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__________________________________________________________________ 

เนือ้ผ้าและเทคนิคการตกแต่งเสือ้ผ้าที่เหมาะสมกับการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรี  

 ในการออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย นกัออกแบบควรพิจารณาหลกัการเลือกใช้ผ้าเพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบได้ การเลือกผ้าเพ่ือให้เหมาะสมกบัแบบเสือ้ มี
หลกัในการพิจารณาอยู ่3 ประการคือ 

  1 พจิารณาจากความเหมาะสมของโอกาสที่ใช้ ในการเลือกผ้าเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบควรพิจารณาความเหมาะสมของโอกาสท่ีใช้ เช่น เม่ือต้องการออกแบบเสือ้ผ้าส าหรับฤดู
หนาว ประเภทเสือ้โค้ท หรือเสือ้กนัหนาว ผ้าท่ีใช้ควรเป็นผ้าประเภทเนือ้หนา ทอเนือ้แนน่ไมมี่ชอ่ง
ให้อากาศผ่านทะลไุด้ง่าย เช่น ผ้าขนสตัว์ เพ่ือชว่ยปอ้งกนัอากาศท่ีหนาวเย็น และยงัสามารถเก็บ
ไออุน่จากร่างกายไว้ได้ดีอีกด้วย ในการออกแบบเสือ้ผ้าส าหรับใช้ในฤดรู้อน ควรเลือกผ้าประเภท
บางเบา สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ไมท่ าให้เกิดความอบอ้าว หรือเหนอะหนะเพราะคราบเหง่ือ
ไคล ควรเลือกใช้ผ้าท่ีทอจากเส้นใยธรรมชาตขิองพืช เชน่ ผ้าฝา้ย ผ้าลินิน เป็นต้น ส่วนผ้าประเภท
ท่ีมีเนือ้หยาบ ทอหา่งๆ ผิวสมัผสัเป็นปุ่ มปม ง่ายตอ่การหลดุลุย่เม่ือถกูสะกิด เหมาะส าหรับใช้เป็น
เสือ้ผ้าประเภทล าลอง ใช้ฉาบฉวยมากกวา่ท่ีจะใช้เป็นเสือ้ผ้าชดุท างานท่ีต้องใช้เป็นประจ า สว่นผ้า
ประเภทท่ีมีลกัษณะหรูหราอยูใ่นตวัเอง ประเภทผ้าท่ีท าจากเส้นใยสงัเคราะห์ เชน่ แอซิเทต ผลิต
เป็นผ้าชนิดท่ีมีความมนัเงาและบางเบา ได้แก่ ผ้าแพร ผ้าตว่น และผ้าทาฟต้า เป็นต้น ถ้าเป็นผ้าท่ี
ท าจากเส้นใยธรรมชาตไิด้แก่ ผ้าไหม ผ้าลกัษณะท่ีกล่าวมานีเ้หมาะส าหรับใช้เป็น เสือ้ผ้าชดุราตรี 
หรือชดุท่ีใช้ในโอกาสพิเศษตา่งๆ 

  2 พจิารณาจากลวดลายผ้า ส าหรับนกัออกแบบเสือ้ผ้าท่ียงัไมมี่ประสบการณ์มากพอ 
การเลือกผ้าอาจเป็นปัญหาได้ เน่ืองจากทฤษฏีเก่ียวกบัผ้าเป็นทฤษฏีท่ีคอ่นข้างล า้ลึก นกัออกแบบ
ควรพิถีพิถนัในการเลือกเนือ้ผ้าและลวดลายของผ้าให้มาก การเลือกผ้าเป็นจดุเร่ิมต้นของการ
ออกแบบ ถ้าเลือกใช้ผ้าได้เหมาะสมจะท าให้การออกแบบง่ายขึน้ ลกัษณะของลายผ้าแบง่ได้เป็น 5 
ประเภท คือ 



   - ผ้าพืน้ (Plain Fabrics) ผ้าพืน้เป็นผ้าท่ีไมมี่ลวดลายใดๆ มีสีให้เลือกมากมายมี
ลกัษณะพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนัให้เลือกใช้ ผ้าพืน้มกัจะดงึดดูความสนใจได้น้อยกวา่ผ้าท่ีมีลวดลายแต่
ในปัจจบุนัผู้ผลิตได้ผลิตผ้าพืน้ท่ีมีสีสวยงาม และมีเนือ้ผ้าแปลกตานา่สนใจมากขึน้กว่าแตก่่อน ใน
การออกแบบเสือ้ผ้าบางครัง้อาจใช้ผ้าพืน้เพียงอยา่งเดียว แตใ่ช้ผ้าหลายสีก็สามารถออกแบบได้
สวยงาม ในการตดัเย็บผ้าพืน้จะต้องพิถีพิถนัมากกวา่ผ้าลาย เพราะจะมองเห็นตะเข็บได้ชดัเจน 
หากตดัเย็บประณีตจะดสูวยงาม แตถ้่าตดัเย็บไม่ดีงานชิน้นัน้จะด้อยคณุคา่ไปอย่างเห็นได้ชดั 

   - ผ้าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) หมายถึง ผ้าซึง่มีลายเกิดจากการใช้เส้น
ประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต เชน่ รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นตดักนั 
เป็นต้น จากรูปทรงและเส้นตา่งๆ เหลา่นี ้ น ามาจดัองค์ประกอบให้สวยงามโดยก าหนดสีสนัลงไป 
ผ้าลายเรขาคณิตมีมากมาย ทัง้ลายเล็ก ลายใหญ่ ลายเร่ิมแรกของผ้าลายเรขาคณิต ประกอบด้วย 
ผ้าลายทางตัง้ ผ้าลายทางขวาง และผ้าตา ซึง่เป็นลายเร่ิมแรกของผ้าลายเรขาคณิต ก่อนท่ีจะมีการ
พฒันาไปสูล่ายเรขาคณิตรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีนกัออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ขึน้ ผ้าลายเรขาคณิตมี 
2 ประเภท คือ 

  1. ประเภทลายในโครงสร้างผ้า ผ้าประเภทนีล้ายจะเกิดจากการทอ หรือการถกัให้
กลายเป็นลายเรขาคณิตในโครงสร้างของผ้า ผ้าประเภทนีส้ว่นใหญ่จะมีเนือ้หนาซึง่เกิดจากการทอ
หรือการถกั 

  2. ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนือ้ผ้า ผ้าประเภทนีเ้กิดจากการท่ีนกัออกแบบลายผ้า 
ออกแบบลายพิมพ์ลงบนผืนผ้า ลายผ้าประเภทนีเ้รียกวา่ ลายนอกโครงสร้าง เม่ือใช้ไปนานๆ สีอาจ
ซีดจางลง กลายเป็นผ้าพืน้ธรรมดา ลายไมท่นทานเท่าผ้าท่ีมีลายในโครงสร้าง 

  ในการออกแบบโดยใช้ผ้าลายทาง จะต้องระมดัระวงัในเร่ืองของความสม ่าเสมอ การ
กะระยะชอ่งไฟ และเกรนผ้าท่ีใช้ โดยเฉพาะผ้าลายทางท่ีมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องเพิ่มความระมดัระวงั
ในการออกแบบ และการวางแบบตดัให้มากยิ่งขึน้ ผ้าลายตารางก็เชน่กนั ถ้าเป็นลายตาเล็กปัญหา
ในเร่ืองการตอ่ลายให้สมดลุจะมีน้อยกว่าผ้าตาใหญ่ ผ้าตาใหญ่สว่นมาก แถบลายในแนวเส้นด้าย
ยืนมกัถ่ีกวา่แถบลาย ในแนวเส้นด้ายพุง่ ดงันัน้ผ้าตาใหญ่ลายจะไมเ่ป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสแท้ จงึไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้ในเกรนเฉลียง 

  - ผ้าลายธรรมชาต ิ (Naturalistic Patterns) ผ้าลายธรรมชาตเิป็นผ้าท่ีนกัออกแบบ
ลายผ้า ได้แรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาต ิ เชน่ คน พืช สตัว์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผ้าลาย



