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เสื้อฮาวาย เป็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของคนฮาวาย และหมู่เกาะฮาวาย 
โดยจะนับว่าลวดลาย และเน้ือผ้าของเสื้อฮาวาย เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ทั้งลวดลายต้นมะพร้าว ต้น
อ้อย สับปะรด ทะเล และอ่ืนๆ  

ในยุคแรกใช้ผ้ากิโมโนของญ่ีปุ่น ซึ่งอาจจะเป็นผ้าฝ้าย หรือผ้าไหม จนกระทั่งปี 1924 

บริษัท Dupont ได้ผลิตผ้า Rayon ขึ้นมา ต่อมามีคนรู้จัก หมู่เกาะฮาวายเพิ่มขึ้น เสื้อฮาวายจึง
แพร่หลายออกจากหมู่เกาะฮาวาย  

ปี 1936 นักธุรกิจชาวฮาวายชื่อ Ellery Chun ได้คิดค าเรียก เสื้อฮาวายขึ้นมาว่า 
“Aloha Shirt”และได้จดทะเบียนการค้าชื่อดังกล่าว  

เสื้อฮาวาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 Vintage คือเสื้อฮาวายเก่าดั่งเดิม ผลิตออกมาระหว่างปี 1930 - 1950  



 

 เสื้อใหม่ ที่เลียนแบบของเก่าทั้งลวดลาย และแบบ  

ข้อมูลจากhttp://gotoknow.org/blog/bee/51621 

การเย็บเสื้อฮาวายในระบบอุตสาหกรรม และการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บในจุดที่สามารถ
ใช้อุปกรณ์ได้ 

 

 
 

ชิ้นส่วนเสื้อฮาวายที่ตัดส าเร็จ 
 

การเย็บเสื้อฮาวาย 

ขั้นตอนท่ี 1  การรีดและเจียนสาบหน้า 
1.  น าแผ่นหน้าซ้าย และขวา  รีดพับแนวริมสาบแผ่นหน้าเข้าด้านในตลอดแนว  
     (รูปที่ 1) 

2.  เจียนแนววงคอให้เท่ากับวงคอของแผ่นหน้าทั้งด้านซ้าย  และขวา  (รูปที่ 2) 
 

   
รูปท่ี  1                                             

 



 

 
รูปท่ี   2 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
ควรรีดให้ตรงแนวสาบแผ่นหน้าจากวงคอถึงชายเสื้อ 

ขั้นตอนท่ี 2   รีด  และเย็บ ปลายแขน  ปากกระเป๋า 
1. การรีดและเย็บปลายแขน  น าแขนเสื้อ วางด้านผิดไว้ด้านบน   รีดพับปลายแขนเข้า 

ด้านใน  โดยพับให้ห่างจากริมผ้าเท่ากับ 1/4 นิ้ว ตลอดแนว  (รูปที่  1) 

2. รีดพับปลายแขนอีกชั้นหน่ึง  โดยพับจากแนวรีดเส้นแรกเท่ากับ   1  นิ้ว  (รูปที่  2) 
3. ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บประเภท Hinged Raising Feet    เร่ิมเย็บย้ า 3 – 4 ฝีเข็ม   ที่จุด 

เร่ิมต้น เย็บเส้นตรงในจุดที่พับตลอดแนว  จนถึงจุดจบและเย็บย้้า 3 – 4 ฝีเข็ม (รูปที่ 3) 

 

  
 

รูปท่ี  1                                  รูปท่ี  2 

 
 

  รูปท่ี  3 
 



 

การรีด  และเย็บปากกระเป๋า 
1.  น าปากกระเป๋าเสื้อ  รีดพับเข้าด้านใน  พับให้ห่างจากริมเท่ากับ  1/4 นิ้ว  รีดพับ 

ตลอดแนว (รูปที่ 1) 

2.  รีดพับปลายแขนอีกชั้นหน่ึง  โดยพับจากแนวรีดเส้นแรกเท่ากับ  1  นิ้ว (รูปที่ 2) 
3.  ใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บประเภท   Hinged Raising Feet    เร่ิมเย็บย้ า 3 – 4  ฝีเข็ม  ที่จุด 

