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__________________________________________________________________
เนือ้ ผ้ าและเทคนิคการตกแต่ งเสือ้ ผ้ าที่เหมาะสมกับการออกแบบเครื่องแต่ งกายสตรี
ในการออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย นักออกแบบควรพิจารณาหลักการเลือกใช้ ผ้าเพื่อให้
สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการออกแบบได้ การเลือกผ้ าเพื่อให้ เหมาะสมกับแบบเสื ้อ มี
หลักในการพิจารณาอยู่ 3 ประการคือ
1 พิจารณาจากความเหมาะสมของโอกาสที่ใช้ ในการเลือกผ้ าเพื่อใช้ ในการ
ออกแบบควรพิจารณาความเหมาะสมของโอกาสที่ใช้ เช่น เมื่อต้ องการออกแบบเสื ้อผ้ าสาหรับฤดู
หนาว ประเภทเสื ้อโค้ ท หรื อเสื ้อกันหนาว ผ้ าที่ใช้ ควรเป็ นผ้ าประเภทเนื ้อหนา ทอเนื ้อแน่นไม่มีชอ่ ง
ให้ อากาศผ่านทะลุได้ ง่าย เช่น ผ้ าขนสัตว์ เพื่อช่วยป้องกันอากาศที่หนาวเย็น และยังสามารถเก็บ
ไออุน่ จากร่างกายไว้ ได้ ดีอีกด้ วย ในการออกแบบเสื ้อผ้ าสาหรับใช้ ในฤดูร้อน ควรเลือกผ้ าประเภท
บางเบา สามารถถ่ายเทอากาศได้ ดี ไม่ทาให้ เกิดความอบอ้ าว หรื อเหนอะหนะเพราะคราบเหงื่อ
ไคล ควรเลือกใช้ ผ้าที่ทอจากเส้ นใยธรรมชาติของพืช เช่น ผ้ าฝ้าย ผ้ าลินิน เป็ นต้ น ส่วนผ้ าประเภท
ที่มีเนื ้อหยาบ ทอห่างๆ ผิวสัมผัสเป็ นปุ่ มปม ง่ายต่อการหลุดลุย่ เมื่อถูกสะกิด เหมาะสาหรับใช้ เป็ น
เสื ้อผ้ าประเภทลาลอง ใช้ ฉาบฉวยมากกว่าที่จะใช้ เป็ นเสื ้อผ้ าชุดทางานที่ต้องใช้ เป็ นประจา ส่วนผ้ า
ประเภทที่มีลกั ษณะหรูหราอยูใ่ นตัวเอง ประเภทผ้ าที่ทาจากเส้ นใยสังเคราะห์ เช่น แอซิเทต ผลิต
เป็ นผ้ าชนิดที่มีความมันเงาและบางเบา ได้ แก่ ผ้ าแพร ผ้ าต่วน และผ้ าทาฟต้ า เป็ นต้ น ถ้ าเป็ นผ้ าที่
ทาจากเส้ นใยธรรมชาติได้ แก่ ผ้ าไหม ผ้ าลักษณะที่กล่าวมานี ้เหมาะสาหรับใช้ เป็ น เสื ้อผ้ าชุดราตรี
หรื อชุดที่ใช้ ในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 พิจารณาจากลวดลายผ้ า สาหรับนักออกแบบเสื ้อผ้ าที่ยงั ไม่มีประสบการณ์มากพอ
การเลือกผ้ าอาจเป็ นปัญหาได้ เนื่องจากทฤษฏีเกี่ยวกับผ้ าเป็ นทฤษฏีที่คอ่ นข้ างล ้าลึก นักออกแบบ
ควรพิถีพิถนั ในการเลือกเนื ้อผ้ าและลวดลายของผ้ าให้ มาก
การเลือกผ้ าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
ออกแบบ ถ้ าเลือกใช้ ผ้าได้ เหมาะสมจะทาให้ การออกแบบง่ายขึ ้น ลักษณะของลายผ้ าแบ่งได้ เป็ น 5
ประเภท คือ

- ผ้ าพื ้น (Plain Fabrics) ผ้ าพื ้นเป็ นผ้ าที่ไม่มีลวดลายใดๆ มีสีให้ เลือกมากมายมี
ลักษณะพื ้นผิวที่แตกต่างกันให้ เลือกใช้ ผ้ าพื ้นมักจะดึงดูดความสนใจได้ น้อยกว่าผ้ าที่มีลวดลายแต่
ในปัจจุบนั ผู้ผลิตได้ ผลิตผ้ าพื ้นที่มีสีสวยงาม และมีเนื ้อผ้ าแปลกตาน่าสนใจมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน ใน
การออกแบบเสื ้อผ้ าบางครัง้ อาจใช้ ผ้าพื ้นเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ ผ้าหลายสีก็สามารถออกแบบได้
สวยงาม ในการตัดเย็บผ้ าพื ้นจะต้ องพิถีพิถนั มากกว่าผ้ าลาย เพราะจะมองเห็นตะเข็บได้ ชดั เจน
หากตัดเย็บประณีตจะดูสวยงาม แต่ถ้าตัดเย็บไม่ดีงานชิ ้นนันจะด้
้ อยคุณค่าไปอย่างเห็นได้ ชดั
- ผ้ าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) หมายถึง ผ้ าซึง่ มีลายเกิดจากการใช้ เส้ น
ประกอบเป็ นรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี เส้ นตรง เส้ นโค้ ง และเส้ นตัดกัน
เป็ นต้ น จากรูปทรงและเส้ นต่างๆ เหล่านี ้ นามาจัดองค์ประกอบให้ สวยงามโดยกาหนดสีสนั ลงไป
ผ้ าลายเรขาคณิตมีมากมาย ทังลายเล็
้
ก ลายใหญ่ ลายเริ่ มแรกของผ้ าลายเรขาคณิต ประกอบด้ วย
ผ้ าลายทางตัง้ ผ้ าลายทางขวาง และผ้ าตา ซึง่ เป็ นลายเริ่มแรกของผ้ าลายเรขาคณิต ก่อนที่จะมีการ
พัฒนาไปสูล่ ายเรขาคณิตรูปแบบอื่นๆ ตามที่นกั ออกแบบลายผ้ าสร้ างสรรค์ขึ ้น ผ้ าลายเรขาคณิตมี
2 ประเภท คือ
1. ประเภทลายในโครงสร้ างผ้ า ผ้ าประเภทนี ้ลายจะเกิดจากการทอ หรื อการถักให้
กลายเป็ นลายเรขาคณิตในโครงสร้ างของผ้ า ผ้ าประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะมีเนื ้อหนาซึง่ เกิดจากการทอ
หรื อการถัก
2. ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนื ้อผ้ า ผ้ าประเภทนี ้เกิดจากการที่นกั ออกแบบลายผ้ า
ออกแบบลายพิมพ์ลงบนผืนผ้ า ลายผ้ าประเภทนี ้เรี ยกว่า ลายนอกโครงสร้ าง เมื่อใช้ ไปนานๆ สีอาจ
ซีดจางลง กลายเป็ นผ้ าพื ้นธรรมดา ลายไม่ทนทานเท่าผ้ าที่มีลายในโครงสร้ าง
ในการออกแบบโดยใช้ ผ้าลายทาง จะต้ องระมัดระวังในเรื่ องของความสม่าเสมอ การ
กะระยะช่องไฟ และเกรนผ้ าที่ใช้ โดยเฉพาะผ้ าลายทางที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งต้ องเพิ่มความระมัดระวัง
ในการออกแบบ และการวางแบบตัดให้ มากยิ่งขึ ้น ผ้ าลายตารางก็เช่นกัน ถ้ าเป็ นลายตาเล็กปัญหา
ในเรื่ องการต่อลายให้ สมดุลจะมีน้อยกว่าผ้ าตาใหญ่ ผ้ าตาใหญ่สว่ นมาก แถบลายในแนวเส้ นด้ าย
ยืนมักถี่กว่าแถบลาย ในแนวเส้ นด้ ายพุง่ ดังนันผ้
้ าตาใหญ่ลายจะไม่เป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสแท้ จึงไม่
เหมาะสมที่จะใช้ ในเกรนเฉลียง
- ผ้ าลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) ผ้ าลายธรรมชาติเป็ นผ้ าที่นกั ออกแบบ
ลายผ้ า ได้ แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เช่น คน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ผ้ าลาย

