
ช่างตัดเสื้อไต 

ผู้จัดท า..นางเกษร..ค าลือสาย... 
หน่วยงาน..วทิยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.. 

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

ใส่ภาพ 



ช่างตัดเสื้อไต 

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 ามาหากิน 
“ช่างตัดเสื้อไต” 

 
 

ส่วนที่ 1 :  

ท าไมต้อง... 

ช่างตัดเสื้อไต 
 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 1.1 ความส าคัญของอาชีพ  
 

                     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีชาวไตหรือชาวไทใหญ่อาศัยอยู่มากที่สุด                       
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์  สืบทอดกันมาตั้ งแต่ บรรพบุรุษ  
โดยเฉพาะการแต่งกายที่มีศลิปะแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เรียกกันว่า 
ชุดไต   
 
        การแต่งกายด้วยชุดไตของชาวแม่ฮ่องสอนยังคงได้รับการส่งเสริมจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด  และมีนโยบายให้แต่งกายในวัน
ปฏิบัติงานอาทิตย์ละวัน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็น
อย่างดี  อาทิ  หน่วยงานราชการ  โรงเรียนทุกระดับชั้น  โรงแรม  ร้านค้า  ตลาดสด  
จะเห็นชาวแม่ฮ่องสอนแต่งกายด้วยชุดไตทั้งเมือง  จึงทําให้อาชีพช่างตัดชุดไตเป็นที่
ต้องการ ทําเป็นอาชพีเสริม หรือทําเป็นอาชพีหลักได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        
 
 

         

                         

 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต...” 

1.2 กลุ่มเป้าหมายของชุดความรู้ท ามาหากิน 
     กลุ่มตัดเสื้อไต 

      ผู้ที่สนใจการประกอบอาชีพช่างตัดเสื้อไต 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 

      - ประโยชน์ต่อคนในพื้นที่/ประชาชน 

ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการตัดเย็บเสือ้ไต  ประชาชนมีช่องทางการเพิ่ม
รายได้ 

      - ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

รวบรวมองคค์วามรูเ้ร่ืองการตัดเย็บเสื้อไต  ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็น
หลักสูตรท้องถิ่น  หรือหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคนในชุมชน  ได้บุคลากร
ที่มคีวามสามารถในการถ่ายทอดองคค์วามรู้    

     - ประโยชน์ต่อผู้จัดท าองค์ความรู้ 
ได้ความรู้ในกระบวนการถอดองค์ความรู้  สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่
แกเ่พ่ือนร่วมงานหรือบุคคลทั่วไปได้ 

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 ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต...” 

1.4 ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน 
 

• วันที่ 8 – 10 มิ.ย. 59   ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล อําเภอเมือง จังหวัดแมฮ่่องสอน 

• วันที่ 14 – 17 มิ.ย. 59   เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนัก
จัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการทํามาหากินตามแนวทางศูนย์
ความรู้กินได้  ณ เคยู โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  

• วันที่ 23 – 28  มิ.ย. 59   รวบรวมหนังสือ  งานวิจัย  ส่ือมัลดิมิเดีย  จากศูนย์ไท
ใหญ่ศึกษา  หอ้งสมุดประชาชนจังหวัดแมฮ่่องสอน  อินเทอรเ์น็ต 

• วันที่ 4 ก.ค. 59   ลงสัมภาษณ ์ นายประเสรฐิ  ประดิษฐ์  ภูมิปัญญาไทใหญ่ และ
นางเกษมณี  ผ่องพันธุ์  กรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

• วันที่ 6 – 12 ก.ค. 59  ลงพ้ืนที่แหล่งข้อมูลอ้างอิง  ครูอารีย์  พี่แมว พี่นก  พี่คํา  
พี่หน่อย  ชา่งตัดเส้ือไต 

• วันที่  4 ส.ค. 59  รับคําแนะนําในการทําชุดความรู้ทํามาหากิน  ณ อาคารดงรัก 
วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

 

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 ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต...” 

  
• วันที่ 8 ส.ค. 59  ลงพ้ืนที่แหลง่ข้อมูลอ้างอิง  กลุม่ตัดเย็บเส้ือไตบ้านโปง่                    

อ.แมส่ะเรียง  จ.แมฮ่่องสอน  

• วันที่ 14 – 15 ส.ค. 59 ลงพ้ืนที่แหลง่ข้อมูลอ้างอิง รอบ 2  บ้านครูอารีย์                     
ตัดเส้ือไต 

• วันที่ 16 ส.ค. 59 ลงพ้ืนที่แหลง่ข้อมูลอ้างอิง รอบ 2  บ้านพี่คํา  ตัดเส้ือไต 

• วันที่ 24 – 26  ส.ค. 59 นําข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ งานวิจัย  ส่ือมัลติมเิดีย  พ้ืนที่
เรียนรู้  มาถอดองค์ความรู้ลงใน powerpoint ชุดความรู้ช่างตัดเส้ือไต  จัดทําเป็น
รูปเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ครูอารีย์                             นางเกษมณี  ผ่องพันธุ์ 

 
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 ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต....” 