ธรรมชาตท่ีินิยมน ามาใช้ในงานออกแบบเสือ้ผ้า คือ ผ้าลายใบไม้และดอกไม้ รวมทัง้ลายรูปสตัว์
ตา่งๆ ลายประเภทนีจ้ะมีสีหลายสีในชิน้เดียวกนั สว่นใหญ่จะมีสีสนัท่ีเลียนแบบสีของธรรมชาติ 

  - ผ้าลายรวม (Conventional Patterns) ผ้าลายรวมเกิดจากการรวมลายเรขาคณิต
กลัป์ลายธรรมชาตไิว้ในผืนเดียวกนั ท าให้ได้ลายผ้าท่ีมีเสนห์่และมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึน้ผ้าฝา้ย
ท่ีพิมพ์ลายรวมเป็นผ้าท่ีนา่สนใจ เพราะลายรวมนีส้ามารถลวงตาให้ผ้าดมีูคา่ขึน้ได้ ท าให้โอกาสท่ี
จะใช้มีมากขึน้กวา่ผ้าฝา้ยท่ีพิมพ์ลายธรรมชาต ิและใช้สีธรรมชาตเิพียงอย่างเดียว 

  - ผ้าลายจดุ (Dots and Spots) ผ้าจดุเป็นผ้าท่ีให้ความรู้สกึแข็งท่ีสดุ ในจ านวน
ผ้าลายทัง้หมดท่ีกลา่วมาแล้ว แตถ่ึงกระนัน้ ผ้าลายจดุก็บง่บอกถึงความรู้สกึร่าเริงเบกิบานและ
ออ่นหวาน สง่างามอยูใ่นตวั การใช้ผ้าจดุถ้าใช้มากเกินไปอาจท าให้ดไูมส่วย ควรใช้ในจ านวนท่ี
พอเหมาะ ผ้าลายจดุท่ีมีขนาดของจดุใหญ่ จะให้ความรู้สกึแข็งมากกว่าขนาดของจดุท่ีเล็กกวา่ผ้า
จดุท่ีมีจ าหนา่ยในปัจจบุนัมีขนาดและสีสนัมากมาย ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

  ฉะนัน้ในการพิจารณาเลือกลวดลายผ้า ควรพิจารณาทัง้โครงสร้างและขนาดของ
ลวดลายวา่ผ้าท่ีมีลวดลายตามทางยาวผ้านัน้ เป็นลวดลายแนวขวาง ลวดลายแนวตัง้หรือลวดลาย
อิสระ ควรเลือกลวดลายผ้าให้เหมาะสมกบัรูปร่างของผู้สวมใส่ 

  3 พจิารณาจากผิวสัมผัสของผ้า (Texture) เม่ือต้องการทราบผิวสมัผสัท่ีแท้จริงของ
วสัดตุา่งๆ จะต้องมีการจบัต้อง จงึจะรู้ได้วา่เป็นลกัษณะผิวสมัผสัอยา่งใด ผิวสมัผสัของผ้าใน
ปัจจบุนัมีมากมาย ซึง่เป็นผลมาจากการใช้เทคนิคใหม่ๆ  ในการผลิตผ้า แตอ่ย่างไรก็ตามลกัษณะ
ของผิวสมัผสัแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

   - แบง่ตามความนุม่และความกระด้าง สามารถแบง่ตามการใช้งานได้ 3 ลกัษณะ คือ 

  1. ชนิดนุม่มาก เชน่ ผ้าเครป นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มีเส้นกรอบนอกแบบ
พิเศษ เชน่ บานหรือพองมากๆ 

  2. ชนิดปานกลาง เชน่ ผ้าไหม นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มีเส้นกรอบนอก
แบบปกติ 

  3. ชนิดกระด้างมาก เชน่ ผ้าทาฟต้า นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มีเส้นกรอบ
นอกแบบพิเศษ เชน่เดียวกนักบัชนิดนุม่มาก 



  - แบง่ตามความหนาและความบาง ผ้าบางชนิดนอกจากจะมีความหนาบางตา่งกนั
แล้ว ยงัมีผิวสมัผสัท่ีแตกตา่งกนัด้วย เชน่ ผ้าไหมเนือ้บาง บางชนิดอาจมีผิวสมัผสักระด้างพอๆ กบั
ผ้าออแกนซา่ก็ได้ แตผ้่าเนือ้บาง บางชนิดก็อาจมีผิวสมัผสันุม่เหมือนผ้าชีฟอง ในขณะท่ีผ้าไหมเนือ้
หนา ก็มีผิวสมัผสัท่ีแข็งกระด้าง และผิวสมัผสัท่ีอ่อนนุม่เช่นเดียวกนั เป็นต้น 

ตัวอย่างของผ้าที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาตัดเยบ็เสือ้ผ้า  
 ผ้าท่ีใช้ในการตดัเย็บเสือ้ผ้านัน้มีหลากหลายชนิดนกัออกแบบจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัรูปแบบของงานนัน้ๆ เพ่ือให้ชดุออกมาตรงตามแบบท่ีต้องการ(Hosegood, B: 1996) 

1. Poplin เป็นผ้าเนือ้ละเอียดท าตามเส้นใยฝา้ย พืน้ผิวเรียบ บอบบาง เหมาะส าหรับท าเสือ้
สตรี (Blouse) หรือชดุกระโปรง (Dress) 

2. Voile ผ้าบางน า้หนกัเบา ท าจากเส้นใยฝา้ย พืน้ผิวเรียบ บอบบาง เหมาะส าหรับท าเสือ้
สตรี ชดุเดก็ ชดุประโปรง 

3. Cotton Lace ใช้ตกแตง่บนเสือ้ผ้า 
4. Broderie Anglaise เป็นผ้าฝา้ยผสมใยสงัเคราะห์ มีการตกแตง่เจาะรูเป็นลวดลายตา่งๆ

เชน่ ดอกไม้ ใชส่ าหรับตดัชดุกระโปรง หรือชดุนอน 
5. Damask เป็นผ้ามีลวดลายดอกไม้ท่ีทอแบบซาตนิ ให้เกิดความเหลือบเงา ลงบนผ้าพืน้ท่ีมี

สีเดียวกนั เหมาะส าหรับท าแจ๊กเก็ต 
6. Satin เป็นผ้าพืน้เรียบ มนัวาว มีหลายน า้หนกั เหมาะส าหรับท าชดุกระโปรง และชดุราตรี 
7. Taffeta ผ้าพืน้มนัเรียบ มนัวาว อยูท่รงตวัได้ดี ยบัง่าย เหมาะส าหรับชดุกระโปรง แจ๊กเก็ต 

ชดุแตง่งาน  ชดุราตรี 
8. Organza เนือ้ผ้าบางมาก โปร่งแสง แข็ง คงตวั ใช้ส าหรับตกแตง่ ดอกไม้ประดษิฐ์ หรือท า

เสือ้ผ้าท่ีมีความหลวม ไมรั่ดตวั 
9. Crepe De Chine ผ้าท่ีมีพืน้เรียบ มนัวาว ทิง้ตวัได้ดี ใช้ท าชดุราตรี เสือ้สตรี ชดุนอน 
10. Velvet ผ้าก ามะหย่ี ให้ความรู้สกึหรูหรา เหมาะส าหรับชดุราตรี 
11. Chiffon ผ้ามีเนือ้บาง ทิง้ตวัได้ดี เหมาะส าหรับชดุราตรี เสือ้สตรี ชดุชัน้ใน 
12. Habutai ผ้าไหมเนือ้นิ่ม เหมาะส าหรับท าชดุกระโปรง เสือ้สตรี หรือท าเป็นชัน้ใน 
13. Georgette ผ้าเนือ้บาง นิ่ม คล้ายผ้าชิฟฟ่อน แตมี่ความทึบกวา่ เหมาะท าเสือ้สตรี ชดุ

