
ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตลู 
   

ช่างตดัชดุเกบาย่า (kebaya tailor) 
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ส่วนท่ี 1 
   

ท าไมต้อง . . .  
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ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



ความส าคญัของอาชีพ 
   

 จงัหวดัสตูลเป็น 1 ใน 6 จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในแถบอนัดามนัซ่ึงประกอบ
ไปด้วยจงัหวดัระนอง ภเูกต็ พงังา กระบี่ และตรงั พื้นท่ีตัง้น้ีเองท่ีเป็นตวัก าหนดทาง
ภมิูศาสตร ์ให้จงัหวดัแถบสยามอนัดนัมนัเป็นแหล่งหลอมรวม ผสมผสานของกลุ่มคน
หลายชาติพนัธ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยในพื้นท่ี มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร ์รวมไปถึง
ชาวจีน (ฮกเก้ียน) ท่ีผ่านระบบการค้ามาอย่างยาวนานนับร้อยปี ส่ิงท่ียงัคงตกทอด
มากลุ่มชาติพนัธ์ท่ีมีความหลากหลายน้ีเอง ท าให้จงัหวดัสตูลมีความโดเด่นทางด้าน
วฒันธรรม ไมว่่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต ศาสนา อาหาร รวมถึงการแต่งกาย  

 วัฒนธรรมการแต่งกายฝัง่อันดามันมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ
วฒันธรรมและปัจจยัแวดล้อมท่ีมีการอ้างอิง และยึดโยงกบัประวติัศาสตร ์ของชาติ
พนัธ์ชาวไทย ชาวมลายู และชาวจีนฮกเก้ียน ท่ีมีการผสมผสานข้ามผ่านวฒันธรรม 
ส่งผลให้มีรปูแบบการแต่งกายตามแต่ละพืน้ท่ีต่างกนัตามวาระและเวลา ซ่ึงวฒันธรรม
การแต่งกายของชาวสตูลท่ียงัคงสืบทอดจนถึงปัจจุบนัของสตรี เรียกกนัว่าเคบาย่า 
(Kebaya) เป็นชุดท่ีได้รบัอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซ่ึงปัจจบุนั
นับว่าจะเลือนหายไปตามกาลเวลาพอควร   

 วิทยาลัยชุมชนสตูล เห็นความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมอันจะ
สามารถรงัสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จึงได้ท าการรวบรวมองค์
ความรู้วฒันธรรมการแต่งกายตามวิถีสยามอนัดามนั เพ่ือน ามาสู่การใช้ประโยชน์ใน
การจกัท าชุดความรู้ท ามาหากิน “ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตูล” ด้วย
จิตส านึกของการรกัษาวฒันธรรมการแต่งกายท่ีคงเป็นอตัลกัษณ์ไว้ให้อยู่คู่กบัจงัหวดั
สตลูสืบไป 
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วตัถปุระสงคข์องการท าชดุความรู้ท ามาหากิน 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างรายได้หลกัและรายได้เสริมให้กบั 
ผู้ท่ีมีความสนใจ 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัผ้าปาเตะ๊ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัในการตดัเยบ็
ชุดเคบาย่า 

3. เพ่ือสืบสานองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการแต่งกาย และเผยแพร่ 
องคค์วามรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ช่างตดัเยบ็เส้ือผ้าท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการ
ตดัเยบ็ 

2. ผู้สนใจทัว่ไป ผู้ว่างงานท่ีต้องการมีอาชีพ
อิสระหรือท างานท่ีบ้าน 
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“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 
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ขัน้ตอนการจดัท าชดุความรู้ท ามาหากิน 

 

(วิเคราะหปั์จจยัภายนอกและภายใน) 
 

จดุแขง็ 
 

1. เป็นอาชีพท่ีส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัสตลู 

2. เป็นอาชีพอิสระสามารถท างานได้
ท่ีบ้านตนเอง 

3. ลงทุนเพียงหน่ึงครัง้ 
4. มีปราชญช์าวบ้านในอาชีพ 
5. สามารถท าได้เพียงคนเดียว 
    

จดุอ่อน 
   

1. ต้องมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
การแต่งกาย 
ของจงัหวดัสตลู 

2. กระบวนการในการตดัเยบ็ต้อง
ใช้ความประณีต  
และความช านาญ 
 

โอกาส 
 

1. รฐับาลส่งเสริมการแต่งกายด้วย
ชดุวฒันธรรมประจ าจงัหวดั 

2. ใช้ทนุทางวฒันธรรมในการ
สร้างสรรคร์ายได้ 

3. มีช่องทางในการจ าหน่าย 
ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือ
ออนไลน์ 

