


ขอแสดงความยินดี 

  สำ�หรับท่�นที่ได้เป็นเจ้�ของจักรเย็บผ้�ซิงเกอร์รุ่นใหม่นี้ ท่�นจะได้รับประสบก�รณ์ที่น่�ตื่นเต้นของโลกแห่งคว�มคิด
สร้�งสรรค์ ที่จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์พร้อมจะนำ�ท่�นเข้�สู่โลกแห่งก�รตัดเย็บ รวมถึงง�นประดิษฐ์ที่หล�กหล�ย ด้วยวิธีที่ง่�ยและสะดวก
สบ�ย อย่�งที่ไม่เคยมีม�ก่อน

  ท่�นจะได้พบกับคุณสมบัติที่หล�กหล�ย และวิธีก�รใช้ง�นที่สะดวกสบ�ยของจักรเย็บผ้�เครื่องนี้ ได้จ�กคู่มือฉบับนี้ ซึ่งจะช่วย
ให้ท่�นเข้�ใจวิธีก�รใช้จักรเย็บผ้�เครื่องนี้อย่�งละเอียด และช่วยให้ก�รสร้�งสรรค์ง�นตัดเย็บของท่�นเป็นเรื่องง่�ยและสะดวกสบ�ย
  
 เพิ่อให้จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ เป็นจักรเย็บผ้�ที่คงคุณลักษณะของคว�มทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในก�รออกแบบ 
เปลี่ยนแปลงตัวเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ต่�งๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

SINGER เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทซิงเกอร์ จำ�กัด 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010

บริษัท ซิงเกอร์ เป็นเจ้�ของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลก



ข้อควรระวังในการใช้

 ก่อนใช้จักรเย็บผ้� ควรศึกษ�ถึงคว�มปลอดภัยเบื้องต้นและโปรดศึกษ�คู่มือก�รใช้จักรเย็บผ้�ฉบับนี้ก่อนก�รใช้ง�น

อันตราย – เพื่อป้องกันอันตร�ยอันเกิดจ�กไฟฟ้�ช็อต
1.   ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ในขณะที่เครื่องไม่ใช้ง�น
2.   ควรถอดปลั๊กทันทีหลังเลิกใช้ง�น และทุกครั้งก่อนทำ�คว�มสะอ�ดเครื่อง 
3.   ถอดปลั๊กก่อนทำ�ก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง ห�กต้องก�รเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรเปลี่ยนหลอดไฟที่มีขน�ด 15 วัตต์ 220 โวลต์ 

คำาเตือน – เพื่อป้องกันอันตร�ยๆ หรือก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รถูกไฟไหม้ ไฟฟ้�ช็อต หรืออันตร�ยใด ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นกับผู้ใช้ :
1.   ควรปิดสวิตช์เครื่องหลังเลิกใช้ง�น หรือเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ในขณะใช้เครื่อง
2.   ควรใช้ง�นจักรเย็บผ้�ต�มคำ�อธิบ�ยในคู่มือก�รใช้ง�น และใช้อุปกรณ์เสริมต�มที่กำ�หนดไว้กับเครื่องเท่�นั้น
3.   อย่�ประกอบเครื่องห�กปลั๊กหรือส�ยไฟชำ�รุดหรือสัมผัสน้ำ� ควรแจ้งศูนย์บริก�รใกล้บ้�นเพื่อทำ�ก�รซ่อมแซมทันที
4.   เก็บรักษ�จักรเย็บผ้� และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็วให้พ้นจ�กฝุ่นละอองที่อ�จเข้�ไปสะสมภ�ยในเครื่อง
5.   อย่�ให้นิ้วมืออยู่ใกล้เข็ม หรือส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะเย็บผ้�เพร�ะอ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยได้
6.   ควรใส่แป้นฟันที่เหม�ะสม มิเช่นนั้นอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เข็มหักได้
7.   อย่�ดึงผ้�ในขณะเย็บ เพร�ะอ�จทำ�ให้เข็มหักได้
8.   อย่�ใช้เข็มจักรที่คดงอ
9.   ควรกดปุ่มปิดสวิตช์ให้อยู่ในตำ�แหน่ง “O” เมื่อทำ�ง�นใกล้บริเวณเข็มจักร เช่น ก�รร้อยด้�ย ก�รเปลี่ยนเข็ม ก�รใส่ไส้กระสวย หรือเปลี่ยนตีนกดผ้�   
     หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
10.  ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง เมื่อต้องก�รถอดฝ�ครอบจักร หยอดน้ำ�มัน หรือก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ต�มคู่มือก�รใช้จักรเย็บผ้�



11.   อย่�นำ�สิ่งแปลกปลอมใด ๆ ม�เสียบ หรือว�งไว้ในขณะเปิดเครื่อง
12.   ไม่ควรใช้ง�นจักรเย็บผ้�ภ�ยนอกตัวบ้�น
13.   อย่�ใช้เครื่องในขณะที่มีก�รฉีดพ่นสเปรย์หรือก๊�ซอ๊อกซิเจน
14.   หลังก�รใช้ง�น ควรกดปุ่มไปที่ตำ�แหน่งปิดเครื่อง “O” และถอดปลั๊กออก
15.   อย่�ถอดปลั๊กโดยก�รดึงส�ยปลั๊ก ควรจับที่ตัวปลั๊กเมื่อต้องก�รถอดปลั๊ก
16.   ระดับคว�มดังเสียงในก�รทำ�ง�นปกติ อยู่ที่ระดับ 75 เดซิเบล
17.   ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้ง เมื่อจักรเย็บผ้�ทำ�ง�นใม่ปกติ
18.   อย่�ว�งอุปกรณ์ใดๆ บนเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว
19.   ห�กส�ยไฟและตัวปลักของเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว ชำ�รุดเสียห�ย ควรแจ้งศูนย์บริก�รซิงเกอร์ ให้ทำ�ก�รเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภ�พดีอยู่เสมอ
20.   เด็ก คนพิก�ร ตลอดจนผู้ที่ไม่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รใช้จักรเย็บผ้� ต้องได้รับก�รดูแลและให้คำ�แนะนำ�จ�กผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ และส�ม�รถ        
      รับรองคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้ง�นให้แก่ผู้ใช้ง�นได้
21.   เด็กควรได้รับคำ�แนะนำ� เพื่อคว�มปลอดภัยในขณะที่ใช้ง�นและก�รเก็บรักษ�จักรเย็บผ้�

โปรดปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�เหล่�นี้
ห�กมีปัญห�ในก�รใช้เครื่อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รหรือร้�นซิงเกอร์ใกล้บ้�นท่�น 

จักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ รุ่น 3323 เป็นผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ง�นในบ้�นเท่�นั้น



  สารบัญ
            หน้า

ส่วนประกอบที่สำ�คัญ           1

ก�รต่อส�ยไฟ / เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว / ไฟแสดงก�รทำ�ง�น      3

คันบังคับตีนกดผ้�           4

อุปกรณ์ต่�ง ๆ           5

ก�รกรอด้�ยเข้�ไส้กระสวย          6

ก�รใส่ไส้กระสวย           7

การร้อยด้ายบน           8

ก�รสนเข็มอัตโนมัติ           9

ก�รเกี่ยวด้�ยจ�กกระสวย (ก�รนำ�ส่งด้�ยล่�ง)        10

ก�รปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย          11

ก�รเลือกฝีเข็มลวดล�ยตกแต่ง          12

ปุ่มหมุนปรับคว�มกว้�งฝีเข็ม และปุ่มหมุนปรับคว�มย�วฝีเข็ม       13

ก�รเย็บฝีเข็มตรง           14

ก�รเย็บย้ำ�ถอยหลัง / ก�รเลื่อนผ้�ออกจ�กตีนกดผ้� และก�รตัดด้�ย      15

ก�รเลือกฝีเข็มสำ�หรับเย็บบนผ้�ยืด / ก�รเย็บฝีเข็มตรง 3 จังหวะ / ก�รเย็บเข็มซิกแซกซ้อน    16

  