กระโปรง 
14. Jacquard เป็นผ้าท่ีมีลายทัง้ 2 ด้าน มกัเป็นลายดอกไม้ เหมาะส าหรับท าสทู แจ๊กเก็ต 

กระโปรง 



15. Tulle, Net เป็นผ้ายืดตาข่าย ผ้าท่ีมีคณุภาพดีจะมีเนือ้นิ่ม และคืนตวัได้ดี มีความยืดหยุ่น
สงู ใช้ส าหรับท าชดุชัน้ใน หรือท าเสือ้ผ้าท่ีต้องการให้มีวสัดอ่ืุนๆมาตกแตง่บนพืน้ผิว 

16. Lame ผ้าเนือ้เรียบ ล่ืน มนัวาว ท าจากเส้นใยโลหะ เหมาะส าหรับชดุราตรี 
17. Sequin Fabric ผ้าบาง โดยมีเล่ือมปักแบบส าเร็จทัง้ผืน ใช้ท าชดุราตรี 

 
 
 
 
 

ชนิดผ้า ลักษณะเนือ้ผ้า คุณสมบัตขิองผ้า 
1. ผ้าไหม ( Silk ) 

 

สามารถระบายอากาศได้ดี มี
เส้นใยท่ีทอจากเส้นใย
ธรรมชาต ิเนือ้ผ้าไมห่นาไมบ่าง
เหมาะกบังานท่ีมีรูปทรงปกติ 

 

มีทัง้แบบท่ีด้านและเคลือบเงา 
คณุสมบตัคิงรูป  แตก่่อนใช้
ต้องท าการอบก่อน 

2. ผ้าลินิน ( Lenin ) 

 

เป็นผ้าท่ีผลิตจากเส้นใย
ธรรมชาต ิสามารถระบาย
อากาศได้ดี เหมาะกบังานท่ีมี
รูปทรงปกติ 

มีความมนัด้านไมเ่งามาก
เพราะเกิดจากการทอเส้นใย
ธรรมชาต ิ เนือ้ผ้าคงรูป 

3. ผ้าชีฟอน ( Chiffon ) 

 

 

มีลกัษณะบางเบา  ทิง้ตวัได้ดี
เหมาะกบังานท่ีมีรูปทรงปกติ
และต้องการความพริว้ไหว  

มีความมนัเงาแตไ่มม่าก 
เนือ้ผ้าล่ืน 

4. ผ้าซาตนิ ( Satin ) 

 

เป็นผ้าพืน้เรียบ  มีหลาย
น า้หนกัแล้วแตล่กัษณะการทอ
เหมาะกบังานท่ีต้องการความ
กรุยกรายแตย่งัคงรูปทรงได้อยู่ 

มีความมนัเงา  เนือ้ผ้าล่ืน มี
น า้หนกั  เหมาะส าหรับท าชดุ
ราตรี 



5. ผ้าเครป  

 

เป็นผ้าพืน้เนือ้เรียบคล้ายผ้า
ซาตนิแตมี่ควาบางเบากว่า 
น า้หนกัน้อยกวา่  

มีความมนัเงาวาว บาง และล่ืน 

6. ผ้าก ามะหย่ี ( Velvet ) 

 

เนือ้นุม่ มีความหนาแตไ่มม่าก
เหมาะกบังานทีต้องการความ
หรูหรา  

มีความมนัเงา ล่ืน  

7. ผ้าลกูไม้ ( Lace ) 

 

เป็นผ้าถกัทอ  มีทกัลายดอก 
ลายขด เป็นต้น มีทัง้ท่ีท ามา
จาก ฝา้ย ป่าน ไนลอน และ โพ
ลีเอสเตอร์ 

มีความบางเบา เป็นรูเหมือน
ผ้าถกั นิยมใช้แตง่งานท่ีเน้น
ความหรูหรา 

8. ผ้าตะขา่ยนิ่ม 

 

เป็นผ้าถกัทอเป็นตะข่าย เนือ้
นิ่ม โปร่ง บางเบา  

มีความบางเบา โปร่ง นิยมใช้
ตกแตง่ชดุราตรีและชดุวิวาห์ 

 
 
การตกแต่งเสือ้ผ้า 
การตกแต่งเสือ้ผ้า (Treatment) 
 1 การตกแตง่ หมายถึง วิธีการตกแตง่เสือ้ผ้าท่ีเกิดจาการตกแตง่ด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ ท าให้
เสือ้ผ้าเกิดความสวยงามไมแ่พ้การตกแตง่ด้วยวสัดตุกแตง่ การตกแตง่เสือ้ผ้ามีหลายวิธี เชน่ การ
ตกแตง่ด้วยตะเข็บ ผ้าเฉลียง การตอ่ผ้า ไส้ไก่ การแทรกผ้า การตีเกล็ด จีบระบาย จีบรูด ฯลฯ เป็น
การตกแตง่ต้องใช้ฝีมือการตดัเย็บ ความประณีต นิยมใช้ตกแตง่กบัเสือ้ผ้าเด็ก การตกแตง่เสือ้ผ้า

                                                           
1
 สาคล  ชลสาคร. วสัดท่ีุใช้การผลติและตกแตง่เสือ้ผ้า, ( กรุงเทพฯ  :  โรงพิพม์คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก..

2546) , หน้า 90 – 106 

 



สตรี บรุุษ ในชดุล าลอง ชดุท างาน หรือชดุอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัการเลือกวิธีการตกแตง่ แตล่ะ่วิธี ควร
เลือกใช้ให้เหมาะสม 
ความส าคัญของการตกแต่งเสือ้ผ้า 
 การตกแตง่เสือ้ผ้าเป็นการตกแตง่เพ่ือให้เสือ้ผ้านัน้ดสูวยงาม มองดแูล้วน่าสวมใส ่ และ
สามารถดงึดดูความสนใจของเพศตรงข้าม การตกแตง่เสือ้ผ้าไมว่า่จะเป็นการตกแตง่ด้วยมือ หรือ
ด้วยเคร่ืองจกัรก็มีความส าคญัทัง้สิน้ การตกแตง่ด้วยเคร่ืองจกัรมี การจีบรูด จีบระบาย การปักตกัร 
การเดนิเส้นท าให้เสือ้ผ้าเกิดความสวยงามมากย่ิงขึน้ การตกแตง่สามารถชว่ยเพิ่มราคาเสือ้ผ้า 
และบง่บอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส ่ บางครัง้สามารถชว่ยแก้ปัญหาการตดัเย็บได้ เช่น จีบระบาย 
ชว่ยแก้ปัญหาเร่ืองความยาวเสือ้ กระโปรง หรือแก้ปัญหารูปแบบเสือ้ท่ีแข็งกระด้าง ให้ดอู่อนหวาน 
นา่รัก ได้เชน่กนั หรือ การเดินเส้นตะเข็บ เดนิคิว้ ชว่ยให้ตะเข็บเรียบ และเพิ่มจดุเดน่นา่สนใจมาก
ยิ่งขึน้ สว่นการปักมือ ด้วยเส้นไหมสีแปลกตา ปักเป็นลวดลายธรรมชาติ ลวดลายเราขาคณิต ฯลฯ 
สามารถชว่ยให้เสือ้ผ้าเกิดจดุเดน่ นา่มอง เป็นเอกลกัษณ์งานฝีมือของไทยเราอีกด้วย 
หลักการตกแต่งเสือ้ผ้า 
 หลกัการตกแตง่เสือ้ผ้า มีข้อควรพิจารณา ดงัตอ่ไปนี  ้

1. การตกแตง่ต้องกลมกลืนกบัลวดลายในผ้า เชน่ ผ้าท่ีมีลวดลาย ส่วนใหญ่ต้องใช้
ผ้าพืน้มาตกแตง่ 

2. รูปทรงของการตกแตง่ต้องเหมาะสมกบัรูปแบบหรือโครงสร้างเสือ้ผ้า 
3. สีและผิวสมัผสัของผ้า กบัการตกแตง่ต้องให้กลมกลืนกนั 
4. จดุเดน่บนเสือ้ผ้า การตกแตง่เสือ้ผ้าควรมีเพียงจดุเดียว เลือกต าแหนง่ใดต าแหนง่หนึง่