 

 

ส่วนที่ 2 :  

เช็คความพร้อม 

ก่อนประกอบอาชีพ 
 

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



เช็คความพร้อมก่อนประกอบอาชีพ 

 

ต้องมีความรู้เรื่องการแต่งกายของชาวไต 

 

ต้องมีพื้นฐานการตัดเย็บเบ้ืองต้น 

 

ต้องมีพื้นฐานการใช้จักรเย็บผ้า 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต....” 



Infographic 

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



Q & A ชุดความรู้ท ามาหากิน 
ช่างตัดเสื้อไต 

1.วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
 

*สร้างอาชีพ 
*สร้างรายได ้
*เป็นสนิค้า Otop ของจังหวัด 
*เป็นความต้องการของคนใน
พ้ืนที่เป็นจังหวัดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
การรณรงค์ให้แต่งกายชุดไต 
 

2.ความรู้/ทักษะ
ส าหรับด าเนนิการ 
 

*การแต่งกายไต 
*ความรู้เร่ืองการตัดเย็บ 
*การวัดตัว 
*การใช้จักรเย็บผ้า 
*เทคนิคการตัดเย็บผ้า 

3.เงนิลงทุนเท่าไร/
การจัดการเงนิ 
 

เงินลงทุน 20,000 บาท 
   ซ้ือจักรเย็บ    7,000  บาท 
    ซ้ือจักรโพง้   10,000   
บาท 
    ซ้ือวัสดุตัดเย็บ 3,000 
บาท 
ความคุ้มค่าในการลงทุนใช้
เวลาคืนทุนในระยะเวลา  1  
เดอืน 

4.การจัดการ
ก าลังคน 
 

*สามารถทําคนเดียวได้  หาก
ต้องการความรวดเร็ว ควรมี
แรงงาน 2 คน เพ่ือ สร้างแบบ 
กดรอย /ชา่งเย็บ 

 
 
 

5.เครื่องมอื/
อุปกรณ์/วัตถุดบิ 
 

*จักรเย็บผ้า/จักรโพ้ง 
*สายวัด/กรรไกร/กระดาษ
สร้างแบบ/กระดาษกดลาย/
ลูกกลิง้ผ้า/ดนิสอ/ดา้ยเย็บ/
เข็ม 

6.การลงมอืท า 
 

ขั้นตอนการผลิต  
1)วัดตัว  
2)สร้างแบบ /กดรอย     
3)สร้างลายปัก/กดรอย  
4)ปักลาย   
5)ตัดตามแบบ 
6)เย็บเข้าตัว  
7)เย็บกระดุมเส้ือ   
8)สอยกระดุมติดเส้ือ 

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



Q & A ชุดความรู้ท ามาหากิน 
ช่างตัดเสื้อไต 

7.การตลาด 
 
*ขายให้คนในชุมชน/จังหวัด/
นักท่องเที่ยว 
*ราคาขาย เส้ือไตตัวละ 800 
– 2,500  บาท  ขึ้นอยู่กับ
เนื้อผ้า  ลายปัก  หากเป็นผ้า
ไหมจะมีราคาแพง 

 

8.ปัญหา/วธิกีาร
ตัดสินใจ/
กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
*อุปกรณ์การตัดเย็บ  เชน่  
ผ้า  ดา้ย  ขาดตลาด 
วธิีการแก้ปัญหา  คือ  สั่งซ้ือ
จากเชยีงใหม่ในจํานวนมากๆ 
*ก่อนจะตัดชุดลูกค้า  ชา่งตัด
ชุดจะโทรแจ้งก่อนล่วงหน้า
สองวันเพ่ือให้ลูกค้าทราบ 
โดยสามารถแก้ไขสัดสว่น  
หรือแกไ้ขแบบ เป็นต้น 
*กรณลีูกค้าอ้วนเร็ว  ผอมเร็ว  
จะเผ่ือตะเข็บประมาณ 2 นิ้ว 
*หากลูกค้าไม่ชอบแบบก็จะ
แกไ้ขให้ทันที 
 

9.ปัจจัยสู่
ความส าเร็จ 
 
*ความตรงต่อเวลา 
*ความประณตี 
*ความใส่ใจต่อลูกค้า 

 

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



ความรู้ท่ีต้องมี/ทักษะท่ีต้องใช ้
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 ความรู้ที่ต้องม/ีทักษะที่ต้องใช้ 
 

