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´ÙáÅàÊ×้อ¼ŒÒ
Ëน

‹ÇÂ¡
ÒÃàÃÕÂนÃÙŒ·Õè

1
ชวนเล่น  ก่อนเรียน

มฐ.	ง	1.1	
ป.5/1,	ป.5/2,	ป.5/3,	ป.5/4

ตัวชี้วัด	

	 เส้ือผ้าเปนสิ่งจ�าเปนในชีวิต	 เราจึงต้องดูแล
รักษาเสื้อผ้าให้ถูกวิธี	เพื่อจะได้มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่
ได้นาน	ๆ

·Ó§Òนà»šน
àÃÕÂนÃÙŒä´Œ

เราจะดÙáÅเÊ×éÍ¼้าµัÇนีé 
â´ยãªŒอุ»กรณ�อะไรบŒำงคะ

á»Ã§«¡ั¼ŒÒ

¼§«¡ั¿อ¡

àขçÁËÁǾ

¡ÃÃä¡Ã

àตÒÃṌ

¡ÐÅÐÁ§ั

´ŒÒÂàÂçº¼ŒÒ



เปนเครื่องมือที่ใช้ตัดผ้า
ให้มีขนาดและรปูร่างตาม
ที่เราต้องการ

เปนอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับ
เข็มเย็บผ้า	 ใช้ประกอบ
ชิ้นส่วนของผ้าให้ติดกัน

เปนเครือ่งมอืที่ใช้ร่วมกบั
ด้าย	 ใช้เย็บ	 สอย	 ผ้าให้
ติดกัน	

เปนเคร่ืองมือท่ีใช้ยึดผ้า
ให้ติดกัน	 ไม่ให้เคลื่อนที่
ในขณะเย็บ

¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒàÊ×éÍ¼ŒÒ
	 	 เสื้อผ้าเปนสิ่งที่มีความจ�าเปนต่อการใช้ชีวิตของคนเรา	 เพื่อ

ใช้ปกปิดร่างกาย	 ใช้ปองกันความร้อนความหนาว	 ช่วยปองกันเชื้อโรค

ไม่ให้เข้าสูร่่างกายได้ง่าย	และยังช่วยส่งเสรมิบคุลกิภาพแก่ผูส้วมใส่อกีด้วย

	 	 1.	การซอมแซมเสื้อผ้า

	 	 	 เส้ือผ้าที่ใส่ในชีวิตประจ�าวันมักมีปญหาเกี่ยวกับกระดุมหลุด	

ตะขอหลุด	 เราควรเรียนรู้วิธีซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้	 เพ่ือประหยัด

ค่าใช้จ่ายและเปนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ËÅักกÒรÊÓคัÞของกÒร«‹อÁá«ÁàÊ×éอ¼้Ò 

	1	 	เลือกวิธีซ่อมแซมให้เหมาะสมกับลักษณะการช�ารุดของเสื้อผ้า	 เพื่อให้
เสื้อผ้าอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด	และมีความคงทน

	2	 	เลอืกวสัดอุปุกรณ์ทีน่�ามาใช้ซ่อมแซมให้ใกล้เคยีงกบัเส้ือผ้าทีจ่ะซ่อมแซม	
เช่น	ด้ายสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซม	

¡ÃÃä¡Ã

´ŒÒÂ

àขçÁàÂçº¼ŒÒ

àขçÁËÁØ´

อุปกรณท์ี่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
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เปนการเย็บซ่อมแซม
เสื้อผ้าท่ีมีรอยขาดทะลุ
เปนรขูนาดเล็ก	การเย็บ
แบบนี้ไม่ต้องใช้เศษผ้า
มาติดทับรูขาด	 ใช้แค่
ด้ายเยบ็เพยีงอย่างเดียว

¡ÒÃªØน

	สามารถช่วยให้เราซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง

เปนการเย็บซ่อมแซม
เสื้อผ้าที่มีรอยขาดทะลุ
เปนรูขนาดใหญ่	โดยใช้
ผ้าอีกชิ้นมาปะบริเวณ
รอยขาด	แล้วเยบ็ตดิกนั

