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»ÃÐàÀ·¢Í§¼ �Ò 
 

  ผา เปนเคร่ืองอุปโภคอยางหนึ่ง มีลักษณะนิ่มเปนผืน ทําจาก
เสนใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห ตามกรรมวิธีตางๆ จนสามารถตอกันยาวเปน
เสนดาย แลวนําเสนดายมาทอ หรือถัก หรืออัด เปนผืนผา ซ่ึงเราแบงที่มาของผา
เปน 2 ประเภทดังนี้ 
  1.   ¼ �Ò· Õè¼Å ÔµÁÒ¨Ò¡ãÂ¸ÃÃÁªÒµÔ  

2.1 จากเสนใยสัตว  ไดแก  ผาไหม (SILK)   ผาขนสัตว   
(WOOL) 

2.2 จากเสนใยพืช ไดแก  ผาฝาย (COTTON)  ผาลินิน  
ผามัสลิน ผาปาน 

2. ¼ �Ò· Õèä´ �¨Ò¡¡ÒÃÊ Ñ§à¤ÃÒÐË� ËÃ ×ÍãÂ»ÃÐ´ ÔÉ° �   
สวนใหญมีช่ือทางการคา ไดแก ผาไนลอน  (NYLON)  

ผาเทโทรอน  (TETORON) 
 

ขบวนการผลิตเปนผืนผา 
 

 
 
 
         
 
       
 

เสนใย 

1. จากธรรมชาต ิ
 - สัตว ผาไหม ผาขนสัตว 
 - พืช  ผาฝาย ผาลินิน 

2. จากการสังเคราะห 
    - ผาไนลอน 
     - ผาเทโทรอน เสนดาย 

ผืนผา 
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2 
¤ÇÒÁáµ¡µ�Ò§ÃÐËÇ �Ò§ª¹ Ô´¢Í§¼ �Ò 
ผาไหม ผาขนสัตว ผาฝาย ผาลินิน ผาไนลอน ผาเทโทรอน 

ราคาแพง ราคาถูกกวาผาไหม  
ผาขนสัตว 

มีหลายราคาตาม 
การผลิต 

ใชในบางโอกาส ใชมากกับเมืองที่มีอากาศ
รอน โดยเฉพาะเมืองไทย 

ใชตามชนิดของผาที่เลือก 

รีดดวยไฟออน รีดดวยไฟแรง รีดดวยไฟออน 
ทําความสะอาดยาก 
สวนใหญซักแหง 

ซักแบบธรรมดา  
หรือซักแหง 

ซักแบบธรรมดา  
หรือซักแหง 

เวลาถูกไฟ  จะมีกล่ิน
เหมือนผมไหม 

เวลาถูกไฟ จะมีกล่ิน
เหมือนกระดาษไหมไฟ 

เวลาถูกไฟ จะมีกล่ิน
เหมือนพลาสติกไหมไฟ 

 
ËÅ Ñ¡ã¹¡ÒÃàÅ ×Í¡¼ �Òà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ �ãª�ÊÍÂ 
  1. เลือกประเภทของผาใหเหมาะสมกับงาน เชน  ชุดไปงาน
สังคม ควรใชผาไหม ชุดที่ใสอยูกับบาน ควรเปนผาฝาย เปนตน 
  2. คํานึงถึงงบประมาณ 
  3. คํานึงถึงลวดลาย สี และสมัย 

 

 

 
 

Ã Ù�ÁÑêÂ ÁÕ¼ �ÒÍÐäÃº�Ò§ 
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¡ÒÃ´ ÙáÅÃ Ñ¡ÉÒàÊ×éÍ¼ �Ò 
ผาไหม ผาขนสัตว ผาฝาย ผาลินิน ผาไนลอน ผาเทโทรอน 

วิธีซัก 
1. ซักแหง หรือใชน้ํายา    
    ซักผาโดยเฉพาะ 
2. หามขย้ีหรือบิด ใช  
    ขยําแลวบีบน้ําออก 
3. ผาไหมกลับดานใน 
    ผ่ึงลมดวยไมแขวน  
    ผาขนสัตววางตาก 
    บนพื้นราบ 
วิธีรีด 
1. รีดเม่ือผาแหง 
    หมาดๆ 
2. รีดดานในผา 
3. หามไถผาเวลารีด  
    จะทําใหผาเสีย 

วิธีซัก 
1. ซักแบบธรรมดา หรือ 
    ซักแหง 
2. กลับดานในผ่ึงแดด 
 
 
 
 
 
วิธีรีด 
1. ใชไฟแรง 
2. พรมน้ําใหหมาดๆ แลว 
    รีด 
 

วิธีซัก 
1. ซักแบบธรรมดา  
    หรือซักแหง 
2. หากเปนผาขาว หาม 
    ตากแดด ผาจะเปนสี 
    เหลือง 
 
 
 