                     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีชาวไตหรือชาวไทใหญ่อาศัยอยู่มากที่สุด                       
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์  สืบทอดกันมาตั้ งแต่ บรรพบุรุษ  
โดยเฉพาะการแต่งกายที่มีศลิปะแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เรียกกันว่า 
ชุดไต   
       ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาก๊วย หรือกางเกงเป้าใหญ่ เรียกเป็นภาษาไทใหญ่ (ไต) ว่า                 
ก๋นหง่ย่ง หรือ ก๋นไต  คาดด้วยเข็มขัด และสวมเส้ือแขนยาว คอกลม ไหล่เลยลงมาต่อ
ตะเข็บตรงกึ่งกลางแขน เส้ือผ่าหน้าติดด้วยกระดุมขอดห้าคู่ ตัวยาวเท่าสะโพก เรียกว่า 
เส้ือแต้กปุ่ง  มักใช้สวมเป็นเส้ือตัวนอก ส่วนเส้ือตัวในไม่จํากัดแบบ แต่เพ่ือความ
เรียบร้อยจะนิยมใส่เส้ือเชิ้ตคอปกสีขาว ทั้งเส้ือและกางเกงทํามาจากผ้าฝ้าย  โพกหัว
ดว้ยผ้า และสะพายย่าม 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การแต่งกายของผู้ชายไต 
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เคร่ืองแต่งกายผู้ชายไต 

                             

  ผ้าเคนหัว 

                                   

 
          เส้ือแตก้ปุ่ง 

 

                        

                             
 

 

   ก๋นไต 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

          ปัจจุบันเส้ือไตชาย มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น  คือ  มีแบบคอกลม   แบบ
คอจีน  ความสูงมากน้อยขึ้นอยู่กับความชอบ  มีการเดินเส้นลวดลายรอบคอ  รอบ
ปลายแขน  รอบกระเป๋าเส้ือ  จํานวนการเดินเส้น ลาย และสีของด้ายขึ้นอยู่กับ
ความชอบของผู้มาตัด  

 

                                   

 

                          
         เส้ือไต 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

            ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อไต ที่เรียกว่า “เส้อแซค” หรือ “เส้อไตหน้าแว๊ด”  ซึ่งในอดีต
นิยมตัดเสื้อตัวใหญ่ ใส่แบบหลวมๆ แบบเสื้อชาวจีน  คอกลม  สาบเสื้อป้ายทับไปทาง
ดา้นขวามีทั้งแขนสัน้และแขนยาว แขนเสือ้เป็นผ้าชิน้เดยีวกับตัวเสื้อ  ชายเสื้อสั้นเท่าเอวติด
กระดุมขอดห้าคู ่กระดุมผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อนําขอดเป็นรูปต่างๆ  หรือกระดุมเงิน  กระดุม
ทอง  กระดุมพลอย ถ้าใช้กระดุมเงิน ทอง หรือพลอยกระดุมผ้าที่เย็บติดกับตัวเสื้อจะเย็บ
เป็นหูทั้งสองข้าง ใช้ห่วงของกระดุมเงิน ทอง  หรือพลอยสอดคล้องกับหูของกระดุมผ้า 
แล้วใช้เม็ดพลอยลอดห่วงผ้าอีกข้างหนึ่งเพื่อลอดรั้งให้ติดกันไว้ทั้งสองข้าง   ผ้าซิ่นหรือ
ผ้าถุงจะใช้ผ้าที่มีลวดลายเป็นส่วนใหญ่ เย็บตะเข็บเดยีวเป็นผ้าถุง เวลานุ่งก็จะเหน็บชายหัว
ซิ่นให้แน่น ให้ความยาวถึงตาตุ่ม ใช้เข็มขัดเงิน  หรือทอง หรือนาค คาดทับผ้าซิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง 

         หญิงสาวมักจะใส่ชุดไตสีสันสดใส ส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วหรือคนแก่จะใส่สีเข้ม  ทรงผม
หญงิสาวเกล้าผมมวยตั้งมี“กุ้ก”และไว้ “สต๊อก”(หญิงสาวจะไว้สะต้อก ถ้าแต่งงานแล้วจะ
ไม่มีสะต๊อก)  แม่บ้านหรือคนแก่รวบผมเกล้ามวยเยื้องไปทางด้านหลังมีมวยผม อาจจะ
เสียบดอกไม้ประดับตามฤดูกาล หากเป็นกลางวันจะสวมกุ๊บสาน มีพู่สีสดห้อยลงมาอย่าง
สวยงามสะพายย่าม  สวมรองเท้าแตะคีบที่ทําด้วยยางหรือไม้ หุ้มกํามะหยี่ ในเทศกาลที่
สําคัญตา่งๆ จะสวมเครื่องประดับมากเป็นพิเศษ เช่น“สรอ้ยแขน” หรือกําไลเงิน หรือกําไล
ทอง “เป่หู” หรือตุม้หูเงินตุม้หูทองคํา สรอ้ยคอทองคํา และเข็มขัดเงินหรือทอง หรือนาค  