ธรรมชาติที่นิยมนามาใช้ ในงานออกแบบเสื ้อผ้ า คือ ผ้ าลายใบไม้ และดอกไม้ รวมทังลายรู
้
ปสัตว์
ต่างๆ ลายประเภทนี ้จะมีสีหลายสีในชิ ้นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะมีสีสนั ที่เลียนแบบสีของธรรมชาติ
- ผ้ าลายรวม (Conventional Patterns) ผ้ าลายรวมเกิดจากการรวมลายเรขาคณิต
กัลป์ ลายธรรมชาติไว้ ในผืนเดียวกัน ทาให้ ได้ ลายผ้ าที่มีเสน่ห์และมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ ้นผ้ าฝ้าย
ที่พิมพ์ลายรวมเป็ นผ้ าที่นา่ สนใจ เพราะลายรวมนี ้สามารถลวงตาให้ ผ้าดูมีคา่ ขึ ้นได้ ทาให้ โอกาสที่
จะใช้ มีมากขึ ้นกว่าผ้ าฝ้ายที่พิมพ์ลายธรรมชาติ และใช้ สีธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
- ผ้ าลายจุด (Dots and Spots) ผ้ าจุดเป็ นผ้ าที่ให้ ความรู้สกึ แข็งที่สดุ ในจานวน
ผ้ าลายทังหมดที
้
่กล่าวมาแล้ ว แต่ถึงกระนัน้ ผ้ าลายจุดก็บง่ บอกถึงความรู้สกึ ร่าเริงเบิกบานและ
อ่อนหวาน สง่างามอยูใ่ นตัว การใช้ ผ้าจุดถ้ าใช้ มากเกินไปอาจทาให้ ดไู ม่สวย ควรใช้ ในจานวนที่
พอเหมาะ ผ้ าลายจุดที่มีขนาดของจุดใหญ่ จะให้ ความรู้สกึ แข็งมากกว่าขนาดของจุดที่เล็กกว่าผ้ า
จุดที่มีจาหน่ายในปัจจุบนั มีขนาดและสีสนั มากมาย ให้ เลือกใช้ ได้ ตามความเหมาะสม
ฉะนันในการพิ
้
จารณาเลือกลวดลายผ้ า ควรพิจารณาทังโครงสร้
้
างและขนาดของ
ลวดลายว่าผ้ าที่มีลวดลายตามทางยาวผ้ านัน้ เป็ นลวดลายแนวขวาง ลวดลายแนวตังหรื
้ อลวดลาย
อิสระ ควรเลือกลวดลายผ้ าให้ เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่
3 พิจารณาจากผิวสัมผัสของผ้ า (Texture) เมื่อต้ องการทราบผิวสัมผัสที่แท้ จริงของ
วัสดุตา่ งๆ จะต้ องมีการจับต้ อง จึงจะรู้ได้ วา่ เป็ นลักษณะผิวสัมผัสอย่างใด ผิวสัมผัสของผ้ าใน
ปัจจุบนั มีมากมาย ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตผ้ า แต่อย่างไรก็ตามลักษณะ
ของผิวสัมผัสแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
- แบ่งตามความนุม่ และความกระด้ าง สามารถแบ่งตามการใช้ งานได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ชนิดนุม่ มาก เช่น ผ้ าเครป นิยมใช้ สาหรับเสื ้อผ้ าที่ออกแบบให้ มีเส้ นกรอบนอกแบบ
พิเศษ เช่น บานหรื อพองมากๆ
2. ชนิดปานกลาง เช่น ผ้ าไหม นิยมใช้ สาหรับเสื ้อผ้ าที่ออกแบบให้ มีเส้ นกรอบนอก
แบบปกติ
3. ชนิดกระด้ างมาก เช่น ผ้ าทาฟต้ า นิยมใช้ สาหรับเสื ้อผ้ าที่ออกแบบให้ มีเส้ นกรอบ
นอกแบบพิเศษ เช่นเดียวกันกับชนิดนุม่ มาก

- แบ่งตามความหนาและความบาง ผ้ าบางชนิดนอกจากจะมีความหนาบางต่างกัน
แล้ ว ยังมีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันด้ วย เช่น ผ้ าไหมเนื ้อบาง บางชนิดอาจมีผิวสัมผัสกระด้ างพอๆ กับ
ผ้ าออแกนซ่าก็ได้ แต่ผ้าเนื ้อบาง บางชนิดก็อาจมีผิวสัมผัสนุม่ เหมือนผ้ าชีฟอง ในขณะที่ผ้าไหมเนื ้อ
หนา ก็มีผิวสัมผัสที่แข็งกระด้ าง และผิวสัมผัสที่อ่อนนุม่ เช่นเดียวกัน เป็ นต้ น
ตัวอย่ างของผ้ าที่มีความเหมาะสมต่ อการนามาตัดเย็บเสือ้ ผ้ า
ผ้ าที่ใช้ ในการตัดเย็บเสื ้อผ้ านันมี
้ หลากหลายชนิดนักออกแบบจาเป็ นต้ องเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับรูปแบบของงานนันๆ
้ เพื่อให้ ชดุ ออกมาตรงตามแบบที่ต้องการ(Hosegood, B: 1996)
1. Poplin เป็ นผ้ าเนื ้อละเอียดทาตามเส้ นใยฝ้าย พื ้นผิวเรี ยบ บอบบาง เหมาะสาหรับทาเสื ้อ
สตรี (Blouse) หรื อชุดกระโปรง (Dress)
2. Voile ผ้ าบางน ้าหนักเบา ทาจากเส้ นใยฝ้าย พื ้นผิวเรี ยบ บอบบาง เหมาะสาหรับทาเสื ้อ
สตรี ชุดเด็ก ชุดประโปรง
3. Cotton Lace ใช้ ตกแต่งบนเสื ้อผ้ า
4. Broderie Anglaise เป็ นผ้ าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ มีการตกแต่งเจาะรูเป็ นลวดลายต่างๆ
เช่น ดอกไม้ ใช่สาหรับตัดชุดกระโปรง หรื อชุดนอน
5. Damask เป็ นผ้ ามีลวดลายดอกไม้ ที่ทอแบบซาติน ให้ เกิดความเหลือบเงา ลงบนผ้ าพื ้นที่มี
สีเดียวกัน เหมาะสาหรับทาแจ๊ กเก็ต
6. Satin เป็ นผ้ าพื ้นเรี ยบ มันวาว มีหลายน ้าหนัก เหมาะสาหรับทาชุดกระโปรง และชุดราตรี
7. Taffeta ผ้ าพื ้นมันเรี ยบ มันวาว อยูท่ รงตัวได้ ดี ยับง่าย เหมาะสาหรับชุดกระโปรง แจ๊ กเก็ต
ชุดแต่งงาน ชุดราตรี
8. Organza เนื ้อผ้ าบางมาก โปร่งแสง แข็ง คงตัว ใช้ สาหรับตกแต่ง ดอกไม้ ประดิษฐ์ หรื อทา
เสื ้อผ้ าที่มีความหลวม ไม่รัดตัว
9. Crepe De Chine ผ้ าที่มีพื ้นเรี ยบ มันวาว ทิ ้งตัวได้ ดี ใช้ ทาชุดราตรี เสื ้อสตรี ชุดนอน
10. Velvet ผ้ ากามะหยี่ ให้ ความรู้สกึ หรูหรา เหมาะสาหรับชุดราตรี
11. Chiffon ผ้ ามีเนื ้อบาง ทิ ้งตัวได้ ดี เหมาะสาหรับชุดราตรี เสื ้อสตรี ชุดชันใน
้
12. Habutai ผ้ าไหมเนื ้อนิ่ม เหมาะสาหรับทาชุดกระโปรง เสื ้อสตรี หรื อทาเป็ นชันใน
้
13. Georgette ผ้ าเนื ้อบาง นิ่ม คล้ ายผ้ าชิฟฟ่ อน แต่มีความทึบกว่า เหมาะทาเสื ้อสตรี ชุด
กระโปรง
14. Jacquard เป็ นผ้ าที่มีลายทัง้ 2 ด้ าน มักเป็ นลายดอกไม้ เหมาะสาหรับทาสูท แจ๊ กเก็ต
กระโปรง