  สารบัญ
                หน้า

ฝีเข็มสอยริมผ้� / ก�รเย็บสอยริมผ้�         17

ก�รเย็บรังดุมอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว         18

ก�รเย็บติดลูกกระดุม           19

แป้นฟันสำ�หรับก�รเย็บปะ          20

ตีนผีสำ�หรับผ้�ที่มีคว�มหน�บ�งต่�งกัน (อุปกรณ์เสริม)       21

ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บจีบรูด (อุปกรณ์เสริม)         22

ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้� (อุปกรณ์เสริม)        23 

ก�รประกอบส่วนของฐ�นจักร          24

ก�รติดตั้งที่ยึดตีนกดผ้� / ก�รใส่ตีนกดผ้� / ก�รถอดตีนกดผ้� /ก�รติดที่กะระยะในก�รเย็บ    25

ก�รเลือกใช้ผ้� ด้�ย และเข็มที่เหม�ะสม         26

แป้นครอบฟัน           28

ก�รใส่และเปลี่ยนเข็ม           29

ก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง          30

ก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้น          31



ส่วนประกอบที่สำาคัญ

1.   ปุ่มปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย

2.   คันกระตุกด้�ย

3.   คันบังคับเย็บถอยหลัง

4.   ที่ตัดด้�ย 

5.   ตีนกดผ้� 

6.   แป้นฟัน

7.   ส่วนประกอบของฐ�นจักรที่ถอดได้ / กล่องเก็บอุปกรณ์

8.   ปุ่มกรอด้�ย

9.   ปุ่มปรับคว�มกว้�งฝีเข็ม

10.  ปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็ม

11.  ปุ่มเลือกลวดล�ย

12.  ที่สนด้�ยอัตโนมัติ

13.  คันบังคับเย็บรังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน
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ส่วนประกอบที่สำาคัญ

14.  หลักด้�ยแนวนอน 

15.  แกนกรอด้�ย

16.  ช่องใส่หลักด้�ย

17.  วงล้อ 

18.  สวิตช์ปิด/เปิดเครื่องและหลอดไฟส่องสว่�ง

19.  เต้�เสียบส�ยไฟ

20.  ชุดนำ�ส่งด้�ย กรอด้�ยเข้�ไส้กระสวย

21.  ชุดนำ�ส่งด้�ยบน

22.  ฝ�ครอบหน้�ปิดหัวจักร

23.  หูหิ้วแบบพับเก็บได้

24.  คันยกตีนกดผ้�

25.  เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว

26.  ส�ยไฟ
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การต่อสายไฟเพื่อเริ่มการใช้งาน
• ก�รต่อส�ยไฟเข้�กับเครื่องต�มลูกศร (1)  จักรเย็บผ้�นี้ใช้
    ปลั๊กแบบ 2 ขั้ว ควรเลือกใช้ปลั๊กให้พอดีกับเต้�เสียบ (2)

ข้อควรระวัง : ถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เท้าเหยียบควบคุมความเร็ว 
• ท้�เหยียบเป็นอุปกรณ์ควบคุมคว�มเร็วในก�รเย็บ (3)

ข้อควรระวัง

• ห�กมีปัญห�ในก�รติดตั้ง หรือก�รเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้�กับเต้�เสียบ 
    กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�ร หรือตัวแทนจำ�หน่�ย 
• ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ง�น
• อุปกรณ์เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว KD-1902 (110-120V area)/ 
    KD-2902  (220V-240V area) ผลิตโดย ZHEJIANG FOUNDER
    MOTOR CORPORATION LTD. (China) 4C-326G(230V) ผลิต
    โดย Wakaho ElectricInd. Co., Ltd. (Vietnam)

ไฟแสดงการทำางาน

    กดสวิตช์ไฟ (A) ไปตำ�แหน่ง “I”  เพื่อเปิดเครื่องและไฟ
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คันบังคับตีนกดผ้า

 เมื่อต้องก�รเย็บผ้�ที่มีคว�มหน� ส�ม�รถปรับ
คันยกตีนกดผ้�ขึ้นในตำ�แหน่งที่สูงขึ้น  ให้เหม�ะสมกับ
คว�มหน�ของผ้�ที่ใช้เย็บ (A) 
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อุปกรณ์ต่าง ๆ   
อุปกรณ์มาตรฐาน (1)
a.    ตีนกดผ้�เอนกประสงค์
b.    ตีนกดผ้�สำ�หรับติดซิป
c.    ตีนกดผ้�สำ�หรับทำ�รังดุม
d.    ตีนกดผ้�สำ�หรับติดลูกระดุม
e.    แปรงปัดฝุ่น และที่เล�ะตะเข็บ
f.    ที่กะระยะในก�รเย็บ
g.    เข็มจักร
h.    พล�สติกกั้นหลอดด้�ยขน�ดใหญ่ และขน�ดเล็ก
i.    ไส้กระสวย จำ�นวน 3 อัน
j.    ไขควงอเนกประสงค์รูปตัว L
k.    แป้นครอบฟันสำ�หรับปัก ชุน หรือติดลูกระดุม
l.   หลักด้�ยแนวตั้ง
m.   ที่กั้นหลอดด้�ย
n.    ถุงครอบจักร

อุปกรณ์เสริม (2)
อุปกรณ์เสริม  11 ชิ้นต่อไปนี้ มิได้รวมใส่ม�พร้อมกับเครื่อง ห�กต้องก�รส�ม�รถติดต่อ
สั่งซื้อได้กับร้�น / ส�ข�ซิงเกอร์ หรือตัวแทนจำ�หน่�ยซิงเกอร์ทั่วประเทศ
o.   ตีนกดผ้�สำ�หรับผ้�ซ�ติน
p.    ตีนกดผ้�สำ�หรับตกแต่งลวดล�ย
q.    ตีนกดผ้�สำ�หรับม้วนริม
r.    ตีนกดผ้�สำ�หรับตกแต่งขอบผ้�
s.  ตีนกดผ้�สำ�หรับสอยริมผ้�
t. ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บบุ / ฝีเข็มตรง
u. ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บจีบรูด
v. ตีนกดผ้�สำ�หรับก�รเย็บปะชุน / ปัก
w. ตีนผีกดผ้�สำ�หรับเย็บผ้�ที่มีคว�มหน�บ�งต่�งกัน
x.    ตีนผีกดผ้�สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้�
y.    เข็มคู่
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1 อุปกรณ์พื้นฐาน

2 อุปกรณ์เสริม



การกรอด้ายเข้าไส้กระสวย
 ก�รกรอด้�ยนั้นควรจะปฏิบัติก่อนก�รร้อยด้�ยที่เข็มจักร โดยมีวิธี
ก�รกรอด้�ยที่ง่�ยและรวดเร็วดังนี้
• ใส่หลอดด้�ยและที่กั้นหลอดด้�ยในหลักด้�ยต�มรูป (1) ถ้�ใช้หลอดด้�ย

ขน�ดเล็กให้กลับหลักด้�ยอีกด้�นหนึ่ง หรือใส่ที่กั้นหลอดด้�ยสำ�หรับขน�ด
เล็ก (2) 

• นำ�ด้�ยจ�กหลักด้�ยผ่�นม�ยังตำ�แหน่งที่นำ�ส่งด้�ย ต�มรูป (3)
• คล้องด้�ยรอบปุ่มบังคับคว�มตึงหย่อนด้�ยในทิศท�งต�มข็มน�ฬิก� ต�ม

รูป (4)
• ร้อยด้�ยผ่�นรูด้�นในของไส้กระสวยออกท�งด้�นบน และใส่ไส้กระสวยบน

หลักกรอด้�ยต�มรูป (5)
• ดันไส้กระสวยไปท�งด้�นขว� (6)
• และจับปล�ยด้�ยเอ�ไว้ต�มรูป (7)
• ดึงด้�ยต�มรูป (7) พร้อมเดินเครื่องโดยกดเท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว

เพื่อกรอด้�ยต�มรูป (8) เมื่อด้�ยเต็มไส้กระสวยแล้วที่กรอด้�ยจะหยุดเอง
โดยอัตโนมัติ