¡ÒÃ»Ð
เป นการเย็บชิ้นส ่วน
ผ้า	 2	 ชิ้น	 ให้ติดกัน
ชั่วคราวก่อนการเย็บ
จริง	 เปนการเย็บห่าง	ๆ 	
เม่ือเย็บจริงเสร็จแล้ว	
จึงดึงด้ายเนาออก

¡ÒÃàนÒ

เปนการเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชาย
หลุดลุ่ย	 เช่น	 ชายเสื้อ	 ชายกางเกง
ซึ่งการเย็บแบบนี้จะเห็นรอยเย็บด้าน
นอกน้อยที่สุด

¡ÒÃÊอÂ
เป นการเย็บซ่อมแซมเสื้อผ ้าที่มี
ลักษณะเหมือนการเย็บด ้วยจักร
เย็บผ้า	มีความคงทนแข็งแรงเหมาะ
ส�าหรับใช้ซ่อมแซมตะเข็บเสื้อผ้า

¡ÒÃ´Œน

¡ÒÃàÂçº¾×้น°Òน

คÇรเลือกเสŒ¹´ŒำยสÕคลŒำยกับ¼Œำ
เ¾ืèอãËŒกลมกลื¹กั¹¹ะคะ

3



ขัน้ตอน การซอ่มชายกระโปรงหรือชายกางเกงท่ีรุ่ย 

ทํางานปลอดภัย

	 อปุกรณ์การซ่อมแซมเสือ้ผ้า	เช่น	เขม็หมดุ	เขม็เยบ็ผ้า	กรรไกร	มคีวามแหลมคม	

ขณะใช้ควรระมดัระวงั	เพราะอาจทิม่แทงนิว้บาดเจบ็	เม่ือใช้เสรจ็แล้วเกบ็ให้เรยีบร้อย

	 	 เราสามารถน�าความรู้เร่ืองการเย็บพื้นฐานมาซ่อมแซมเสื้อผ้า

ที่ช�ารุดได้	เพื่อไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตวัอย่าง ¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁàÊ×éÍ¼ŒÒ·ÕèªíÒÃØ´

จับผ้าให้แน่น	 แทงเข็มเกี่ยวผ้า
ด้านล่าง	สอดเข็มขึ้นมาตรงริมผ้า
ที่พับ	 เมื่อสอยซ่อนด้ายเสร็จแล้ว
ให้ผูกปมด้ายให้เรียบร้อย

ตรวจสอบความเรียบร ้อยของ
กางเกงหรือกระโปรง	จากนั้นเก็บ
อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเส้ือผ้าให้
เรียบร้อย

ใช้กรรไกรตัดเส้นด้ายที่รุ ่ยออก	
แล้วพับริมผ้าที่ต ้องการสอยให้
เรียบร้อย	 แล้วใช้เข็มหมุดยึดตรึง
ไว้	หรืออาจเนาเพื่อตรึงผ้า

สอยซ่อนด้ายด้วยการสอดเข็มใต้
รมิผ้าในส่วนทีพั่บ	จากนัน้แทงเขม็
ขึ้นเพื่อซ่อนด้าย

¢Íº¾ÑºÃÔÁ

¢Íº¾ÑºÃÔÁ

¼ŒÒªÔé¹Å‹Ò§

¼ŒÒªÔé¹Å‹Ò§

2

3 4

1
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	 	 2.	การซักเสื้อผ้า
	 	 	 เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว	อาจมีคราบเปอน	หรือช่วงอากาศร้อนก็จะ
เปอนเหงื่อไคลและมีกล่ินเหงื่อ	 ซึ่งเราต้องท�าความสะอาดโดยการซัก
ตาก	แล้วจัดเก็บให้เรียบร้อย	จึงจะสะดวกในการน�าเสื้อผ้ามาใช้อีก