 

การแต่งกายของผู้หญงิไต 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

การแต่งกายของผู้หญงิไต 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

ทรงผมผู้หญิงไต 

                     ทรงหน้ามา้  

  เป็นทรงผมสําหรับวัยเด็ก  แบบเดยีวกับทรงนักเรียนด้านใน 
  โกนผมออกเหลือไวแ้ต่เฉพาะตรงกลางศีรษะ รัศมีประมาณ 
4 นิ้ว ปลอ่ยยาวลงมาเท่ากับทรงนักเรียน ดา้นหน้าคลุมหน้าผากไว้เหนือคิว้ 

                                              ทรงสะต๊อก 

                                             เป็นทรงผมที่ไว้ต่อจากทรงหน้ามา้ คือ เม่ือพ้น     
                                             วัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น จะปลอ่ยผมสว่นที่ไวต้รงกลาง  
                                             ศีรษะยาวพอที่จะเกล้ามวยเกล้าได้ ส่วนที่เคย 
               โกน ในวัยเด็กก็จะปล่อยให้ยาว ด้านหลังยาว
เท่ากับผมนักเรียน ด้านข้างหูทั้งสองด้านให้ยาวพอที่จะนํามาคล้องหู แล้วให้ปลาย
แหลมย่ืนออกไปเคลียอยู่ข้างแก้มทั้งสองข้าง ไว้ทรงนี้จนกว่าจะแต่งงาน จึงจะเปลี่ยน
ทรงผมใหม่ 
 

  ทรงมวยเกล้าป้าด  
  เป็นทรงผมสําหรับหญิงที่ผา่นการแต่งงานแล้ว   
  ทรงนีจ้ะไวผ้มยาวที่สุดเทา่ที่จะยาวได้ นํามาเกล้าตรง 
  กึ่งกลาง ศีรษะเป็นมวยเกล้าขนาดใหญ่  โดยหวแีผ่ขนานกับ 
  ดา้นบนของศรีษะให้ขนาดของมวยเกล้าเล็กกวา่ศีรษะ
เล็กน้อย ใช้ปิ่นปักผมหรือหวทีองคําเสียบไว ้หากมผีม หรือไม่น้อยหรือยาวไมพ่อก็จะ
ใช้ “ผมจ้อง” (ผมที่ตัดผูกรวมกัน ไวม้ีขนาดยาว) เสรมิเป็นมวยเกล้า 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

ทรงผมผู้หญิงไต 

                      

                                                   
 

 

ทรงมวยเกล้าจ๊อก  
      เป็นทรงผมสําหรับวัยสูงอายุถึงวัยชรา ใช้ปลายผมสอดกับโคนผมที่ทําเป็นหว่ง 

ดงึใหแ้น่น แล้วพันเส้นผมรอบๆ มวยเกล้าสุดท้ายเหน็บชายผมซ่อนไวด้า้นในมวย
ผม  

 
เคร่ืองแต่งกายผู้หญิงไต  

 
 

                                 
 

                  กุ๊บไต                                   ปิ่นปักผมหรือดอกไม้ตามฤดูกาล 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

เคร่ืองแต่งกายผู้หญิงไต  

     1. เสื้อไตหน้าแว๊ด ต่อเอ็นหน้า เอ็นหลัง (เสอ้แซค) ไมต่่อไหล่หรือแขนเลย  แขน
เส้ือเป็นผ้าชิ้นเดียวกันกับตัวเส้ือ  แขนสั้นยาวแล้วแต่ชอบ  มีไม่มีลายปัก  ไม่มีเกร็ด
เสริมหน้า หลัง  ถือเป็นเส้ือไตโบราณ  นิยมใส่แบบหลวม  ติดกระดุมขอด  หรือติด
กระดุมเงิน กระดุมทอง หรือกระดุมดุมพลอย         

 

ภาพการแต่งกายผู้หญิงไตในอดีต 
 

                                 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

ที่มา : ศูนย์ไทใหญศึ่กษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

     ในยุคต่อมานิยมปักลายรอบคอเส้ือ  รอบตัวเส้ือ  รอบแขน  มากขึน้  อาจจะมลีาย
ปักที่หน้าแวด๊  สว่นใหญ่เป็นรูปดอกไม ้ ตามความนิยมในสมัยนั้น 

 

 

 

 
 

    

 

   ในปัจจุบัน  เริ่มได้รับความนิยมเส้ือแบบโบราณมากขึ้น  เพียงแต่ตัดให้พอดตีัวให้
เหมาะกับรูปร่างผู้สวมใส่ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