ให้เดน่เพียงจดุเดียว เชน่ ท าลวดลายรอบคอเสือ้ รอบขอบ และกระเป๋า 
5. ความสมดลุของการตกแตง่ ควรหลีกเล่ียงการแบง่สดัส่วนการตกแตง่ท่ีมีความสมดลุ

เทา่กนับนตวัเสือ้ เชน่ ขนาดเทา่ๆกนัจะเกิดความซ า้ ไมน่า่สนใจ 
ประเภทการตกแต่งเสือ้ผ้า 
 การตกแตง่เสือ้ผ้า ทัง้การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยมือ และการตกแตง่ด้วยเคร่ืองจกัร สามารถ
แบง่ออกได้เป็น 15 ประเภท ดงันี ้

1. การตกแตง่ด้วยตะเข็ม (Stitched trims) 
2. การตกแตง่ด้วยสม็อค (Smock) 
3. การตกแตง่ริมหรือชายเสือ้ผ้า (Shaped edged) 
4. การตกแตง่ด้วยจีบระบาย (Ruffles) 
5. การตกแตง่ด้วยจีบรูด (Fullness) 
6. การตกแตง่ด้วยการจบัจีบ (Pleating) 



7. การตกแตง่ด้วยการตีเกล็ด (Tucking) 
8. การตกแตง่ด้วยการตอ่ผ้า (Patch work) 
9. การตกแตง่ด้วยไส้ไก่ (Roulean work) 
10. การตกแตง่ด้วยการแทรกผ้า (Godet) 
11. การตกแตง่ด้วยการเย็บสกั (Quilting) 
12. การตกแตง่ด้วยการระบายสี (Airbrush and hand painting) 
13. การเดรปผ้า ( Draping ) 
14.  การปักลกูปัด (Beading) 
15.  การใช้ลกูไม้ (Lace) ตกแตง่ 

การตกแตง่ทัง้ 15 ประเภท ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบเสือ้ผ้า เนือ้ผ้า โอกาสสวน
ใส ่และราคาของเสือ้ผ้า 
 
ข้อควรค านึงในการตกแต่งเสือ้ผ้า 

ควรค านงึถึงความเหมาะสมของเนือ้ผ้ากบัการตกแตง่ และออกแบบลายตกแตง่ให้
เหมาะสมและสวยงาม เม่ือออกแบบส าหรับฤดหูนาว เช่น เสือ้กนัหนาว ผ้าท่ีควรใช้จะต้องเป็นผ้า
จ าพวกเนือ้หน้า ทอแนน่ๆ ไมมี่ชอ่งให้อากาศผ่านทะลเุข้าง่าย เพ่ือจะได้ปอ้งกนัอากาศหนาวจาก
ภายนอกได้ ทัง้ยงัเก็บไอตวัให้อุน่อยูเ่สมอ 

 ผ้าบางเบาเหมาะกบัแบบเสือ้ส าหรับฤดรู้อน อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ไมท่ าให้เกิด
ความอบอ้าว 

ผ้ารูปแบบแปลกตา ก็จะเหมาะสมกบัการตกแตง่ประเภทสวยงาม หรูหรา 
การตกแตง่ด้วยตะเข็บ (Stitched trims) 
 
การตกแต่งเสือ้ผ้าด้วยตะเข็บ  

สามารถท าได้ทัง้เย็บด้วยมือ และเย็บด้วยเคร่ืองจกัร นิยมตกแตง่ตามริมตะเข็บบนเสือ้ผ้า เพ่ือ
เพิ่มจดุเดน่ให้เสือ้ผ้ามากยิ่งขึน้ การตกแตง่เสือ้ผ้าประเภทนี ้จะใช้เส้นด้ายท่ีมีลกัษณะธรรมดาหรือ
พิเศษ ก็ขึน้อยูก่บัความต้องการ เพราะเส้นด้ายท่ีใช้เย็บตะเข็บตกแตง่ จะชว่ยเพิ่มความสวยงามให้
เสือ้ผ้าดมีูน า้หนกัและสวยงามยิ่งขึน้ อาจจะเป็นเส้นด้ายเด่ียว ด้ามคู ่ หรือเส้นด้ายควบ ท่ีมีขนาด
เส้นด้ายเล็กใหญ่ไมเ่ทา่กนั มีทัง้สีเดียว และหลายสีในเส้นเดียวกนั เพ่ือเพิ่มความสวยงาม เข็มจกัร
ท่ีใช้เย็บ ควรจะให้มีขนาดโตกวา่เข็มจกัรธรรมดา และควรปรับจกัรให้มีความตงึหยอ่น ขนาดฝีเข็ม 
ให้พอเหมาะกบัเนือ้ผ้านัน้ๆ การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วนเส้นด้าย สามารถตกแตง่ได้หลายวิธี เชน่ การ



ตกแตง่ด้วยการเดนิคิว้ การคทัเวิร์ก การใช้เส้นด้ายท าลวดลาย ลกัษณะการตกแตง่เสือ้ผ้าด้วย
ตะเข็บมี 12 ลกัษณะ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบเสือ้ผ้า ดงันี ้คือ 

1. ตะเข็บแทรกกลาง (Slot seam) ตะเข็บแทรกกลาง นิยมใช้ตกแตง่รอบตอ่ของผ้า เชน่ เสือ้
เทเลอร์ 

2. ตะเข็บล้ม (Welt seam) ตะเข็บเย็บ ขลิบผ้า แล้วล้มตะเข็บเย็บเดนิคิว้ ท่ีใช้ตกแตง่รอยตอ่
ผ้าท่ีต้องการความเรียบของริมผ้า 

3. ตะเข็บเดนิคิว้ (Multi needle topstitch) การเย็บตะเข็บโชว์ฝีเข็มด้วยด้ายเส้นเล็ก หรือ
ด้ายเส้นแปลกใหมห่ลากหลายสีสนั สามารถเย็บได้ทัง้ด้วยเคร่ืองจกัรและมือ เพิ่มความ
นา่สนใจให้เสือ้ผ้า การเย็บโชว์ตะเข็บแบบเดนิคิว้นี ้ เป็นการตกแตง่เพิ่มน า้หนกัผ้า ฉะนัน้
ผ้าท่ีใช้ตกแตง่ต้องเป็นผ้าท่ีมีเนือ้เรียบหรือผ้าบางเบา ในการก าหนดตะเข็บหรือฝีเข็ม นิยม
ก าหนดตามความเหมาะสมของแบบเสือ้แตล่ะแบบ จะไมมี่การก าหนดแน่นอน สว่นใหญ่
ใช้เย็บเส้นกรอบนอกกระเป๋า ปก จะเย็บประมาณ 1-3 เส้น 

4. ตะเข็บสอดเชือก (Corded edge) ตะเข็บสอดเชือกริมผ้า เพิ่มจดุเดน่ให้ริมผ้า เพราะมี
เชือกนนูขึน้ หรือเรียกวา่ การเย็บเชือกไปปิง้ (Piping) 

5. ตะเข็บแทรกเชือก (Corded seam) ตะเข็บแทรกเชือก มีลกัษณะคล้ายกบัตะเข็บสอด
เชือก แตต่า่งกนัท่ีตะเข็บแทรกเชือกใช้ตกแตง่รอยตอ่ของผ้าหรือตะเข็บระหวา่งชิน้แบบตดั
ในตวัเสือ้ผ้า ใช้เทคนิคการเย็บคล้ายกนั 

6. ตะเข็บเย็บมือ (Hand) การตกแตง่ตะเข็บเสือ้ผ้าด้วยการเย็บมือ แทนคเร่ืองจกัร นิยมใช้
ตกแตง่เสือ้ผ้าสตรี 

7. ตะเข็บเดนิคิว้คู ่(Flat-fall seam) ตะเข็บเดนิคิว้คู ่2 เส้น นิยมใช้ตกแตง่เสือ้เชิต้ และเสือ้ผ้า
ยีนส์ 