15. Tulle, Net เป็ นผ้ ายืดตาข่าย ผ้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีจะมีเนื ้อนิ่ม และคืนตัวได้ ดี มีความยืดหยุ่น
สูง ใช้ สาหรับทาชุดชันใน
้ หรื อทาเสื ้อผ้ าที่ต้องการให้ มีวสั ดุอื่นๆมาตกแต่งบนพื ้นผิว
16. Lame ผ้ าเนื ้อเรี ยบ ลื่น มันวาว ทาจากเส้ นใยโลหะ เหมาะสาหรับชุดราตรี
17. Sequin Fabric ผ้ าบาง โดยมีเลื่อมปักแบบสาเร็จทังผื
้ น ใช้ ทาชุดราตรี

ชนิดผ้ า
1. ผ้ าไหม ( Silk )

ลักษณะเนือ้ ผ้ า
คุณสมบัตขิ องผ้ า
สามารถระบายอากาศได้ ดี มี มีทงแบบที
ั้
่ด้านและเคลือบเงา
เส้ นใยที่ทอจากเส้ นใย
คุณสมบัตคิ งรูป แต่ก่อนใช้
ธรรมชาติ เนื ้อผ้ าไม่หนาไม่บาง ต้ องทาการอบก่อน
เหมาะกับงานที่มีรูปทรงปกติ

2. ผ้ าลินิน ( Lenin )

เป็ นผ้ าที่ผลิตจากเส้ นใย
ธรรมชาติ สามารถระบาย
อากาศได้ ดี เหมาะกับงานที่มี
รูปทรงปกติ

มีความมันด้ านไม่เงามาก
เพราะเกิดจากการทอเส้ นใย
ธรรมชาติ เนื ้อผ้ าคงรูป

3. ผ้ าชีฟอน ( Chiffon )

มีลกั ษณะบางเบา ทิ ้งตัวได้ ดี
เหมาะกับงานที่มีรูปทรงปกติ
และต้ องการความพริว้ ไหว

มีความมันเงาแต่ไม่มาก
เนื ้อผ้ าลื่น

4. ผ้ าซาติน ( Satin )

เป็ นผ้ าพื ้นเรี ยบ มีหลาย
มีความมันเงา เนื ้อผ้ าลื่น มี
น ้าหนักแล้ วแต่ลกั ษณะการทอ น ้าหนัก เหมาะสาหรับทาชุด
เหมาะกับงานที่ต้องการความ ราตรี
กรุยกรายแต่ยงั คงรูปทรงได้ อยู่

5. ผ้ าเครป

เป็ นผ้ าพื ้นเนื ้อเรี ยบคล้ ายผ้ า
ซาตินแต่มีควาบางเบากว่า
น ้าหนักน้ อยกว่า

มีความมันเงาวาว บาง และลื่น

6. ผ้ ากามะหยี่ ( Velvet )

เนื ้อนุม่ มีความหนาแต่ไม่มาก มีความมันเงา ลื่น
เหมาะกับงานทีต้องการความ
หรูหรา

7. ผ้ าลูกไม้ ( Lace )

เป็ นผ้ าถักทอ มีทกั ลายดอก มีความบางเบา เป็ นรูเหมือน
ลายขด เป็ นต้ น มีทงที
ั ้ ่ทามา
ผ้ าถัก นิยมใช้ แต่งงานที่เน้ น
จาก ฝ้าย ป่ าน ไนลอน และ โพ ความหรูหรา
ลีเอสเตอร์

8. ผ้ าตะข่ายนิ่ม

เป็ นผ้ าถักทอเป็ นตะข่าย เนื ้อ
นิ่ม โปร่ง บางเบา

มีความบางเบา โปร่ง นิยมใช้
ตกแต่งชุดราตรี และชุดวิวาห์

การตกแต่ งเสือ้ ผ้ า
การตกแต่ งเสือ้ ผ้ า (Treatment)
1
การตกแต่ง หมายถึง วิธีการตกแต่งเสื ้อผ้ าที่เกิดจาการตกแต่งด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ ทาให้
เสื ้อผ้ าเกิดความสวยงามไม่แพ้ การตกแต่งด้ วยวัสดุตกแต่ง การตกแต่งเสื ้อผ้ ามีหลายวิธี เช่น การ
ตกแต่งด้ วยตะเข็บ ผ้ าเฉลียง การต่อผ้ า ไส้ ไก่ การแทรกผ้ า การตีเกล็ด จีบระบาย จีบรูด ฯลฯ เป็ น
การตกแต่งต้ องใช้ ฝีมือการตัดเย็บ ความประณีต นิยมใช้ ตกแต่งกับเสื ้อผ้ าเด็ก การตกแต่งเสื อ้ ผ้ า

1

สาคล ชลสาคร. วัสดุที่ใช้ การผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า, ( กรุ งเทพฯ : โรงพิพม์คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก..

2546) , หน้ า 90 – 106

สตรี บุรุษ ในชุดลาลอง ชุดทางาน หรื อชุดอื่นๆ ขึ ้นอยู่กบั การเลือกวิธีการตกแต่ง แต่ละ่ วิธี ควร
เลือกใช้ ให้ เหมาะสม
ความสาคัญของการตกแต่ งเสือ้ ผ้ า
การตกแต่งเสื ้อผ้ าเป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เสื ้อผ้ านันดู
้ สวยงาม มองดูแล้ วน่าสวมใส่ และ
สามารถดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ าม การตกแต่งเสื ้อผ้ าไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่งด้ วยมือ หรื อ
ด้ วยเครื่ องจักรก็มีความสาคัญทังสิ
้ ้น การตกแต่งด้ วยเครื่ องจักรมี การจีบรูด จีบระบาย การปักตักร
การเดินเส้ นทาให้ เสื ้อผ้ าเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ ้น การตกแต่งสามารถช่วยเพิ่มราคาเสื ้อผ้ า
และบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ บางครัง้ สามารถช่วยแก้ ปัญหาการตัดเย็บได้ เช่น จีบระบาย
ช่วยแก้ ปัญหาเรื่ องความยาวเสื ้อ กระโปรง หรื อแก้ ปัญหารูปแบบเสื ้อที่แข็งกระด้ าง ให้ ดอู ่อนหวาน
น่ารัก ได้ เช่นกัน หรื อ การเดินเส้ นตะเข็บ เดินคิ ้ว ช่วยให้ ตะเข็บเรี ยบ และเพิ่มจุดเด่นน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ ้น ส่วนการปั กมือ ด้ วยเส้ นไหมสีแปลกตา ปักเป็ นลวดลายธรรมชาติ ลวดลายเราขาคณิต ฯลฯ
สามารถช่วยให้ เสื ้อผ้ าเกิดจุดเด่น น่ามอง เป็ นเอกลักษณ์งานฝี มือของไทยเราอีกด้ วย
หลักการตกแต่ งเสือ้ ผ้ า
หลักการตกแต่งเสื ้อผ้ า มีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. การตกแต่งต้ องกลมกลืนกับลวดลายในผ้ า เช่น ผ้ าที่มีลวดลาย ส่วนใหญ่ต้องใช้
ผ้ าพื ้นมาตกแต่ง
2. รูปทรงของการตกแต่งต้ องเหมาะสมกับรูปแบบหรื อโครงสร้ างเสื ้อผ้ า
3. สีและผิวสัมผัสของผ้ า กับการตกแต่งต้ องให้ กลมกลืนกัน
4. จุดเด่นบนเสื ้อผ้ า การตกแต่งเสื ้อผ้ าควรมีเพียงจุดเดียว เลือกตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่
ให้ เด่นเพียงจุดเดียว เช่น ทาลวดลายรอบคอเสื ้อ รอบขอบ และกระเป๋ า
5. ความสมดุลของการตกแต่ง ควรหลีกเลี่ยงการแบ่งสัดส่วนการตกแต่งที่มีความสมดุล
เท่ากันบนตัวเสื ้อ เช่น ขนาดเท่าๆกันจะเกิดความซ ้า ไม่นา่ สนใจ
ประเภทการตกแต่ งเสือ้ ผ้ า
การตกแต่งเสื ้อผ้ า ทังการตกแต่
้
งเสื ้อผ้ าด้ วยมือ และการตกแต่งด้ วยเครื่ องจักร สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 15 ประเภท ดังนี ้
1. การตกแต่งด้ วยตะเข็ม (Stitched trims)
2. การตกแต่งด้ วยสม็อค (Smock)
3. การตกแต่งริมหรื อชายเสื ้อผ้ า (Shaped edged)
4. การตกแต่งด้ วยจีบระบาย (Ruffles)
5. การตกแต่งด้ วยจีบรูด (Fullness)
6. การตกแต่งด้ วยการจับจีบ (Pleating)

