแลว้มาตอ่ตกแตง่บนตวัเสือ้ บรเิวณ
สาบเสือ้ คอเสือ้ ขอบปลายแขน กลางเสือ้ดา้นหลงั ชายเสือ้ เชิงผา้นุง่ และผา้คาดเอว 
ฯลฯ หรอืบางครัง้เรยีกว่า Appliqué เป็นการตกแตง่ชิน้ผา้ โดยมีรูปแบบมาจากการ
เย็บและใชต้ะเข็บ ใหเ้ป็นรูปทรงกราฟิก เพ่ือใหเ้ป็นผา้ 3 มิติ และมีน า้หนกัเบา





การตกแตง่ดว้ยไส้ไก่ (Roulean work)
การตกแตง่ดว้ยไสไ้ก่ ผา้ไสไ้ก่ หมายถงึ การตกแตง่ดว้ย

ผา้ที่ตดัเป็นเสน้ๆ ตามแนวผา้เกรนเฉลียง เพ่ือตอ้งการใหผ้า้ไสไ้ก่
ยืดหยุน่ได้ สะดวกในการตกแตง่และประดิษฐ์เป็นลวดลายตาม
ตอ้งการ กลา่วคือ ผา้ที่ใชท้  าไสไ้ก่จะตดัเป็นเสน้ขนาดเลก็หรอืใหญ่
ตามความตอ้งการ เสรจ็แลว้น าไปรดีเป็นเสน้ทบ เย็บดว้ยจกัร โดย
ใหห้า่งจากเสน้สนัทบตามขนาดของเสน้ไสไ้ก่ตามตอ้งการ สว่น
ใหญ่นิยมเสน้ขนาด 0.5 ซ.ม. เสรจ็แลว้ตดัรมิผา้ใหเ้ลก็ได้ ไสไ้ก่ออ่น
หรอืตดัรมิตะเข็บใหใ้หญ่ จะไดเ้ป็นไสไ้ก่แข็ง กลบัเสน้ไสไ้ก่ออกมา
เพ่ือเก็บตะเข็บผา้ไวด้า้นใน จะใชเ้ข็มสอยหรอืที่กลบัไสไ้ก่เป็น
อปุกรณก์ลบัก็ได้ การใชไ้สไ้ก่ตกแตง่เสือ้ผา้มีหลายลกัษณะ คือ



1. Inset trimming คือ การใชไ้สไ้ก่เสน้เด่ียว มาตกแตง่บรเิวณ
ชายเสือ้ผา้

2. การใช้ไส้ไก่ 3 เส้นถกัเป็นเปียตกแต่งบนเสือ้ผ้า จะใช้
ไสไ้ก่สีเดียวกบัเสือ้ผา้ หรอืใชไ้สไ้ก่ตา่งสีกนัก็ไดต้าม
ตอ้งการ หรอืใชไ้สไ้ก่ขดเป็นลวดลาย เป็นหว่งคลอ้งกระดมุ
(Cord loop)

3. Frog fastening คือ ใชท้  ากระดกุจีน โดยการขดเป็นกระดมุ
แบบตา่งๆตามตอ้งการ จะใชเ้สน้เด่ียว หรอืเสน้คู่ เรียกว่า
Twisted cord armament หรอืเป็นกระดมุจีนแบบหว่ง
เรยีกว่า Frog mad of loops

4. ใช้ไส้ไกท่ าเป็นปล้องเลก็ๆ นิยมใช้ไส้ไก่อ่อน รีดให้
แบน ผา้ที่ใชเ้ยบ็ไสไ้ก่ตอ้งเป็นผา้ที่ไม่ยบัง่าย เสรจ็แลว้ขด
เป็นลวดลาย สอยตรงึดว้ยดา้ยหรอืไหมสวยๆ จะไดก้าร
ตกแตง่คลา้ยลายฉลเุหมือนลกูไม้





การตกแตง่ด้วยการเยบ็สัก (Quilting)
การตกแตง่ดว้ยการเยบ็สกั คือ การเยบ็ผา้ 2 ชิน้ หรอื

มากกว่าซอ้นกนั มีวสัดนุุ่มๆใสไ่วต้รงกลาง เม่ือเยบ็ตะเข็บจกัรจะเป็น
รอบลกึลงไป สว่นที่ไม่ไดเ้ยบ็จะนนูขึน้ ท  าใหเ้กิดเป็นลวดลายส าหรบั
ใชต้กแตง่เสือ้ผา้ มี 3 รูปแบบ คือ
1. การเย็บสกัลายรัว้ (Rail quilt)
2. การเย็บสกัลายตาขา่ยหรอืลวดกรงไก่ (Chicken 

wire)
3. การเย็บสกัลวดลายแปลกตา (Novelty 

pattern)





