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ขอแสดงความยนิดี  

 

  ส าหรับท่านที่ได้เป็นเจ้าของจักรเย็บผ้าซิงเกอร์รุ่นใหม่นี ้ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าต่ืนเต้นของโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่จักรเย็บผ้าซิงเกอร์ พร้อมจะน าท่านเข้าสู่โลกแห่งการตัดเย็บ 

รวมถึงงานประดิษฐ์ที่หลากหลาย ด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวกสบาย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

 

  ท่านจะได้พบกบัคณุสมบติัที่หลากหลาย และวิธีการใช้งานที่สะดวกสบายของจกัรเย็บผ้าเคร่ืองนี ้ได้จากคู่มือฉบบันี ้ซึง่จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการใช้จักรเย็บผ้าเคร่ืองนีอ้ย่างละเอียด และช่วยให้การ

สร้างสรรค์งานตดัเย็บของท่านเป็นเร่ืองง่ายและสะดวกสบาย 

 

  เพื่อให้จักรเย็บผ้าซิงเกอร์ เป็นจักรเย็บผ้าที่คงคุณลกัษณะของความทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธ์ิในการออกแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเคร่ือง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทซิงเกอร์ จ ากดั 

สงวนลขิสทิธ์ิ  © 2010 

เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิแต่เพียงผู้ เดียวในโลก 



 

 

 

 ข้อควรระวังในการใช้  

ก่อนใช้จกัรเย็บผ้า ควรศึกษาถงึความปลอดภัยเบือ้งต้นและโปรดศึกษาคู่มือการใช้จกัรเย็บผ้านีก่้อนการใช้งาน  
อันตราย – เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากไฟฟ้าช็อต  
1. ไม่ควรเสียบปลัก๊ทิง้ไว้ในขณะที่เคร่ืองไม่ใช้งาน  
2. ควรถอดปลัก๊ทนัทีหลงัเลกิใช้งาน และทกุครัง้ก่อนท าความสะอาดเคร่ือง  
3. ถอดปลัก๊ก่อนท าการเปลี่ยนหลอดไฟสอ่งสว่าง หากต้องการเปลีย่นหลอดไฟใหม่ ควรเปลีย่นหลอดไฟที่มีขนาด 15 วตัต์  

ค าเตือน – เพื่อป้องกนัอนัตราย หรือการบาดเจ็บจากการถกูไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออนัตรายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ใช้ :  
1. ควรใช้งานจกัรเย็บผ้าตามคาอธิบายในคู่มือการใช้งาน และใช้อุปกรณ์เสริมตามที่กาหนดไว้กบัเคร่ืองเท่านัน้  

2. เก็บคู่มือไว้ในที่เหมาะสม หรือไว้ใกล้ตวั หากมีการน าจกัรเย็บผ้าให้ผู้อื่นใช้ ควรน าสง่คู่มือการใช้งานให้ผู้อื่นด้วย  

3. ควรใช้จักรเย็บผ้าในที่แห้ง หรือที่ๆ มีอณุหภูมิพอเหมาะ  

4. อย่าปลอ่ยให้เด็ก ผู้สงูอายุ ใช้งานจักรเย็บผ้าโดยลาพงั  

5. เด็กอาย ุ8 ปีขึน้ไป คนพิการ ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้จกัรเย็บผ้า ต้องได้รับการดแูลและให้ค าแนะนาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  

6. ควรปิดสวิตช์เคร่ืองและถอดปลัก๊หลงัเลกิใช้งาน หรือเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ในขณะใช้เคร่ือง  

7. เด็กควรได้รับค าแนะนา เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานและการเก็บรักษาจักรเย็บผ้า  

8. ควรกดปุ่ มปิดสวิตช์ให้อยู่ในตาแหน่ง “O” เมื่อท างานใกล้บริเวณเข็มจกัร เช่น การร้อยด้าย การเปลีย่นเข็ม การใสไ่ส้กระสวย หรือเปลีย่นตีนกดผ้า หรืออปุกรณ์อื่น ๆ  

9. หลงัการใช้งาน ควรกดปุ่ มไปที่ต าแหน่งปิดเคร่ือง “O” และถอดปลัก๊ออก  

10. ถอดปลัก๊ออกก่อนทกุครัง้ เมื่อต้องการถอดฝาครอบจักร หยอดน า้มนั หรือการปรับเปลี่ยนอปุกรณ์ใด ตามคู่มือการใช้จักรเย็บผ้า  



 

 

 

11. อย่าประกอบเคร่ืองหากปลัก๊หรือสายไฟช ารุดหรือจุ่มลงในน้า ควรแจ้งศนูย์บริการใกล้บ้านเพื่อท าการซ่อมแซมทนัที  