     2. เสื้อไตต่อเอ็นหลัง หน้าตรง  แบบคอกลม  ผ่าหน้า  ไมต่่อไหล่หรือแขนเลย  
แขนสั้นยาวแล้วแต่ชอบ  มีไม่มีลายปัก  ไม่มีเกร็ดเสริมหน้า - หลัง  ติดกระดุมขอด  
หรือติดกระดุมเงิน กระดุมทอง หรือกระดุมดุมพลอย  ในอดีตไม่ค่อยได้รับความนิยม
มากนัก  แต่ปัจจุบันก็พบเห็นผู้สวมใส่บ้าง  รูปแบบอาจเปลี่ยนไปจากอดีตบ้าง  เช่น  
คอจีน  คอว ี มีการปักลาย หรือใชผ้้าลูกไม ้ ปักลาย  จะตัดให้พอดตีัว   
    

 

             ภาพในอดตี 

                                 

 
 

 

  
    

       

 

 

                ภาพในปัจจุบัน 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

     3. เสื้อไตหน้าแว๊ดไม่ต่อแขนหรือแขนเลย  ในปัจจุบันนิยมตัดพอดีตัว  มีแบบ
ต่อเอ็นหลัง ต่อเอ็นหน้า ต่อเอ็นหลัง ไมต่่อเอ็นหน้า  ชายเส้ือส้ันเท่าเอว  มีเกร็ดหน้า - 
หลัง หรือ ไม่มีเกร็ดก็ได้  สว่นการปักลายนั้นจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้สวม
ใส่  มีทั้งแขนสั้นและแขนยาว  นิยมติดกระดุมผ้าขอด  กระดุมแป้ก  ใช้ผ้าหลากหลาย
ชนิด  เชน่ ผ้าแก้ว  ผ้าฝา้ย ผ้าคอตตอนลูกไม ้ ผ้าชีฟอง ฯลฯ 

   
    

 
 
 

 
            

เสือ้ไตหน้าแว๊ด   
ตอ่เอ็นหน้า -  หลัง  มีเกร็ดหนา้ - หลัง  ไม่มีลายปัก ติดกระดุมพลอย 

 

 

 

           
   เสือ้ไตหน้าแว๊ด ตอ่เอ็นหน้า – หลัง  ตดิกระดุมขอด 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เส้ือไตหน้าแวด๊  ไมต่่อเอ็นหน้า – หลัง  

ไมม่ีเกร็ดหน้า – หลัง  มีลายปัก  ติดกระดุมแป้ก 

                        

 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                           

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

     4.เสื้อไตหน้าแว๊ดต่อไหล่  ปัจจุบันนิยมตัดแบบต่อไหล่มากขึ้น   เน่ืองจากเข้ารูป 
และสวยงาม  เหมาะกับรูปร่างผู้สวมใส่  นิยมตัดแบบไม่ต่อเอ็นหลัง  แต่ต่อเอ็นหน้า  
หรือไม่ต่อก็ได้  นอกจากคอกลมแล้ว  ยังมีคอวี  คอรูปหัวใจ ฯลฯ  ติดกระดุมขอด  
กระดุมมุก             กระดุมแป้ก  กระดุมอัด  

 

                        

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
      

                                                                   

   

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

 

    นอกจากเส้ือไตหน้าแวด๊แล้ว  ผู้หญิงไตยุคใหม่ยังนิยมสวมเส้ือไตแบบผู้ชาย  โดยมี
ความยาวเส้ือเท่าเอว  หรือสะโพก  มีทั้งแขนสั้นและแขนยาว  สามารถใส่คู่กับกางเกง  
กระโปรงส้ันได้  ทําใหเ้กิดความคล่องตัวในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 แบบกระดุมเสื้อไต 
1. กระดุมขอด สําหรับใส่กระดุมทอง กระดุมเงิน กระดุมพลอย  

เย็บเป็นสองห่วงเพ่ือยึดตัวกระดุม 
 
 
 
 
 

2. กระดุมเงิน กระดุมพลอย 
 
 
 

3. กระดุมขอดแบบต่างๆที่ได้รับความนิยม 
 
 
 
 
 

4. กระดุมมุกเม็ดพลาสติก     และกระดุมแป้ก 

 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

 

 

 

 
 

ผ้าซิ่น 

 

                        

 
 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  แขนยาวไม่
ปักลาย 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

เคร่ืองประดับ 

 

                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แค้บตีน๋ (รองเท้า) 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

ภาพการแต่งกายในอดีต 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา :  เฮินปิลันธน ์เมืองปอน แม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 
 

นายจํารัส สุภานันท์ (ขุนหลู่นายกเทศมนตรคีนแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน 

และนางเล็ก  เจริญพานิชย์  ( พ.ศ.2486 ) 

 

                        

 
 
 

         

                         

 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

ภาพการแต่งกายชุดไต 

 

 

 

 
 

ครอบครัวคุณคะนึงหา สุภานันท ์( พ.ศ.2540 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        
เจา้หน้าที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   

 
 

         

                         

 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 1-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

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

ภาพการแต่งกายผู้ชาย และผู้หญงิไตในปัจจุบัน 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต....” 