เร่ิมต้น  เย็บเส้นตรงในจุดที่พับตลอดแนวจนถึงจุดจบและเย็บย้ า 3 – 4 ฝีเข็ม  
และรีดพับรูปกระเป๋า ใช้กาวช่วยเล็กน้อย  (รูปที่ 3) 
 

  
 

         รูปท่ี  1                       รูปท่ี  2                   
 

 
 

รูปท่ี  3 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1.  การวัด และรีดปลายแขนควรรักษาระดับความกว้างให้เท่ากับตลอดแนว 
2.  สังเกตหน้าผ้าทุกคร้ัง  ควรรีดพับปลายแขนเข้าด้านใน 
3.  ขณะเย็บควรประคองผ้าให้เรียบ 
4.  ตะเข็บเย็บต้องเรียบสม่ าเสมอ 
5.  การใช้กาวทาเพื่อช่วยรักษาแนวรีดไว้ ควรระมัดระวังอย่าให้มากเกินไป เพราะอาจ  

ท าให้สกปรกออกมาด้านนอกของเสื้อได้ 



 

 

ขั้นตอนท่ี 3   การติดกระเป๋าเสื้อ 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  แผ่นหน้าซ้าย 
2.  กระเป๋าเสื้อ 

ขั้นตอนการติดกระเป๋า 
1. น าแผ่นหน้าข้างซ้ายก าหนดต าแหน่งติดกระเป๋า โดยวัดจากจุดแนวบ่าบริเวณวงคอ

ลงมา 7 1/2 - 8 นิ้ว  และห่างจากแนวริมสาบหน้าเข้ามาเท่ากับ 2 1/2 นิ้ว  
 

 
 

รูปท่ี 1 

2.  วางกระเป๋าเสื้อที่รีดพับเรียบร้อยแล้ววางลงบนต าแหน่งที่ก าหนดไว้          เร่ิมเย็บย้ าใน
จุดเร่ิมต้น 3 – 4 ฝีเข็ม   และเย็บริมแนวรอบกระเป๋าตามรูปแบบที่รีดไว้  ไปยังจุดสิ้นสุด   เย็บย้ า     3 
– 4 ฝีเข็ม (รูปที่ 2)  

 

   
 

         รูปท่ี 1     รูปท่ี 2 
 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1.  การเร่ิมเย็บควรให้ฝีเข็มพอดีกับเส้นปากกระเป๋า โดยจะเย็บให้เป็นรูปสามเหลี่ยม  



 

หรือสี่เหลี่ยมก็ได้ 
2.  การวางต าแหน่งกระเป๋าระวังกระเป๋าเอียง  ไม่ควรมีรอยต่อของเส้นด้าย   

 

ขั้นตอนท่ี  4  การเย็บต่อสาบบ่า กับแผ่นหลัง 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  แผ่นหลัง  1  ชิ้น 

2.  สาบบ่า  2  ชิ้น 
 

 
 

ขั้นตอนการเย็บ 

1.  น าแผ่นหลังวางด้านนอกขึ้น  และสาบบ่าชิ้นที่  1  วางด้านนอกกับแผ่นหลังในจุด 
ต่อบ่าโดยวางให้ด้านนอกของผ้าประกบกัน (รูปที่  1) 

2.  วางสาบอีกชิ้นวางให้ด้านนอกของผ้าประกบกับแผ่นหลังด้านใน  และจัดให้ทั้ง  
3 ชิ้นเท่ากัน  (รูปที่  2) 

     3.  เย็บเส้นตรงชิ้นส่วนทั้ง  3  ชิ้น  ให้มีระยะห่างจากริมผ้า 3/8 นิ้ว  เร่ิมเย็บย้ าในจุด 
เร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  และเย็บตลอดแนวไปยังจุดสิ้นสุด  เย็บย้ า 3–4 ฝีเข็ม  (รูปที่  3) 

 

     
             

  รูปท่ี  1                                                         รูปท่ี  2 
 



 

 
 

รูปท่ี  3 
 

4. เย็บเดินคิ้วโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บประเภทเท้าทับผ้า เดินคิ้วกว้างเท่ากับ 1/4 นิ้ว  ได้
ดังนี้ 