อปุสรรค 
   

1. เป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความประณีต 
ความช านาญในการตดัเยบ็ 
ในขัน้ตอนการผลิต 

 
 

 

SWOT 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

   

1. ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือสรา้งรายได้หลกัและรายได้
เสริมเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2. เป็นการสืบสานองคค์วามรูท่ี้เก่ียวข้องกบัการแต่งกายแบบ 
ชุดเคบาย่า พร้อมทัง้เผยแพร่องคค์วามรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินในการตดั
ชุดเคบาย่าให้คงอยู่คู่กบัจงัหวดัสตลู 

3. เพ่ิมมูลค่าให้กบัผ้าปาเตะ๊ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัในการตดัเยบ็ 
ชุดเคบาย่า จากราคาหลกัร้อยสู่หลกัพนั 
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ขัน้ตอนการจดัท าชดุความรู้ท ามาหากิน 

   

 

1. 
ศึกษาบริบท 

ของจงัหวดัสตลู 

2. 
สมัภาษณ์ 

ปราชญช์าวบา้น 
ถอดองคค์วามรู้ 

วฒันธรรม 
การแต่งกาย 

4. 
เผยแพร่และประเมิน 
ชดุความรู้ท ามาหากิน   

“ชดุเคบาย่า :  
เอกลกัษณ์ 

ทางวฒันธรรมสตลู” 

3. 
จดัท าชดุความรู้ 
ท ามาหากิน   
“ชดุเคบาย่า :  
เอกลกัษณ์ 

ทางวฒันธรรมสตลู” 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



ส่วนท่ี 2 
   

เชค็ความพร้อมก่อนประกอบอาชีพ 
   

ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตลู 
     

ช่างตดัชดุเกบาย่า (kebaya tailor) 
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Infographic 

ง 

 

โอกาส 

- รฐับาลส่งเสริมการแต่กาย 

ดว้ยชดุวฒันธรรม 

- ใชทุ้นทางวฒันธรรม 

ในการสรา้งสรรคร์ายได ้

- มีช่องทางในการจ าหน่าย 

 

จุดแข็ง 

- ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

- ท างานไดที้่บา้นตนเอง 

- ลงทุนเพียงหนึ่งครั้ง 

- มีปราชญช์าว 

- ท าไดเ้พียงคนเดียว 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

ท าไมตอ้ง 

ช่างตดัชุดเคบายา 

ความรูเ้รือ่งวฒันธรรมการแต่งกาย 

ความประณีต ความช านาญ ช่องทางจ าหน่ายที่หลากหลาย 

วางแบบ การวางลายผา้  

ความประณีต 
มุ่งมัน่ ตั้งใจ 

ลกัษณะ 

ผูป้ระกอบอาชีพ 

เงินลงทุนประมาณ   19,272  บาท  ค่าตดัต่อ  1  ชุด  1,500 – 2,400  บาท  

กระบวนการผลิต 

แนวคิดใหม่ในการพฒันาอาชีพ 

ความรูเ้รื่อง 

      วฒันธรรม 

          การแต่งกาย 
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ความรูท่ี้ต้องมี/ทกัษะท่ีต้องใช้ 

1.  องคค์วามรู้วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัแต่งกายแบบเคบาย่า 

2. ทกัษะการตดัเยบ็ การเลือกสี ลายผา้ ชนิดของผา้ 

3. การสร้างตลาดและการหาตลาดใหม่ 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



ส่วนที ่3 
   

ลงมือท า 
   

ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณท์างวฒันธรรมสตูล 
   

ช่างตดัชดุเกบาย่า (kebaya tailor) 
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ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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วตัถดิุบ 

 

 

ผา้ปาเตะ๊ 

อปุกรณ์ตกแต่ง เช่น ผา้ลกูไม้ ลกูปัด ด้ินแบบต่างๆ  

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



เครื่องมือ/อปุกรณ์ 

 

 

นอกจากน้ีประกอบไปด้วย 
   

 
 
 
 
 
 
 

จกัเยบ็ผ้า เตารีด 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

1. กรรไกรตดัผา้             2. กรรไกรตดักระดาษ  
3. กรรไกรตดัเศษดา้ย     4. ไมบ้รรทดั   
5. ไมโ้คง้                  6. ไมฉ้าก  
7. ไมบ้รรทดัเหลก็           8. ดนิสอสตี่างๆ  
9. ยางลบ                      10. ปากกาเขยีนผา้  