• ตัดปล�ยด้�ยออกต�มรูป (9)
• และดันไส้กระสวยไปท�งด้�นซ้�ยเพื่อนำ�ไส้กระสวยออก (10)
หมายเหตุ :  เมื่อเครื่องกำ�ลังกรอด้�ยในกระสวยอยู่นั้น จักรเย็บผ้�จะไม่
ทำ�ง�นและวงล้อจักรจะไม่หมุน ห�กต้องก�รเย็บผ้�ต่อให้ดันแกนชุดกรอด้�ยไป
ยังตำ�แหน่งด้�นซ้�ยเพื่อเข้�สู่ก�รเย็บปกติ
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การใส่ไส้กระสวย

คำาเตือน ! ยกเข็มขึ้นสูงสุดทุกครั้ง เมื่อมีการใส่หรือเปลี่ยนไส้กระสวย 
(1)   ใส่ไส้กระสำ�แหน่งลงในจ�นกระสวยในทิศท�งทวนเข็มน�ฬิก� (ต�มลูกศร)
(2)   ดึงด้�ยผ่�นรอยบ�กในตำ�แหน่ง (A)
(3)   นำ�ด้�ยผ่�นช่องบ�กในทิศท�งต�มเข็มน�ฬิก� ในตำ�แหน่ง (B)
(4)   ดึงด้�ยออกม�ประม�ณ 15 ซม.(6 นิ้ว) แล้วใส่ไส้กระสวยลงในแป้นฟัน (C)

หมายเหตุ : ควรปิดเครื่องก่อนทุกครั้งที่มีก�รใส่หรือเปลี่ยนไส้กระสวย 
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การร้อยด้ายบน 
 ก�รร้อยด้�ยบนเป็นวิธีที่จะต้องปฏิบัติก่อนก�รเย็บผ้� ห�กร้อยด้�ยไม่ถูก
ต้องจะส่งผลให้เกิดปัญห�ในก�รเย็บ ซึ่งก�รร้อยด้�ยที่ถูกวิธีจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
• เริ่มจ�กก�รเลื่อนเข็มขึ้นในตำ�แหน่งที่สูงสุด โดยก�รหมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว 

(ทวนเข็มน�ฬิก�) ต�มรูป (1) และยกตีนกดผ้�ขึ้นเพื่อคล�ยปุ่มปรับคว�มตึง
หย่อนด้าย

หมายเหตุ : เพื่อคว�มปลอดภัย ควรปิดสวิตช์เครื่องเมื่อทำ�ก�รร้อยด้�ย
• ยกหลักด้�ยขึ้น ใส่หลอดด้�ยพร้อมกับที่กั้นหลอดด้�ย โดยใส่ให้ชิดกับหลอดด้�ย

เพื่อป้องกันไม่ให้ด้�ยพันกัน ห�กเป็นหลอดด้�ยเล็กให้ใส่ที่กั้นหลอดด้�ย ด้วย
ก�รพลิกไปอีกด้�นหนึ่ง ต�มรูป (2)

• ดึงด้�ยออกจ�กหลอดด้�ยแล้วร้อยด้�ยเข้�ตัวนำ�ส่งด้�ยเข้�ไปในช่องผ่�นด้�ย
ต�มรูป (3)

• ดึงด้�ยให้ผ่�นเข้�ไปยังแป้นปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยต�มรูป (4)
• ดึงด้�ยลงม�ท�งด้�นขว�ของที่นำ�ส่งด้�ยท�งแนวตั้ง หลังจ�กนั้นให้คล้อง

ด้�ยขึ้นม�ท�งด้�นซ้�ย ต�มรูป (5)  ระหว่�งนั้นควรจับด้�ยเพื่อประคองด้�ย
บริเวณกึ่งกล�งระหว่�งช่องผ่�นด้�ย และหลักด้�ย

• นำ�ส่งด้�ยจ�กด้�นขว�ผ่�นตัวกระตุกด้�ยม�ยังด้�นซ้�ย และดึงด้�ยลงด้�น
ล่�ง ต�มรูป (6)

• สอดด้�ยลงม�ด้�นหลังของที่นำ�ส่งด้�ยต�มแนวตั้ง และสอดด้�ยเข้�ที่ด้�นหลัง
ของที่นำ�ส่งด้�ย ต�มรูป (7)   และร้อยด้�ยเข้�ต�เข็มจ�กด้�นหน้�ไปด้�น
หลัง

• ดึงด้�ยให้พ้นต�เข็มออกไปย�วประม�ณ 6-8 นิ้ว ดึงด้�ยให้ย�วขึ้นผ่�นเข้�ไปใน
ช่องตัดด้�ยต�มรูป (8)
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การสนเข็มอัตโนมัติ 

• หมุนวงล้อเข้�ห�ตัว เพื่อปรับให้เข็มเลื่อนขึ้นไปอยู่ในตำ�แหน่งสูงสุด
• กดคันโยกที่สนเข็มอัตโนมัติ (A) ลงม�ในตำ�แหน่งต่ำ�สุด
• ที่นำ�ส่งด้�ยจะเคลื่อนเข้�ไปที่ตำ�แหน่งร้อยด้�ย (B) โดยอัตโนมัติ
• คล้องด้�ยรอบที่นำ�ส่งด้�ยต�มรูป (C)
• ร้อยด้�ยจ�กล่�งขึ้นบนรอบตะขอ ต�มรูป (D)
• ปล่อยที่สนเข็มอัตโนมัติขึ้น (A)
• ดึงด้�ยให้ผ่�นรูเข็มออกม�

ข้อควรระวัง : ปิดสวิสซ์เครื่องไปที่ตำ�แหน่ง (“O”) ก่อนทุกครั้ง
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การเกี่ยวด้ายจากกระสวย (การนำาส่งด้ายล่าง)
 
 เมื่อกรอด้�ยเข้�ไส้กระสวย และร้อยด้�ยไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเกี่ยว
ด้�ยล่�งผ่�นรูแป้นฟันขึ้นม�
• จับปล�ยด้�ยบนด้วยมือซ้�ย แล้วค่อย ๆ หมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว (ทวนเข็ม

น�ฬิก�) ต�มรูป (1) เพื่อให้เข็มผ่�นลงในช่องรูแป้นฟัน
• หมุนวงล้อจักรต่อไปเรื่อย ๆ และจับปล�ยด้�ยบนไว้จนกระทั่งเข็มเลื่อนขึ้นม�

อยู่ข้�งบนแป้นฟันต�มรูป (2) และเกี่ยวด้�ยล่�งขึ้นม�ในลักษณะเป็นห่วง ใช้
นิ้วมือบีบห่วงด้�ยล่�ง เพื่อดึงปล�ยด้�นล่�งขึ้นม�

• ดึงด้�ยบนและด้�ยล่�งรวมกันไว้ท�งด้�นหลังและให้อยู่ใต้ตีนกดผ้� ต�มรูป 
(3) 
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การปรับความตึงหย่อนด้าย
การปรับความตึงหย่อนด้ายบน
 คว�มตึงหย่อนของด้�ยถือเป็นส่วนสำ�คัญ ก�รปรับคว�มตึงของด้�ยม�ก
เกินไปเป็นส�เหตุทำ�ให้ตะเข็บย่น แก้ไขโดยก�รหมุนปรับคว�มตึงหย่อนไปยังหม�ยเลขที่
น้อยลง หรือห�กปรับด้�ยหย่อนม�กเกินไปจะทำ�ให้ฝีเข็มหลวมและเป็นห่วง แก้ไขโดยก�ร
หมุนปรับไปยังตัวเลขที่สูงขึ้น
  โดยปกติระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยจะถูกกำ�หนดไว้ที่หม�ยเลข 4 แต่เมื่อ
ต้องก�รเพิ่มคว�มตึงด้�ย ให้ปรับไปยังหม�ยเลขที่ม�กกว่� 4  และห�กต้องก�รลด
คว�มตึงของด้�ยให้ปรับไปที่หม�ยเลขที่น้อยกว่� 4
     รูป (A) คว�มตึงหย่อนด้�ยสำ�หรับก�รเย็บฝีเข็มตรงต�มปกติ
     รูป (B) ห�กคว�มตึงของด้�ยหย่อนเกินไป ให้ปรับปุ่มไปท�งหม�ยเลขที่ม�กขึ้น
     รูป (C) ห�กคว�มตึงของด้�ยแน่นเกินไป ให้ปรับปุ่มไปท�งหม�ยเลขที่น้อยลง 
     รูป (D) ปรับคว�มตึงของด้�ยปกติ สำ�หรับก�รเย็บฝีเข็มซิกแซ็ก และก�รเย็บ 
     ประดิษฐ์ตกแต่งลวดล�ย  คว�มตึงหย่อนด้�ยที่ถูกต้องจะทำ�ให้ฝีเข็มและตะเข็บ   
     เรียบสม่ำ�เสมอดูสวยง�ม