12. ควรเปลี่ยนหลอดไฟ ที่มีขนาด 15 วตัต์เท่านัน้ ส าหรับการใช้งานในพืน้ที่ ที่ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์  

13. ไม่ควรน าอปุกรณ์หรือสิง่ของใด ๆ ไว้บนเท้าเหยียบควบคมุความเร็ว  

14. ไม่ควรใช้จกัรเย็บผ้าในที่ ๆ อากาศไม่ถ่ายเท เก็บรักษาจกัรเย็บผ้า และอปุกรณ์อื่น ๆ รวมถงึเท้าเหยียบควบคมุความเร็วให้พ้นจากฝุ่ นละอองภายนอกที่อาจเข้าไปสะสมภายในเคร่ืองได้  

15. เท้าเหยียบควบคมุความเร็วแต่ละรุ่นใช้กบัพืน้ที่ที่ใช้กระแสไฟต่างกนั ดงัต่อไปนี ้รุ่น FC1902A (110-120V), รุ่น FC-2902A (220-240V), รุ่น 4C-316Q (110-125V) 

16. หากสายไฟและตัวปลัก๊ของเท้าเหยียบควบคุมความเร็ว ช ารุดเสยีหาย ควรแจ้งศนูย์บริการซิงเกอร์ ให้ท าการเปลีย่นหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

17. อย่าให้นิว้มืออยู่ใกล้เข็ม หรือส่วนที่เคลือ่นไหวในขณะเย็บผ้าเพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายได้  

18. ควรจบัที่ตวัปลัก๊ และอย่าถอดปลัก๊โดยการดงึที่บริเวณสายปลัก๊ ควรปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ทุกครัง้ เมื่อจกัรเย็บผ้าทางานไม่ปกติ  

19. ระดบัความดงัเสยีงในการท างานปกติ อยู่ที่ระดบั 75 เดซิเบล  

20. ควรก าจดัจักรเย็บผ้าเก่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

21. ควรติดต่อรัฐบาลท้องถ่ินของคณุสาหรับปรึกษาวิธีการก าจัดจักรเย็บผ้าเก่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

22. การก าจดัจักรเย็บผ้าเก่าด้วยการฝัง การกลบ อาจเป็นอนัตรายต่อแหลง่น า้และสง่ผลเสยีต่อสขุภาพของผู้ใช้แหลง่น า้นัน้ ๆ ได้  

23. เมื่อมีจกัรเย็บผ้าใหม่มาแทนที่ ผู้ขายปลกีควรเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าจัดจกัรเย็บผ้าที่ไม่ใช้แล้ว  

โปรดปฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี 
หากมีปัญหาในการใชเ้คร่ือง กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการหรือร้านซิงเกอร์ใกลบ้า้นท่าน 

จกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์ รุ่น 4432 เป็นผลิตภณัฑส์ าหรับใชง้านในบา้นเท่านั้น 
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ส่วนประกอบหลักของจกัรเยบ็ผ้า 

1.   ปุ่ มปรับความตงึหย่อนด้าย 

2.   ปุ่ มปรับแรงกดตีนกดผ้า 

3.   คนักระตกุด้าย 

4.   คนับงัคบัเยบ็ถอยหลงั 

5.   ท่ีตดัด้าย 

6.   ตีนกดผ้า 

7.   แป้นฟัน 

8.   สว่นประกอบของฐานจกัรท่ีถอดได้ / กลอ่งเก็บอปุกรณ์ 

9.   ปุ่ มปรับต าแหน่งเขม็ 3 ต าแหน่ง 

10.   ปุ่ มกรอด้าย 

11.   ปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็ 

12.  ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ 

13. ปุ่ มเลือกลวดลาย 

14. ท่ีสนด้ายอตัโนมตั ิ

15.  คนับงัคบัเยบ็รังดมุอตัโนมตัิ 1 ขัน้ตอน 
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ส่วนประกอบหลักของจกัรเยบ็ผ้า 

16.  หลกัด้ายแนวนอน 

17.  แกนกรอด้าย 

18.  ช่องใสห่ลกัด้าย 

19.  วงล้อจกัร 

20.  ปุ่ มปรับความสมดลุของรังดมุ 

21.  สวิทช์เปิด/ปิดเคร่ืองและหลอดไฟสอ่งสวา่ง 

22.  เต้าเสยีบสายไฟ 

23.  ชดุน าสง่ด้าย กรอด้ายเข้าไส้กระสวย 

24.  ชดุน าสง่ด้ายบน 

25.  ฝาครอบหน้าปิดหวัจกัร 

26.  หหิูว้แบบพบัเกบ็ได้ 

27.  คนัยกตีนกดผ้า 

28.  ปุ่ มปรับระดบัฟันจกัร 

29.  เท้าเหยียบควบคมุความเร็ว 

30.  สายไฟ 
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การต่อสายไฟเพื่อเร่ิมการใช้งาน 