11. ลกูกลิง้  
12. ชอรค์กลิง้ผา้  
13. กระดาษคารบ์อน   
14. กระดาษสรา้งแบบ  
15. เขม็จกัร  
16. เขม็สอย  
17. เขม็หมดุ 
18. ทีส่นเขม็ 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

กระบวนการผลิต 

1.  ขัน้ตอนการวดัตวั 
   

      เป็นการวดัขนาดเพ่ือผู้สวม
ใส่  ตรวจสอบความกว้าง 
ความยาว ความหนา ของ
สดัส่วนของผู้สวมใส ซ่ึงการ
วดัตวัน้ีส าคญัมาก เพราะว่า
จ ะ ส่ ง ผล ถึ งลักษณะของ
ผลส าเร็จ  เ ช่น ผลงานได้
สัดส่วน สวมใส่ได้สวยงาม
เหมาะสม หรือผลงานตึงรัง้
สวมใส่ไม่ได้  

 

 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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กระบวนการผลิต 

2.  ขัน้จดัเตรียมผา้ 
      

           จดัเตรียมวัสดุท่ีเก่ียวข้องกับ
การเยบ็ทุกชนิด เช่น เขม็ ด้าย 
กรรไกร ผ้า จกัรเยบ็ผ้าบริเวณ
ปฏิบติังาน และแสงสว่าง เป็น
ต้น 

 
           ส าหรบัผ้าท่ีต้องการตดัเยบ็ ถ้า

ไม่แน่ใจว่าจะหดหรือไม่ ควรน า
ผ้าไปแช่น ้า ถ้าเป็นผ้าขาวให้แช่
ด้วยน ้าเปล่า ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่
ในน ้าเกลือ โดยแช่ประมาณ 3 
ชัว่โมง หรือใช้วิธีการรีดด้วย
เตาไอน ้าและน าไปผึ่งให้แห้ง 
พร้อมทัง้จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์
ในการตดัเยบ็ให้ครบถ้วน 

 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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กระบวนการผลิต 

3.  ขัน้ตอนการสร้าง
แบบและแยกแบบ 

       

          ท าได้โดยการน าสดัส่วนท่ีได้วดั
ขนาดไว้หรือการออกแบบมา
สร้างแบบตัดหรือแพ็ทเทิร์น 
(Pattern) ลงกระดาษสร้างแบบ 
ตามกระบวนการของการสร้าง
แบบเ ส้ือผ้าแต่ละชนิด  เ ช่น 
สร้างแบบตดัเส้ือ สร้างแบบตดั
กระโปรง สร้างแบบตดักางเกง 
เป็นต้น  

   

          ในขัน้ตอนน้ีช่างต้องใช้ความ
ช านาญในการวางลายผ้า ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
รปูร่างผู้สวมใส 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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กระบวนการผลิต 

4.   ขัน้ตอนการวาง 
แบบตดัและตดัผา้ 

   

        ขัน้ตอนน้ีให้ระวงัรายละเอียดบนแบบ
ตดั การท าเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีเขียนไว้ 
และกดรอยผ้าเส้นเย็บทุกเส้นเพ่ือเป็น
เครื่องหมายหรือเป็นเส้นแนวในการ
เย็บ โดยการตัดเย็บนั้นต้องใช้ความ
ช านาญการเป็นอย่างมากทกัษะการตดั
เยบ็ ประสบการณ์ของช่างเองจะเป็นตวั
บ่งช้ีเร่ืองของเวลาและการสร้างคุณค่า
ของงานแต่ละคนต่างกนัออกไป 

    

           ในขัน้ตอนน้ีรวมถึ งการตรวจสอบ
คุณภาพของง านตัด เย็บ เ ส้ื อผ้ า ท่ี
สวยงาม ไม่ผิดพลาด ควรตรวจสอบทัง้
ขณะท าการ เย็บ  เ ช่น  เนาลองตัว 
ตรวจสอบการประกอบการเย็บทุก
ขัน้ตอน ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ตะเขบ็ เป็นต้น 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

กระบวนการผลิต 

5.  ขัน้ตอนการแก้ไข
จดุบกพรอ่ง 

       ในการตัดเย็บผ้าทุกชนิด เม่ือพบ
ข้อบกพร่องไม่ควรปล่อยท้ิงไว้ ควร
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลงานท่ี
สวยงามและมีคุณภาพ โดยอาจจะ
น าชุดท่ีตัดเสร็จแล้วมาทดลองใส่
กบัหุ่น เพ่ือตรวจสอบตะเขบ็ ความ
สวยงาม หรือความพอดีเม่ือสมใส่
จริง 

