
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
การดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้า



ความหมาย ประโยชน์ และหลักการของการดัดแปลง
ตกแต่งเสื้อผ้า

วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า

วัสดุส าหรับตกแต่งเสื้อผ้า

ตัวอย่างการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้า

สาระการเรียนรู้



ความหมายของ
การดัดเเปลงตกแต่งเสื้อผ้า

หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม 
เพิ่ม ลด ส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน มีความสวยงาม 
ทันสมัยขึ้น รวมถึงการน าเสื้อผ้าเก่า
หรือช ารุดแล้วน ามาตัดเย็บ



ประโยชน์ของการดัดเเปลงตกแต่งเสื้อผ้า

๑ น าเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาดัดแปลงให้สวมใส่ได้อีกครั้ง

๒ ปรับเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าให้ดูสวยงาม แปลกตา ทันสมัยขึ้น

๓ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสื้อผ้าใหม่

๔
ใช้เสื้อผ้าได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดการผลิตเสื้อผ้า ซึ่งเป็นการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง



๕ ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวมีพื้นฐานงานตัดเย็บอย่างง่าย

๖ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๗ เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

๘
เป็นแบบอย่างและปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว ได้แก่ ความประหยัดความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ของการดัดเเปลงตกแต่งเสื้อผ้า



๑. ออกแบบ ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้

๒. เลือกวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
รูปแบบงานที่ต้องการ

๔. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน

๕. ค านึงถึงความคุ้มค่าของเวลา 
แรงงาน และทรัพยากรที่เสียไป

๓. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแบบที่ต้องการดดัแปลง

หลักการของการดัดเเปลงตกแต่งเสื้อผ้า



วิธีการดัดเเปลงเสื้อผ้า

เป็นการดั ดแปลง เสื้ อผ้ าที่ ยั ง
สามารถสวมใส่ได้ แต่มีปัญหาเล็กน้อย เช่น 
การตัดต่อชายกางเกง การเย็บตะเข็บข้างตัว
เข้าเพื่อให้เสื้อผ้าเล็กลง การตัดปกเสื้อออก
หรือใส่ปกเสื้อเพิ่มเติม เป็นต้น

การแก้ไขบางส่วนของเสื้อผ้า๑



วิธีการดัดเเปลงเสื้อผ้า

เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าที่ยังมีสภาพดีแต่
สวมใส่ไม่ได้ให้เป็นเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ เช่น 
เสื้อของผู้ใหญ่มาดัดแปลงให้เป็นเสื้อของเด็ก 
น าเสื้อเชิ้ตมาดัดแปลงเป็นกระโปรงสั้น เป็น
ต้น

การเปลี่ยนสัดส่วนเสื้อผ้า๒



วิธีการดัดเเปลงเสื้อผ้า

เพื่อให้ได้เสื้อแบบใหม่ ๆ เช่น ปักลวดลาย
บนตัวเสื้อ เย็บผ้าลูกไม้ติดรอบปกเสื้อ การ
ปะเศษผ้าตามส่วนต่าง ๆ

การตกแต่งเสื้อผ้าเพิ่มเติม๓



วิธีการดัดเเปลงเสื้อผ้า

เป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าที่เก่าจนไม่สามารถน ามา
สวมใส่หรือน าไปบริจาคได้ เช่น น ามาท าที่จับหู
กระทะ ผ้าเช็ดมือ ถุงใส่ของ

การน าเสื้อผ้ามาดัดแปลงเป็นเครื่องใช้๔



๑. ออกแบบให้สีกลมกลืนกับเนื้อผ้าหรือแต่งให้สีตัดกัน เช่น 
ผ้าที่มีลวดลายควรใช้ผ้าพื้นมาตกแต่งเพื่อให้เห็นชัดเจน ไม่ลาย
ตาเกินไป

๒. จุดเด่นบนเสื้อผ้า ควรเลือกตกแต่งจุดใดจุดหนึ่งให้เด่นเพียง
จุดเดียว เช่น การท าลวดลายอกเสื้อให้เด่น