การตกแตง่ดว้ยการจบัจบี (Pleats)
การตกแตง่เสือ้ผา้ดว้ยการจบัจีบ หมายถงึ การจบัผา้

พบัผา้ มาซอ้นกนั โดยใชค้วามรอ้นเป็นตวัชว่ย ฉะนัน้ควรเลือกผา้
ที่ผลิตจากเสน้ใยสงัเคราะห์ เพราะมีคณุสมบติัไม่ทนตอ่ความรอ้น
สามารถจบัจีบไดง้่าย และทนตอ่การซกั การท าความสะอาด การ
จบัจีบแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ชนิด ดงันี ้
1. จีบใบมีด (Knife straight)
2. จีบกลอ่ง (Box pleat)
3. จีบหนงัหีบเพลง (Accordion, crystal)
4. จีบนายชา่ง (Engineered)





การเดรปผ้า ( Draping )
การเดรปผา้นัน้จะท าบนล าตวั เพ่ือสรา้งลอยพบัที่ตืน้และน่ิม

นวลบนเสือ้ผา้และจะยดึโดยใชร้อยเย็บแบบซอ่น ตอ่จากนัน้จะยดึติด
กบัซบัใน ( Lining ) ผา้ที่ใชต้อ้งตดัแบบผา้เฉลียง และเป็นผา้เนือ้น่ิม
เชน่ ผา้เครป ผา้เจอรซ่ี์ ผา้ชิฟฟอน ผา้ซาติน เป็นตน้

การปักลูกปัด (Beading)
ลกูปัดนัน้ท  าจากวสัดทุี่หลากหลาย มีทัง้ท  าจากแกว้ ครสิตลั 

พลอยเทียม มกุ เลื่อม แผ่นโลหะ

การใช้ลูกไม้ (Lace) ตกแต่ง
ผลิตจากเสน้ดา้ย น ามาถกัทอเป็นลวดลาย ลกูไมมี้ทัง้ท  า

จากไหม ฝา้ย ป่าน ไนลอนและโพลีเอสเตอร ์ลกูไมอ้าจเป็นผา้ทัง้ผืน 
หรอืเป็นแถบเสน้ส าหรบัตกแตง่



Drapping

Gather - Ruffle





สิง่ยดึตดิ และ เคร่ืองเกาะเกีย่ว (Opening Fastening)
การสวมใสเ่สือ้ผา้ จ าเป็นที่จะตอ้งมีจดุเปิดไวส้  าหรบัถอด

เขา้ออก เพราะฉะนัน้เครื่องเกาะเก่ียวเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั
ส าหรบัเครื่องแตง่กาย เครื่องเกาะเก่ียวนัน้ตอ้งเหมาะสมกบัเสือ้ผา้
วตัถปุระสงค์ และบรเิวณที่จะเลือกใชมี้ลกัษณะตา่งๆกนั ดงันี้
- โบว์ และการผกู (Bows and Ties) อาจท าจากแถบผา้ โบว์ สายถกั

(Braid)
- หว่ง หรอืหวัเข็มขดั (Buckles)
- กระดมุ (Button)
- แถบ (Tabs) ใชย้ดึเข็มขดัหรอืไวต้กแตง่เครือ่งแตง่กาย
- อินทรธนู (Epaulettes)
- แถบพลาสติก ส  าหรบัรดั (Grip Fasteners)
- ตะขอ และหว่ง (Hook and Eye)
- การรอ้ยเชือก (Lancing)
- ซิป (Zipper)
- กระดมุแป๊ะ (Studs and Snaps)



NATURAL

Felt craft

Painting

Line



Printing

Flora
Repeat



LINE

X-RAY Tropical



X-Ray Flora

Plastel Ceramic



BURN

Lace



Lacer Cut



Marble Fabric



Hologram Art print

Screen

Rust Colors



Painting Art
Splash

Geometric Form

Structure
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Silver 

Screen Foil

Metal

Grey

Clay



Hand Woven

Dyeing

Textile



Burn



Dyeing

Indigo

Kharm

Printing



Kharm

Dyeing



Woven

Dyeing



Printing

Culture

Porcelain



EMBRODERING PROJECT



•สะดงึขนาด 4.5 หรอื 5.5 นิว้
• ไหมปัก อาจใชไ้ดห้ลายลกัษณะ ไหมครอชติส ไหมพรหม หรอือื่นๆ 
•เข็มปักผา้ เลือกขนาดใหเ้หมาะกบัไหมที่ตอ้งการใช ้หากใชไ้หม 3 เสน้ เข็มควรมีรู
ขนาดใหญ่ แตถ่า้ใชไ้หมนอ้ยกว่านัน้ เข็มก็ควรมีขนาดเลก็ลงมาเชน่กนั
•ปากกาเขียนผา้ชนิดลบไดด้ว้ยน า้
•กรรไกรคมๆ ขนาดเลก็ กรรไกรคมๆ นั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่ตดัไหม ปลายไหมจะได้
เรยีบและไม่พองฟอูอกมา ชว่ยใหก้ารใชไ้หมครัง้ตอ่ไปง่ายขึน้ ไม่ตอ้งเสียเวลาเลง็
ปลายไหมที่ฟแูละแตกใหเ้ขา้รูเข็มคะ่

วัสดุอุปกรณใ์นการปัก
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