 
 
 
        

 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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อปุกรณ์ จ านวน ราคา รวม 
จกัรเยบ็ผา้ 1 เครื่อง  7,000 7,000 

จกัรโพ้ง 1 เครื่อง  7,000 7,000 

เตารีดไอน ้า 1 เครื่อง 2,000  2,000  

ท่ีรองรีด 1 อนั 300 300 

สายวดัตวั 1 อนั 20 20 

ไม้บรรทดั 1 อนั 100 30 

ไม้ฉาก 1 อนั 100 30 

ไม้โค้ง 1 อนั 100 30 

ไม้โค้งเอนกประสงค ์ 1 อนั 100 30 

กรรไกรตดัผา้ 1 เล่ม 1,000 1,500 

กรรไกรตดักระดาษ  1 เล่ม 70 70 

กรรไกรตดัเส้นด้าย 1 เล่ม 20 25 

ท่ีเลาะผา้ 1 อนั 20 25 

ลกูกล้ิง 1 อนั 20 25 

กระดาษสร้างแบบ 1 กก. 70 70 

ดินสอ  1 เล่ม 5  5 

การลงทุน 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



 

 

  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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อปุกรณ์ จ านวน ราคา รวม 
ยางลบ  1 อนั 10  10 

ชอลก์ขีดผา้ 1 อนั 50 50 

เขม็ 1 ชุด 40  20 

ด้าย 1 หลอด 12 12 

เขม็หมดุ 1 กล่อง 60 60 

ผา้ปาเตะ๊  3 ผนื 100 300 

ผา้กาว 4 หลา 90 360 

ค่าแรงต่อ 1 วนั 300 300 300 

รวมลงทุน 19,272  

*หมายเหตุ  ส าหรบั 1 ชดุ คา่ตดั 1,500 – 2,400 บาทขึน้ไป  

การลงทนุ 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 

- ลกูคา้วยัท างาน 
- กลุ่มคนทัว่ไป 
 
 
 

การส่งเสรมิการตลาด 
 

- ออกบธู 
- ช่องทางออนไลน์ 
 
 

ราคา 
 

- ความสวยงาม 
- ความยากงา่ย  
   ของแบบการ 
   ตดัเยบ็ 
 

การตลาด 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา 
   การตดัชดุเคบาย่าอาจใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด 
ท าให้ส่งงานให้กบัลูกค้าล่าช้ากว่าท่ีนัดหมาย และในบาง
ช่วงอตัราก าลงัการสัง่ชุดมีจ านวนมาก ก าลงัผลิตอาจจะ
ไม่เพียงต่อความต้องการ 

แนวทางการแก้ไข 
   เพ่ิมอตัราก าลงัผู้ช่วยในการตดัเยบ็และก าหนด
วนัให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้ลูกค้าเสียความรู้สึก เพราะอาจจะ
ท าให้กลุ่มลกูค้าหายไป  

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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ช่างต้องมีความรู้เร่ืองวฒันธรรมการแต่งกาย 
แบบชดุเกบาย่า  

ช่างต้องมีความประณีต ความช านาญในการตดัเยบ็ 

ช่างต้องมีความสามรถในการวางแบบ การวางลายผา้  
ให้มีความโดดเด่นมีความสวยงาม 

การใช้ช่องทางท่ีหลากหลายในการประชาสมัพนัธ ์ 
เข้าถึงกลุ่มลกุค้าเป้าหมาย 

ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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แนวคิดใหม่ในการพฒันาอาชีพ 

วิทยากร 
ในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตดัชุดส าเรจ็รปูตามขนาดสากล 
(S  M  L  และ XL) 

ประยกุตก์ารตดัชุดเคบาย่าสู่ 
ความเป็นสากล 

ของท่ีระลึก 
ตุก๊ตาใส่ชุดชุดเคบาย่า 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชดุเคบาย่า : เอกลกัษณ์วฒันธรรมสตลู” 



แหล่งอ้างอิง 

เจ้าของความรู้ 

องคค์วามรู้การตดัเยบ็และการแต่งกาย 
ช่ือ นางสาวดวงใจ อิสระ 
ท่ีอยู่ ห้องเส้ือดวงใจ ต าบลปากบารา 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตลู  
โทรศพัท ์0620430098 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