๓. ผิวสัมผัสของสิ่งตกแต่งต้องให้กลมกลืนกัน 
เช่น กระดุมที่ท าจากไม้เหมาะที่จะใช้ตกแต่งบน
ผ้าเนื้อหนา

การน าหลักศิลปะมาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า



๔. รูปทรงของสิ่งตกแต่งหรือลวดลายที่น ามาใช้ต้องเหมาะกับ
รูปแบบของเสื้อหรือเนื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางเบา มีสี
อ่อนหวาน ควรเลือกตกแต่งด้วยลายอ่อนหวาน

๕. ความสมดุลของการตกแต่ง ถ้าใช้หลักการ
สร้างความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน จะ
ได้ผลงานที่น่าสนใจกว่า

การน าหลักศิลปะมาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า



๖. การใช้เส้นในการออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า

๖.๑ เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง ผึ่งผาย

๖.๒ เส้นนอนหรือเส้นขวาง ให้ความรู้สึกสงบ

๖.๓ เส้นเฉียงหรือเส้นหยัก ให้ความรู้สึกตื่นเต้น 
กระฉับกระเฉง ร่าเริง และเยาว์วัย

๖.๔ เส้นโค้ง ช่วยให้เกิดความรู้สึกอ่อนช้อย

การน าหลักศิลปะมาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า



๑
ส ารวจเสื้อผ้าเก่าที่ชอบใส่และต้องการน ามาดัดแปลงเพื่อน าไปใช้งานต่อไป 
เช่น เสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่พอดีตัว แบบล้าสมัย

๓ ออกแบบการดัดแปลงเสื้อผ้า โดยยึดความเหมาะสมกับเพศและ
วัยของผู้สวมใส่ ความคงทนสวยงามและน าไปใช้ได้จริง

ขั้นตอนการดัดแปลงเสื้อผ้า

๒
เลือกวิธีการดัดแปลงแก้ไขที่เหมาะสมกับเสื้อผ้า เช่น 
ต้องการเปลี่ยนแบบ



ขั้นตอนการดัดแปลงเสื้อผ้า

๔
เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ให้พร้อม

๕
ลงมือดัดแปลงตามแบบ

๗
น าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดัดแปลงแล้วไปใช้ให้คุ้มค่า

๖
ส ารวจและปรับปรุงเสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เรียบร้อย สวยงาม



วัสดุส าหรับตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการเย็บ ถัก ปัก ร้อย สอย ปะ ติด

๑.๑ วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ หินสี เศษไม้ เปลือกหอย หนังสัตว์ เป็นต้น

๑.๒ วัสดุที่ผ่านกระบวนการทางเคมี ได้แก่ เศษผ้า ไหมปัด เลื่อม ลูกปัด เป็นต้น

วัสดุส าหรับตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการลงสี

๒.๑ สีธรรมชาติ เป็นสีที่สกัดมาจากพืชและสัตว์ เช่น สีเหลืองจากแก่นต้นขนุน

๒.๒ สีเคมีสังเคราะห์ มีขั้นตอนการย้อมที่ท าได้ง่าย สะดวก

วัสดุส าหรับการตกแต่งเสื้อผ้า



วัสดุและอุปกรณ์

๑. เสื้อเชิ้ตขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว

๒. ไม้บรรทัด

๓. ชอล์กเขียนผ้า

๔. กรรไกร ๕. เข็มหมุด

๖. เข็มมือ

๗. ด้ายเย็บผ้า

ตัวอย่าง : เสื้อเชิ้ตเก่าของพ่อเป็นกระโปรงตัวใหม่ของลูกสาว



ตัวอย่าง : เสื้อเชิ้ตเก่าของพ่อเป็นกระโปรงตัวใหม่ของลูกสาว

วิธีการท า

๑. วัดรอบเอวของผู้สวมใส่

๒. ตัดเสื้อด้านบนออกตามต้องการ โดยนับจาก
เม็ดล่างสุดขึ้นมา ๕ เม็ด

๓. กลัดกระดุมบนตัวเสื้อส่วนล่าง แล้ววัด
ความกว้างของเสื้อ หักลบกับขนาดรอบเอว
ของผู้สวมใส่ คือ จ านวนผ้าที่ต้องน ามาจับ
เป็นจีบ โดยเนาแล้วดึงเข็มหมุดออก