การปรับตั้งความตึงหย่อนด้ายล่าง
 คว�มตึงหย่อนด้�ยในกระสวย ได้รับก�รปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยให้อยู่ใน
ระดับที่เหม�ะสมแล้วจ�กโรงง�น ดังนั้นจึงไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย
ในกระสวยแต่อย่�งใด 

หมายเหตุ
• ก�รปรับคว�มตึงหย่อนด้�ย มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเย็บให้ได้ฝีเข็ม
• ระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยที่เหม�ะสมมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มประเภทของฝีเข็ม , 

ด้�ย หรือผ้�
• ในก�รห�ระดับคว�มตึงหย่อนด้�ยที่เหม�ะสม โดยปกติแล้วจะทดสอบก�รตั้งค่�ที่

เหม�ะสมจ�กก�รเย็บประเภทฝีเข็มตรง
• 90% ของก�รเย็บ คว�มตึงหย่อนได้ที่เหม�ะสมจะอยู่ระหว่�งหม�ยเลข 3 – 5
• ในก�รเย็บฝีเข็มซิกแซก และฝีเข็มลวดล�ยตกแต่ง ต้องปรับคว�มตึงหย่อนได้ไป

หม�ยเลขที่น้อยกว่�ก�รเย็บฝีเข็มตรง
• เมื่อต้องก�รให้ฝีเข็มเย็บตกแต่งลวดล�ยเรียบสวยและไม่เป็นปม ขณะเย็บด้�ยบนจะ

อยู่ด้�นล่�งของผ้� - 11 -



การเลือกฝีเข็มลวดลายตกแต่ง 

 รูปภ�พในหน้�นี้ แสดงให้เห็นฝีเข็มลวดล�ยตกแต่งของจักรรุ่นนี้ด้วย
จำ�นวน 23 ลวดล�ย
 ฝีเข็มที่ปร�กฏอยู่แถวบนจะแสดงให้เห็นด้วยสีเท� บนปุ่มปรับเลือกลวดล�ย
ตกแต่ง เลือกลวดล�ยของฝีเข็มแบบต่�ง ๆ ด้วยก�รหมุนปุ่มเลือกลวดล�ย (d) 
ปรับคว�มย�วฝีเข็ม ด้วยก�รหมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็ม (c) และปรับคว�มกว้�ง
ฝีเข็ม ด้วยก�รหมุนปุ่มคว�มกว้�งฝีเข็ม (b)ให้เหม�ะสมกับก�รตัดเย็บที่ต้องก�ร
 ฝีเข็มที่ปร�กฎอยู่แถวล่�งจะแสดงให้เห็นเป็นสีน้ำ�เงิน บนปุ่มปรับเลือก
ลวดล�ยตกแต่ง ซึ่งเป็นฝีเข็มลวดล�ยตกแต่งสำ�หรับใช้บนผ้�ยืด ซึ่งท่�นส�ม�รถ
ศึกษ�วีธีก�รเย็บฝีเข็มลวดล�ยตกแต่งเหล่�นี้บนผ้�ยืดได้ที่หน้� 17
 ปุ่มเลือกลวดล�ย ส�ม�รถหมุนเปลี่ยนเลือกลวดล�ยได้ 2 ทิศท�ง ทั้ง
แบบต�มเข็มและทวนเข็มน�ฬิก� 
 
a. คันบังคับเย็บถอยหลัง
b. ปุ่มหมุนปรับคว�มกว้�งฝีเข็ม
c. ปุ่มหมุนปรับคว�มย�วฝีเข็ม
d. ปุ่มหมุนปรับเลือกลวดล�ย
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ปุ่มหมุนปรับความกว้างฝีเข็ม และปุ่มหมุนปรับความยาวฝีเข็ม
การปรับความกว้างฝีเข็ม
• คว�มกว้�งสูงสุดสำ�หรับฝีเข็มซิกแซกอยู่ที่ 6 มม.
• ปรับลดคว�มกว้�งฝีเข็มได้ต�มคว�มเหม�ะสม
• คว�มกว้�งฝีเข็มจะค่อยๆกว้�งขึ้น ด้วยก�รเริ่มหมุนปรับปุ่มคว�มกว้�งฝีเข็ม

จ�กตำ�แหน่ง “0”  ไปถึง “6”  ต�มรูป (1)
• ปุ่มปรับคว�มกว้�งฝีเข็ม ส�ม�รถใช้บังคับตำ�แหน่งของเข็มในก�รเย็บฝีเข็มตรง 

โดยห�กปรับปุ่มไปที่ตำ�แหน่ง “0” ตำ�แหน่งเข็มจะอยู่ตรงกล�ง ห�กปรับปุ่มไปที่
ตำ�แหน่ง “6” เข็มจะอยู่ในตำ�แหน่งซ้�ยสุด

การปรับความยาวฝีเข็ม ในขณะทำาการเย็บฝีเข็มซิกแซก
• หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปตำ�แหน่งฝีเข็มซิกแซก. 
• คว�มถี่ของฝีเข็มซิกแซกจะม�กขึ้น เมื่อหมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็มไปยัง

ตำ�แหน่ง “0”
• ฝีเข็มซิกแซกที่สวยง�ม มักจะอยู่ในตำ�แหน่ง “3” หรือตำ�กว่� ต�มรูป 2 
• ฝีเข็มซิกแซกที่มีคว�มถี่ม�กๆ เหม�ะสำ�หรับก�รเย็บผ้�บ�งบ�งประเภท เช่น ผ้�

ซ�ติน เป็นต้น

การปรับความยาวฝีเข็ม ในขณะทำาการเย็บฝีเข็มฝีเข็มตรง
• ในก�รเย้บฝีเข็มตรง ให้หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปตำ�แหน่งฝีเข็มตรง
• ห�กต้องก�รปรับให้คว�มย�วฝีเข็มลดลง ให้หมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็มไปยัง

ตำ�แหน่ง “0”
• ห�กต้องก�รปรับให้คว�มย�วฝีเข็มเพิ่มขึ้น ให้หมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็มไปยัง

ตำ�แหน่ง “4”  
• กล่�วอีกนัยหนึ่ง คว�มย�วฝีเข็มจะม�กขึ้น ต�มคว�มหน�ของวัสดุที่ใช้เย็บ  

และคว�มย�วฝีเข็มจะสั้นลงสำ�หรับก�รเย็บผ้�บ�ง
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การเย็บฝีเข็มตรง 
 

• เริ่มต้นด้วยก�ร หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปยังตำ�แหน่งฝีเข็มตรง ต�มรูป (1)
• ว�งผ้�ใต้ตีนผีกดผ้� ปรับคันโยกตีนผีกดผ้�ให้ต่ำ�ลง ต�มรูป (2) ว�งเท้�บน

เท้�เหยียบควบคุมคว�มเร็ว แล้วเริ่มต้นทำ�ก�รเย็บ ต�มรูป (3) 
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การเย็บย้ำาถอยหลัง 
  เพื่อให้ตะเข็บของฝีเข็มเริ่มต้นและสิ้นสุดก�รเย็บแน่นขึ้น  ได้ด้วยก�รกด
ปุ่มเย็บย้ำ�ถอยหลัง ต�มรูป (A) เย็บย้ำ�ฝีเข็มไปม�เล็กน้อย เมื่อปล่อยปุ่มเย็บย้ำ�ถอย
หลังฝีเข็มก็จะเดินหน้�ต�มปกติ (1) 

การเลื่อนผ้าออกจากตีนกดผ้า 
 หมุนวงล้อจักรเข้�ห�ตัว (ทวนเข็มน�ฬิก�) เพื่อยกเข็มขึ้นให้อยู่ในตำ�แหน่ง
สูงสุด แล้วยกตีนกดผ้�ขึ้นและนำ�ผ้�ออกท�งด้�นหลังตีนกดผ้� (2) 