การตอ่สายไฟเข้ากบัเคร่ืองตามลกูศร (1)  

 

ข้อควรระวัง : ถอดปลัก๊ไฟออกก่อนทกุครัง้เมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 

เท้าเหยยีบควบคุมความเร็ว  

  -     เท้าเหยียบเป็นอปุกรณ์ควบคมุความเร็วในการเยบ็ (2) 
 

ข้อควรระวัง  

- หากมีปัญหาในการติดตัง้ หรือการเช่ือมตอ่ปลัก๊ไฟกบัเต้าเสียบ  

กรุณาติดตอ่ศนูย์บริการซิงเกอร์ หรือตวัแทนจ าหน่าย 

- ถอดปลัก๊ไฟออกทกุครัง้เมื่อไมไ่ด้ใช้งานจกัรเย็บผ้า 

- อปุกรณ์เท้าเหยียบควบคมุความเร็ว แตล่ะรุ่น สามารถใช้กบักระแสไฟดงั 

ตอ่ไปนี ้ รุ่น FC1902A (110-120V), รุ่น FC-2902A (220-240V), 

รุ่น 4C-316Q (110-125V) 

ไฟแสดงการท างาน 

กดสวิตช์ไฟ (A) ไปต าแหน่ง “I”  เพื่อเปิดเคร่ืองและไฟสอ่งสว่าง  
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คันบังคับตีนกดผ้า 2 ระดับ 

เมื่อเย็บผ้าหลายชัน้หรือหนา สามารถยกตีนกดผ้าไปยงัต าแหน่งท่ีสงูขึน้  

เพ่ือความสะดวกในการวางต าแหน่งของชิน้งาน (A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับแรงกดของตีนกดผ้า 

แรงกดของตีนกดผ้าได้รับการตัง้คา่ไว้แล้วและไมจ่ าเป็นต้องปรับแรงกดตามชนิดของผ้า 

 (เนือ้บาง-หนา) อย่างไรก็ตาม หากต้องการปรับแรงกดของตีนกดผ้า ให้หมนุสกรูปรบั 

แรงกดด้วยเหรียญ (ตามภาพ) ส าหรบัการเย็บผ้าเนือ้บางมากๆ ให้คลายสกรูปรับแรงกด 

ทวนเขม็นาฬิกา (-) และส าหรับผ้าเนือ้หนา ให้ขนัสกรูตามเขม็นาฬิกาให้แนน่ (+) 
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อุปกรณ์ต่าง ๆ 
อุปกรณ์มาตรฐาน (1) 
a. ตีนกดผ้าอเนกประสงค์ 
b. ตีนกดผ้าส าหรับเย็บซิป 
c. ตีนกดผ้าส าหรับท ารังดมุ 
d. ตีนกดผ้าส าหรับติดลกูกระดมุ 
e. ท่ีเลาะตะเข็บ/แปรงปัดฝุ่ น 
f. ท่ีกะระยะในการเย็บ 
g. เข็มจกัร 
h. ท่ีกัน้หลอดด้ายขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 
i. ไส้กระสวย จ านวน 3 อนั 
j. ไขควงอเนกประสงค์รูปตวัแอล 
k. หลกัด้ายแนวตัง้ 
l. ท่ีกัน้หลอดด้าย 
m. ถงุครอบจกัร 
 
อุปกรณ์เสริม (2) (อปุกรณ์ทัง้ 10 ชิน้นีไ้ม่ได้มาพร้อมกบัจักรเย็บผ้า สามารถหาซือ้ได้จาก 
ศนูย์บริการซิงเกอร์ เบอร์ 081-840-4555 หรือตวัแทนจ าหน่าย) 
n. ตีนกดผ้าส าหรับผ้าซาติน 
o. ตีนกดผ้าส าหรับตกแต่งลวดลาย 
p. ตีนกดผ้าส าหรับม้วนริม 
q. ตีนกดผ้าส าหรับตกแต่งขอบผ้า 
r. ตีนกดผ้าส าหรับสอยริมผ้า 
s. ตีนกดผ้าส าหรับเย็บบ/ุงานควิลต์/ฝีเข็มตรง 
t. ตีนกผ้าดส าหรับเย็บจีบรูด 
u. ตีนกดผ้าส าหรับเย็บปัก/ปะชนุ 
v. ตีนกดผ้าส าหรับเย็บผ้าท่ีมคีวามหนาบางต่างกัน 
w. เข็มคู่  



6 

 

การกรอด้ายเข้าไส้กระสวย 

 