8. ตะเข็บผกู (Fagoting) เป็นตะเข็บตกแตง่รอยตอ่ผ้า ด้วยการผกูเส้นด้าย 
9. ตะเข็บริมผ้า (Hem Stitch) เป็นตะเข็บตกแตง่ริมผ้าหรือชายเสือ้ ชายกระโปรง 
10. ตะเข็บชอ่งห่วง (Eyelet seading) เป็นตะเข็บตกแตง่ริมผ้า มีลกัษณะเป็นชอ่ง หว่ง หรือรู 

อาจจะปักลกูปัดเพิ่มได้ 
11. ตะเข็บลกูโซ ่ (Overlock) เป็นตะเข็บลกูโซ่ ตกแตง่บริเวณริมและชายเสือ้ผ้าหรือเรียกวา่ 

ตะเข็บจกัร 2 เส้น 
การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยตะเข็บทกุประเภท สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัประเภทและรูปแบบของ
เสือ้ผ้า 



 
ลกัษณะตะเข็บท่ีใช้ตกแตง่เสือ้ 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า94 
การตกแต่งด้วยสม็อค (Smock) 
 การตกแตง่ด้วยสม็อค เป็นการตกแตง่ก่อนตดัเย็บเป็นตวัเสือ้ ซึง่จะต้องก าหนดเนือ้
ท่ีสม็อค และต าแหนง่ท่ีต้องท าสม็อค เชน่ ตวัเสือ้ กระเป๋า แขน หรือท่ีเอว การท าสม็อคมี 2 แบบ
คือ การตกแตง่สม็อคด้วยมือและการตกแตง่สม็อคด้วยเคร่ืองจกัร มีลกัษณะการท าแตกตา่งกนั 
แตจ่ะเป็นวิธีใดก็ตาม ก็เร่ิมด้วยการก าหนดจดุต าแหนง่ของแนวสม็อค การตกแตง่สม็อคด้วยมือ 
นิยมใช้ตกแตง่เสือ้ผ้าเดก็ สม็อคเกิดจากการเย็บตะเข็บขนาดเล็กเป็นลวดลายเรขาตณิต โดยใช้
เส้นด้ายโยงเป็นแนว ผ้าท่ีนิยมใช้สว่นใหญ่เป็นผ้าใยธรรมชาต ิเพ่ือต้องการความนุม่และฟองฟขูอง
กระโปรง เสือ้ผ้าเด็กท่ีตกแตง่ด้วยสม็อคมือ จะมีราคาแพงกวา่ตกแตง่ด้วยเคร่ืองจกัร แตอ่ยา่งไรก็
ตามการตกแตง่สม็อคด้วยเคร่ืองจกัร ก็มีความสวยงามเชน่เดียวกบัการตกแตง่ด้วยมือและยงัมี
ราคาถกูกว่าการตกแตง่ด้วยมือ 

การตกแตง่สม็อค นิยมใช้ตกแตง่เสือ้ผ้าเดก็ เพิ่มความนา่รัก อ่อนหวานให้กบัเสือ้ผ้า   
มากขึน้ 



 
   การตกแตง่เสือ้ด้วยสม็อค 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า95 

 
การตกแต่งริมหรือชายเสือ้ผ้า (Shaped edged) 
 การตกแตง่ริมหรือชายเสือ้ผ้าสามารถท าไดทัง้ด้วยมือ และด้วยเคร่ืองจกัร การตกแตง่ริม
เสือ้ผ้ามีหลายรูปแบบ ทัง้รูปทรงแบบสัน้ปละยาวขึน้อยูก่บัความต้องการ หรือให้เหมาะสมกบั
รูปแบบของเสือ้ผ้า นิยมใช้ตกแตง่ชายเสือ้ กระโปรง กางเกง การตกแตง่ริมผ้า สามารถแบง่ออกได้ 
7 รูปแบบ ดงันี ้

1. ริมโค้งหรือชายกรุย (Scallops) เป็นการตกแตง่ริมโค้งแบบมีผ้ากุ๊นหรือมีชายกรุย ท าให้ริม
หรือชายผ้าส าเร็จรูป เหมาะสมกบัเสือ้ผ้ารูปแบบน่ารัก อ่อนหวาน 

2. ริมผกู (Fagoting) เป็นการตกแตง่ริมผ้า โดยการผกูเส้นด้ายของชายเสือ้ผ้าเป็นปม หว่ง 
หรือแบบอ่ืนๆ ผกูให้สัน้ ยาว ให้เหมาะสมกบัความยาวของเสือ้ผ้าได้ตามต้องการ 

3. ริมหยกั (Lettuce edge or marrow edge) เป็นการตกแตง่ให้ริมหรือชายเสือ้ผ้าเป็น
รูปแบบหยกั พลิว้ ฝอย นิยมใช้ตกแตง่ริมชดุเจ้าสาว 

4. ริมผ้าเฉลียงสอดเชือก (Bias cording) เป็นการตกแตง่ริมเสือ้ผ้า ด้วยผ้าเฉลียงแบบสอด
เชือก เพิ่มผิวสมัผสัการโค้งนนูของเชือก นิยมตกแตง่ริมเสือ้ผ้า ท่ีมีเนือ้ผ้าคอ่นข้างแข็ง 

5. ริมถกัโคร์เชร์ (Crochet edge) เป็นการตกแตง่ริมเสือ้ผ้าด้วยการถกัโคร์เชร์ เป็นการถกั
ด้วยมือหรือโคร์เชร์ส าเร็จรูปมาเย็บติดก็ได้ 

6. ริมร้อย ผกู (Wired edge) เป็นการตกแตง่ริมผ้าด้วยวิธีการร้อย ผกู หรือตอ่ลวดลาย
เสือ้ผ้า 

7. ริมตอ่แทรกผ้า (Picot edge) เป็นการตกแตง่ริมเสือ้ผ้า แบบการตอ่ผ้า แทรกผ้า 
เชน่เดียวกบัการเย็บตอ่สาบเสือ้ผ้า 



8. ริมคทัเวิร์ค (Cut work) การเย็บตกแตง่และการเย็บริมให้ส าเร็จในคราวเดียวกนั หรือการ
เย็บสว่นท่ีเปิดออกให้ตดิกนั สามารถเย็บได้ทัง้ด้วยจกัรและมือ นิยมใช้เส้นด้ายท่ีมีสีตา่ง
กบัสีเสือ้ผ้า 

 
  การตกแตง่ริมชายเสือ้ผ้า  

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า96 

 
 
 
 
 
 
การตกแต่งด้วยจีบระบาย (Ruffles) 
 การตกแตง่ด้วยการจีบระบาย หมายถึง การตดัผ้าเป็นเส้น แล้วน ามาเย็บตอ่ริมเสือ้ผ้า 
การตดัผ้าจีบระบายมี 3 ทิศทาง คือ 1). เกรนตามผ้าเฉลียง 2). เกรนตามขวาง ให้มีความกว้าง
ตามต้องการ ความยาวเทา่กบั 4-5 เทา่ ของความยาวต้องการติดระบาย 3). เกรนวงกลม ใช้
ส าหรับระบายพลิว้ในตวั ผ้าท่ีเหมาะส าหรับท าจีบระบาย คือ ต้องเป็นผ้าท่ีมีน า้หนกัเบา บาง และ
สีสดใส สามารถตกแตง่และดดัแปลงให้เหมาะสมกบัรูปแบบเสือ้ผ้าได้ตามต้องการ การตกแตง่
เสือ้ผ้าด้วยจีบระบาย เป็นการตกแตง่ท่ีต้องการให้เสือ้ผ้ามีความอ่อนหวาน น่ารัก และต้องการ
ความนุม่และฟองฟขูองเสือ้ กระโปรง นิยมใช้ตกแตง่เสือ้ผ้าเดก็ สตรี การตกแตง่ด้วยจีบระบายใช้
ตกแตง่ตะเข็บหรือริมผ้า ควรเลือกแนวเกรนผ้าให้เหมาะสม 
 การตกแตง่จีบระบายแนวตรง (Straight ruffle variations) 
 การตกแตง่จีบระบายแนวตรง นิยมใช้ตกแตง่ริมหรือชายเสือ้ กระโปรง ควรตกแตง่ริม
ระบายให้ส าเร็จก่อนการตกแตง่ มีรูปแบบพืน้ฐาน 7 แบบ ดงันี ้