 

 

ส่วนที่ 3 :  

ลงมือท า 
 

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 ามาหากิน 
“ ช่างตัดเสื้อไต ” 

 3.1 วัตถุดิบ 

 

 

ผ้าไหม ผ้าชฟีอง 

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

ผ้าลูกไม ้ ผ้าไหมชีฟอง 

ผ้าฝ้าย ผ้าส าหรับตัดชุดไต 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“....ช่างตัดเสื้อไต....” 

 3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ ์

 

 

จักรเย็บผ้า จักรโพ้งผ้า 

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

สายวัดตัว กระดาษสร้างแบบ 

กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดกระดาษ 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต...” 

 3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ ์

 

 

เข็มเย็บผ้า เข็มหมุด 

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

ดา้ยเย็บผ้า    กระดาษกดรอย 

ชอล์คขีดผ้า ลูกกลิ้งผ้า 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“...ช่างตัดเสื้อไต...” 

 3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ ์

 

 

เตารดี กรรไกรปลายงอน 

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

ที่เลาะด้าย    ที่รองรีดผ้า 

ดินสอ ไม้บรรทัด 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 3.3 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
 

* ลูกค้าจะนําผ้าสําหรับตัดมาให้ช่าง หรือมาเลือกชนิดของผ้าที่บ้านของ
ช่างตัดเสื้อไต 

 

 

 
 

ผ้าสําหรับตัดชุดไตที่มขีายทั่วไป 

 

 
 

       ผ้าฝา้ยสตี่างๆ                         ผ้าไหม                               ผา้ลูกไม้ 

  
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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

* ลูกค้าจะแจง้แบบกับช่าง  บางคนจะนําแบบมาจากบ้าน   ว่าจะตัด
แบบแขนสั้น  สามส่วน  สี่ส่วน  แขนยาว  หน้าป้าย (หน้าแว๊ด) ขวาทับ
ซ้ายหรือซ้ายทับขวา ฯลฯ จากนั้นช่างจะวัดตัวของลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วัดขนาดไหล่  รอบอก   รอบรักแร้   ความยาวเสื้อ  ความยาวแขน  รอบแขน 

รอบเอว   รอบสะโพก   ความยาวผ้าถุง 

 

 

 
 
 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

•เม่ือได้ขนาดแล้วสร้างแบบหรือแพทเทริ์นเสื้อ   ผ้าถุงแบบสําเร็จ 

•ตัดแพทเทิรน์ทาบลงบนผา้  ใช้เข็มหมุดกลัดผ้าไว้  กดตามรอย 

 

 

 

 

 

 

•หากลูกค้าต้องการปักลาย  วาดลายลงบนผา้  แล้วส่งปัก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

•ตัดผ้าตามรอย  นําส่วนต่างๆของเสื้อไปโพง้ริมผ้า 

                                              

 

 

                    ชิ้นหลัง      ชิ้นหน้า 

 

 

 
 

โพง้รมิผ้าทุกช้ิน 
 

•นําผ้าชิน้หน้า  ชิ้นหลัง  มาเย็บด้วยกัน  เริ่มจากเย็บข้างลําตัว 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

•จากนั้นเย็บแขนเส้ือ  นําแขนเส้ือมาเย็บเข้าตัว  แล้วนําไปรีดให้เรยีบรอ้ย 

 

 
 

 
 

 

 

เส้ือไตหน้าแวด๊ 

•จากนั้นนําเศษผ้ามาขอดกระดุมหา้คู่  เย็บติดตัวเส้ือ  

•สว่นผ้าถุง   สร้างแบบ  ตัดตามรอย  เย็บเอว  ติดตะขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

      - การจัดการก าลังคน 
สามารถด าเนนิการได้โดยแรงงานเพยีง 1 คน 

กระบวนการเรยีนการสอน  :  ผู้สอน 1 คน  ต่อผู้เรยีน 1 คน  
หรือผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรยีน 1 กลุ่ม 

ผู้เรียนที่มพีื้นฐานการตัดเย็บ และใช้จักรมาก่อน จะท าให้งาน
ประณตี  สวยงาม และใช้เวลาน้อย 

 

 