องคค์วามรู้การแต่งกาย 
ช่ือ นางกสุมุา นกเกษม 
ท่ีอยู่ 81/7 ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตลู
จงัหวดัสตลู  
โทรศพัท ์0817982133 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
   

“ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตูล” 

6 

7 

3 



การตดัเยบ็ชดุสตรีเบือ้งต้น ผูเ้ขียน มาณี กสิกรอดุมไพศาล 

หนังสือ "การตดัเยบ็ชุดสตรีเบื้องต้น"  ได้น าเสนอวิธีการ ขัน้ตอน ตลอดจนเทคนิคและแบบเส้ือ 
แบบปกเส้ือชนิดต่างๆ รวมทัง้ขัน้ตอนในการตดัเยบ็ชดุสตรีเบือ้งต้นอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ให้
คณุแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านมือใหม่หดัเยบ็ และนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ในการตดัเยบ็
เส้ือผา้สตรีได้เรียนรู้และสามารถน าเอาไปประกอบอาชีพได้ 

การท าแบบตดัและเทคนิคการตดัเยบ็เส้ือผ้า ผูเ้ขียน วินิทร สอนพรินทร ์ 
   

หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรบัอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาด้านการออกแบบแบบตดั ตดัเยบ็เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และผู้ท่ีสนใจงานตดัเยบ็เสื้อผ้า โดยเฉพาะเรื่องการวดัตวั 
การสร้างแบบตดั การแยกแบบตดั ออกแบบเสื้อผ้าเพ่ือการท าแบบตดั การขยายคอเสื้อ การสร้างปกเสื้อ การแยกแบบตดัแขนเสื้อ การท าแบบตดัตวัเสื้อ กระโปรง กางเกง การเลือก
วสัด ุการคิดค านวนผ้า ตลอดจนเทคนิคการตดัเยบ็เสื้อผ้าสตรี 
 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

เทคนิคการตดัเยบ็เส้ือผ้าเบือ้ต้น  ผูเ้ขียน : กลุณสร วิเศษรจนา  
     

 

หนังสือ "เทคนิคการตดัเยบ็เสื้อผ้าเบือ้งต้น" เล่มน้ี ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาการตดัเยบ็เบือ้งต้น ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส่ิงทอ ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีเน้ือหาเก่ียวกบั 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตดัเยบ็เสื้อผ้า การเยบ็ด้วยมือ จกัรเยบ็ผ้าและการใช้จกัรอตุสาหกรรมเขม็เด่ียวฝีเขม็ตรง การสร้างแบบตดัเบือ้งต้น การติดซิป การท ากระเป๋าเสื้อผ้า และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเน้ือหาอย่างละเอียด รวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาจากง่ายไปหายาก พร้อมภาพประกอบตวัอย่างเข้าใจง่าย 
 
 

ชีวิตไทย  ผูเ้ขียน : เอนก นาวิกมลู 
     

 

หนังสือเล่มน้ีจะพาคณุผู้อ่านย้อนอดีตไปท าความรู้จกักบัชีวิตแบบไทยๆ ท่ีหลายคนอาจยงัไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของไทย เกรด็ชีวิตพ่อเพลงแม่เพลง ชีวิตวณิพก 
เกรด็สงกรานต ์เกรด็สมยัรฐันิยมยคุจอมพล ป. พิบลูสงคราม ประเพณีโล้ชิงช้า เกรด็หนังตะลงุ ประเพณีอีสาน และอีกหลากหลาย ถ่ายทอดด้วยส านวนภาษาอ่านง่าย พร้อม
ภาพประกอบหายาก ชวนติดตามตลอดเล่ม 

เทคนิคการตดัเยบ็เส้ือผ้าเบือ้ต้น  ผูเ้ขียน : มาณี กสิกรอดุมไพศาล 
      

 

หนังสือ "การตดัเยบ็ชุดสตรีเบือ้งต้น" เล่มน้ี ได้น าเสนอวิธีการ ขัน้ตอน ตลอดจนเทคนิคและแบบเสื้อ แบบปกเสื้อชนิดต่างๆ รวมทัง้ข ัน้ตอนในการตดัเยบ็ชุดสตรีเบือ้งต้นอย่าง
ละเอียดและเข้าใจง่าย ให้คณุแม่บ้านหรือคณุพ่อบ้านมือใหม่หดัเยบ็ และนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ในการตดัเยบ็เสื้อผ้าสตรีได้เรียนรู้และสามารถน าเอาไปประกอบอาชีพได้ 
 
 

วฒันธรรมและวิถีชีวิตชาวสตลู  ผูเ้ขียน : วิทยาลยัชุมชนสตลู 
     

 