ËÅักกÒรÊÓคัÞของกÒร«ัก¼้Ò

	1	 แยกผ้าสี	ผ้าขาว	ไม่ให้ปนกัน

	2	 ส�ารวจเสื้อผ้าว่าช�ารุดหรือไม่	ถ้าพบว่าช�ารุดให้ซ่อมแซมก่อนซัก

	3	 เลือกวิธีการและอุปกรณ์การซักให้เหมาะสมกับเสื้อผ้า	

	 	 การซักผ้าสามารถท�าได้	2	 วิธี	 คือ	 การซักผ้าด้วยมือ	 และการ
ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า	โดยมีอุปกรณ์	ดังต่อไปนี้

ส�าหรับใส่น�้าผสมผงซักฟอก	
หรือใส่น�้าผสมน�้ายาปรับผ้านุ่ม
(ส�าหรับการซักผ้าด้วยมือ)

ใส่เสื้อผ้าที่จะน�ามาซัก	 และ
ใส่เสื้อผ้าที่ซักแล้ว

ใช้ผสมในน�้าเพื่อช�าระสิ่งสกปรก
บนเสือ้ผ้า	มีทัง้แบบผงและแบบน�า้	

ใช้ผสมในน�า้เพือ่ปรับเส้นใยของผ้า
ให้อ่อนนุ่ม	 โดยใส่ในน�้าสุดท้าย
ของการซักผ้า	

ขัดถูเสื้อผ้าเนื้อหนาบริเวณที่มี
คราบติดแน่น
(ส�าหรับการซักผ้าด้วยมือ)

àคร×èอง«ัก¼้Ò แบ่งออกเปน	2	ประเภท	

¡ÐÅÐÁั§

¼§«ั¡¿อ¡

ตÐ¡ÃŒÒãÊ‹¼ŒÒ

	 	 การซักผ้าสามารถท�าได้	2	 วิธี	 คือ	 การซักผ้าด้วยมือ	 และการ	 	 การซักผ้าสามารถท�าได้	2	 วิธี	 คือ	 การซักผ้าด้วยมือ	 และการ	 	 การซักผ้าสามารถท�าได้	2	 วิธี	 คือ	 การซักผ้าด้วยมือ	 และการ

•		เคร่ืองซักผ้าแบบอัตโนมัติ	
เปนถังเดี่ยว	 ตั้งโปรแกรม
ซักผ้าได้เอง

•		เครือ่งซกัผ้าแบบกึง่อตัโนมัติ
เปนถังคู่	 ถังหนึ่งส�าหรับซัก
ผ้า	ถังหนึ่งส�าหรับปนหมาด	
ผูใ้ช้ต้องย้ายผ้าจากถงัซกัไป
ถังปนหมาดเอง	

อุปกรณก์ารซักผ้า
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ขัน้ตอน การซกัผา้ดว้ยมือ

แยกเสื้อออกจากกางเกง	 และ
กระโปรง	 แล้วแยกซักผ้าขาวออก
จากผ้าส่ี	 เพื่อปองกันไม่ให้สีตกใส่
ผ้าขาว

แช่เส้ือผ้าในน�้าสะอาดประมาณ
10	นาที	แล้วขยี้ส่วนที่สกปรกออก
จากเสื้อผ้า	

เปลี่ยนน�้าใหม่	 แล้วเทผงซักฟอก
ลงไป	 ใช้มือตีจนเปนฟองและผง
ซักฟอกละลายหมด	 แช่เสื้อผ้า
อีก	10	นาที	จากนั้นขยี้ผ้าทีละตัว
ใช้แปรงซักผ้าแปรงเบา	ๆ 	 บริเวณ
ทีมี่คราบเปอนทีข่ยี้ไม่ออก	แล้วบดิ
หมาดพักไว้	