      - เคล็ดลับในกระบวนการผลิต 
oควรใช้วัสดุในท้องถิ่น  และใช้อย่างคุ้มค่า 

oควรใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า สีที่ชอบ  แบบที่ชอบ  หรอืสไตล์
ที่ชอบ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 3.3 การบริหารจัดการ 

      - การเงิน/การลงทุน 
 

เงนิลงทุนครั้งแรก  20,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(วัสดุการตัดเย็บ : กรรไกรตัดผ้า/กรรไกรตัดกระดาษ/เข็ม/ด้าย/เข็มหมุด/ด้ายเย็บ/
สายวัดตัว/ดินสอ/ไม้บรรทัด/ยางลบ/ลูกกลิ้ง/ชอล์คขีดผ้า/กระดาษกดรอย/ที่เลาะ
ด้าย/กระดาษสร้างแบบ ฯลฯ ) 

 

  โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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จักรเย็บ 

7,000 บาท   

จักรโพ้ง 

10,000  

บาท 

วัสดุการตัด

เย็บ 3,000 

บาท  



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 3.3 การบริหารจัดการ 
 

*ค่าแรงจากการตัดชุดไต  วันละ 1,000  บาท   
*หนึ่งวันตัดได้ 2 ชุด   เสื้อ 2 ตัว  ค่าตัดตัวละ  300  บาท (หากมี
การส่งปักลายราคาจะสูงขึ้นเกือบเทา่ตวั)   
*ผ้าถุง 2 ผืน  ค่าตัดผืนละ  200 บาท (ไม่อัดผ้ากาว  หากอัดผ้า
กาวราคาจะสูงขึ้น) 

** ระยะเวลา 20 วัน ได้ค่าแรง 20,000 บาท** 

 

รายได้ 
1,000  2,000  3,000   4,000  5,000        10,000   1,100   1,200    1,300       20,000            30,000 

1      2      3     4      5           10    11    12     13        20            30 

วันที ่
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

      - การตลาด 
 ขายให้คนในชุมชน   หน่วยงานราชการในจังหวัด   โรงเรยีนใน 

     จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ออกงานสินค้าโอทอป หรืองานแสดงสินค้าพ้ืนเมอืงต่างๆ 

 ขายให้นักท่องเที่ยว 

 น าเสื้อไตประกวดในงานของจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปี 

 ขายในสื่อออนไลน์ 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

 

 

ส่วนที่ 4 :  

ท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

4.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา 

 ลูกค้าอว้นเร็ว  ผอมเร็ว  

 ตัดออกมาแล้ว  ลูกค้าไม่ชอบใจ 

 การแก้ปัญหา 

 จะเย็บเผ่ือตะเข็บประมาณสองนิว้ 

 โทรแจ้งลูกค้ามาลองใส่กอ่นวันนัด  เพ่ือจะได้แกไ้ข
ทันที  และลูกค้าได้รับชุดตามนัด 

 กอ่นจะตัดชุดให้ลูกคา้  ให้โทรแจ้งล่วงหนา้  หากมี
การเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ได้ทันที 

 หากลูกคา้ไม่ชอบใจ  ดําเนินการแก้ไขให้ทันที 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“..ช่างตัดเสื้อไต..” 

4.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ความปราณีต 

ตรงต่อเวลา 

ความใส่ใจต่อลูกค้า  

สามารถออกแบบ  ตกแต่งชุดให้ลูกคา้ได้ 

 

4.3 แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ 
เปิดหลักสูตรฝกึอบรม 

เปิดโรงเรียนสอนตัดเสือ้ไต 

  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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แหล่งอ้างอิง 

• เจ้าของความรู้ 

องคค์วามรู ้ประวัติการแต่งกายของคนไต 
ช่ือ  นายประเสริฐ   ประดิษฐ์ 
ที่อยู่  ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา   
        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์   0801304114 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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องคค์วามรู้ ประวัติการแต่งกายของผู้หญงิ
ไตแมฮ่อ่งสอน  รูปแบบการแต่งกายใน
อดีต 
ช่ือ  นางสาวคนึงหา สุภานันท์ 
ที่อยู่  ชุมชนป๊อกตะวันออก   
        เทศบาลเมืองแมฮ่อ่งสอน 
โทรศัพท์   081746635 



แหล่งอ้างอิง 

• เจ้าของความรู้ 

องคค์วามรู้  การแต่งกายของคนไต
แมฮ่อ่งสอน 
ช่ือ  นางเกษมณี   ผ่องพันธุ์ 
ที่อยู่   ชุมชนป๊อกปางล้อ  
        เทศบาลเมืองแมฮ่อ่งสอน 
โทรศัพท์   0810291168 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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องคค์วามรู้ กระบวนการผลิตตดัเย็บชุดไต 
ช่ือ  นางอารีย์  ประดิษฐช์ัย 
ที่อยู่   เทศบาลเมืองแมฮ่อ่งสอน 
โทรศัพท์   082195459 