7. การตกแต่งด้ วยการตีเกล็ด (Tucking)
8. การตกแต่งด้ วยการต่อผ้ า (Patch work)
9. การตกแต่งด้ วยไส้ ไก่ (Roulean work)
10. การตกแต่งด้ วยการแทรกผ้ า (Godet)
11. การตกแต่งด้ วยการเย็บสัก (Quilting)
12. การตกแต่งด้ วยการระบายสี (Airbrush and hand painting)
13. การเดรปผ้ า ( Draping )
14. การปั กลูกปั ด (Beading)
15. การใช้ ลกู ไม้ (Lace) ตกแต่ง
การตกแต่งทัง้ 15 ประเภท ควรเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับรูปแบบเสื ้อผ้ า เนื ้อผ้ า โอกาสสวน
ใส่ และราคาของเสื ้อผ้ า
ข้ อควรคานึงในการตกแต่ งเสือ้ ผ้ า
ควรคานึงถึงความเหมาะสมของเนื ้อผ้ ากับการตกแต่ง
และออกแบบลายตกแต่งให้
เหมาะสมและสวยงาม เมื่อออกแบบสาหรับฤดูหนาว เช่น เสื ้อกันหนาว ผ้ าที่ควรใช้ จะต้ องเป็ นผ้ า
จาพวกเนื ้อหน้ า ทอแน่นๆ ไม่มีชอ่ งให้ อากาศผ่านทะลุเข้ าง่าย เพื่อจะได้ ปอ้ งกันอากาศหนาวจาก
ภายนอกได้ ทังยั
้ งเก็บไอตัวให้ อนุ่ อยูเ่ สมอ
ผ้ าบางเบาเหมาะกับแบบเสื ้อสาหรับฤดูร้อน อากาศสามารถถ่ายเทได้ ดี ไม่ทาให้ เกิด
ความอบอ้ าว
ผ้ ารูปแบบแปลกตา ก็จะเหมาะสมกับการตกแต่งประเภทสวยงาม หรูหรา
การตกแต่งด้ วยตะเข็บ (Stitched trims)
การตกแต่ งเสือ้ ผ้ าด้ วยตะเข็บ
สามารถทาได้ ทงเย็
ั ้ บด้ วยมือ และเย็บด้ วยเครื่ องจักร นิยมตกแต่งตามริมตะเข็บบนเสื ้อผ้ า เพื่อ
เพิ่มจุดเด่นให้ เสื ้อผ้ ามากยิ่งขึ ้น การตกแต่งเสื ้อผ้ าประเภทนี ้ จะใช้ เส้ นด้ ายที่มีลกั ษณะธรรมดาหรื อ
พิเศษ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการ เพราะเส้ นด้ ายที่ใช้ เย็บตะเข็บตกแต่ง จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้
เสื ้อผ้ าดูมีน ้าหนักและสวยงามยิ่งขึ ้น อาจจะเป็ นเส้ นด้ ายเดี่ยว ด้ ามคู่ หรื อเส้ นด้ ายควบ ที่มีขนาด
เส้ นด้ ายเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน มีทงสี
ั ้ เดียว และหลายสีในเส้ นเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสวยงาม เข็มจักร
ที่ใช้ เย็บ ควรจะให้ มีขนาดโตกว่าเข็มจักรธรรมดา และควรปรับจักรให้ มีความตึงหย่อน ขนาดฝี เข็ม
ให้ พอเหมาะกับเนื ้อผ้ านันๆ
้ การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วนเส้ นด้ าย สามารถตกแต่งได้ หลายวิธี เช่น การ

ตกแต่งด้ วยการเดินคิ ้ว การคัทเวิร์ก การใช้ เส้ นด้ ายทาลวดลาย ลักษณะการตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วย
ตะเข็บมี 12 ลักษณะ ควรเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับรูปแบบเสื ้อผ้ า ดังนี ้ คือ
1. ตะเข็บแทรกกลาง (Slot seam) ตะเข็บแทรกกลาง นิยมใช้ ตกแต่งรอบต่อของผ้ า เช่น เสื ้อ
เทเลอร์
2. ตะเข็บล้ ม (Welt seam) ตะเข็บเย็บ ขลิบผ้ า แล้ วล้ มตะเข็บเย็บเดินคิ ้ว ที่ใช้ ตกแต่งรอยต่อ
ผ้ าที่ต้องการความเรี ยบของริมผ้ า
3. ตะเข็บเดินคิ ้ว (Multi needle topstitch) การเย็บตะเข็บโชว์ฝีเข็มด้ วยด้ ายเส้ นเล็ก หรื อ
ด้ ายเส้ นแปลกใหม่หลากหลายสีสนั สามารถเย็บได้ ทงด้
ั ้ วยเครื่ องจักรและมือ เพิ่มความ
น่าสนใจให้ เสื ้อผ้ า การเย็บโชว์ตะเข็บแบบเดินคิ ้วนี ้ เป็ นการตกแต่งเพิ่มน ้าหนักผ้ า ฉะนัน้
ผ้ าที่ใช้ ตกแต่งต้ องเป็ นผ้ าที่มีเนื ้อเรี ยบหรื อผ้ าบางเบา ในการกาหนดตะเข็บหรื อฝี เข็ม นิยม
กาหนดตามความเหมาะสมของแบบเสื ้อแต่ละแบบ จะไม่มีการกาหนดแน่นอน ส่วนใหญ่
ใช้ เย็บเส้ นกรอบนอกกระเป๋ า ปก จะเย็บประมาณ 1-3 เส้ น
4. ตะเข็บสอดเชือก (Corded edge) ตะเข็บสอดเชือกริมผ้ า เพิ่มจุดเด่นให้ ริมผ้ า เพราะมี
เชือกนูนขึ ้น หรื อเรี ยกว่า การเย็บเชือกไปปิ ง้ (Piping)
5. ตะเข็บแทรกเชือก (Corded seam) ตะเข็บแทรกเชือก มีลกั ษณะคล้ ายกับตะเข็บสอด
เชือก แต่ตา่ งกันที่ตะเข็บแทรกเชือกใช้ ตกแต่งรอยต่อของผ้ าหรื อตะเข็บระหว่างชิ ้นแบบตัด
ในตัวเสื ้อผ้ า ใช้ เทคนิคการเย็บคล้ ายกัน
6. ตะเข็บเย็บมือ (Hand) การตกแต่งตะเข็บเสื ้อผ้ าด้ วยการเย็บมือ แทนคเรื่ องจักร นิยมใช้
ตกแต่งเสื ้อผ้ าสตรี
7. ตะเข็บเดินคิ ้วคู่ (Flat-fall seam) ตะเข็บเดินคิ ้วคู่ 2 เส้ น นิยมใช้ ตกแต่งเสื ้อเชิ ้ต และเสื ้อผ้ า
ยีนส์
8. ตะเข็บผูก (Fagoting) เป็ นตะเข็บตกแต่งรอยต่อผ้ า ด้ วยการผูกเส้ นด้ าย
9. ตะเข็บริมผ้ า (Hem Stitch) เป็ นตะเข็บตกแต่งริมผ้ าหรื อชายเสื ้อ ชายกระโปรง
10. ตะเข็บช่องห่วง (Eyelet seading) เป็ นตะเข็บตกแต่งริมผ้ า มีลกั ษณะเป็ นช่อง ห่วง หรื อรู
อาจจะปักลูกปั ดเพิ่มได้
11. ตะเข็บลูกโซ่ (Overlock) เป็ นตะเข็บลูกโซ่ ตกแต่งบริเวณริมและชายเสื ้อผ้ าหรื อเรี ยกว่า
ตะเข็บจักร 2 เส้ น
การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยตะเข็บทุกประเภท สามารถเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับประเภทและรูปแบบของ
เสื ้อผ้ า