การกรอด้ายนัน้ควรจะปฏิบตักิ่อนการร้อยด้ายท่ีเขม็จกัร โดยมีวิธีดงันี ้  

- ใสห่ลอดด้ายและท่ีกัน้หลอดด้ายขนาดเลก็หรือใหญ่บนหลกัด้ายตามรูปท่ี (1 และ 2) 

- น าด้ายมายงัตวัน าด้าย  (3) 

-  คล้องด้ายในทิศทางตามเขม็นาฬิการอบปุ่ มบงัคบัความตงึหย่อนด้ายตามรูป (4) 

-  ร้อยด้ายผา่นรูด้านในไส้กระสวยออกทางด้านบนและวางลงบนหลกักรอด้าย (5) 

-  ดนัไส้กระสวยไปทางด้านขวาตามรูป (6) 

-  ดงึด้ายตามรูป (7) และพร้อมเดนิเคร่ืองโดยกดเท้าเหยียบควบคมุความเร็ว 

เพ่ือกรอด้ายตามรูป (8)   เมื่อด้ายเตม็ไส้กระสวยแล้วท่ีกรอด้ายจะหยดุเองโดยอตัโนมตัิ 

- ตดัปลายด้ายออกตามรูป (9) 

- และดนัไส้กระสวยไปทางซ้าย (10) และน าไส้กระสวยออก 

 

หมายเหตุ :  

เมื่อเคร่ืองก าลงักรอด้ายในกระสวยอยูน่ัน้ จกัรเย็บผ้าจะไมท่ างาน 

และวงล้อจกัรจะไมห่มนุ หากต้องการเยบ็ผ้าตอ่ให้ดนัแกนชดุกรอด้ายไป 

ยงัต าแหน่งด้านซ้ายเพ่ือเข้าสูก่ารเย็บปกต ิ  
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การใส่ไส้กระสวย 

เมื่อใสห่รือถอดกระสวย จะต้องยกเขม็ให้อยูต่ าแหน่งสงูสดุทกุครัง้และปฏิบตัิดงันี ้

1. ใสไ่ส้กระสวยในจานกระสวย โดยให้ด้ายหมนุทวนเขม็นาฬิกา (ตามลกูศร) 

2. ดงึด้ายผา่นรอยบากในต าแหน่ง (A) 

3. น าด้ายผา่นช่องบากในทิศทางตามเขม็นาฬิกาจนกระทัง่ด้ายหลดุเข้าไปในรอยหยกั 

ต าแหน่ง (B) 

4. ดงึด้ายออกมาประมาณ 15 ซม. (6 นิว้) และปิดฝาครอบกระสวย (C) 

 

หมายเหตุ  

ควรปิดสวิตช์ ("O") ก่อนท่ีจะใสห่รือเปลีย่นไส้กระสวย 
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การร้อยด้ายบน  

การด าเนินการในขัน้ตอนนีส้ามารถท าได้ง่าย แตต้่องด าเนินการได้ให้ถกูต้องเพ่ือไมใ่ห้ 

เกิดปัญหาในการเย็บ 

- เร่ิมต้นด้วยการยกเขม็ให้อยู่ต าแหน่งสงูสดุ (1) และหมนุวงล้อทวนเขม็นาฬิกาจน 

กระทัง่เขม็เร่ิมเคลื่อนลงมาเลก็น้อย ยกตีนกดขึน้เพ่ือท่ีจะคลายแกนปรบัความตงึด้าย 

 

หมายเหตุ   เพ่ือความปลอดภยั ขอแนะน าให้ปิดสวิตช์การท างานก่อนท่ีจะร้อยด้าย 

- ยกแกนหลอดด้ายขึน้ จากนัน้วางท่ียึดหลอดด้ายบนหลอดด้ายดงัภาพประกอบ  

 ส าหรับหลอดด้ายขนาดเลก็ ให้ใช้ท่ียึดหลอดด้ายด้านท่ีเลก็กวา่ (2) 

- ดงึด้ายจากหลอดลอดผา่นตวัน าด้ายบน (3) และดงึด้ายไปยงัสปริงปรับความตงึ 

   

ดงัภาพประกอบ (4) 

- ร้อยด้ายลงมาทางช่องทางขวาและดงึด้ายขึน้ทางช่องทางซ้าย (5) ในระหวา่งขัน้ 

  ตอนนีค้วรท่ีจะถือด้ายระหวา่งหลอดด้ายและตวัน าด้าย 

- เมื่อร้อยด้ายมาถงึด้านบนนี ้ให้ร้อยด้ายจากขวาไปซ้ายผา่นช่องของก้านกระตกุด้าย  

  จากนัน้ดงึด้ายลงอีกครัง้ (6) 