แหล่งอ้างอิง 

• เจ้าของความรู้ 

องคค์วามรู ้กระบวนการผลิตตดัเย็บชุดไต 
ช่ือ  นางคําน้อง  ฤทธิสิทธิ ์
ที่อยู่  ชุมชนป๊อกปางล้อ  
        เทศบาลเมืองแมฮ่อ่งสอน 
โทรศัพท์   0801289169 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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องคค์วามรู้ กระบวนการผลิตตดัเย็บชุดไต 
ช่ือ   นางลาวัลย์  ชัยมูล 
ที่อยู่   กลุ่มตัดเย็บเสื้อไตบ้านโปง่   
         อ.แมส่ะเรียง  จ.แมฮ่อ่งสอน  
โทรศัพท์   0849487652 



“..ช่างตัดเส้ือไต..” 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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“..ช่างตัดเสื้อไต..” 
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หนังสือและสื่อมัลติมีเดีย 
แนะน าสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา 

   
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการน าร่อง 
  การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง 
  มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย นายโยธิน  
  บุญเฉลย และคณะ 
 

          จดหมายจากรัฐฉาน 19 เจ้าฟ้า  
          โดย..ภราดร  ศักดา 

จดหมายจากรฐัฉาน  19  เจ้าฟ้า  โดย...ภราดร  ศักดา 



“..ช่างตัดเส้ือไต..” 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 
แนะน าเว็บไซด์  หน่วยงาน  และพื้นที่เรียนรู้ 

 
 
 

https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/ 

 
 
 
 

http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=69a256025f66e4ce5d15c9dd7
225d357&show=19&exid=342  

 
 
 

http://www.lannatextile-heritage.com/main.php 
 

http://www.lannatextile-heritage.com/blogview.php?editor=8 

https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
https://tailady.wordpress.com/2016/06/06/
http://www.lannatextile-heritage.com/main.php
http://www.lannatextile-heritage.com/main.php
http://www.lannatextile-heritage.com/main.php
http://www.lannatextile-heritage.com/blogview.php?editor=8
http://www.lannatextile-heritage.com/blogview.php?editor=8
http://www.lannatextile-heritage.com/blogview.php?editor=8
http://www.lannatextile-heritage.com/blogview.php?editor=8


“..ช่างตัดเส้ือไต..” แหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ 

สินค้า  อุปกรณ์ตัดเย็บ ผ้าทุกชนิด 
ชื่อร้าน อรุณโรจน์ ตลาดสดแมฮ่่องสอน 
ข้อมูลติดต่อ 11/13 ถนนนิเวศพิศาล  
 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน, 58000  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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สินค้า ผ้าถุง ผ้าทอ ผ้าลูกไมส้ําหรับตัดชุด
ไต   
ชื่อร้าน  ป้าดําชุดไต 
ข้อมูลติดต่อ 093 148 5511 

สินค้า  ผ้าเมตร  อุปกรณ์ตัดเย็บ 
ชื่อร้าน  ปัญจาบสโตร์  แมฮ่่องสอน 
ข้อมูลติดต่อ 053 611 195 



“..ช่างตัดเส้ือไต..” แหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ 

สินค้า   ผ้าเมตรทุกชนิด 
ชื่อร้าน  เชียงใหมใ่จดี 
ข้อมูลติดต่อ   0-5325-1983-4 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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สินค้า   ผ้าเมตรทุกชนิด 
ชื่อร้าน  จิมมี่  กาดหลวง เชียงใหม่ 
ข้อมูลติดต่อ 053 234 163   

สินค้า  ผ้าเมตร  อุปกรณ์การตัดเย็บ 
ชื่อร้าน    เชียงใหมเ่ด่นเสมอ 
ข้อมูลติดต่อ   053 234 668 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกิจกรรม 

ครั้งที่ 1 

 ชื่อกิจกรรม... วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไต 

        แม่ฮ่องสอนตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจุบัน.... 

 รูปแบบกิจกรรม.......อบรมให้ความรู้............. 

 ระยะเวลาด าเนนิการ.......1 วัน......... 

 สถานที่จัดกิจกรรม.......ศูนย์ไทใหญ่ศกึษา 

 กลุ่มเป้าหมาย....นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป.. 

 

ครั้งที่ 2 

 ชื่อกิจกรรม.....การตัดเย็บเสื้อไต..... 

 รูปแบบกิจกรรม....ฝึกอบรม............ 

 ระยะเวลาด าเนนิการ....10 วัน............ 

 สถานที่จัดกิจกรรม...วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.... 

 กลุ่มเป้าหมาย....นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ. 

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