การตัดด้าย  

 ดึงด้�ยบนและด้�ยล่�งรวบกันไว้หลังตีนกดผ้� และนำ�ด้�ยม�ยังตำ�แหน่ง 
(B) เพื่อตัดด้�ยออก ต�มรูป (3)
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การเลือกฝีเข็มสำาหรับเย็บบนผ้ายืด
• ลวดล�ยฝีเข็มสำ�หรับผ้�ยืด ถูกแสดงด้วยสีน้ำ�เงินบนปุ่มปรับเลือกลวดล�ย
• ทำ�ก�รเลือกลวดล�ย ด้วยก�รหมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปยังลวดล�ยที่ต้องก�ร
• หมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็ม ไปที่ตำ�แหน่ง “S1” 
• โดยจะขอยกตัวอย่�งของก�รเย็บฝีเข็มบนผ้�ยืด 2 ตัวอย่�ง ดังนี้

การเย็บฝีเข็มตรง 3 จังหวะ ตามรูป (1) 
• หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปที่ตำ�แหน่ง “   ”
• เพื่อเย็บย้ำ�คว�มคงทนของตะเข็บผ้�ทั้งด้�นในและด้�นนอก
• เครื่องจะทำ�ก�รเย็บเดินหน้�ไป 2 ฝีเข็ม และเย็บถอยหลังไป 1 ฝีเข็ม

การเย็บฝีเข็มซิกแซกซ้อนกัน ตามรูป (2)
• เหม�ะสำ�หรับก�รเย็บบนผ้�ฝ้�ยหย�บล�ยสอง เป็นต้น
• หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปที่ตำ�แหน่ง “  ”
• ปรับปุ่มคว�มกว้�งฝีเข็มให้อยู่ระหว่�งตำ�แหน่ง “3” และ “6”
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ฝีเข็มสอยริมผ้า 
ฝีเข็มสอยริมผ้�ใช้ในก�รสอยริมผ้� สอยช�ยผ้�ม่�น ช�ยก�งเกง ช�ยกระโปรง 
เป็นต้น
•   สำ�หรับก�รเย็บสอยบนผ้�ยืด
•   สำ�หรับก�รเย็บสอยบนผ้�เนื้อหน�
• หมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็ม ไปในตำ�แหน่งต�มรูปขว�
• ก�รเย็บฝีเข็มสอยริมผ้� มักกำ�หนดคว�มย�วฝีเข็มให้มีคว�มย�วกว่�ก�ร

เย็บฝีเข็มปกติ
• ก�รกำ�หนดคว�มกว้�งฝีเข็ม จะต้องกำ�หนดให้เหม�ะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้

เย็บ ต�มที่แสดงไว้ต�มรูปขว�
• โดยทั่วไป ฝีเข็มที่มีคว�มกว้�งน้อย เหม�ะสำ�หรับก�รเย็บผ้�บ�ง ในขณะที่ฝี

เข็มที่มีคว�มกว้�งม�กขึ้นจะเหม�ะสำ�หรับก�รเย็บผ้�หน�
• ควรทดลองเย็บบนผ้�ตัวอย่�งก่อนเย็บจริง เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่� ได้ปรับ

ตั้งเครื่องให้เหม�ะสมแล้วกับวัสดุที่ใช้เย็บ

การเย็บสอยริมผ้า
• พับริมขอบผ้�ต�มคว�มกว้�งที่ต้องก�ร และพับผ้�ด้�นนอกขึ้นทบกัน ต�ม

รูป (1)
• เริ่มทำ�ก�รเย็บช้�ๆบนรอยผ้�ที่พับไว้ ห�กเข็มจักรเย็บไม่ตรงกับรอยผ้�ที่พับ

ไว้ ให้ปรับคว�มกว้�งฝีเข็มให้เหม�ะสมหลังจ�กนั้นปรับแนวเย็บ แล้วเย็บลง
บนผ้�ช้� ๆ ไปต�มแนวตะเข็บผ้�ที่ได้กำ�หนดไว้ (2)

• คล�ยผ้�ออกเมื่อก�รเย็บเสร็จเรียบรอย แล้วรีดให้เรียบ
หมายเหตุ :   ตีนผีกดผ้�สำ�หรับสอย จะช่วยให้ก�รเย็บสอยริมผ้�ทำ�ได้สะดวก
ม�กยิ่งขึ้น โดยส�ม�รถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ย หรือร้�นส�ข�ซิงเกอร์ทั่ว
ประเทศ
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การเย็บรังดุมอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
   ช่วยให้ก�รเย็บรังดุมกล�ยเป็นขั้นตอนที่ง่�ย และให้ผลที่เชื่อถือได้ อย่�งไร
ก็ต�มต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ� และฝึกฝนก�รเย็บอย่�งสม่ำ�เสมอ

ขั้นตอนการเย็บรังดุม

1. ใช้ชอล์คขีดผ้� ทำ�เครื่องหม�ยลงบนตำ�แหน่งที่ต้องก�รเย็บ
2. ติดตั้งตีนผีกดผ้�สำ�หรับเย็บรังดุม หมุนปุ่มเลือกลวดล�ยไปที่ตำ�แหน่ง “  ” 

หมุนปุ่มปรับคว�มย�วฝีเข็มไปที่ตำ�แหน่ง “     ”  หมุนปุ่มปรับคว�มกว้�ง
ฝีเข็มไปที่ตำ�แหน่ง “6” ทั้งนี้ส�ม�รถปรับคว�มกว้�งฝีเข็มให้เหม�ะสมกับก�ร
เย็บได้ต�มต้องก�ร จึงควรทดลองทำ�ก�รเย็บดูก่อน เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจ

3. เลื่อนตีนผีกดผ้�ลงในตำ�แหน่งที่ทำ�เครื่องหม�ยบนร�งดุม และเครื่องหม�ยบน
เนื้อผ้� ต�มรูป A

4. นำ�กระดุมที่ต้องก�รเย็บว�งลงบนตีนผีกดผ้� ต�มรูป B
5. ดึงตัวบังคับรังดุมลง แล้วดันเบ�ๆไปข้�งหลัง ต�มรูป C
6. เริ่มทำ�ก�รเย็บ
7. ก�รเย็บรังดุมอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงต�มรูป D
8. ปิดเครื่อง เมื่อก�รเย็บเสร็จสิ้นลง
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การเย็บติดลูกกระดุม

• ใส่แป้นครอบฟันสำ�หรับก�รเย็บติดลูกกระดุม ต�มรูป (1)
• เปลี่ยนตีนกดผ้�เป็นตีนกดผ้�ติดลูกกระดุม  (2)
• ว�งผ้�ลงใต้ตีนกดผ้�
• ว�งลูกกระดุมในตำ�แหน่งที่ทำ�เครื่องหม�ยไว้ ว�งตีนกดผ้�ลง หมุนปุ่มเลือก

ลวดล�ยไปที่ตำ�แหน่งฝีเข็มซิกแซก
• เลือกฝีเข็มซิกแซกที่มีขน�ดคว�มกว้�งฝีเข็มให้สัมพันธ์กับขน�ดของลูกกระดุม
• หมุนวงล้อ เพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจว่� เข็มได้เข้�ไปอยู่ในรูกระดุมขว�และรูกระดุม

ซ้�ยอย่�งถูกต้อง (เข็มไม่แทงที่ตัวกระดุม) หลังจ�กนั้นจึงค่อยๆเย็บลงบนลูก
กระดุมช้� ๆ ประม�ณ 10 ฝีเข็ม

• ห�กไม่ต้องก�รให้ด้�ยตึงเกินไป ส�ม�รถทำ�ได้โดยสอดเข็มคั่นระหว่�งรูกระดุม
ที่เข็มจะปักลง แล้วทำ�ก�รเย็บ ต�มรูป (4)

• สำ�หรับก�รเย็บลูกกระดุม 4 รูนั้น ให้เย็บลงในรูกระดุม 2 รูแรกเสียก่อน (3) 
จ�กนั้นให้ค่อย ๆ เลื่อนไปเย็บใน 2 รูกระดุมที่เหลือต่อไป (4)
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แป้นฟันสำาหรับการเย็บปะชุน 