 
1. จีบระบายเส้นตรงธรรมดา (Simple Straight ruffle) 
2. จีบระบายผ้าเฉลียง (Bias ruffle) 
3. จีบระบายพลีท (Pleated ruffle) 
4. จีบระบายวงกลม (Centrally gathered ruffle) 
5. จีบระบายริมส าเร็จ (Edge finished with ruffle) 
6. จีบระบายลกูไม้ (Lace ruffle) 
7. จีบระบายเฉพาะท่ี (Area ruffle) 

 
การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยจีบระบายแนวตรง 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า97 
การตกแต่งจีบระบายแนววงกลม (Circular ruffle) 

การตกแตง่จีบระบายแนววงกลม ใช้ตกแตง่ริมหรือชายกระโปรง เสือ้ ควรตกแตง่ริม
ระบายให้ส าเร็จก่อนการตกแตง่ มีรูปแบบพืน้ฐาน 4 แบบ ดงันี ้

1. จีบระบายวงกลมขนาดใหญ่ (Large ruffle at hem) 
2. จีบระบายวงกลมย้วยไลร่ะดบั (Cascade) 
3. จีบระบายวงกลมกลบัตะเข็บ (Ruffle set into seam) 
4. จีบระบายวงกลมสอดริมผ้า (Circular ruffle with wired edge) 



 
   การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยจีบระบายแนววงกลม 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า98 
 

การตกแต่งด้วยจีบรูด (Fullness) 
 การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยจีบรูด หมายถึง การเพิ่มเนือ้ท่ีผ้า ด้วยการจีบรูด ท าให้เสือ้ผ้ามี
ความฟองฟ ูบานออก มีวิธีการท าได้หลายลกัษณะ คือ 

1. การจีบรูด โดยการเย็บเป็นตาส่ีเหล่ียม ด้วยตีนผีส าหรับเย็บจีบรูดโดยเฉพาะ เย็บลง
บนผ้าตามยาว และเย็บย้อนกลบัให้เกิดตาส่ีเหล่ียมได้มมุฉาก 90 องศา 

2. Gathering Foot คือการจีบรูดเพ่ือเพิ่มเนือ้ท่ีด้วยตีนผี เป็นการเพิ่มจีบผ้าให้เรียบเสมอ
กนัเป็นคู ่ฝีเข็มมีสว่นช่วยให้จีบเทา่กนั 

3. Gathering คือ การจีบรูดเพ่ือเพิ่มเนือ้ท่ี ด้วยวิธีการเย็บจกัรหา่ง 2 แถวแล้วดงึเส้นด้าย
ลา่ง จะเกิดรอยยน่หรือรูด เนือ้ท่ีผ้าเข้ามาอยูร่วมกนั จะได้จีบรูดเล็กน้อย 

4. Gathering คือ การจีบรูดท่ีใช้ตะเข็บเย็บด้วนด้ายเส้นกลม ใช้ฝีเข็มหา่งๆ 
5. Shirring คือ การจีบรูดเพ่ือเพิ่มเนือ้ท่ีมากกวา่ 3 แถวขึน้ไป 
6. Group shirring คือ การจีบรูดเป็นแถวระยะห่างเทา่ๆกนั จนเป็นแนวรูดกว้าง 
7. Tucked shirring คือ การจีบรูด 2 ริมเทา่ๆกนั 
8. Corded shirring คือ การเย็บรูดตามเกลียวเชือกเป็นจีบเพิ่มเนือ้ท่ี การรูดแบบนีใ้ช้

ตกแตง่เสือ้ผ้า บริเวณรอบคอ ปลายแขน รอบคอ รอบใต้อก 
การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการจีบรูดสามารถเพิ่มความบาน ฟองฟ ู นิยมตกแตง่เสือ้ผ้าสตรี 

เดก็ รูปแบบสวยงาม อ่อนหวาน นา่รัก 



 
   การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยจีบรูด 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า99 

 
การตกแต่งด้วยการตีเกล็ด (Tucking) 
 การตกแตง่ด้วยการตีเกล็ด หมายถึง การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยวิธีการเย็บผ้าเป็นแนวเส้นตรง 
ให้ชิดแนวสนัทบ จะเย็บตีเกล็ดยาว หรือสัน้ เล็ก ใหญ่ ได้ตามต้องการ หรือจะตีเกล็ดกากบาท หรือ
เส้นขวาง เส้นทแยงมมุก็ได้ ใช้ตกแตง่บริเวณคอเสือ้ แนวกระโปรง หน้าอก สง่เสริมให้เสือ้ผ้าดู
สวยงามยิ่งขึน้ 
การตกแตง่ด้วยการตีเกล็ด สามารถท าได้ 6 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ตีเกล็ดถ่ี (Pin tucking) 
2. ตีเกล็ดแนวตามยาว (Vertical tucking) 
3. ตีเกล็ดแนวทแยง (Diagonal tucking) 
4. ตีเกล็ดแนวตามขวาง (Horizontal tucking) 
5. ตีเกล็ดด้วยความร้อน (Heat tucking) 
6. ตีเกล็ดด้านข้าง (Side tucking) 

 
 

การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการตีเกล็ดบนเสือ้ผ้า 
ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า100 

การตกแต่งด้วยการต่อผ้า (Patch work) 
 การตกแตง่ด้วยการตอ่ผ้า หมายถึง การตอ่ผ้าชิน้เล็กๆท่ีมีสีแตกตา่งกนั เพ่ือใช้ตกแตง่
เสือ้ผ้าท่ีเป็นงานตกแตง่และดดัแปลงเสือ้ผ้าอีกรูปแบบหนึง่ ท่ีต้องอาศยัศลิปะและฝีมือผสมกนั 
การตอ่ผ้ามีมานานตัง้แตก่ลางศตวรรษท่ี 12 ก่อนนัน้เป็นการน าเศษผ้ามาตอ่กนั เพ่ือน ามาใช้ให้



เป็นประโยชน์ได้ จนกระทัง่ถึงปัจจบุนัการตอ่ผ้าอยา่งมีศิลปะ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตกแตง่
เสือ้ผ้า จะท าให้เสือ้ผ้าเก๋ สวยงามนา่สนใจ และเพิ่มคณุคา่มากยิ่งขึน้ การตอ่ผ้าสว่นใหญ่ จะนิยม
ตอ่เป็นรูปเรขาคณิต เพราะง่ายตอ่การเก็บริมผ้าให้สวยงาม และง่ายตอ่การตอ่ผ้าด้วย เชน่ 
ส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดั สามเหล่ียมด้านเทา่ ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ครัง้วงกลมและ รูปหกเหล่ียม ยิ่งรูปทรง
ตอ่ยากเทา่ใด ก็ยิ่งนา่สนใจมากกวา่แบบอ่ืนๆ การตอ่ผ้าเพ่ือการตกแตง่เสือ้ผ้า คนไทยบางกลุม่จะ
นิยมมาก และน าฝึกให้เกิดทกัษะ จนกลายเป็นศลิปะประจ าหมูบ้่าน เชน่ ชาวไทยโซง่ แม้วและกระ
เหร่ียง เป็นต้น และมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ คือ นิยมตอ่ผ้าสีสดๆ ลงบนผ้าฝา้ยพืน้สีด า 
สีน า้เงินเข้มหรือกรมทา่ ท่ีทอมือเอง ซึง่เป็นผ้าท่ีมีความสวยงามมาก แล้วน าผ้าท่ีตอ่ลวดลายแล้ว
มาตอ่ตกแตง่บนตวัเสือ้ บริเวณสาบเสือ้ คอเสือ้ ขอบปลายแขน กลางเสือ้ด้านหลงั ชายเสือ้ เชิง
ผ้านุง่ และผ้าคาดเอว ฯลฯ หรือบางครัง้เรียกวา่ Appliqué เป็นการตกแตง่ชิน้ผ้า โดยมีรูปแบบมา
จากการเย็บและใช้ตะเข็บ ให้เป็นรูปทรงกราฟิก เพ่ือให้เป็นผ้า 3 มิต ิและมีน า้หนกัเบา 