ลักษณะตะเข็บที่ใช้ ตกแต่งเสื ้อ
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า94
การตกแต่ งด้ วยสม็อค (Smock)
การตกแต่งด้ วยสม็อค เป็ นการตกแต่งก่อนตัดเย็บเป็ นตัวเสื ้อ ซึง่ จะต้ องกาหนดเนื ้อ
ที่สม็อค และตาแหน่งที่ต้องทาสม็อค เช่น ตัวเสื ้อ กระเป๋ า แขน หรื อที่เอว การทาสม็อคมี 2 แบบ
คือ การตกแต่งสม็อคด้ วยมือและการตกแต่งสม็อคด้ วยเครื่ องจักร มีลกั ษณะการทาแตกต่างกัน
แต่จะเป็ นวิธีใดก็ตาม ก็เริ่มด้ วยการกาหนดจุดตาแหน่งของแนวสม็อค การตกแต่งสม็อคด้ วยมือ
นิยมใช้ ตกแต่งเสื ้อผ้ าเด็ก สม็อคเกิดจากการเย็บตะเข็บขนาดเล็กเป็ นลวดลายเรขาตณิต โดยใช้
เส้ นด้ ายโยงเป็ นแนว ผ้ าที่นิยมใช้ สว่ นใหญ่เป็ นผ้ าใยธรรมชาติ เพื่อต้ องการความนุม่ และฟองฟูของ
กระโปรง เสื ้อผ้ าเด็กที่ตกแต่งด้ วยสม็อคมือ จะมีราคาแพงกว่าตกแต่งด้ วยเครื่ องจักร แต่อย่างไรก็
ตามการตกแต่งสม็อคด้ วยเครื่ องจักร ก็มีความสวยงามเช่นเดียวกับการตกแต่งด้ วยมือและยังมี
ราคาถูกกว่าการตกแต่งด้ วยมือ
การตกแต่งสม็อค นิยมใช้ ตกแต่งเสื ้อผ้ าเด็ก เพิ่มความน่ารัก อ่อนหวานให้ กบั เสื ้อผ้ า
มากขึ ้น

การตกแต่งเสื ้อด้ วยสม็อค
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า95
การตกแต่ งริมหรือชายเสือ้ ผ้ า (Shaped edged)
การตกแต่งริมหรื อชายเสื ้อผ้ าสามารถทาไดทังด้
้ วยมือ และด้ วยเครื่ องจักร การตกแต่งริม
เสื ้อผ้ ามีหลายรูปแบบ ทังรู้ ปทรงแบบสันปละยาวขึ
้
้นอยูก่ บั ความต้ องการ หรื อให้ เหมาะสมกับ
รูปแบบของเสื ้อผ้ า นิยมใช้ ตกแต่งชายเสื ้อ กระโปรง กางเกง การตกแต่งริมผ้ า สามารถแบ่งออกได้
7 รูปแบบ ดังนี ้
1. ริมโค้ งหรื อชายกรุย (Scallops) เป็ นการตกแต่งริมโค้ งแบบมีผ้ากุ๊นหรื อมีชายกรุย ทาให้ ริม
หรื อชายผ้ าสาเร็จรูป เหมาะสมกับเสื ้อผ้ ารูปแบบน่ารัก อ่อนหวาน
2. ริมผูก (Fagoting) เป็ นการตกแต่งริมผ้ า โดยการผูกเส้ นด้ ายของชายเสื ้อผ้ าเป็ นปม ห่วง
หรื อแบบอื่นๆ ผูกให้ สนั ้ ยาว ให้ เหมาะสมกับความยาวของเสื ้อผ้ าได้ ตามต้ องการ
3. ริมหยัก (Lettuce edge or marrow edge) เป็ นการตกแต่งให้ ริมหรื อชายเสื ้อผ้ าเป็ น
รูปแบบหยัก พลิ ้ว ฝอย นิยมใช้ ตกแต่งริมชุดเจ้ าสาว
4. ริมผ้ าเฉลียงสอดเชือก (Bias cording) เป็ นการตกแต่งริ มเสื ้อผ้ า ด้ วยผ้ าเฉลียงแบบสอด
เชือก เพิ่มผิวสัมผัสการโค้ งนูนของเชือก นิยมตกแต่งริมเสื ้อผ้ า ที่มีเนื ้อผ้ าค่อนข้ างแข็ง
5. ริมถักโคร์ เชร์ (Crochet edge) เป็ นการตกแต่งริมเสื ้อผ้ าด้ วยการถักโคร์ เชร์ เป็ นการถัก
ด้ วยมือหรื อโคร์ เชร์ สาเร็จรูปมาเย็บติดก็ได้
6. ริมร้ อย ผูก (Wired edge) เป็ นการตกแต่งริมผ้ าด้ วยวิธีการร้ อย ผูก หรื อต่อลวดลาย
เสื ้อผ้ า
7. ริมต่อแทรกผ้ า (Picot edge) เป็ นการตกแต่งริมเสื ้อผ้ า แบบการต่อผ้ า แทรกผ้ า
เช่นเดียวกับการเย็บต่อสาบเสื ้อผ้ า

8. ริมคัทเวิร์ค (Cut work) การเย็บตกแต่งและการเย็บริมให้ สาเร็จในคราวเดียวกัน หรื อการ
เย็บส่วนที่เปิ ดออกให้ ตดิ กัน สามารถเย็บได้ ทงด้
ั ้ วยจักรและมือ นิยมใช้ เส้ นด้ ายที่มีสีตา่ ง
กับสีเสื ้อผ้ า

การตกแต่งริมชายเสื ้อผ้ า
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า96

การตกแต่ งด้ วยจีบระบาย (Ruffles)
การตกแต่งด้ วยการจีบระบาย หมายถึง การตัดผ้ าเป็ นเส้ น แล้ วนามาเย็บต่อริมเสื ้อผ้ า
การตัดผ้ าจีบระบายมี 3 ทิศทาง คือ 1). เกรนตามผ้ าเฉลียง 2). เกรนตามขวาง ให้ มีความกว้ าง
ตามต้ องการ ความยาวเท่ากับ 4-5 เท่า ของความยาวต้ องการติดระบาย 3). เกรนวงกลม ใช้
สาหรับระบายพลิ ้วในตัว ผ้ าที่เหมาะสาหรับทาจีบระบาย คือ ต้ องเป็ นผ้ าที่มีน ้าหนักเบา บาง และ
สีสดใส สามารถตกแต่งและดัดแปลงให้ เหมาะสมกับรูปแบบเสื ้อผ้ าได้ ตามต้ องการ การตกแต่ง
เสื ้อผ้ าด้ วยจีบระบาย เป็ นการตกแต่งที่ต้องการให้ เสื ้อผ้ ามีความอ่อนหวาน น่ารัก และต้ องการ
ความนุม่ และฟองฟูของเสื ้อ กระโปรง นิยมใช้ ตกแต่งเสื ้อผ้ าเด็ก สตรี การตกแต่งด้ วยจีบระบายใช้
ตกแต่งตะเข็บหรื อริมผ้ า ควรเลือกแนวเกรนผ้ าให้ เหมาะสม
การตกแต่งจีบระบายแนวตรง (Straight ruffle variations)
การตกแต่งจีบระบายแนวตรง นิยมใช้ ตกแต่งริมหรื อชายเสื ้อ กระโปรง ควรตกแต่งริม
ระบายให้ สาเร็จก่อนการตกแต่ง มีรูปแบบพื ้นฐาน 7 แบบ ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จีบระบายเส้ นตรงธรรมดา (Simple Straight ruffle)
จีบระบายผ้ าเฉลียง (Bias ruffle)
จีบระบายพลีท (Pleated ruffle)
จีบระบายวงกลม (Centrally gathered ruffle)
จีบระบายริมสาเร็จ (Edge finished with ruffle)
จีบระบายลูกไม้ (Lace ruffle)
จีบระบายเฉพาะที่ (Area ruffle)