** ใช้เย็บร่วมกับตีนกดผ้�สำ�หรับปะชุน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ มิได้ติดม�พร้อม
เครื่อง สั่งซื้อได้จ�กร้�น/ส�ข�ซิงเกอร์ หรือตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ (1)
   ใช้ในก�รเย็บชิ้นง�นประเภทต่�งๆ เช่น ก�รปะชุน หรือก�รเย็บปักอิสระด้วยมือ 
   ใส่แป้นฟันต�มภ�พ
   ห�กต้องก�รเข้�สู่ก�รเย็บปกติ ให้ถอดแป้นฟันสำ�หรับก�รเย็บปะออก 

การเย็บปะชุน
   ปรับตั้งจักรเย็บผ้�ต�มรูปภ�พที่แสดง
• ติดตั้งแป้นฟันสำ�หรับก�รเย็บปะชุน (2)
• ถอดตัวยึดตีนกดผ้�ออกต�มรูปที่ (3)
• ใส่ตีนกดผ้�สำ�หรับก�รเย็บปะชุนโดยให้แกนคันบังคับตีนกดผ้� (A) ว�งอยู่หลัง

สกรูอุ้มเข็ม (B) กดตีนกดผ้�เข้�ที่ และขันสกรูในตำ�แหน่ง (C) ให้แน่น ต�ม
รูป (4)

• เริ่มต้นก�รเย็บด้วยก�รเย็บลงบนผ้�รอบ ๆ บริเวณที่ต้องก�รเย็บปะชุน เพื่อ
ย้ำ�ตะเข็บให้แน่น (5)

• และเริ่มเย็บแถวแรกจ�กด้�นซ้�ยไปขว� หมุนผ้� 90 องศ� แล้วทำ�ก�รเย็บย้ำ�
บนก�รเย็บก่อนหน้�นี้อีกครั้ง 

• ห่วงสำ�หรับก�รเย็บปะชุนช่วยให้ก�รเย็บปะชุนเป็นเรื่องง่�ยๆ และได้ฝีเข็มที่
สวยง�ม

หมายเหตุ :   ก�รเย็บปะชุนโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม ส�ม�รถทำ�ได้โดย ผู้เย็บต้อง
บังคับก�รเคลื่อนไหวของผ้� และระดับคว�มเร็วของฝีเข็มขณะเย็บให้มีคว�มสัมพันธ์
กัน
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ตีนผีสำาหรับผ้าที่มีความหนาบางต่างกัน (อุปกรณ์เสริม)

    ตีนผีสำ�หรับผ้�ที่มีคว�มหน�บ�งต่�งกันเป็น (อุปกรณ์เสริม) ที่มิได้ใส่ม�กับ
เครื่อง

    ตีนผีชนิดนี้เหม�ะในก�รเย็บผ้�ที่มีคว�มหน�ม�กๆ หรือผ้�ที่มีลักษณะเป็นขนได้
ดีกว่�ก�รใช้ตีนผีทั่วไป ตีนผีสำ�หรับก�รเย็บที่มีคว�มหน�บ�งต่�งกันนี้จะช่วยทำ�ให้
ตะเข็บที่เย็บเรียบสวยและมีคว�มสมดุลกัน ทำ�ให้ก�รเย็บผ้�ที่มีคว�มหน�ม�กๆ เป็นไป
อย่างง่ายดาย

• ปรับระดับคันยกตีนผีขึ้นต�มตำ�แหน่ง (1)
• ถอดคันปรับตีนผีออกโดยคล�ยสกรูที่ยึดเข็มจักรโดนหมุนทวนเข็มน�ฬิก�ต�ม

ตำ�แหน่ง (2)
• ใส่ตีนผีสำ�หรับผ้�ที่มีคว�มหน�บ�งต่�งกัน ดังนี้:
   - ปรับที่ปรับคว�มหน�บ�งของผ้� (3) ที่อยู่บริเวณเหนือสกรูยึดเข็ม           
     และที่อุ้มเข็ม (4) ลงให้แน่นพอดีกับเนื้อผ้�
   - ปรับปุ่มยึดตรงตำ�แหน่ง (5) จ�กซ้�ยไปขว�จนกระทั่งเข้�ไปที่หลักตีนผี
   - ปรับหลักตีนผีในตำ�แหน่ง (1) ลง
   - ขันสกรูต�มเข็มน�ฬิก�ในตำ�แหน่ง (2) ให้แน่น

• ตรวจให้แน่ชัดว่�ไขสกรูที่ยึดเข็ม (4) เข้�กับหลักตีนผี (2) จนแน่นแล้ว
• ดึงด้�ยบนและด้�ยจ�กไส้กระสวยไปท�งด้�นหลังตีนผี
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ตีนกดผ้าสำาหรับเย็บจีบรูด (อุปกรณ์เสริม)

ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บจีบรูด ต�มรูปที่ 1 เป็นอุปกรณ์เสริมที่มิได้ใส่ม�กับเครื่อง
ตีนผีชนิดนี้ใช้สำ�หรับเย็บผ้�ที่ต้องก�รติดระบ�ย เช่น คอเสื้อ ช�ยกระโปรง ม่�น 
เป็นต้น

• ถอดที่ยึดตีนผีออก ต�มรูปที่ 2
• ใส่ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บจีบรูด
• ย็บแบบฝีเข็มตรง โดยจะเย็บแบบ 1 แถวหรือหล�ย ๆ แถวก็ได้เพื่อให้ระดับ

คว�มย่นม�กขึ้น
• ถ้�ห�กต้องก�รให้จีบรูดย่นม�กขึ้น ควรปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยบนในระดับ

น้อยกว่� 2 และปรับคว�มกว้�งฝีเข็มให้ม�กขึ้น
• ดึงด้�ยล่�งให้ผ้�มีคว�มย่นต�มต้องก�ร
• ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บจีบรูดเป็นอุปกรณ์เสริมที่มิได้ม�กับเครื่อง ห�กต้องก�ร

เย็บจีบรูดโดยไม่ใช้อุปกรณ์นี้ ส�ม�รถทำ�ได้โดยใช้ตีนกดผ้�อเนกประสงค์แทน 
โดยก�รยึดผ้�ให้ตึงด้วยมือและปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยบนในระดับน้อยกว่� 2 
รวมทั้งต้องดึงด้�ยล่�งให้มีคว�มย่นต�มต้องก�ร
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ตีนกดผ้าสำาหรับเย็บและตัดริมผ้า (อุปกรณ์เสริม)

 ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้� เป็นอุปกรณ์เสริมที่มิได้ใส่ม�กับเครื่อง
ตีนกดผ้�ชนิดนี้ใช้สำ�หรับส�ม�รถเย็บริมผ้�และตัดริมผ้�ได้ในขณะเดียวกัน ใช้สำ�หรับ
เก็บริมผ้�
•   ปรับระดับคันยกตีนกดผ้� ตำ�แหน่ง (a) ขึ้น เพื่อยกตีนกดผ้�ต�มรูปที่ 1
•   ถอดตีนกดผ้�ออก (ดูหน้� 25)
•   ใส่ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้� ต�มรูปที่ 2 โดยมีวิธีดังนี้
    - ใส่แขนของตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (b) เข้�ไปที่สกรูอุ้มเข็ม ตำ�แหน่ง (C) 
    - ปรับระดับคันยกตีนกดผ้�เพื่อให้เข็มหมุดในตำ�แหน่ง (d) ของตีนกดผ้� 
    สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้�สอดเข้�กับที่ยึดตีนกดผ้� ตำ�แหน่ง (e) จนแน่น
•   ตัดริมผ้�ประม�ณ 2-3 เซนติเมตร ต�มรูปที่ 3
•   ว�งผ้�ลงบนตำ�แหน่ง (f) โดยให้มุมซ้�ยของผ้�อยู่ใต้ตีนกดผ้� ตำ�แหน่ง (g)     
    ต�มรูปที่ 4
•   สอดด้�ยเข้�เข็มและดึงด้�ยบนและด้�ยล่�งให้อยู่ใต้ตีนผี โดยให้ด้�ยไปท�งด้�น
    หลังตีนผีทั้ง 2 เส้น
•   ปรับคว�มกว้�งของฝีเข็มและคว�มตึงหย่อนด้�ยต�มต้องก�ร
•   ห�กเย็บผ้�ที่บ�งม�ก ให้ปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยบนในระดับ 2-3 และใช้นิ้วใน
    ก�รบังคับทิศท�งของผ้�ตีนกดผ้�สำ�หรับเย็บและตัดริมผ้� ส�ม�รถใช้กับล�ย
    ซิกแซกธรรมด� (ล�ยเส้นสีเท� B) และล�ยโพ้ง (ล�ยเส้นสีฟ้� D, J) เท่�นั้น 
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การประกอบส่วนของฐานจักร
 