- Handed Raising Feet 
- Compensation Feet 

       เย็บด้านนอกของตัวเสื้อโดยพับสาบบ่าชิ้นในลง เย็บเส้นตรง ให้มีระยะห่างจากริมผ้า         
1/4  นิ้ว (กว้างเท่ากับอุปกรณ์ช่วยเย็บ)  เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  และเย็บริมตลอดแนวไป
ยังจุดสิ้นสุด เย็บย้ า 3–4 ฝีเข็ม (รูปที่  4) 

 

  

  
 

รูปท่ี  4 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1.  ควรจับริมผ้าให้เท่าๆกันทั้ง  3  ชิ้นก่อนการเย็บ 
2.  ตะเข็บต้องไม่ย่น  หรือเป็นจีบ 

 

ขั้นตอนท่ี  5  การเย็บป้ายโลโก้ 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  แผ่นหลังที่ติดสาบบ่าแล้ว 
2.  ป้ายโลโก้ 

ขั้นตอนการเย็บ 

1.  รีดพับป้ายโลโก้ให้เรียบร้อย 
2.  น าแผ่นหลังด้านใน  ก าหนดต าแหน่งที่จะติดโลโก้ มีวิธีดังนี้ 
     -  น าแผ่นหลังบริเวณวงคอ    หาจุดกึ่งกลางคอ    บากเป็นรูปตัว V    แล้ววัดลงมา

ประมาณ 1 1/2 นิ้ว (รูปที่  1) 
3. น าป้ายที่รีดแล้ววางลงบนต าแหน่ง       เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4   ฝีเข็ม   

และเย็บริมตลอดแนว  เย็บย้ า (รูปที่  2) 
 

  
 

รูปท่ี  1                                         
 

  
 

     รูปท่ี  2 



 

 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
การติดป้าย มีหลายต าแหน่งที่สามารถเลือกติดได้  เช่น ติดไว้ที่คอเสื้อ หรือตะเข็บข้าง  

ขั้นตอนท่ี  6  การเย็บต่อบ่าแผ่นหน้า 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  แผ่นหลังที่ติดสาบบ่าแล้ว 
2.  แผ่นหน้าซ้าย และขวา 

ขั้นตอนการเย็บ 

1. วางตัวแผ่นหลังด้านนอกขึ้นข้างบน  สาบบ่าชิ้นในตลบลงด้านล่าง (รูปที่ 1) 
 

 
รูปท่ี  1 

2. วางแผ่นหน้าข้างซ้ายลงบนบริเวณบ่าซ้ายของแผ่นหลัง   ให้ด้านนอกประกบกันจับริมผ้า
ให้เท่ากันเย็บตะเข็บกว้าง1/4 นิ้ว เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  และเย็บริมตลอดแนวไปยัง เย็บ
ย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม  

 จากนั้น  วางแผ่นหน้าข้างขวาลงบนบริเวณบ่าขวาของแผ่นหลัง      ให้ด้านนอกประกบกัน 
จับริมผ้าให้เท่ากันเย็บตะเข็บกว้าง1/4 นิ้ว เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม และเย็บริมตลอดแนว   
เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม   

3.  จับสาบบ่าชิ้นในที่ตลบลง  ม้วนกลับมาเย็บติดกับบ่าตัวเสื้อแผ่นหน้าซ้าย  ตะเข็บกว้าง 
3/8  นิ้ว   เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม    และเย็บริมตลอดแนวเย็บย้ า 3–4 ฝีเข็มในจุด สิ้นสุด
ของแผ่นหน้าซ้ายและเย็บต่อบ่าแผ่นหน้าขวาแบบเดียวกัน   จัดรูปแนวเย็บต่อบ่าแผ่นหน้า  

ขั้นตอนท่ี  7  การท าปกเสื้อ 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  ผ้าปก  2  ชิ้น 

2.  ผ้าแข็ง หรือผ้าวีราเน่ ตัดเป็นรูปปก  1  ชิ้น 



 

ขั้นตอนการเย็บ 

1.  น าผ้าแข็ง หรือผ้าวีราเน่   วางบนผ้าตัวปกด้านใน 1 ชิ้นผา้วีราเน่น าไปรีดอัดความ
ร้อน ถ้าเป็นผ้าแข็งให้ทากาวบาง ๆ แล้วน าไปรีดด้วยเตารีด (รูปที่  1) 