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยจีบระบายแนวตรง
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า97
การตกแต่ งจีบระบายแนววงกลม (Circular ruffle)
การตกแต่งจีบระบายแนววงกลม ใช้ ตกแต่งริมหรื อชายกระโปรง เสื ้อ ควรตกแต่งริม
ระบายให้ สาเร็จก่อนการตกแต่ง มีรูปแบบพื ้นฐาน 4 แบบ ดังนี ้
1. จีบระบายวงกลมขนาดใหญ่ (Large ruffle at hem)
2. จีบระบายวงกลมย้ วยไล่ระดับ (Cascade)
3. จีบระบายวงกลมกลับตะเข็บ (Ruffle set into seam)
4. จีบระบายวงกลมสอดริมผ้ า (Circular ruffle with wired edge)

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยจีบระบายแนววงกลม
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า98
การตกแต่ งด้ วยจีบรู ด (Fullness)
การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยจีบรูด หมายถึง การเพิ่มเนื ้อที่ผ้า ด้ วยการจีบรูด ทาให้ เสื ้อผ้ ามี
ความฟองฟู บานออก มีวิธีการทาได้ หลายลักษณะ คือ
1. การจีบรูด โดยการเย็บเป็ นตาสี่เหลี่ยม ด้ วยตีนผีสาหรับเย็บจีบรูดโดยเฉพาะ เย็บลง
บนผ้ าตามยาว และเย็บย้ อนกลับให้ เกิดตาสี่เหลี่ยมได้ มมุ ฉาก 90 องศา
2. Gathering Foot คือการจีบรูดเพื่อเพิ่มเนื ้อที่ด้วยตีนผี เป็ นการเพิ่มจีบผ้ าให้ เรี ยบเสมอ
กันเป็ นคู่ ฝี เข็มมีสว่ นช่วยให้ จีบเท่ากัน
3. Gathering คือ การจีบรูดเพื่อเพิ่มเนื ้อที่ ด้ วยวิธีการเย็บจักรห่าง 2 แถวแล้ วดึงเส้ นด้ าย
ล่าง จะเกิดรอยย่นหรื อรูด เนื ้อที่ผ้าเข้ ามาอยูร่ วมกัน จะได้ จีบรูดเล็กน้ อย
4. Gathering คือ การจีบรูดที่ใช้ ตะเข็บเย็บด้ วนด้ ายเส้ นกลม ใช้ ฝีเข็มห่างๆ
5. Shirring คือ การจีบรูดเพื่อเพิ่มเนื ้อที่มากกว่า 3 แถวขึ ้นไป
6. Group shirring คือ การจีบรูดเป็ นแถวระยะห่างเท่าๆกัน จนเป็ นแนวรูดกว้ าง
7. Tucked shirring คือ การจีบรูด 2 ริมเท่าๆกัน
8. Corded shirring คือ การเย็บรูดตามเกลียวเชือกเป็ นจีบเพิ่มเนื ้อที่ การรูดแบบนี ้ใช้
ตกแต่งเสื ้อผ้ า บริเวณรอบคอ ปลายแขน รอบคอ รอบใต้ อก
การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการจีบรูดสามารถเพิ่มความบาน ฟองฟู นิยมตกแต่งเสื ้อผ้ าสตรี
เด็ก รูปแบบสวยงาม อ่อนหวาน น่ารัก

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยจีบรูด
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า99
การตกแต่ งด้ วยการตีเกล็ด (Tucking)
การตกแต่งด้ วยการตีเกล็ด หมายถึง การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยวิธีการเย็บผ้ าเป็ นแนวเส้ นตรง
ให้ ชิดแนวสันทบ จะเย็บตีเกล็ดยาว หรื อสัน้ เล็ก ใหญ่ ได้ ตามต้ องการ หรื อจะตีเกล็ดกากบาท หรื อ
เส้ นขวาง เส้ นทแยงมุมก็ได้ ใช้ ตกแต่งบริเวณคอเสื ้อ แนวกระโปรง หน้ าอก ส่งเสริมให้ เสื ้อผ้ าดู
สวยงามยิ่งขึ ้น
การตกแต่งด้ วยการตีเกล็ด สามารถทาได้ 6 ลักษณะ ดังนี ้
1. ตีเกล็ดถี่ (Pin tucking)
2. ตีเกล็ดแนวตามยาว (Vertical tucking)
3. ตีเกล็ดแนวทแยง (Diagonal tucking)
4. ตีเกล็ดแนวตามขวาง (Horizontal tucking)
5. ตีเกล็ดด้ วยความร้ อน (Heat tucking)
6. ตีเกล็ดด้ านข้ าง (Side tucking)

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการตีเกล็ดบนเสื ้อผ้ า
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า100
การตกแต่ งด้ วยการต่ อผ้ า (Patch work)
การตกแต่งด้ วยการต่อผ้ า หมายถึง การต่อผ้ าชิ ้นเล็กๆที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อใช้ ตกแต่ง
เสื ้อผ้ าที่เป็ นงานตกแต่งและดัดแปลงเสื ้อผ้ าอีกรูปแบบหนึง่
ที่ต้องอาศัยศิลปะและฝี มือผสมกัน
การต่อผ้ ามีมานานตังแต่
้ กลางศตวรรษที่ 12 ก่อนนันเป็
้ นการนาเศษผ้ ามาต่อกัน เพื่อนามาใช้ ให้

เป็ นประโยชน์ได้ จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั การต่อผ้ าอย่างมีศิลปะ เพื่ อนาไปใช้ ประโยชน์ในการตกแต่ง
เสื ้อผ้ า จะทาให้ เสื ้อผ้ าเก๋ สวยงามน่าสนใจ และเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ ้น การต่อผ้ าส่วนใหญ่ จะนิยม
ต่อเป็ นรูปเรขาคณิต เพราะง่ายต่อการเก็บริมผ้ าให้ สวยงาม และง่ายต่อการต่อผ้ าด้ วย เช่น
สี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัด สามเหลี่ยมด้ านเท่า สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ครัง้ วงกลมและ รูปหกเหลี่ยม ยิ่งรูปทรง
ต่อยากเท่าใด ก็ยิ่งน่าสนใจมากกว่าแบบอื่นๆ การต่อผ้ าเพื่อการตกแต่งเสื ้อผ้ า คนไทยบางกลุม่ จะ
นิยมมาก และนาฝึ กให้ เกิดทักษะ จนกลายเป็ นศิลปะประจาหมูบ่ ้ าน เช่น ชาวไทยโซ่ง แม้ วและกระ
เหรี่ ยง เป็ นต้ น และมีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุม่ คือ นิยมต่อผ้ าสีสดๆ ลงบนผ้ าฝ้ายพื ้นสีดา
สีน ้าเงินเข้ มหรื อกรมท่า ที่ทอมือเอง ซึง่ เป็ นผ้ าที่มีความสวยงามมาก แล้ วนาผ้ าที่ตอ่ ลวดลายแล้ ว
มาต่อตกแต่งบนตัวเสื ้อ บริเวณสาบเสื ้อ คอเสื ้อ ขอบปลายแขน กลางเสื ้อด้ านหลัง ชายเสื ้อ เชิง
ผ้ านุง่ และผ้ าคาดเอว ฯลฯ หรื อบางครัง้ เรี ยกว่า Appliqué เป็ นการตกแต่งชิ ้นผ้ า โดยมีรูปแบบมา
จากการเย็บและใช้ ตะเข็บ ให้ เป็ นรูปทรงกราฟิ ก เพื่อให้ เป็ นผ้ า 3 มิติ และมีน ้าหนักเบา