• จัดว�งส่วนของฐ�นจักรต�มแนวนอน และดันเข้�ไปในทิศท�งต�มลูกศร ต�ม

รูปหม�ยเลข 1
• ภ�ยในส่วนของฐ�นจักรส�ม�รถเก็บอุปกรณ์จักรไว้ภ�ยในได้ โดยเปิดออก

ต�มทิศท�งของลูกศร ต�มรูปหม�ยเลข 2
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การติดตั้งที่ยึดตีนกดผ้า
 ยกหลักตีนกดผ้� (a) ขึ้น และใส่ที่ยึดตีนกดผ้�ในรูป (b) ต�มภ�พ (1)

การใส่ตีนกดผ้า

 เลื่อนที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (b) ต�มรูป (2) ลงและติดเข้�กับบริเวณ
ตำ�แหน่ง (c)  พร้อมกับว�งให้ตรงกับตำ�แหน่ง (d) หลังจ�กนั้นให้ยกคันปรับใน
ตำ�แหน่ง (e) ขึ้น  และปรับที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (b) ลงเพื่อติดเข้�กับตีนกดผ้�
ที่ตำ�แหน่ง (f)  ตีนกดผ้�จะงับติดกับที่ยึดโดยอัตโนมัติ

การถอดตีนกดผ้า

 ยกตีนกดผ้�ขึ้นต�มรูป (3) และยกที่ยึดตีนกดผ้�ในตำ�แหน่ง (e) ขึ้น ตีน
กดผ้�จะคล�ยออกม�จ�กที่ยึด

การติดที่กะระยะในการเย็บ

 ว�งที่กำ�หนดตำ�แหน่งเย็บ (g) ลงในช่องต�มภ�พ เพื่อใช้ในก�รกะระยะใน
ตำ�แหน่งที่ต้องก�รเย็บ เช่น ตะเข็บ หรือรอยพับ รอยจีบ เป็นต้น (4)
หมายเหตุ : ควรปิดเครื่องก่อนทุกครั้งที่มีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ  
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การเลือกใช้ผ้า ด้าย และเข็มที่เหมาะสม  
 เลือกเข็มและด้�ยให้เหม�ะกับชนิดของผ้�ที่จะเย็บ ต�ร�งนี้แสดงถึงข้อแนะนำ�เชิงปฏิบัติในก�รเลือกเข็มและด้�ย ให้ใช้ต�ร�งนี้ในก�รอ้�งอิงก่อนก�ร
เย็บทุกครั้ง และให้แน่ใจว่�ด้�ยที่เข็มและด้�ยที่กระสวยเป็นขน�ดและชนิดเดียวกัน
  ผ้�ที่ทำ�จ�กเส้นใยหล�ยประเภท ได้แก่ ฝ้�ย, ลินิน, ไหม, ขนสัตว์, ใยสังเคร�ะห์, เรยองหรือใยผสม โดยในต�ร�งนี้จะแสดงชนิดและน้ำ�หนักของผ้�
หมายเหตุ :  เข็มที่ใช้ควรเป็นของซิงเกอร์เท่�นั้น ไม่ควรใช้เข็มจักรปลอมหรือเข็มที่ผลิตจ�กโรงง�นอื่น บริษัทฯ ไม่แนะนำ�ให้ใช้เส้นใยกันน้ำ�หรือใยโลหะ เพร�ะเส้นใยโลหะจะลดประสิทธิภ�พ

ของก�รเย็บและอ�จมีชิ้นส่วนของเส้นใยติดอยู่ในจักรเย็บผ้�

ตารางแสดงชนิดของผ้า  ด้าย และเข็มที่เหมาะสม

ขนาดเข็ม    ชนิดของผ้า            ด้าย

   9   ผ้�น้ำ�หนักเบ�
     • ค็อตต้อนชนิดบ�ง ผ้�ฝ้�ย ผ้�ทอล�ยสอง ผ้�ไหม ผ้�มัสลิน ผ้�ถัก ผ้�เจอร์ซี่    ด้�ยชนิดบ�ง เช่น ค็อตต้อน ไนล่อน หรือโพลีเอสเตอร์
   ผ้�แพร ผ้�โพลีเอสเตอร์ เสื้อเชิ้ต กระโปรงสตรี
  11   ผ้�น้ำ�หนักป�นกล�ง
   • ค้อตต้อน ซ�ติน ผ้�ใบเรือ ผ้�ถักสองชั้น ผ้�ขนสัตว์น้ำ�หนักเบ�    ด้�ยขน�ดกล�ง
  14   ผ้�น้ำ�หนักป�นกล�ง        • ด้�ยโพลีเอสเตอร์ใช้เย็บกับผ้�ใยสังเคร�ะห์
   • ค้อตต้อน ผ้�ขนสัตว์ ผ้�ถักชนิดหน� ผ้�ฝ้�ยหย�บล�ยสอง     • ด้�ยค็อตต้อนใช้เย็บกับผ้�ขนสัตว์
  16   ผ้�น้ำ�หนักเบ�         • มักใช้ด้�ยชนิดเดียวกันในก�รเย็บทั้งผืน
   • ผ้�ใบ ผ้�ขนสัตว์ ผ้�เต็นท์ ผ้�นวม ผ้�ฝ้�ยล�ยสอง ผ้�ทำ�เบ�ะ(น้ำ�หนักเบ�ถึงป�นกล�ง)
   18   ผ้�ขนสัตว์ชนิดหน� เสื้อกันหน�ว ผ้�ทำ�เบ�ะ ผ้�หนังหรือไวนิล     ด้�ยชนิดหน�หรือด้�ยทำ�พรม
           หม�ยเหตุ : ปรับแรงกดตีนกดผ้�ให้ม�กขึ้น
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ชนิดของเข็มและผ้าที่เหมาะสม

   เบอร์เข็มจักร   ชนิดของเข็ม     ชนิดของผ้าที่ใช้เย็บ

     2020 เข็มม�ตรฐ�นมีขน�ดคว�มบ�ง 9 จนถึงขน�ดใหญ่ 18 ผ้�ใยธรรมช�ติ เช่น ผ้�ขนสัตว์ ค้อตต้อน ผ้�ไหม เป็นต้น
        หม�ยเหตุ : ไม่ขอแนะนำ�ให้ใช้กับผ้�ถักสองชั้น)

      2045 ปล�ยเข็มมนกลม ขน�ด 9 - 18 (เข็มทอง)  ผ้�ใยธรรมช�ติและใยสังเคร�ะห์ ใยสังเคร�ะห์ผสม ผ้�ถัก 
        ผ้�โพลีเอสเตอร์ ผ้�ถักสองชั้น
        หม�ยเหตุ : ส�ม�รถใช้แทนเข็มเบอร์ 2020 ในก�รเย็บผ้�ทุกชนิด

      2032 เข็มเย็บหนัง ขน�ด 11 - 18    ผ้�หนัง ไวนิล ผ้�ทำ�เบ�ะ เข็มชนิดนี้จะมีรูเข็มที่เล็กกว่�มตร�ฐ�น

ข้อสำาคัญ : เลือกใช้ขนาดของด้ายและเข็มให้สัมพันธ์กับชนิดของผ้าที่ใช้เย็บ *

หมายเหตุ :