วิธีรีด 
1. ใชไฟออน 
2. พรมน้ําใหหมาดๆ แลว 
    รีด 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

à©ÅÂË¹ �Ò 3 
1. ¼ �ÒäËÁ   2. ¼ �Ò½ �ÒÂ   3. ¼ �Ò¢¹ÊÑµÇ �  4. ¼ �ÒÅ Ô¹ Ô¹   5. ¼ �Òä¹ÅÍ¹ 
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¡ÒÃàÂçº´Í¡µ �Í¼�Ò 
 

 การเย็บดอกตอผา  เปนงานประดิษฐที่ทํามาจากเศษผา ดวยวิธีการเนา 
แลวรูด ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงสามารถทําได จากนั้นนําดอกผาที่เย็บ
เสร็จแลวมาเย็บตอกันเปนช้ินงานใหม ตามจินตนาการของนักเรียนเอง 
 
 ÊÔè§· Õèµ�Í§àµÃ ÕÂÁ 
 

     
  

1. เศษผา ควรเปนผาฝายหรือผาไหม เนื่องจากเย็บงาย ไมล่ืน  
2. ดายเย็บผา 
3. เข็มสอยผา และเข็มหมุด 
4. กรรไกร 
5. ดินสอสี  ไวเขียนแบบลงผา 
6. แบบวงกลม เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว หรือมากนอยตามสะดวก 
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5 
 
  Ç Ô Õ̧· íÒ 
 

1. นําเศษผาวางบนพื้นเรียบ จัดผาอยาใหยน แลววางแบบวงกลมบนผา จากนั้น 
     ใชดินสอสีวาดแบบ แลวกลัดเข็มหมุด  ตามแบบ 

 
 

2. ตัดวงกลมตามรอยที่วาดไว จะไดผาเปนรูปวงกลมตามแบบ 

                   
 

3. พับริมผาเขามาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แลวเนาถ่ีๆ จนครบวงกลม 

     
 

4. รูดผาเบาๆ  ผาจะมวนเปนวงกลม จัดผาใหเปนดอก จากนั้นมัดปมดาย 
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6 
5. ดอกผาที่เย็บเสร็จแลว รอการเย็บตอเปนผลิตภัณฑใหม 

      
 
  Ç Ô Õ̧àÂçºµ�Í´Í¡ 
 

1. นําดอกผาสองดอกมาประกบกัน โดยใชดานที่รูดประกบกัน แลวเย็บที่ริมผาทั้ง 
    สองดอก 3 คร้ัง เย็บแบบธรรมดา แลวมัดปม 

         
 

2. เม่ือคล่ีดอกผาออก   ดอกผาจะตอกันโดยไมเห็นรอยดาย  หากตองการตอดอก 
   ผาเปนแถวยาว   ก็ใชวิธกีารตอดอกผาแบบนี ้    หากตองการตอใหเปนผืนใหญ  
   ใหนําผาที่ตอดอกเปนแถวแลวมาประกบกัน   แลวเย็บตอทีละดอก จนหมดแถว  
   ดังจะเห็นในตัวอยางของงานหนาถัดไปทั้งนี้แลวแตการออกแบบของแตละกลุม 
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  µÑÇÍÂ�Ò§ 
 

¡ÒÃÍÍ¡áºº¼Å ÔµÀÑ³± �àÂ çº´Í¡µ �Í¼�Ò ¢Í§¹ Ñ¡àÃ ÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 3 
Ç ÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°� 
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Super model 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9 
 
 
 

ใบงานเรื่อง เย็บดอกตอผา 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 ช้ัน ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม 
 เศษผาฝาย หรือผาไหม 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหนักเรียน 
 1. ดายเย็บผา   3. หวงพลาสติกวงกลม 
 2. เข็มสอย   4. กรรไกร 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนปฏิบัติงานเย็บดอกตอผา ดังนี้ 
 1. ทํางานเปนกลุมๆ ละ 6 คน 

2. ออกแบบงานเย็บดอกตอผา เปนช้ินงานใหม 
3. ลงมือปฏิบัติ โดยใชเวลาปฏิบัติ 7 ช่ัวโมง 
4. เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 

วิธีการใหคะแนน 
ความคิดสรางสรรค   5  คะแนน   ดูจากแบบของช้ินงาน 
ความเรียบรอยของงาน 3  คะแนน   ดูจากการเย็บ รอยตอ 
ตรงเวลา   2  คะแนน   สงตามกําหนดเวลา 
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àÍ¡ÊÒÃÍ �Ò§Í Ô§ 
 
ประยงค  จินดาวงศและคณะ.  2531.  ผาและการตัดเย็บ.  กรุงเทพมหานคร:  
 สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 
 

àÇ çºä«´ �á¹Ð¹ íÒ 
 

www.chu-g.com/index.php?lay=show&ac=article.. 
 

www.mtec.or.th/th/research/textile/fabrics.html 
 

www.surinpao.org/index.php?option=com_content 
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