- ร้อยด้ายใสต่วัน าด้ายแนวนอนและตวัน าด้ายท่ีอยู่ตรงท่ียึดเขม็ (7) และร้อยด้าย 

   ผา่นรูเขม็ซึ่งต้องร้อยด้ายจากด้านหน้าไปด้านไปยงัด้านหลงั 

- ดงึด้ายออกมาประมาณ 6-8 นิว้ไปทางด้านหลงัของรูเขม็ จากนัน้ตดัด้ายด้วยท่ีตดั 

  ด้ายท่ีมีมาพร้อมกบัจกัรเย็บผ้า (8) 
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การสนเขม็อัตโนมัต ิ 

- หมนุวงล้อเข้าหาตวั เพ่ือปรับให้เขม็เลื่อนขึน้ไปอยู่ในต าแหน่งสงูสดุ  

- กดคนัโยกท่ีสนเขม็อตัโนมตัิ (A) ลงมาในต าแหน่งต ่าสดุ  

- ท่ีน าสง่ด้ายจะเคลื่อนเข้าไปท่ีต าแหน่งร้อยด้าย (B) โดยอตัโนมตั ิ

- คล้องด้ายผา่นท่ีน าสง่ด้ายตามรูป (C) 

- ร้อยด้ายจากลา่งขึน้บนรอบตะขอ โดยให้ด้ายอยู่ข้างหน้าเขม็ ตามรูป (D) 

- ดนัท่ีสนเขม็อตัโนมตัิไปทางด้านหลงั เพ่ือให้ด้ายเข้ารูเขม็ และคอ่ย ๆ ปลอ่ย 

ท่ีสนเขม็อตัโนมตัิขึน้ (A) 

- ดงึด้ายให้ผา่นรูเขม็ออกมา  

ข้อควรระวัง 

ปิดสวิตซ์เคร่ืองไปท่ีต าแหน่ง (“O”) ก่อนท าการสนเขม็อตัโนมตัิทกุครัง้ 
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การเก่ียวด้ายจากตัวกระสวย (การน าส่งด้ายล่าง) 

เมื่อกรอด้ายเข้าไส้กระสวย และร้อยด้ายไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเก่ียวด้ายลา่งผา่น 

รูแป้นฟันขึน้มา 

- จบัปลายด้ายบนไว้ด้วยมือซ้าย และคอ่ย ๆ หมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั  

(ทวนเขม็นาฬิกา)ตามรูป (1) เพ่ือให้เขม็ผา่นลงในรูช่องแป้นฟัน 

- หมนุวงล้อจกัรตอ่ไปเร่ือยๆ และจบัปลายด้ายบนไว้จนกระทัง่เขม็เลื่อนขึน้มาอยู่ 

- ข้างบน 

แป้นฟันตามรูป (2) และเก่ียวด้ายลา่งขึน้มาในลกัษณะเป็นห่วง ใช้นิว้มือบีบห่วง 

ด้ายลา่งเพ่ือดงึปลายด้ายลา่งขึน้มา 

- ดงึด้ายบนและด้ายลา่งรวมกนัไว้ทางด้านหลงัและให้อยูใ่ต้ตีนกดผ้าตามรูป (3) 
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การปรับความตงึหย่อนด้ายบน 

 ความตึงหย่อนของด้ายถือเป็นสว่นส าคัญ การปรับความตึงของด้ายมากเกินไปเป็นสาเหตทุ าให้ตะเข็บ  

ย่น แก้ไขโดยการหมนุปรับความตงึหย่อนไปยงัหมายเลขที่น้อยลง หรือหากปรับด้ายหย่อนมากเกินไปจะท าให้ 

ฝีเข็มหลวมและเป็นห่วง แก้ไขโดยการหมนุปรับไปยงัตวัเลขที่สงูขึน้ 

โดยปกติระดบัความตงึหย่อนด้ายก าหนดไว้ที่หมายเลข “4” แต่หากต้องการเพิ่มความตงึด้ายให้หมนุ 

ที่ปรับไปยงัหมายเลขที่มากขึน้ หากต้องการลดความตงึของด้ายให้หมนุที่ปรับไปยังหมายเลขที่น้อยลง 

A.   ความตึงหย่อนของด้ายส าหรับการเย็บฝีเข็มตรงตามปกติ 

B.           หากความตงึด้ายส าหรับฝีเข็มตรงหย่อนเกินไป ให้หมนุที่ปรับไปยงัหมายเลขที่มากขึน้ 

C. หากความตงึด้ายส าหรับฝีเข็มตรงแน่นเกินไป ให้หมนุที่ปรับไปยงัหมายเลขที่น้อยลง 

D. ปรับความตงึด้ายปกติส าหรับการเย็บฝีเข็มซิกแซ็กและการเย็บประดิษฐ์ตกแต่งลวดลาย 

      ความตงึหย่อนด้ายที่ถกูต้องจะท าให้ฝีเข็มและตะเข็บเรียบสม ่าเสมอดูสวยงาม 

หมายเหตุ 

- การตัง้ค่าความตงึหย่อนด้ายที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อการเย็บชิน้งานให้ออกมาสวยงาม 