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการต่อผ้ า
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า101
การตกแต่ งด้ วยไส้ ไก่ (Roulean work)
การตกแต่งด้ วยไส้ ไก่ ผ้ าไส้ ไก่ หมายถึง การตกแต่งด้ วยผ้ าที่ตดั เป็ นเส้ นๆ ตามแนวผ้ าเกรน
เฉลียง เพื่อต้ องการให้ ผ้าไส้ ไก่ยืดหยุ่นได้ สะดวกในการตกแต่งและประดิษฐ์ เป็ นลวดลายตาม
ต้ องการ กล่าวคือ ผ้ าที่ใช้ ทาไส้ ไก่จะตัดเป็ นเส้ นขนาดเล็กหรื อใหญ่ตามความต้ องการ เสร็จแล้ ว
นาไปรี ดเป็ นเส้ นทบ เย็บด้ วยจักร โดยให้ หา่ งจากเส้ นสันทบตามขนาดของเส้ นไส้ ไก่ตามต้ องการ
ส่วนใหญ่นิยมเส้ นขนาด 0.5 ซ.ม. เสร็จแล้ วตัดริมผ้ าให้ เล็กได้ ไส้ ไก่ออ่ น หรื อตัดริมตะเข็บให้ ใหญ่
จะได้ เป็ นไส้ ไก่แข็ง กลับเส้ นไส้ ไก่ออกมา เพื่อเก็บตะเข็บผ้ าไว้ ด้านใน จะใช้ เข็มสอยหรื อที่กลับไส้ ไก่
เป็ นอุปกรณ์กลับก็ได้ การใช้ ไส้ ไก่ตกแต่งเสื ้อผ้ ามีหลายลักษณะ คือ

1. Inset trimming คือ การใช้ ไส้ ไก่เส้ นเดี่ยว มาตกแต่งบริเวณชายเสื ้อผ้ า
2. การใช้ ไส้ ไก่ 3 เส้ นถักเป็ นเปี ยตกแต่งบนเสื ้อผ้ า จะใช้ ไส้ ไก่สีเดียวกับเสื ้อผ้ า หรื อใช้ ไส้
ไก่ตา่ งสีกนั ก็ได้ ตามต้ องการ หรื อใช้ ไส้ ไก่ขดเป็ นลวดลาย เป็ นห่วงคล้ องกระดุม (Cord
loop)
3. Frog fastening คือ ใช้ ทากระดุกจีน โดยการขดเป็ นกระดุมแบบต่างๆตามต้ องการ
จะใช้ เส้ นเดี่ยว หรื อเส้ นคู่ เรี ยกว่า Twisted cord armament หรื อเป็ นกระดุมจีนแบบ
ห่วง เรี ยกว่า Frog mad of loops
4. ใช้ ไส้ ไก่ทาเป็ นปล้ องเล็กๆ นิยมใช้ ไส้ ไก่ออ่ น รี ดให้ แบน ผ้ าที่ใช้ เย็บไส้ ไก่ต้องเป็ นผ้ าที่
ไม่ยบั ง่าย เสร็จแล้ วขดเป็ นลวดลาย สอยตรึงด้ วยด้ ายหรื อไหมสวยๆ จะได้ การตกแต่ง
คล้ ายลายฉลุเหมือนลูกไม้

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยไส้ ไก่
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า102
การตกแต่ งด้ วยการแทรกผ้ า (Godet)
การตกแต่งด้ วยการแทรกผ้ า หมายถึง การนาผ้ าต่างชิ ้นต่างขนาดมาเพิ่มเข้ าไปในเนื ้อที่ผ้า
เดิม เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิดความแตกต่างบนเสื ้อผ้ า นิยมมากในการตกแต่งกับกระโปรง แขน
เสื ้อ เป็ นการตกแต่งทาให้ เนื ้อที่ผ้าฟองฟู
นิยมมากในปี 1930 โดยใช้ แทรกผ้ าในกระโปรงยาว ช่วงชาย อาจแทรกด้ วยผ้ าเฉลียง ผ้ าสี
ตามตะเข็บ เพื่อให้ ปลายบาน หรื อเรี ยกว่า ทรงปลายบายแบบหางปลา มีลกั ษณะการแทรกผ้ าได้
หลายแบบ คือ
1. การแทรกผ้ ารูปทรงต่างๆ (Shaped godet) เช่น รูปสามเหลี่ยมตรงรอยตะเข็บ หรื อ
ตาแหน่งที่ต้องการแทรกผ้ า หรื อแทรกผ้ าแบบโค้ ง การทาแบบนี ้ ต้ องตัดผ้ าออกจาก
กระโปรงที่ต้องการต่อ เป็ นรูปโค้ งตามต้ องการ

2. การแทรกเป็ นหางปลา (Tail godet) การแทรกแบบนี ้ ต้ องจับผ้ าให้ ตงตรงตามแนว
ั้
ยาว แล้ วตัดผ้ าที่ต้องการนามาแทรกเป็ นรูปวงกลม อาจใช้ ผ้าต่างสีกนั ก็ได้ แล้ วนามา
เย็บติดกัน ก็จะได้ เสื ้อผ้ าที่ย้วยบานตามต้ องการ

การตกแต่งกระโปรงด้ วยการแทรกผ้ า
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า103
การตกแต่ งด้ วยการเย็บสัก (Quilting)
การตกแต่งด้ วยการเย็บสัก คือ การเย็บผ้ า 2 ชิ ้น หรื อมากกว่าซ้ อนกัน มีวสั ดุนมุ่ ๆใส่ไว้ ตรง
กลาง เมื่อเย็บตะเข็บจักรจะเป็ นรอบลึกลงไป ส่วนที่ไม่ได้ เย็บจะนูนขึ ้น ทาให้ เกิดเป็ นลวดลาย
สาหรับใช้ ตกแต่งเสื ้อผ้ า มี 3 รูปแบบ คือ
1. การเย็บสักลายรัว้ (Rail quilt)
2. การเย็บสักลายตาข่ายหรื อลวดกรงไก่ (Chicken wire)
3. การเย็บสักลวดลายแปลกตา (Novelty pattern)

การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการเย็บสัก
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า104
การตกแต่ งด้ วยการจับจีบ (Pleats)
การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการจับจีบ หมายถึง การจับผ้ า พับผ้ า มาซ้ อนกัน โดยใช้ ความร้ อน
เป็ นตัวช่วย ฉะนันควรเลื
้
อกผ้ าที่ผลิตจากเส้ นใยสังเคราะห์ เพราะมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ทนต่อความร้ อน
สามารถจับจีบได้ ง่าย และทนต่อการซัก การทาความสะอาด การจับจีบแบ่งออกได้ เป็ น 4 ชนิด
ดังนี ้
1. จีบใบมีด (Knife straight)

2. จีบกล่อง (Box pleat)
3. จีบหนังหีบเพลง (Accordion, crystal)
4. จีบนายช่าง (Engineered)

การตกแต่งกระโปรงด้ วยการจับจีบแบบต่าง ๆ
ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า105
การตกแต่ งด้ วยการระบายสี (Airbrush and hand painting)
การตกแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการระบายสีด้วยมือบนเสื ้อผ้ า
นิยมตกแต่งเสื ้อผ้ าประเภทที่
ต้ องการงานฝี มือ มีราคาแพงมาก ผ้ าที่ผลิตส่วนใหญ่นิยมผ้ าเส้ นใยธรรมชาติ เพราะมีคณ
ุ สมบัติ
ดูดซึมความชื ้นหรื อสีได้ ดี สามารถระบายสีได้ ง่าย และได้ สีสดใส
การทาบาติก เป็ นการตกแต่งผ้ าด้ วยการระบายสีเช่นกัน แต่มีเทคนิคและขันตอนการท
้
า
ยุง่ ยากกว่า เป็ นเทคนิคการตกแต่งผ้ าของชาวภาคใต้ นิยมลวดลายที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ดอกไม้
ใบไม้ ทะเล สัตว์น ้า ฯลฯ และมีราคาแพงเช่นกัน