 
การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการตอ่ผ้า 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า101 

 
การตกแต่งด้วยไส้ไก่ (Roulean work) 
 การตกแตง่ด้วยไส้ไก่ ผ้าไส้ไก่ หมายถึง การตกแตง่ด้วยผ้าท่ีตดัเป็นเส้นๆ ตามแนวผ้าเกรน
เฉลียง เพ่ือต้องการให้ผ้าไส้ไก่ยืดหยุ่นได้ สะดวกในการตกแตง่และประดิษฐ์เป็นลวดลายตาม
ต้องการ กลา่วคือ ผ้าท่ีใช้ท าไส้ไก่จะตดัเป็นเส้นขนาดเล็กหรือใหญ่ตามความต้องการ เสร็จแล้ว
น าไปรีดเป็นเส้นทบ เย็บด้วยจกัร โดยให้หา่งจากเส้นสนัทบตามขนาดของเส้นไส้ไก่ตามต้องการ 
สว่นใหญ่นิยมเส้นขนาด 0.5 ซ.ม. เสร็จแล้วตดัริมผ้าให้เล็กได้ ไส้ไก่ออ่น หรือตดัริมตะเข็บให้ใหญ่ 
จะได้เป็นไส้ไก่แข็ง กลบัเส้นไส้ไก่ออกมา เพ่ือเก็บตะเข็บผ้าไว้ด้านใน จะใช้เข็มสอยหรือท่ีกลบัไส้ไก่
เป็นอปุกรณ์กลบัก็ได้ การใช้ไส้ไก่ตกแตง่เสือ้ผ้ามีหลายลกัษณะ คือ 



1. Inset trimming คือ การใช้ไส้ไก่เส้นเดี่ยว มาตกแตง่บริเวณชายเสือ้ผ้า 
2. การใช้ไส้ไก่ 3 เส้นถกัเป็นเปียตกแตง่บนเสือ้ผ้า จะใช้ไส้ไก่สีเดียวกบัเสือ้ผ้า หรือใช้ไส้

ไก่ตา่งสีกนัก็ได้ตามต้องการ หรือใช้ไส้ไก่ขดเป็นลวดลาย เป็นหว่งคล้องกระดมุ (Cord 
loop) 

3. Frog fastening คือ ใช้ท ากระดกุจีน โดยการขดเป็นกระดมุแบบตา่งๆตามต้องการ 
จะใช้เส้นเดี่ยว หรือเส้นคู ่ เรียกวา่ Twisted cord armament หรือเป็นกระดมุจีนแบบ
หว่ง เรียกว่า Frog mad of loops 

4. ใช้ไส้ไก่ท าเป็นปล้องเล็กๆ นิยมใช้ไส้ไก่ออ่น รีดให้แบน ผ้าท่ีใช้เย็บไส้ไก่ต้องเป็นผ้าท่ี
ไมย่บัง่าย เสร็จแล้วขดเป็นลวดลาย สอยตรึงด้วยด้ายหรือไหมสวยๆ จะได้การตกแตง่
คล้ายลายฉลเุหมือนลกูไม้ 

 
 

การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยไส้ไก่ 
ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า102 

 
การตกแต่งด้วยการแทรกผ้า (Godet) 
 การตกแตง่ด้วยการแทรกผ้า หมายถึง การน าผ้าตา่งชิน้ตา่งขนาดมาเพิ่มเข้าไปในเนือ้ท่ีผ้า
เดมิ เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งบนเสือ้ผ้า นิยมมากในการตกแตง่กบักระโปรง แขน
เสือ้ เป็นการตกแตง่ท าให้เนือ้ท่ีผ้าฟองฟู 
 นิยมมากในปี 1930 โดยใช้แทรกผ้าในกระโปรงยาว ช่วงชาย อาจแทรกด้วยผ้าเฉลียง ผ้าสี 
ตามตะเข็บ เพ่ือให้ปลายบาน หรือเรียกวา่ ทรงปลายบายแบบหางปลา มีลกัษณะการแทรกผ้าได้
หลายแบบ คือ 

1. การแทรกผ้ารูปทรงตา่งๆ (Shaped godet) เชน่ รูปสามเหล่ียมตรงรอยตะเข็บ หรือ
ต าแหนง่ท่ีต้องการแทรกผ้า หรือแทรกผ้าแบบโค้ง การท าแบบนี ้ ต้องตดัผ้าออกจาก
กระโปรงท่ีต้องการตอ่ เป็นรูปโค้งตามต้องการ 



2. การแทรกเป็นหางปลา (Tail godet) การแทรกแบบนี ้ ต้องจบัผ้าให้ตัง้ตรงตามแนว
ยาว แล้วตดัผ้าท่ีต้องการน ามาแทรกเป็นรูปวงกลม อาจใช้ผ้าตา่งสีกนัก็ได้ แล้วน ามา
เย็บติดกนั ก็จะได้เสือ้ผ้าท่ีย้วยบานตามต้องการ 

 
การตกแตง่กระโปรงด้วยการแทรกผ้า 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า103 

 
การตกแต่งด้วยการเยบ็สัก (Quilting) 
 การตกแตง่ด้วยการเย็บสกั คือ การเย็บผ้า 2 ชิน้ หรือมากกวา่ซ้อนกนั มีวสัดนุุม่ๆใสไ่ว้ตรง
กลาง เม่ือเย็บตะเข็บจกัรจะเป็นรอบลกึลงไป สว่นท่ีไมไ่ด้เย็บจะนนูขึน้ ท าให้เกิดเป็นลวดลาย
ส าหรับใช้ตกแตง่เสือ้ผ้า มี 3 รูปแบบ คือ 

1. การเย็บสกัลายรัว้ (Rail quilt) 
2. การเย็บสกัลายตาข่ายหรือลวดกรงไก่ (Chicken wire) 
3. การเย็บสกัลวดลายแปลกตา (Novelty pattern) 

 
   การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการเย็บสกั 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า104 
การตกแต่งด้วยการจับจีบ (Pleats) 
 การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการจบัจีบ หมายถึง การจบัผ้า พบัผ้า มาซ้อนกนั โดยใช้ความร้อน
เป็นตวัช่วย ฉะนัน้ควรเลือกผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยสงัเคราะห์ เพราะมีคณุสมบตัไิมท่นตอ่ความร้อน 
สามารถจบัจีบได้ง่าย และทนตอ่การซกั การท าความสะอาด การจบัจีบแบง่ออกได้เป็น 4 ชนิด 
ดงันี ้

1. จีบใบมีด (Knife straight) 



2. จีบกลอ่ง (Box pleat) 
3. จีบหนงัหีบเพลง (Accordion, crystal) 
4. จีบนายชา่ง (Engineered) 

 
การตกแตง่กระโปรงด้วยการจบัจีบแบบตา่ง ๆ 

ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า105 

 
การตกแต่งด้วยการระบายสี (Airbrush and hand painting) 
 การตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยการระบายสีด้วยมือบนเสือ้ผ้า นิยมตกแตง่เสือ้ผ้าประเภทท่ี
ต้องการงานฝีมือ มีราคาแพงมาก ผ้าท่ีผลิตสว่นใหญ่นิยมผ้าเส้นใยธรรมชาติ เพราะมีคณุสมบตัิ
ดดูซมึความชืน้หรือสีได้ดี สามารถระบายสีได้ง่าย และได้สีสดใส 
 การท าบาตกิ เป็นการตกแตง่ผ้าด้วยการระบายสีเชน่กนั แตมี่เทคนิคและขัน้ตอนการท า
ยุง่ยากกวา่ เป็นเทคนิคการตกแตง่ผ้าของชาวภาคใต้ นิยมลวดลายท่ีเป็นธรรมชาติ เชน่ ดอกไม้ 
ใบไม้ ทะเล สตัว์น า้ ฯลฯ และมีราคาแพงเชน่กนั 