ซักผ้าในน�้าสะอาดจนหมดฟอง	
บิดให้หมาดแล้วน�าไปตาก	 หาก
ต้องการใช้น�้ายาปรับผ้านุ่มให้แช่
ผ้าในน�้าผสมน�้ายาปรับผ้านุ่มเปน
น�้าสุดท้าย	บิดให้หมาด	แล้วน�าผ้า
ไปตาก	

•	 น�า้ที่ใช้ในการซกัผ้า	สามารถน�าไปใช้รดน�า้ต้นไม้ได้	เพือ่ช่วยประหยดัทรพัยากรน�า้
•	 ควรแยกซักชุดชั้นใน	ถุงเท้า	ออกจากเสื้อผ้าอื่น	ๆ 	เพื่อความสะอาดของเสื้อผ้า

เกร็ดการทาํงาน

2

4

1

3
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ขัน้ตอน การซกัผา้ดว้ยเครื่องซกัผา้

ตรวจสอบเคร่ืองซักผ้าให้พร้อม
ใช้งาน	 แล้วใส่เส้ือผ้าลงในเครื่อง
ซักผ้า	 โดยแยกผ้าขาวออกจาก
ผ้าสี	 เพื่อปองกันไม่ให้สีตกใส่
ผ้าขาว

ใส่ผงซักฟอก	 น�้ายาปรับผ้านุ่ม	
ตามชนดิของเครื่องซักผ้า	 ลงใน
ช่องใส่ของเครื่องซักผ้า	 แล้วปิด
ฝาเครื่องซักผ้าให้สนิท

เปิดสวติช์เคร่ืองซักผ้า	ต้ังโปรแกรม
ให้เครือ่งซักผ้าท�างาน	รอจนเคร่ือง
ซักผ้าท�างานเสร็จ	ใช้มือที่แห้งปิด
สวิตช์	 หยิบเสื้อผ้าออกจากเครื่อง
ซักผ้าใส่ตะกร้าเพื่อน�าไปตาก

•	 ควรใส่เสื้อผ้าตามจ�านวนหรือน�้าหนักที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า	เพื่อไม่ให้	

	 เครื่องซักผ้าท�างานหนัก	และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

•	 ถ้าเปนผ้าเนือ้บาง	ก่อนน�าไปซกัควรใส่ถงุตาข่าย	เพราะถงุตาข่ายจะช่วยถนอมผ้า

	 และปองกันไม่ให้ผ้าพันกัน	

•	 	หลังจากใช้เครือ่งซกัผ้าเสรจ็แล้ว	ควรใช้ผ้าแห้งเชด็รอบ	ๆ 	ตวัถงั	เพ่ือความสะอาด
และความเรียบร้อย

การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า	ควรปฏิบัติ	ดังนี้
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เกร็ดการทาํงาน
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	 	 3.	การตากผ้าและเก็บเสื้อผ้า

	 	 	 เสือ้ผ้าทีซ่กัเสร็จแล้วควรน�าไปตากทนัที	เพ่ือปองกนักลิน่อบัชืน้	

เมื่อแห้งแล้วให้เก็บทันที

อปุกรณ์ ทีต่อ้งเตรยีม

1.	ราวตากผ้า		 2.	ไม้แขวนเสื้อ	 3.	ไม้หนีบผ้า

ขัน้ตอน การตากผา้และเก็บเสื้อผา้

1 	 	คล่ีผ้าแล้วสะบดัเพือ่ให้เนือ้ผ้าคลายตวั
จากนั้นกลับตะเข็บเสื้อผ้าด้านใน
ออกมา	 เพื่อปองกันไม่ให้ผ้าสีซีด
จากการถูกแสงแดดจัด

3 	 	แยกตากเสื้อผ ้าสีขาวกับผ้าสี ให ้
ห่างกนั	เพือ่ปองกนัสเีสือ้ผ้าตกใส่กนั

2 	 	น�าเสื้อผ้ามาตากโดยใช้ไม้แขวนเสื้อ	
ใช้ไม้หนีบหนีบไว้ไม่ให้ปลิวตก

4 	 	เมือ่ผ้าแห้งแล้วให้รบีเกบ็	โดยเกบ็ผ้า
ที่ไม่ต้องรีดใส่ตะกร้า	ผ้าที่ต้องรีดให้
เก็บมาทั้งไม้แขวนเสื้อ
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	 	 4.	การพับเสื้อผ้า