- ระดบัความตงึหย่อนด้ายที่เหมาะสมมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของฝีเข็ม ด้าย หรือชนิดของผ้า 

- ในการหาระดบัความตงึหย่อนด้ายที่เหมาะสม (ฝีเข็มที่เหมือนกนัทัง้ด้านบนและด้านลา่ง) โดยปกติแล้วจะ 

   ทดสอบการตัง้ค่าที่เหมาะสมจากการเย็บฝีเข็มตรงเท่านัน้ 

- ร้อยละ 90 ของการเย็บจะใช้ค่าความตงึหย่อนด้ายที่เหมาะสม อยู่ระหว่างหมายเลข 3 - 5 

- ส าหรับการเย็บฝีเข็มซิกแซ็กและการเย็บตกแต่งลวดลาย ความตึงหย่อนด้ายควรจะน้อยกว่าความตึงหย่อนด้าย 

   ในการเย็บฝีเข็มตรง 

- เมื่อต้องการให้ฝีเข็มเย็บตกแต่งลวดลายเรียบสวยและไม่เป็นปม ขณะเย็บด้ายบนจะอยู่ด้านลา่งของผ้า 
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การเลือกฝีเขม็ลวดลายตกแต่ง  

รูปภาพในหน้านีแ้สดงฝีเขม็ลวดลายของจกัรรุ่นนีด้้วยจ านวน 32 ลวดลาย   

 

ฝีเขม็ด้านบนสดุของแผนภาพจะแสดงให้เหน็ด้วยสเีทา บนปุ่ มเลือกลวดลาย    

ในการเลือกลาย ท าได้โดยการหมนุปุ่ มเลือกลวดลาย (e) และหมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ 

(d) เพ่ือปรับความยาวฝีเขม็ตามต้องการ และใช้ปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็ (c) 

 เพ่ือปรับความกว้างของฝีเขม็ให้เหมาะสมกบัการตดัเยบ็ท่ีต้องการ 

หากต้องการเลือกลายอื่นๆ  คือ 

- ลวดลายสีน า้เงิน ให้หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ไปยงั "S1"  

- ลวดลายสีแดง ให้หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ไปยงั  "S2"  

เลือกลายท่ีต้องการด้วยปุ่ มปรับเลือกลาย และปรับความกว้างฝีเขม็ด้วยปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็  

ปุ่ มเลือกลวดลาย สามารถหมนุเปลี่ยนเลือกลวดลายาได้ 2 ทิศทาง ทัง้แบบตามเขม็และทวนเขม็ 

นาฬิกา 

a. คนับงัคบัเย็บถอยหลงั 

b. ปุ่ มปรับต าแหน่งเขม็ 3 ต าแหน่ง 

c. ปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็ 

d. ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ 

e. ปุ่ มเลือกลวดลาย 
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ปุ่มปรับต าแหน่งเขม็ 3 ต าแหน่ง 

สามารถเลือกต าแหน่งเขม็ โดยใช้ "ปุ่ มปรับต าแหน่งเขม็ 3 ต าแหน่ง"  

ส าหรับการท างานทัว่ไป ต าแหน่งเขม็จะอยู่ตรงกลาง  

ส าหรับการเย็บริมหรือเย็บเส้นขนานกบัฝีเขม็ด้านบนสดุ  

ให้เลือกต าแหน่งเขม็ทางซ้ายหรือขวา   

ส าหรับการเย็บโดยใช้เขม็คู ่ต าแหน่งเขม็จะอยู่ตรงกลาง 

 

a. การเยบ็ฝีเขม็ตรง 

b. การเย็บฝีเขม็ซิกแซก็ 

 

L. ต าแหน่งเขม็ทางซ้าย 

M. ต าแหน่งเขม็ทางขวา 

R. ต าแหน่งเขม็ตรงกลาง 
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ปุ่มปรับความกว้างและ ปุ่มปรับความยาวฝีเขม็ 
การปรับความกว้างฝีเขม็ 

- ความกว้างสงูสุดส าหรับฝีเข็มซิกแซ็กคือ 6 มม. สามารถปรับลดความกว้างฝีเข็มได้ตามความ 

เหมาะสม โดยความกว้างจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เม่ือปรับที่ปรับซกิแซ็กจาก “0” ถงึ “6” ตามรูปที่ (1)    

- ปุ่ มปรับความกว้างฝีเข็ม สามารถใช้บงัคบัต าแหนง่ของเข็มในการเย็บฝีเข็มตรง โดยหากหมนุ 

ปุ่ มไปที่ต าแหนง่ “0” เข็มจะอยูใ่นต าแหนง่ซ้ายสุด 

 