ตัวอย่าง : เสื้อเชิ้ตเก่าของพ่อเป็นกระโปรงตัวใหม่ของลูกสาว

วิธีการท า
๔. น าผ้าจากส่วนที่เป็นแขนเสื้อหรือเศษตาม
ต้องการมาตัดเป็นเส้นกว้าง ๘ นิ้ว ยาวเป็น ๒ 
เท่าของรอบเอว ส าหรับผูกเป็นโบ แล้วเย็บริม
ผ้า ๓ ด้านให้ติดกัน จากนั้นกลับด้านที่เย็บเข้า
ไปด้านใน

๕. น าผ้าชิ้นดังกล่าวมาหุ้มขอบกระโปรง เนา
แล้วเย็บด้นถอยหลัง

๖. ตกแต่งกระโปรงตัวใหม่ตามต้องการ



วัสดุและอุปกรณ์

๑. เสื้อยืดตัวเก่า

๒. เข็มหมุด

๓. ดินสอเขียนผ้า

๔. กรรไกร

๕. เข็มมือหรือ
จักรเย็บผ้า

๖. ด้าย

๗. ชายโคมหรือกะละมัง

ตัวอย่าง : เสื้อยืดแปลงกาย



วิธีการท า
๑. กลับตะเข็บเอาด้านในออกบนพื้นให้เรียบ โดย
ชายเสื้อเสมอกัน ใช้เข็มหมุดกลัดยึดแนวชายเสื้อ

๒. ใช้ไม้บรรทัดวางทาบให้ขนานกับชายเสื้อห่าง ๒ ซม. 
แล้วใช้ชอล์กขีดเส้นตรง

๓. เนาตามเส้นที่ขีดไว้แล้วเย็บชายเสื้อให้ติดกันด้วยมือ
หรือจักรเย็บผ้า

ตัวอย่าง : เสื้อยืดแปลงกาย



วิธีการท า

ตัวอย่าง : เสื้อยืดแปลงกาย

๔. จับมุมชายเสื้อโดยแบะตะเข็บขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม

๕. จากมุมวัดเข้ามา ๒ นิ้ว แล้วเย็บมุมชายเสื้อ

๖. ใช้เข็มหมุดยึดแนวคอเสื้อและแนวไหล่เสื้อ

๗. วางชามโคมทาบบริเวณคอเสื้อ ใช้ดินสอเขียนผ้า
ลากเส้นตามแนวขอบ



วิธีการท า

ตัวอย่าง : เสื้อยืดแปลงกาย

๘. ใช้กรรไกรตัดเสื้อยืดตามแนวดินสอ และวงแขนทั้งสอง
ข้างออก

๙. พลิกตัวเสื้อให้ตะเข็บกลับเข้าด้านในจะเห็นก้นกระเป๋า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

๑๐. จะได้กระเป๋าหิ้วใบใหม่ที่มีน ้าหนักเบา ใช้
ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์