2.  บากผ้าตัวบริเวณจุดต่อคอ  ทากาวและรีดพับขึ้น (รูปที่  2) 
3.  น าผ้าตัวส าหรับท าปกชิ้นที่ 2    วางด้านนอกประกบกับปกชิ้นแรกที่ติดผ้าแข็งแล้ว         

ให้ด้านนอกประกบกัน เย็บรอบปก ให้ฝีเข็มชิดกับริมผ้าแข็ง  โดยเร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น (จุด ก)  3–
4   ฝีเข็ม  และเย็บริมผ้าแข็งตลอดแนว (จุด ข)  เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม  (รูปที่  3) 

4.  เจียนปกโดยรอบ   ให้ห่างจากฝีเข็มเย็บประมาณ 3/8 นิ้ว     บริเวณมุมปกควรตัด
เน้ือผ้าออกเล็กน้อย เพื่อให้ปกมีปลายปกที่แหลม และบางสวยงาม (รูปที่  4) 

5.  เย็บเดินคิ้วปก  โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บ ประเภทเท้าทับผ้า ดังต่อไปนี้ 
- Top Stitch Feet 
- Compensation  Feet 

6.  เลือกเท้าทับผ้าเดินคิ้วมีขนาดกว้างเท่ากับ 1/4 นิ้วเร่ิมจากน าปกด้านที่ติดผ้าแข็ง 
(ด้านนอก) ไว้ข้างบน เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3 – 4 ฝีเข็ม  เย็บเส้นตรงโดยประคองปกให้ชิดกับ
อุปกรณ์ช่วยเย็บตลอดแนว  เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม  (รูปที่  5)               
 

 
ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 

1.  การเลือกใช้ผ้าวีราเน่     ควรปรับความร้อนของเคร่ืองอัดผ้ากาวให้เหมาะกับผ้าตัว  
ถ้าเลือกใช้ผ้าแข็ง ควรทากาวให้ทั่วอย่างสม่ าเสมอ 

2.  การเย็บปกด้านใน ควรใช้มือไล่ผ้าให้เรียบ 



 

3.  การเย็บปกด้านใน ควรระมัดระวังอย่าเย็บชิดผ้าแข็งมากเกินไป 
4.  การรีดเพื่อกลับปกควรรีดให้เรียบและระวังเร่ืองความสะอาด  
5.  การเดินคิ้วรอบปกรักษาระยะห่างของปกให้เท่ากันตลอดแนว  และตะเข็บเย็บต้อง 

เรียบ สวยงาม 
 

ขั้นตอนท่ี  8  การเย็บเข้าปกเสื้อ 

ชิ้นส่วนประกอบด้วย 
1. ตัวเสื้อ 
2. ปกเสื้อ 

ขั้นตอนการเย็บเข้าปกเสื้อ 

1. น าตัวเสื้อที่จะเข้าปก  วัดจุดกึ่งกลางของรอบวงคอ  และจุดกึ่งกลางของปกเสื้อ  โดย
บากตรงจุดกึ่งกลางให้เป็นรูปตัววี ( V ) เล็กๆ  

2. พลิกสาบแผ่นหน้าให้ด้านถูกประกบกัน พับตรงเส้นแนวริมสาบ เร่ิมเย็บย้ า 3–4 ฝี
เข็ม เย็บ จากริมเข้ามาประมาณ 1/4 นิ้ว จุดเร่ิมต้น (จุด  ก ) เย็บวงคอเข้ามาประมาณ 1 นิ้ว (จุด ข )    
วางปกเสื้อด้านต่อวงคอที่จุด ข เย็บริมให้ติดปกเ สื้อจนถึงแนวบากของปก  ข ลิบสาบแผ่นหน้าเข้า 
1/4 นิ้วพับแผ่นสาบลง  เย็บให้ชิดริมขอบปกตลอดแนว  จนถึงจุดบากของปกทางด้านซ้าย ขลิบ
แผ่นหน้าเข้ามา 1/4 นิ้วพับตลบลงเย็บผ่านจุดต่อปก (จุด  ค ) ไปจนถึงจุดสิ้นสุดเย็บย้ า  3–4  ฝีเข็ม 
(รูปที่ 1) 

