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การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หนวยการเรียนรูที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 6 หนวยการเรียนรูที่ 7 หนวยการเรียนรูที่ 8 หนวยการเรียนรูที่ 9 



เปาหมายการเรียนรู 

• อธิบายวิธีการและบอกเหตุผลการซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด และพับเสื้อผาไดถูกตองตามกระบวนการทํางาน 

• ซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด และพับเสื้อผาตามข้ันตอนอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค 

• ดูแลเสื้อผารวมกับกับสมาชิกในครอบครัวอยางมีมารยาท 

• มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดในการดูแลเสื้อผา 

หนวยการเรยีนรูที่  1 

ดูแลเสื้อผา 



“เราสามารถซอมแซมเส้ือ

ตัวนี้ไดงายนิดเดียว” 



หลักการซอมแซมเสื้อผา 

เลือกวัสดุที่จะนํามาซอมแซมใหใกลเคียง

กับเสื้อผาที่จะซอมแซม  

เลือกวิธีการซอมแซมเสื้อผาใหเหมาะสม 

กับการชํารุดของเสื้อผาเพ่ือใหเสื้อผา 

อยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากที่สุด  

และมีความคงทน 

1 2 



การใชงาน 

คําแนะนํา 
อุปกรณ 

อุปกรณ ที่ใชในการซอมแซมเส้ือผา 

เข็มหมุด กรรไกรตดัผา ดายเย็บผา 

• ใชรวมกับเข็มเย็บผา

เพ่ือเย็บผาใหติดกัน  
• ใชยึดผาไมใหเคลื่อนที่

ขณะเย็บ 

• ใชเย็บผาใหติดกัน • ใชตัดผาใหมีขนาดและ

รูปรางตามตองการ  

• ดายควรเลือกให

เหมาะกับสีของผา 

• ไมควรนํากรรไกรไปตัด

สิ่งของอื่นเพราะจะทํา    

ใหกรรไกรไมคม 

เบอร 7 
เหมาะสําหรับเย็บผาหนา 
เบอร 8 
เหมาะสําหรับใชเย็บผา

ทั่วไป 

เข็มเย็บผา 



ขั้นตอนการเนา การเนา 

การเย็บพื้นฐาน 

1 

แทงเข็มขึ้นและลงบนผา ระยะหางกันพอสมควร 

การเนาเปนการเย็บผาใหติดกัน

ชั่วคราวกอนเย็บจริงเพือ่ไมใหผา

เคลื่อนไปมา 



ใชเข็มสอดเขาไปในผาและแทงขึ้นไป

ดานบนแลวดึงขึ้น 

ใชเข็มสอดเขาไปในผาประมาณ               

1 เซนติเมตร เพ่ือเก็บปม ใชเข็มสะกิด 

เสนดายจากผาชิ้นลางประมาณ 1-3 เสนดาย  

ขั้นตอนการสอย การสอย 

การเย็บพื้นฐาน(ตอ  

1 2 
การสอยใชสําหรบัสอยชายเสือ้, 

ชายกระโปรง, ชายกางเกง 

. 



พันเข็มโดยใชเข็มสอดเขาไป

ในดายที่ดนไวแลวแลวใช 

ดายพันหัวเข็ม แลวดึงขึ้น 

ดนเดินหนารอบรูของผา 

1 รอบ ปองกันไมให 

ริมผารุย 

ขั้นตอนการชุน การชุน 

การเย็บพื้นฐาน(ตอ  

2 
การชุนใชสําหรับซอมผา 

ที่ขาดเปนรูเล็ก 

3 1 

ทําจนปดรูสนิท 



ขั้นตอนการปะ การปะ 

นําเศษผามาวางปดรอยขาด 

แลวกลัดดวยเข็มกลัด 

1 
ใชเข็มแทงผาขึน้-ลง 

จนสิ้นสุดเศษผาทีน่ํามาปะ 

2 
การปะใชสําหรับซอมแซมผา 

ที่ขาดทะลุเปนรูใหญ 

การเย็บพื้นฐาน(ตอ  



ขั้นตอนการดนถอยหลัง การดน 

เย็บผา 2 ชนิดใหติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและยอนกลบัไปแทงเขม็

ดานหลัง แลวดึงดายขึ้นทําไปจนสิ้นสดุ 

1 
การดนใชสําหรับซอมแซม

ตะเข็บเสื้อผา 

การเย็บพื้นฐาน(ตอ  



การเย็บกระดุมไมมีกาน 

กระดุมไมมีกาน 

เข็มเย็บผา 

วางตําแหนงกระดุมที่ตองการติด

โดยใหตรงกับตําแหนงรังดุม 

1 

จับกระดุมแนบกับผา แทงเข็มขึ้นจากใตผาใหทะลุรูกระดุม 

แลวแทงเข็มลงอีกรูสลับกันไปจนครบ 4 รู เสร็จแลวผูกปม

ดายใหแนนแลวตัดเศษดายที่เหลือออก 

2 ดายสีเดียวกับผา 

ขั้นตอนการเย็บกระดุมไมมีกาน อุปกรณ 





2   ซักผาดวยน้ําสะอาด  

     เพ่ือขจัดคราบสกปรก 

     ออกจากเสื้อผา 

3   เปลี่ยนน้ําใหม  

     เทผงซักฟอกลงไป 

     แชท้ิงไว 10 นาที 

4   ขย้ีและใชแปรงซักผา 

     ถูเบา ๆ บริเวณคอเสื้อ 

     และวงแขน ทีละตัว 

     จนครบ 

5   ซักผาดวยน้ําสะอาด 

     อีก 2 ครั้ง บิดใสตะกรา 

     เตรียมไปตาก 

 1  แยกผาสีออกจากผาขาว 

การซักเสื้อผา 
หลักการซักผา 

1. แยกผาสีกับผาขาวไมใหปนกัน 2. หากพบเสื้อผาชํารุดใหซอมกอนซัก          

3. เลือกวิธีการซักใหเหมาะกับเสื้อผา 4. เลือกอุปกรณในการซักผาใหเหมาะกับเสื้อผา 

กะละมัง  แปรงซักผา  ตะกราใสผา  ผงซักฟอก อุปกรณ 

ขั้นตอนการซักมือ 



3   เทผงซักฟอก และ 

     น้ํายาปรับผานุม 

1   แยกผาสีออกจากผาขาว 2   ใสผาลงในเครื่องซักผา 4   กดปุมเริ่มทํางานเพ่ือให 

     เครื่องซักผาทํางาน 

     อัตโนมัติใชเวลาประมาณ  

     1 ชั่วโมง 

5     เสร็จแลวนําผาใส 

       ตะกราเพ่ือ 

       เตรียมนําไปตาก 

ข้ันตอนการซักผาดวยเครื่องซักผา 

ผงซักฟอก 

  

น้ํายาปรับผานุม 

 

ตะกราใสผา 

อุปกรณ 

สัญลักษณบนเสื้อผาที่

ซักดวยเคร่ืองซักผา 
อุณหภูมิ 

การปน 

เย็น อุน รอน 

ปกติ แรง เบา 





ราวตากผา 

  

ไมแขวนเสื้อ 

  

ท่ีหนีบผา 

อุปกรณ 

ขั้นตอนการตาก 

การตากผาและเก็บผา 

1   กลับเสื้อผาดานในออกดานนอก  

     และสะบัดผาเพ่ือใหผาคลายตัว  

      

2   นําเสื้อผามาตาก โดยใชไมแขวนเสื้อ  

     และใชไมหนีบเพ่ือปองกันผาหลุดรวง 

ขั้นตอนการเก็บ 

3   เม่ือผาแหงใหเก็บใสตะกรา สวนผา 

     ท่ีจะรีดใหเก็บมาท้ังไมแขวนเสื้อ 



2   พับปลายแขนเสื้อ 

     ท้ัง 2 เขาหากัน 

หลักการพับเสื้อผา 

1.  การพับเสื้อผา ควรพับอยางเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือไมใหผายับ 

2.  การพับเสื้อผา ควรแยกประเภทออกจากกัน เพ่ือชวยใหหยิบใชไดสะดวก 

วิธีพับเสื้อแขนยาว 

1   พลิกดานหลังของเสื้อ 5     พลิกดานหนา     

 ข้ึนมาและนําไป

 จัดเก็บใหเรียบรอย 

 

3   พับดานขางของตัวเสื้อ 

     เขามายังกึ่งกลาง 

     ท้ังซายและขวา 

4   พับชายเสื้อ ทบข้ึนมา 

     ประมาณ 2 ครั้ง 

การพับเสื้อผา 



วิธีพับกางเกงขาสั้น 

1    กางกางเกงออก 

3   พับสวนปลายกางเกงขึ้นมา 1 ทบ 4   พับสวนปลายกางเกงขึ้นมาอีก 1 ทบ  

2   พับกางเกงดานขวาทับดานซาย 



การรีดเสื้อผา 

หลักการรีดเสื้อผา 

ขั้นตอนการรีดเสื้อผา 

รีดดวยอุณหภูมิตํ่า รีดจากดานในเพราะความรอนจะทําให 

เสนใยของผาเสียหายได 
ผาไหม  

รีดดวยอุณหภูมิสูงถึงปานกลาง แตควรรีดจากดานใน  ผาลินิน  

รีดดวยอุณหภูมิสูงถึงปานกลาง เพราะผาฝายมีเสนใยที่แข็งแรง  ผาฝาย  

อุปกรณ เตารีด ตะกราใสผา 
โตะรองรีดและ 

ผารองรีด 
กระบอกฉีดน้ํา 

2   รีดผาท่ีปกเสื้อ 3   รีดผาท่ีแขนเสื้อ 4   รีดผาท่ีตัวเสื้อ 5   รีดเสร็จแลวใสไมแขวน 

     เก็บใสตูเสื้อผา 

1.  เรียนรู วิธีการรีดผาใหเรียบ 

2.  ใชอุปกรณในการรีดผาท่ีถูกตองเหมาะสม 

1   ใชกระบอกฉีดน้ํา 

     พรมน้ําใหท่ัวเสื้อผา 



การใชทรัพยากรและพลังงานจากการซักผาในการดูและเสือ้ผา 

ประหยัดน้ําจากการซักผา ประหยัดไฟจากการรีดผา 

ปดกอกน้ําเม่ือไมใชแลว 

ไมพรมผาชุมจนเกินไป  

เพราะตองใชเวลารีดนาน 
รวบรวมเสื้อผาใหมากพอตอการซักแตละครั้ง 

กอนรีดผาเสร็จประมาณ 2-4 นาที 

ใหถอดปลั๊กเตารีดออก  รีดผาท่ีบางมาก 

เชน ผาเช็ดหนา 

นําน้ําซักผามารดน้ําตนไมได 

ควรรีดผาครั้งละมาก ๆ ใหเสร็จทีเดียว  
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