(1) ก�รเย็บชิ้นง�นที่สวยง�มนั้น ควรใช้เข็มจักรซิงเกอร์ของแท้เท่�นั้น

(2) ควรเปลี่ยนเข็มบ่อยๆ ในก�รเย็บ โดยเปลี่ยนเข็มทุกครั้งที่เย็บผ้�เสร็จชิ้นง�นหนึ่ง หรือทุกครั้งที่เข็มหักหรือฝีเข็มกระโดด



แป้นครอบฟัน
• ใช้สำ�หรับเย็บติดลูกกระดุม หรือก�รเย็บปัก ซึ่งจะช่วยให้ผ้�ไม่เคลื่อนไปบนฟัน

จักร
• ก�รประกอบติดตั้งแป้นครอบฟัน ต�มรูป
• ห�กเข้�สู่ขั้นตอนก�รเย็บปกติ ให้ถอดแป้นฟันออก
• ก�รเย็บแบบอิสระ ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ตีนผีกดผ้�สำ�หรับก�รเย็บปะชุน/ปัก 

ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ มิได้ติดม�พร้อมเครื่อง สั่งซื้อได้จ�กร้�น/ส�ข�ซิง
เกอร์ หรือตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ             
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การใส่และเปลี่ยนเข็ม 
 ควรเปลี่ยนเข็มบ่อย ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งถ้�พบว่�ก�รเย็บผ้�มีปัญห�   
เพื่อให้ก�รเย็บผ้�ที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดควรใช้เข็มจักรซิงเกอร์ 

สอดเข็มเข้�ไปต�มรูปดังนี้ 
• คล�ยสกรูยึดเข็มในตำ�แหน่ง (A) 
• หันส่วนแบนของเข็มจักรไปท�งด้�นหลังต�มรูป (B)
• สอดเข็ม (C) เข้�ไปในที่อุ้มเข็มจนสุดต�มตำ�แหน่ง (D) และขันสกรูที่ตำ�แหน่ง 

(A) ให้แน่น
หมายเหตุ : ปิดสวิตช์เครื่องก่อนทุกครั้งที่ทำ�ก�รเปลี่ยนเข็ม

เข็มจักรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากเข็มจักรมีปัญหา

• เข็มจักรคดงอ ต�มรูป (a)
• เข็มจักรทื่อ ต�มรูป (b)
• เข็มจักรบิ่นหรือหัก ต�มรูป (c)
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การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง 
 
ถอดปลั๊กไฟออกจ�กเต้�เสียบก่อนทุกครั้งที่มีก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง
• ไขสกรูในตำ�แหน่ง (A) ให้หลุดออกม�จ�กช่องต�มรูป (1)
• ถอดฝ�หน้� (B) ออกจ�กหัวจักร
• ถอดหลอดไฟดวงเก่�ออก และใส่หลอดไฟใหม่เข้�ไป หมุนเกลียวให้แน่น ต�ม

ตำ�แหน่ง (c), (2)
• ใส่ฝ�หน้�พร้อมขันสกรูให้แน่น

ห�กมีปัญห�ในก�รเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่�ง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รซิงเกอร์ 
หรือตัวแทนจำ�หน่�ย 
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 ปัญหา    สาเหตุ      การแก้ไข

  ด้�ยบนข�ด  1. ร้อยด้�ยไม่ถูกต้อง     1. ร้อยด้�ยใหม่อีกครั้ง
   2. ปรับด้�ยบนตึงเกินไป    2. ปรับคว�มตึงของด้�ยให้ลดลง
   3. ขน�ดของด้�ยใหญ่ไม่สัมพันธ์กับขน�ดของเข็ม  3. เลือกเข็มจักรให้มีขน�ดใหญ่ขึ้น
   4. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     4. ถอดเข็มจักรออกม�และใส่เข้�ไปใหม่ให้ถูกต้องโดยให้ส่วนแบน
            ของเข็มหันไปท�งด้�นหลังของจักร
   5. ด้�ยพันอยู่ที่หลักด้�ย    5. ถอดหลักด้�ยออก และกรอด้�ยอีกครั้ง
   6. เข็มชำ�รุด     6. เปลี่ยนเข็มจักรใหม่
  ด้�ยล่�งข�ด  1. ใส่กระสวยไม่ถูกต้อง    1. ถอดและใส่กระสวยใหม่อีกครั้ง
   2. ร้อยด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. เช็คทั้งกระสวยและไส้กระสวยใหม่
   3. ปรับด้�ยล่�งตึงเกินไป    3. คล�ยคว�มตึงหย่อนด้�ย
  ฝีเข็มกระโดด  1. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     1. ใส่เข็มใหม่อีกครั้ง
   2. เข็มงอหรือทู่     2. เปลี่ยนเข็มเล่มใหม่
   3. ขน�ดเข็มไม่ถูกต้อง (ผ้�ยืด)    3. เลือกขน�ดเข็มให้เหม�ะกับผ้� (ใช้เข็มสำ�หรับผ้�ยืด)
  เข็มหัก   1. ดึงผ้�ขณะเย็บ     1. อย่�ดึงผ้�
   2. เข็มชนตีนกดผ้�     2. เลือกตีนกดผ้�และแบบให้ถูกต้อง
   3. ใส่เข็มไม่ถูกต้อง     3. ใส่เข็มใหม่
   4. เข็มหรือด้�ยไม่ได้ขน�ดกับผ้�ที่เย็บ   4. เลือกขน�ดของเข็มและด้�ยให้ถูกต้อง
  ฝีเข็มจักรหลวม  1. ร้อยด้�ยไม่ถูกต้อง     1. ตรวจสอบก�รร้อยด้�ย
   2. ใส่ด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. ใส่ด้�ยในกระสวยให้ถูกต้อง
   3. ก�รใช้ด้�ย เข็ม และผ้�ไม่เหม�ะสม และสัมพันธ์กัน  3. ควรใส่เข็มให้เหม�ะกับด้�ยและผ้�ที่ใช้เย็บ
   4. ปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยไม่ถูกต้อง   4. ปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยให้ถูกต้อง
  - 31 -



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 ปัญหา      สาเหตุ      การแก้ไข

  ตะเข็บย่นหรือเป็นปม 1. เข็มมีขน�ดใหญ่ ไม่เหม�ะสมกับผ้�   1. เลือกเข็มที่มีขน�ดพอเหม�ะ
     2. ปรับคว�มย�วฝีเข็มไม่ถูกต้อง    2. ปรับคว�มย�วฝีเข็มใหม่
   3. ปรับคว�มตึงหย่อนด้�ยแน่นเกินไป   3. ปรับคว�มตึงหย่อนของด้�ยให้คล�ยคว�มแน่นลง
  ฝีเข็มไม่เรียบ  1. ด้�ยที่ใช้มีคุณภ�พต่ำ�    1. เลือกด้�ยที่มีคุณภ�พ
   2. ร้อยด้�ยในกระสวยไม่ถูกต้อง    2. ถอดกระสวยออกม�และร้อยด้�ยเข้�ไปให้ถูกต้อง
   3. ผ้�ถูกดึงรั้งขึ้นไป     3. อย่�ดึงหรือรั้งผ้�ในขณะเย็บ หยุดเย็บ และนำ�ผ้�ออก
  เสียงดังขณะใช้ง�น  1. ไม่ได้หยอดน้ำ�มันหล่อลื่นจักร    1. หยอดน้ำ�มันหล่อลื่นที่ส่วนต่�งๆของจักร
   2. มีน้ำ�มันหรือเศษผ้�ติดอยู่ต�มร่องจ�นกระสวย  2. ทำ�คว�มสะอ�ดต�มร่องจ�นกระสวย และฟันจักร
     หรือบริเวณหลักเข็ม
     3. ใช้น้ำ�มันหล่อลื่นคุณภ�พต่ำ�    3. ใช้น้ำ�มันจักรซิงเกอร์อเนกประสงค์
   4. เข็มจักรชำ�รุด     4. เปลี่ยนเข็มใหม่
  เครื่องเดินติดขัด  1. มีเศษด้�ยติดอยู่ในร่องจ�นกระสวย   1. นำ�กระสวยและด้�ยบนออกม� หมุนวงล้อจักรเดินหน้�และ
         ถอยหลัง ดึงเศษด้�ยที่ติดอยู่ออกม� และหยอดน้ำ�มันหล่อลื่นจักร
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