ตัวอย่าง : การเพนต์เสื้อ

วัสดุและอุปกรณ์

๑. เสื้อสีพื้น

๒. สีส าหรับเขียนผ้า
๓. กระดาษลอกลาย

๔. ลายส าหรับเพนต์

วิธีการท า

๑. สอดกระดาษแข็ งแทรกไว้
ระหว่างเนื้อผ้า

๒. จัดเสื้อให้เรียบ

๓. วางกระดาษกดรอยบนเสื้อให้ด้านสีหันเข้าหาเสื้อ



ตัวอย่าง : การเพนต์เสื้อ

๔. วางลายบนกระดาษกดรอยในต าแหน่งที่
ต้องการ ใช้ตัวหนีกันเลื่อน

๕. ลอกลายให้ติดบนเนื้อผ้า

๖. ระบายสีโดยเริ่มจากลายหลักก่อน

๗. ผึ่งสีไว้จนแห้งแล้วจึงดึงกระดาษแข็งออก

วิธีการท า



ตัวอย่าง : การเพนต์เสื้อ

วิธีการท า
๘. น าไปรีดโดยวางกระดาษบาง ๆ ไว้บนลายผ้าที่เพนต์ส าเร็จ
แล้ว

๙. รีดด้วยความร้อนปานกลางใช้เวลาประมาณ ๒-๕ นาที

๑๐. เสื้อทีเ่พนตส์ าเร็จแล้ว



วัสดุและอุปกรณ์

๑. เสื้อสีพื้น

๒. เศษผ้าลวดลาย

๓. เศษผ้ากาว

๔. ดินสอเขียนผ้า

๕. เตารีดและที่รองรีด

๖. เข็มมือ ด้ายสีขาว กรรไกร

๗. กระดุม

๘. กิ๊บปากเป็ด

ตัวอย่าง : ติดกิ๊บเกไ๋กใ๋ห้เส้ือตัวโปรด



ตัวอย่าง : ติดกิ๊บเกไ๋กใ๋ห้เส้ือตัวโปรด

วิธีการท า
๑. วาดลายดอกไม้บนเศษผ้ากาวแล้วหาเศษผ้าที่พอดีกัน

๒. ประกบผ้ากาวกับเศษผ้า ใช้เตารีดรีดกดติดกัน

๓. ตัดผ้าตามแบบที่วาดไว้บนผ้ากาว

๔. น าผ้าที่ตัดมาวางซ้อนกัน ใช้กระดุมสอยติดกันที่กลางดอก

๕. ใช้ด้ายสอยยึดกิ๊บให้ติดกับด้านหลังของดอกไม้



วัสดุและอุปกรณ์

๑. เสื้อผ้าเกา่ที่ช ารุด

๒. ผ้ากุ๊น

๓. กระดาษลอกลายและลูกกลิง้

๔. กระดาษสร้างแบบ ๕. เข็มหมุด เข็มมือ ด้าย กรรไกร

๖. ดินสอเขียนผ้า

๗. เตารีดและที่รองรีด

ตัวอย่าง : ผ้าจับหูกระทะ



๑. สร้างแบบผ้าจับหูกระทะ เช่น รูปหัวใจ

๒. เลือกใช้ผ้าส่วนที่สียังสดวางแบบแล้วตัดผ้า
ทั้งหมด ๔ ชิ้น

๓. น าผ้าทั้งหมดมาวางซ้อนกัน

๔. เนาผ้าตามรอยลูกกลิ้ง

วิธีการท า

ตัวอย่าง : ผ้าจับหูกระทะ



วิธีการท า

ตัวอย่าง : ผ้าจับหูกระทะ

๕. วางผ้ากุ๊น แล้วเนาผ้ากุ๊นให้ติดกับเนื้อผ้า

๖. เย็บด้นถอยหลังหรือใช้จักรเย็บผ้าตามรอยเนา

๗. พับผ้ากุ๊นหุ้มริมผ้าแล้วสอยซ่อนด้าย

๘. เย็บหูส าหรับแขวน

๙. ผ้าจับหูกระทะที่เย็บส าเร็จแล้ว



สรุป

การเก็บเสื้อผ้าไว้โดยไม่ได้น ามาสวมใส่เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใด เช่น คับหรือมีขนาดเล็กจนใส่ไม่ได้ แบบล้าสมัย หรือมี
รอยเปื้อน รอยช ารุด ย่อมท าให้เกิดการสูญเปล่า ไร้ค่า แต่ถ้าน ากลับมา
ตกแต่งดัดแปลงให้สวยงาม ทันสมัยขึ้น ย่อมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ใช้เสื้อผ้า
ได้คุ้มค่ามากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการจัดหาเสื้อผ้าใหม่ซึ่ง
มีราคาค่อนข้างสูง