การปรับความยาวฝีเขม็ขณะท าการเยบ็ฝีเขม็ซกิแซก็ 

- หมนุปุ่ มปรับเลือกลายไปทีล่ายซิกแซ็ก 

- ความถ่ีของฝีเข็มซิกแซ็กจะมากขึน้เม่ือปรับคา่ความยาวฝีเข็มใกล้เลข “0”  

- ฝีเข็มซิกแซ็กทีส่วยงาม จะอยูท่ี่เลข "3" หรือต ่ากวา่นัน้ ตามรูป (2) 

- ฝีเข็มซิกแซ็กที่มีความถ่ีมาก ๆ เหมาะส าหรบัการเย็บผ้าบางบางประเภท เชน่ ผ้าซาติน เป็นต้น 

 

การปรับความยาวฝีเขม็ ในขณะท าการเยบ็ฝีเขม็ตรง 

ส าหรบัการเย็บฝีเข็มตรง ให้หมนุปุ่ มปรับลวดลายไปยงัต าแหนง่ฝีเข็มตรง 

- หากต้องการปรับให้ความยาวฝีเข็มลดลง ให้หมนุปุ่ มปรบัความยาวฝีเข็มไปยงัต าแหนง่ “0” 

- หากต้องการปรับให้ความยาวฝีเข็มเพิ่มขึน้ ให้หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเข็มไปยงัต าแหนง่ “4” 

- ความยาวฝีเข็มจะมากขึน้ ตามความหนาของวสัดทุี่ใช้เย็บ และความยาวฝีเข็มจะสัน้ลงส าหรับ 

การเย็บผ้าบาง  
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การเยบ็ฝีเขม็ตรง 

- ในการเร่ิมต้นเย็บ ให้หมนุปุ่ มปรับลวดลายไปยงัต าแหน่งฝีเขม็ตรง ตามรูป (1) 

- วางผ้าใต้ตีนกดผ้า โดยให้ขอบผ้าขนานกบัเส้นน าตะเขบ็ท่ีต้องการบนฝาครอบฟันจกัร 

- ตามรูป  (2) 

ลดคนัยกตีนกดลงมา จากนัน้จึงเหยียบบนเท้าเหยียบควบคมุความเร็วเพ่ือเร่ิมต้นการเยบ็ 

ตามรูป (3)  
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การเยบ็ย า้ถอยหลัง 

เพ่ือให้ตะเขบ็ของฝีเขม็ตอนเร่ิมต้นและสิน้สดุการเย็บแนน่ขึน้ ให้กดปุ่ มเย็บย า้ถอยหลงัลง 

ตามรูป (A) เย็บย า้ฝีเขม็ถอยหลงัเพียงเลก็น้อย  จากนัน้ ปลอ่ยปุ่ มเยบ็ย า้ถอยหลงัขึน้ จกัรเย็บผ้า 

จะเยบ็ไปข้างหน้าเชน่เดิม (1)   

 

การเล่ือนผ้าออกจากตีนกดผ้า 

หมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั (ทวนเขม็นาฬิกา) เพ่ือท่ีจะยกเขม็ขึน้อยู่ในต าแหน่งสงูสดุ  แล้วยก 

ตีนกดผ้าขึน้และน าผ้าออกทางด้านหลงัตีนกดผ้า  (2) 

 

การตัดด้าย 

ดงึด้ายบนและด้ายลา่งรวบกนัไปทางข้างหลงัตีนกดผ้า และน าด้ายไปยงัด้านข้างของหวัจกัรเพ่ือตดั 

กบัท่ีตดัด้าย (B)  จากนัน้ ดงึด้ายลงเพ่ือตดัด้าย (3) 
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การเลือกลายฝีเขม็ส าหรับเยบ็ผ้ายดื  

ลายฝีเขม็ส าหรับผ้ายืดแสดงไว้บนปุ่ มเลือกลวดลายท่ีมีสีฟ้าและสีแดง  เมื่อต้องการ  

เลือกลาย ให้หมนุปุ่ มเลือกลวดลายไปยงัลายท่ีต้องการ  จากนัน้ ให้หมนุปุ่ มปรับความ  

ยาวฝีเขม็ไปยงั "S1" หรือ "S2"  ซึ่งมีหลายลายให้เลือก  ในท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างเพียง  

 2 ลาย  

  

การเยบ็ฝีเขม็ตรง 3 จังหวะ ส าหรับผ้ายดื ตามรูป (1)  

หมนุปุ่ มเลือกลวดลายไปท่ีต าแหน่ง  "   "  

ตัง้คา่ปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็ไปท่ี "1"  