หนังสือเล่มน้ีบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกบัเมืองสตลูท่ีเก่ียวข้องและยึดโยงกบักาลเวลา โดยผู้อ่านจะได้รบัสาระตัง้แต่พื้นฐาน ความเป็นมา การตัง้ถ่ินฐาน ช่ือบ้านนามเมือง สญัลกัษณ์ 
สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน ศนูยร์วมใจทางศาสนา ประเพณีในอิสลาม การแต่งกายแบบพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง การท่องเท่ียวงานประเพณี บคุคลส าคญั  

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
   

“ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตูล” 



พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสตลู (คฤหาสน์กเูดน็) 

การแต่งกายบาบา๋ เพอรากนั 
https://prezi.com/kcvpk9o-mjnn/presentation 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กเูดน็) ตัง้อยู่ถนนสตูลธานี ซอย 5 ตรงข้ามกบัส านักงานท่ีดินจงัหวดัสตูล 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชัน้ อาคารเป็นตึกแบบตะวนัตก ประตูหน้าต่างรปูโค้งสถาปัตยกรรมยุโรปคฤหาสถแ์ห่งน้ี
สรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ีประทบั ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั แต่ไม่ได้ประทบัแรม และเคยเป็นบ้านพกั
และศาลากลางจงัหวดั ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมโบราณวตัถ ุและจดันิทรรศการ
ให้ความรูเ้ก่ียว กบัศิลปวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวสตลูในด้านต่างๆ 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

วฒันธรรมการแต่งกายแบบบาบา๋ 
https://http://ich.culture.go.th/research/ich001/ICH001/assets/basic-html/page25.html 

การออกแบบตดัและการเยบ็เส้ือผา้สตรีแบบมาตรฐาน 
https://www.youtube.com/watch?v=kiTxldxNQB0 

โรงเรียนสอนตดัเสื้อระพี 
https://rapee.ac.th/ 

โรงเรียนนิรนัดรร์ตัน์ 
http://www.niranratschool.com/ 

พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นละงู จงัหวดัสตลู  
https://www.facebook.com/ms.langu.st 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
   

“ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตลู” 



แหล่งจ าหน่าย
วตัถดิุบและอปุกรณ์ 

สินค้า : ผา้ อปุกรณ์ตดัเยบ็  
ช่ือร้าน : สดุใจอาภรณ์ 
ข้อมลูติดต่อ : 128 ถนนสตลูธานี ต าบล
พิมาน อ าเภอเมืองสตลู จงัหวดั สตลู 91000 
โทรศพัท ์: 0-7471-1158 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

สินค้า : ศนูยร์วมอปุกรณ์ตดัเยบ็ 
ช่ือร้าน : ลกูไม้ 
ข้อมลูติดต่อ : 160/6 ถนนพระราม 6 ต าบล
ทบัเท่ียง อ าเภอเมืองตรงั จงัหวดั ตรงั 92000 
โทรศพัท ์: 0-7522-0643 

สินค้า : อปุกรณ์ตดัเยบ็ 
ช่ือร้าน : ศรีทอง 
ข้อมลูติดต่อ : 46 ถนนนิพทัธอ์ทิุศ 1 อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110 
โทรศพัท ์: 0-7424-3104 

ชดุความรู้ท ามาหากิน 
     

“ชุดเคบาย่า : เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสตลู” 



แผนการถ่ายทอดองคค์วามรู้  
และรปูแบบกิจกรรม 

 
วิทยาลยัชุมชนสตลูมีพนัธกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ  

การจดัหลกัสตูรพฒันาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคณุภาพชีวิต 
ดงันัน้การจดัท าชุดความรู้ท ามาหากินน้ีจะน าไปสู่กระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตร

ช่างตดัเยบ็ชุดเคบาย่า  
ตามความต้องการชองชุมชน  

ท่ีจะเป็นกิจกรรมในรปูแบบของ การด าเนินงาน AREA BASE  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือกิจกรรม : หลกัสตูรการตดัเยบ็ชุดเคบาย่า 
 

รปูแบบกิจกรรม : หลกัสตูรระยะสัน้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ : 150 ชัว่โมง 
 

สถานท่ีจดักิจกรรม : วิทยาลยัชุมชนสตลู ตามความต้องการของผูเ้รียน 
 

กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้นใจทัว่ไป กลุ่มละ 20 คน (จ านวนอย่างน้อย 2 รุ่น) 

 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 