การตกแต่งเสื ้อสตรี ด้วยการระบายสี

ที่มา : วัสดุที่ใช้ ผลิตและตกแต่งเสื ้อผ้ า : หน้ า106
การเดรปผ้ า ( Draping )
การเดรปผ้ านันจะท
้ าบนลาตัว เพื่อสร้ างลอยพับที่ตื ้นและนิ่มนวลบนเสื ้อผ้ าและจะยึดโดย
ใช้ รอยเย็บแบบซ่อน ต่อจากนันจะยึ
้ ดติดกับซับใน ( Lining ) ผ้ าที่ใช้ ต้องตัดแบบผ้ าเฉลียง และเป็ น
ผ้ าเนื ้อนิ่ม เช่น ผ้ าเครป ผ้ าเจอร์ ซี่ ผ้ าชิฟฟอน ผ้ าซาติน เป็ นต้ น
การปั กลูกปั ด (Beading)
ลูกปัดนันท
้ าจากวัสดุที่หลากหลาย มีทงท
ั ้ าจากแก้ ว คริสตัล พลอยเทียม มุก เลื่อม แผ่น
โลหะ
การใช้ ลูกไม้ (Lace) ตกแต่ ง
ผลิตจากเส้ นด้ าย นามาถักทอเป็ นลวดลาย ลูกไม้ มีทงท
ั ้ าจากไหม ฝ้าย ป่ าน ไนลอนและ
โพลีเอสเตอร์ ลูกไม้ อาจเป็ นผ้ าทังผื
้ น หรื อเป็ นแถบเส้ นสาหรับตกแต่ง
สิ่งยึดติด และ เครื่องเกาะเกี่ยว (Opening Fastening)
การสวมใส่เสื ้อผ้ า จาเป็ นที่จะต้ องมีจดุ เปิ ดไว้ สาหรับถอดเข้ าออก เพราะฉะนันเครื
้ ่ องเกาะ
เกี่ยวเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับเครื่ องแต่งกาย เครื่ องเกาะเกี่ยวนันต้
้ องเหมาะสมกับเสื ้อผ้ า
วัตถุประสงค์ และบริเวณที่จะเลือกใช้
มีลกั ษณะต่างๆกัน ดังนี ้
- โบว์ และการผูก (Bows and Ties) อาจทาจากแถบผ้ า โบว์ สายถัก (Braid)
- ห่วง หรื อหัวเข็มขัด (Buckles)
- กระดุม (Button)
- แถบ (Tabs) ใช้ ยดึ เข็มขัดหรื อไว้ ตกแต่งเครื่ องแต่งกาย
- อินทรธนู (Epaulettes)
- แถบพลาสติก สาหรับรัด (Grip Fasteners)
- ตะขอ และห่วง (Hook and Eye)
- การร้ อยเชือก (Lancing)
- ซิป (Zipper)
- กระดุมแป๊ ะ (Studs and Snaps)
เทคนิคการตกแต่ ง

ลักษณะเทคนิค

คุณสมบัตขิ อเทคนิค

1. การตกแต่งด้ วยตะเข็บ

สามารถเย็บได้ ด้วยมือ และ
ช่วยเพิ่มจุดเด่นให้ กบั เสื ้อผ้ า
เครื่ องจักร นิยมตกแต่งตามริ ม และช่วยในการทาให้ เสื ้อผ้ าดู
ตะเข็บบนเสื ้อผ้ า ความ
เข้ ารูปเข้ าทรงมากขึ ้น
สวยงามอาจเกิดจากเส้ นด้ ายที่
นามาใช้ เย็บอีกด้ วย

2. การตกแต่งด้ วยสม็อค

เกิดจากการเย็บตะเข็บขนาด
เล็กเป็ นลวดลายเรขาคณิต
โดยใช้ เส้ นด้ ายโยงเป็ นแนว

ช่วยเพิ่มให้ เสื ้อผ้ ามีความนุม่
และฟองฟู

3. การตกแต่งด้ วยจีบระบาย
หรื อจีบรูด

เป็ นการตัดผ้ าเป็ นเส้ นแล้ ว
นามาเย็บต่อริมเสื ้อผ้ า ผ้ าที่มี
ความเหมาะสมจะต้ องมี
น ้าหนักเบาบาง

ช่วยให้ เสื ้อผ้ าดูมีความ
อ่อนหวาน น่ารัก ดูนมุ่ และพอง
ฟู

4. การตกแต่งด้ วยการตีเกล็ด

การต้ องแต่งเสื ้อผ้ าด้ วยการ
เย็บผ้ าเป็ นเส้ นแนวตรง ให้ ชิด
แนวสันทบ และเย็บตีเกล็ดสัน้
หรื อยาวได้ ตามต้ องการ

ช่วยเสริมให้ เสื ้อผ้ าดูสวยงาม
และมีความน่าสนใจยิ่งขึ ้น
บางครัง้ ช่วยเสริมในการอา
พรางสรี ระ

5. การตกแต่งด้ วยใส่ไก่

การตัดผ้ าเป็ นเส้ น ๆ ตามแนว
ผ้ าเกรนเฉลียงเพื่อต้ องการ
ความยืดหยุ่น เส้ นแล้ วนาไปรี ด
สันทบแล้ วเย็บกดก่อนรูโกลับ
ออกมา
6. การตกแต่งด้ วยการแทรกผ้ า การนาผ้ าชิ ้นต่าง ๆ มาเพิ่มเข้ า
ไปในเนื ้อผ้ าเดิม เป็ นการ
ตกแต่งเพื่อให้ เกิดความบาน
หรื อพองฟู

ช่วยเสริมในการตกแต่งเสื ้อผ้ า
ให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น
นิยมนามาทาสายคล้ องไหล่
หรื อตกแต่งเสื ้อขดไปมา
เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิด
ความแตกต่างบนเสื ้อผ้ านิยม
แทรกชายกระโปรงหรื อแขน
เสื ้อให้ มีลกั ษณะบานออก

7. การตกแต่งด้ วยการเย็บสัก

การเย็บผ้ า 2 ชิ ้น หรื อมากกว่า เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิด
ซ้ อนกัน เพื่อให้ เกิดความพอฟู ความน่าสนใจ และลวดลาย
หรื อนูนขึ ้น
ต่าง ๆ ขึ ้น

8. การตกแต่งด้ วยการจับจีบ

เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิด
ความสวยงามและน่าสนใจ
มากขึ ้น

เป็ นการ พับผ้ ามาซ้ อนกัน โดย
ใช้ ความร้ อนเป็ นตัวช่วยในการ
อักให้ อยูท่ รง นิยมใช้ ผ้าใย
สังเคราะห์เพราะจะทนต่อ
ความร้ อนได้ ดี
9. การตกแต่งด้ วยการจับเดรป การจับผ้ าบนลาตัว เพื่อสร้ าง
ลอยพับที่ตื่นและนิ่มนวลบน
เสื ้อผ้ า นิยมตัดแบบผ้ าเฉลียง
เพราะจะได้ ความนุม่ และพริ ว้
ไหวกว่า
10. การตกแต่งด้ วยลูกไม้

เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิด
ความสวยงามและความ
น่าสนใจ เหมาะกับการทาชุด
ราตรี อย่างมาก

การนาลูกไม้ มาตกแต่งตามเชิง เป็ นการตกแต่งเพื่อให้ เกิด
หรื อชายขอบเครื่ องแต่งกาย
ความสวยงามดูออ่ นหวาน
อาจเป็ นผ้ าทังผื
้ นหรื อเป็ นเชิงก็ น่ารัก
ได้