	 	 	 เสื้อผ้าที่ซักและตากเสร็จแล้ว	 หากเปนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดต้อง

น�ามาพับเก็บให้เรียบร้อย	เพื่อใช้สวมใส่ต่อไป

ขัน้ตอน การพับเสื้อผา้

ËÅักกÒรÊÓคัÞของกÒร¾ัºàÊ×éอ¼้Ò

	1.	 	แยกประเภทของเสื้อผ้าที่ต้องการพับ	 เช่น	 เส้ือยืด	 ชุดนอน	 กางเกง	
ชุดชั้นใน	ผ้าเช็ดหน้า	ถุงเท้า

	2.	พับให้ถูกวิธี	จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
	3.	 	จัดเก็บโดยแยกเก็บแต่ละประเภท	ไม่ปนกัน

ทบด้านข้างเสื้อ
ไปทางด้านหลัง

ทบขากางเกง
เข้าหากัน

ทบชายกางเกง
ขึ้นไป

ทบด้านเอว
ลงมา

ทบชายล่าง
ขึ้นไป

ทบด้านบน
ลงมา

¡ÒÃ¾ºัàÊ×้อ

¡ÒÃ¾ºั¡Ò§à¡§
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	 	 5.	การรีดเสื้อผ้า

	 	 	 เส้ือผ้าทีซ่กัและตากแล้ว	ส่วนมากจะพบัและเกบ็ไว้ในตูเ้สือ้ผ้า	แต่

เสือ้ผ้าบางประเภท	เช่น	ชดุนักเรียน	ชดุท�างาน	ควรน�ามารดีให้เรยีบร้อย

ก่อนเกบ็เข้าตู	้เพือ่สะดวกในการใช้งาน	และมคีวามเรยีบร้อยเมือ่สวมใส่

ËÅักกÒรÊÓคัÞของกÒรรÕ´àÊ×éอ¼้Ò

	1	 	ปรับความร้อนของเตารีดตามชนิดผ้า	 โดยเร่ิมรีดจากผ้าบางที่ต้องใช้
ไฟอ่อนก่อน	แล้วค่อยรีดผ้าหนาที่ต้องใช้ไฟแรงมากขึ้น

	2	 	รีดส่วนท่ีเล็ก	ๆ 	 ของเสื้อผ้าก่อน	 แล้วค่อยรีดส่วนที่ใหญ่ขึ้นตามล�าดับ	
ดังนี้	

	 	 •	 เสื้อ »¡ áขนàÊ×้อ ตÇัàÊ×้อ

	 	 •	กระโปรง ขอº¡ÃÐâ»Ã§ ตÇั¡ÃÐâ»Ã§

	 	 •	กางเกง ขอº¡Ò§à¡§ ตÇั¡Ò§à¡§

ใช้รีดผ้าให้เรียบมีหลาย
ชนิด	เช่น	เตารีดธรรมดา	
เตารีดไอน�้า

àตÒÃṌ

กระºอก©Ṍ ¹�้

ใช้ใส่น�้าเปล่า	หรือ
น�้ายารีดผ้า	ส�าหรับ
ฉีดพรมเสื้อผ้าก่อนรีด

ใช้ใส่เสื้อผ้ารอรีด

ตÐ¡ÃŒÒãÊ‹¼ŒÒ

ใช้ส�าหรับ
รองรีดเสื้อผ้า

âµ�ะรองรṌ áÅะ¼้ÒรองรṌ

ใช้แขวนเสื้อผ้า
ที่รีดเสร็จแล้ว

äÁŒáขÇนàÊ×้ออุปกรณก์ารรีดเสื้อผ้า
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