 
 

รูปที่  1 
 

3. กลับสาบที่เย็บแล้วในข้อ  2  เข้าข้างใน (รูปที่ 2) 



 

 
รูปที่ 2 

4. สอดผ้าสาบแผ่นหน้าที่บากไว้  เข้าด้านในให้เรียบร้อย  เย็บปิดปก   โดยเร่ิมเย็บย้ าใน
จุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  เย็บเส้นตรงโดยให้ริมปกด้านแข็งทับแนวเส้นเย็บเส้นแรกตลอดแนว   เย็บย้ า
ในจุดสิ้นสุด 3–4 ฝีเข็ม  (รูปที่  3) 
 

 
 

รูปที่  3 
 

ขั้นตอนท่ี  9  การเย็บเข้าแขนเสื้อ 
ชิ้นส่วนประกอบด้วย 

1.  ตัวเสื้อ 
2.  แขนเสื้อ  2 ชิ้น 

ขั้นตอนการเย็บ 
1.  น าตัวเสื้อที่ประกอบแผ่นหน้า    และแผ่นหลังเข้าด้วยกันแล้ว      วางเสื้อด้านนอก

ไว้ข้างบน  และวางแขนด้านนอกประกบกับวงแขนของตัวเสื้ อ  เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4  ฝีเข็ม  
และเย็บริมตลอดแนวโดยจับผ้าริมวงแขนวางให้ตรงกับริมวงแขนของตัวเสื้อเย็บตามรูปมีระยะห่าง
จากริมเท่ากับ 3/8 นิ้ว   เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม  (รูปที่ 1) 



 

 
 

รูปที่ 1 

 

2.  พันริมวงแขนด้วยเคร่ืองจักรพันริม  3  เส้น  โดยวางด้านตัวเสื้อไว้ด้านบน(รูปที่  2) 

 
 

รูปที่  2 
 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1. การเข้าวงแขนเสื้อสามารถเข้าด้วยเคร่ืองจักรพันริม  5  เส้นได้     โดยวางแขนเสื้อ 

ไว้ด้านล่าง เพื่อให้ตะเข็บลูกโซ่อยู่ทางด้านแขน และควรระวังใบมีดตัดผ้าขาดได้ 
2.  วงแขนจะมีลักษณะโค้ง  ในขณะเย็บไม่ควรดึงผ้า  เพราะอาจท าให้แขนเสื้อยืดได้ 

ขั้นตอนท่ี  10  การเย็บตะเข็บข้าง 

ขั้นตอนการเย็บ 
1.  น าตัวเสื้อกลับด้านในเตรียมเย็บโดย  จับริมแผ่นหน้าขวา ประกบกับแผ่นหลังข้าง

ขวาจับริมปลายแขนให้เท่ากัน  
2.  เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น (ชายแขน)  3–4 ฝีเข็ม  และเย็บริมตะเข็บข้างตลอดแนว โดย

ดึงผ้าทั้ง  2  ชิ้นให้เท่า ๆ กันเย็บไปยังชายเสื้อ  เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม  อีกข้างหนึ่งเย็บแบบ
เดียวกัน  



 

3. พันริมตะเข็บข้างด้วยเคร่ืองจักรพันริม  3  เส้น  โดยวางเสื้อแผ่นหน้าข้างขวา  ด้าน
ในของตัวเสื้อ  ไว้ข้างบน  เร่ิ มพันริมจากปลายแขนไปถึงชายเสื้อ และพันริมต่อโดยไม่ต้องตัดด้าย
พันริมที่ตะเข็บข้างด้านซ้ายจากชายเสื้อไปยังปลายแขน ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการพันริมตะเข็บข้าง  

 

      
 

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1.  การเร่ิมเย็บตะเข็บข้างควรจับผ้าที่ปลายแขนให้ตรงกัน 
2.  จุดต่อตะเข็บของแขนเสื้อควรต่อให้ตรงกัน 
3.  การเย็บพันริมจากจุดเร่ิมต้นไปถึงจุดสิ้นสุดการเย็บอย่างต่อเน่ือง 