 
การตกแตง่เสือ้สตรีด้วยการระบายสี 



ท่ีมา  :   วสัดท่ีุใช้ผลิตและตกแตง่เสือ้ผ้า : หน้า106 
 
การเดรปผ้า ( Draping ) 
 การเดรปผ้านัน้จะท าบนล าตวั เพ่ือสร้างลอยพบัท่ีตืน้และนิ่มนวลบนเสือ้ผ้าและจะยึดโดย
ใช้รอยเย็บแบบซอ่น ตอ่จากนัน้จะยดึตดิกบัซบัใน ( Lining ) ผ้าท่ีใช้ต้องตดัแบบผ้าเฉลียง และเป็น
ผ้าเนือ้นิ่ม เชน่ ผ้าเครป ผ้าเจอร์ซ่ี  ผ้าชิฟฟอน ผ้าซาตนิ เป็นต้น 
 
การปักลูกปัด (Beading) 
 ลกูปัดนัน้ท าจากวสัดท่ีุหลากหลาย มีทัง้ท าจากแก้ว คริสตลั พลอยเทียม มกุ เล่ือม แผน่
โลหะ 
 
การใช้ลูกไม้ (Lace) ตกแต่ง 
 ผลิตจากเส้นด้าย น ามาถกัทอเป็นลวดลาย ลกูไม้มีทัง้ท าจากไหม ฝา้ย ป่าน ไนลอนและ
โพลีเอสเตอร์ ลกูไม้อาจเป็นผ้าทัง้ผืน หรือเป็นแถบเส้นส าหรับตกแตง่ 
 
สิ่งยดึตดิ และ เคร่ืองเกาะเก่ียว (Opening Fastening) 
 การสวมใสเ่สือ้ผ้า จ าเป็นท่ีจะต้องมีจดุเปิดไว้ส าหรับถอดเข้าออก เพราะฉะนัน้เคร่ืองเกาะ
เก่ียวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองเกาะเก่ียวนัน้ต้องเหมาะสมกบัเสือ้ผ้า 
วตัถปุระสงค์ และบริเวณท่ีจะเลือกใช้ 
 มีลกัษณะตา่งๆกนั ดงันี ้

- โบว์ และการผกู (Bows and Ties) อาจท าจากแถบผ้า โบว์ สายถกั (Braid) 
- หว่ง หรือหวัเข็มขดั (Buckles) 
- กระดมุ (Button) 
- แถบ (Tabs) ใช้ยดึเข็มขดัหรือไว้ตกแตง่เคร่ืองแตง่กาย 
- อินทรธน ู(Epaulettes) 
- แถบพลาสตกิ ส าหรับรัด (Grip Fasteners) 
- ตะขอ และหว่ง (Hook and Eye) 
- การร้อยเชือก (Lancing) 
- ซิป (Zipper) 
- กระดมุแป๊ะ (Studs and Snaps) 

 
เทคนิคการตกแต่ง ลักษณะเทคนิค คุณสมบัตขิอเทคนิค 



1. การตกแตง่ด้วยตะเข็บ 

 

สามารถเย็บได้ด้วยมือ และ
เคร่ืองจกัร นิยมตกแตง่ตามริม
ตะเข็บบนเสือ้ผ้า  ความ
สวยงามอาจเกิดจากเส้นด้ายท่ี
น ามาใช้เย็บอีกด้วย 

ชว่ยเพิ่มจดุเดน่ให้กบัเสือ้ผ้า 
และชว่ยในการท าให้เสือ้ผ้าดู
เข้ารูปเข้าทรงมากขึน้ 

2. การตกแตง่ด้วยสม็อค 

 

เกิดจากการเย็บตะเข็บขนาด
เล็กเป็นลวดลายเรขาคณิต 
โดยใช้เส้นด้ายโยงเป็นแนว 

ชว่ยเพิ่มให้เสือ้ผ้ามีความนุม่
และฟองฟ ู 

3. การตกแตง่ด้วยจีบระบาย       
หรือจีบรูด 

 

 เป็นการตดัผ้าเป็นเส้นแล้ว
น ามาเย็บตอ่ริมเสือ้ผ้า ผ้าท่ีมี
ความเหมาะสมจะต้องมี
น า้หนกัเบาบาง 

 

 

ชว่ยให้เสือ้ผ้าดมีูความ
ออ่นหวาน นา่รัก ดนูุม่และพอง
ฟ ู

4. การตกแตง่ด้วยการตีเกล็ด 

 

การต้องแตง่เสือ้ผ้าด้วยการ
เย็บผ้าเป็นเส้นแนวตรง ให้ชิด
แนวสนัทบ และเย็บตีเกล็ดสัน้
หรือยาวได้ตามต้องการ 

ชว่ยเสริมให้เสือ้ผ้าดสูวยงาม
และมีความนา่สนใจยิ่งขึน้ 
บางครัง้ชว่ยเสริมในการอ า
พรางสรีระ 

5.  การตกแตง่ด้วยใสไ่ก่ 

 

การตดัผ้าเป็นเส้น ๆ ตามแนว
ผ้าเกรนเฉลียงเพื่อต้องการ
ความยืดหยุ่น เส้นแล้วน าไปรีด
สนัทบแล้วเย็บกดก่อนรูโกลบั
ออกมา 

ชว่ยเสริมในการตกแตง่เสือ้ผ้า
ให้มีความน่าสนใจมากขึน้ 
นิยมน ามาท าสายคล้องไหล ่
หรือตกแตง่เสือ้ขดไปมา 

6. การตกแตง่ด้วยการแทรกผ้า 

 

การน าผ้าชิน้ตา่ง ๆ มาเพิ่มเข้า
ไปในเนือ้ผ้าเดมิ เป็นการ
ตกแตง่เพ่ือให้เกิดความบาน
หรือพองฟู 

เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิด
ความแตกตา่งบนเสือ้ผ้านิยม
แทรกชายกระโปรงหรือแขน
เสือ้ให้มีลกัษณะบานออก 



7. การตกแตง่ด้วยการเย็บสกั 

 

การเย็บผ้า 2 ชิน้ หรือมากกว่า
ซ้อนกนั เพ่ือให้เกิดความพอฟู
หรือนนูขึน้ 

เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิด
ความนา่สนใจ และลวดลาย
ตา่ง ๆ ขึน้ 

8. การตกแตง่ด้วยการจบัจีบ 

 

เป็นการ พบัผ้ามาซ้อนกนั โดย
ใช้ความร้อนเป็นตวัช่วยในการ
อกัให้อยูท่รง นิยมใช้ผ้าใย
สงัเคราะห์เพราะจะทนตอ่
ความร้อนได้ดี  

เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามและนา่สนใจ
มากขึน้ 

9. การตกแตง่ด้วยการจบัเดรป 

 

การจบัผ้าบนล าตวั เพ่ือสร้าง
ลอยพบัท่ีต่ืนและนิ่มนวลบน
เสือ้ผ้า นิยมตดัแบบผ้าเฉลียง
เพราะจะได้ความนุม่และพริว้
ไหวกวา่ 

เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามและความ
นา่สนใจ เหมาะกบัการท าชดุ
ราตรีอยา่งมาก 

10. การตกแตง่ด้วยลกูไม้ 

 

การน าลกูไม้มาตกแตง่ตามเชิง
หรือชายขอบเคร่ืองแตง่กาย
อาจเป็นผ้าทัง้ผืนหรือเป็นเชิงก็
ได้ 

เป็นการตกแตง่เพ่ือให้เกิด
ความสวยงามดอูอ่นหวาน 
นา่รัก 

 
 