 

ขั้นตอนท่ี  11  การเย็บชายเสื้อ 
ขั้นตอนการเย็บ  

1.  น าเสื้อที่จะเย็บชาย   ตรวจสอบความยาวโดยกลับตะเข็บเสื้อ     วางแผ่นหน้าแนว
ริมสาบข้างซ้าย ประกบแนวริมสาบข้างข วา จากจุดต่อปก  ใช้มือจับให้ริมเท่ากันตลอดจนถึง
ชายเสื้อ  ถ้าชายเสื้อไม่เท่ากัน ควรเจียนให้เท่ากันกันก่อนที่จะเย็บชายเสื้อ  

2.  รีดพับชายเสื้อเข้าด้านในของผ้า  วัดให้ห่างจากริมเท่ากับ 1/4 นิ้ว  ตลอดแนว    
3.  รีดพับชายเสื้ออีกครั้งหนึ่ง  โดยวัดและพับขึ้นจากแนวรีดเส้นแรกเท่ากับ  1  นิ้ว  

 

 
 

จุดต่อตะเข็บข้างควรตรงกัน 



 

4.  เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  เย็บเส้นตรงโดยเย็บให้ชิดริม   เย็บตลอดแนว     เย็บ
ย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม   
        ถ้าเลือกอุปกรณ์ช่วยเย็บ ให้เลือกประเภท Guides ควบคู่กับเท้าทับผ้า Hinged Raising 

Feet เร่ิมเย็บย้ าในจุดเร่ิมต้น 3–4 ฝีเข็ม  เย็บเส้นตรงโดยป้อนผ้าให้เข้า อุปกรณ์ช่วยเย็บตลอดแนว 
เย็บย้ าในจุดสิ้นสุด  3–4 ฝีเข็ม   

ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 
1.  รีดพับชายเสื้อควรให้ตะเข็บข้างพับลงไปทางแผ่นหลังทั้งซ้าย  และขวา 
2.  การเย็บชายเสื้อควรผ่อนผ้าด้านบน อย่าดึงให้ตึงจะท าให้ชายเสื้อบิด และท าให้ 

เท้าทับผ้าไล่ผ้าไปเหลืออีกด้านหนึ่ง 
3.  ไม่ควรมีรอยต่อของเส้นด้ายเย็บ 
 

 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี  12   การถักรังกระดุมและติดกระดุม 
ขั้นตอนการเย็บ 

1.  ก าหนดแนวเย็บรังกระดุม     บนแนวริมสาบเสื้อข้างซ้าย      โดยวัดจากจุดต่อปกลง
มาประมาณ 3 1/2 นิ้ว และห่างจากแนวริมสาบเท่ากับ 3/4 นิ้วท าเคร่ืองหมายไว้  เม็ดที่สองห่างจาก
กลางรังกระดุมแรกเท่ากับ 4 นิ้ว และรังกระดุมที่ 3–4ให้วัดแบบเดียวกัน ท าเคร่ืองหมายในต าแหน่ง
ที่ต้องเย็บรังกระดุม 

2.  ก าหนดต าแหน่งติดกระดุม มีระยะเท่ากับรังกระดุมข้างซ้าย  วัดตรงกลางรังกระดุม
แล้วท าเคร่ืองหมายไว้  

3. น าเสื้อไปเย็บรังกระดุม  และติดกระดุม  
 

ตะเข็บล้มไปทางแผ่นหลัง 

แผ่นหน้า 

แผ่นหลัง 



 

  
. 
     การติดกระดุม      การถักรังกระดุม 

 

 
      

         การถักรังกระดุมและติดกระดุม 
ข้อเสนอแนะ/ควรระวัง 

1.  ควรระมัดระวังในการเย็บรังกระดุมเนื่องจากมีใบมีดส าหรับตัดรังกระดุม ที่มีความ 
คม อาจท าให้ได้รับอันตรายได้ 

2.  ปรับฝีเข็มรังกระดุมให้เหมาะกับกระดุมที่ใช้ 
3.  ปรับขนาดเคร่ืองติดกระดุมให้มีขนาดเท่ากับกระดุมที่ใช้ 

 