เพ่ือเยบ็ย า้ความคงทนของตะเขบ็ท่ีต้องการความยืดหยุ่นและความหนาแน่น 

จกัรเย็บผ้าจะเยบ็เดนิหน้า 2 ฝีเขม็และเยบ็ถอยหลงัไป 1 ฝีเขม็ 

 

การเยบ็ฝีเขม็ซกิแซกซ้อนกัน ตามรูป (2) 

ตัง้คา่ปุ่ มเลือกลวดลายไปท่ี "  " 

ตัง้คา่ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ไปยงั  "S1" หรือ "S2"  

ปรับปุ่ มปรับความกว้างฝีเขม็ให้อยู่ระหวา่งต าแหน่ง "3" และ "6" 

ฝีเขม็ซิกแซกซ้อนกนัเหมาะส าหรับผ้าเนือ้หนา เชน่ ผ้ายีนส์ ผ้าริว้ ผ้าริว้ ผ้าป๊อปลิน ผ้าดัก๊ ฯลฯ 
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ฝีเขม็สอยริมผ้า 

ส าหรับการสอยริมผ้า สอยชายผ้ามา่น ชายกางเกง ชายกระโปรง และอ่ืนๆ 

  การเย็บสอยส าหรบัผ้ายืด  

  การเย็บสอยส าหรบัผ้าเนือ้หนา  

หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเข็มตามระดบัทีแ่สดงไว้ดงัรูปประกอบทางด้านขวา โดยปกติ   

การสอยริมผ้าจะตัง้คา่ความยาวฝีเข็มมากกวา่การเย็บทัว่ไป  จากนัน้ ก าหนดความกว้าง  

ของฝีเข็มให้เหมาะกบัชนิดของวสัดทุี่จะเย็บ ตามระดบัที่แสดงไว้ในรูปประกอบ  

ด้านขวา  โดยทัว่ไป ฝีเข็มแคบจะใช้กบัผ้าเนือ้บาง และฝีเข็มทีก่ว้างจะใช้กบัผ้าเนือ้หนา ลอง  

ทดสอบเย็บกบัเศษผ้ากอ่นการเย็บจริงเพือ่ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ตัง้คา่เหมาะสมกบัชนิดของผ้า 

  

การเยบ็สอยริมผ้า 

พบัริมขอบผ้าตามความกว้างท่ีต้องการ และพบัผ้าด้านนอกขึน้ทบกนั  (รูปภาพท่ี 1) ไปทาง 

ขวาของผ้าโดยท่ีริมผ้าด้านบนสดุห่างจากริมผ้าด้านขวาประมาณ 7 มม. (1/4”)  

เร่ิมต้นเย็บช้าๆ บนรอยผ้าท่ีพบัไว้ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เขม็ได้ปักลงบนรอยพบัด้านบนสดุ 

เพ่ือให้เส้นด้ายยึดผ้าเอาไว้ เย็บตามรอยท่ีพบัไว้ (2) คลี่ผ้าออกเมื่อเย็บเสร็จแล้วรีดให้เรียบ 

ข้อควรทราบ 

เพ่ือการเยบ็ชายผ้าท่ีสะดวกย่ิงขึน้ โปรดใช้ตนีกดผ้าส าหรบัสอยท่ี โดยสามารถสัง่ซือ้ได้ท่ี 

ศนูย์ซิงเกอร์ฮอตไลน์ 081-840-4555 หรือร้านตวัแทนจ าหน่าย  
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การเยบ็รังดุมอัตโนมัตใินขัน้ตอนเดยีว 
การเย็บรังดุมสามารถท าได้โดยง่าย และให้ผลลพัธ์ที่น่าพอใจ  อย่างไรก็ตาม  

ขอแนะน าให้ทดลองเย็บรังดมุบนเศษผ้าและผ้าลองก่อนที่จะใช้เย็บจริง 

ขัน้ตอนการเย็บรังดุม 

1. ใช้ชอล์กขีดผ้าท าเคร่ืองหมายต าแหน่งของรังดมุบนผ้า 

2. ติดตัง้ตีนกดผ้าส าหรับเย็บรังดมุและตัง้ค่าปุ่ มเลือกลวดลายไปท่ี "  "  หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเข็มไปท่ี "  " 

หมนุปุ่ มปรับความกว้างฝีเข็มท่ี "6"  ทัง้นีส้ามารถปรับความกว้างฝีเข็มให้เหมาะสมกับชิน้งานได้ จึงควรทดลอง 

เย็บกับเศษผ้าก่อนการเย็บจริง 

3. เลื่อนตีนกดผ้าลงโดยให้เคร่ืองหมายบนตีนกดผ้าตรงกับเคร่ืองหมายต าแหน่งที่ต้องการเย็บบนผ้าตามรูป (A) 

   (แถบย า้ด้านหน้าจะได้รับการเย็บก่อน) (จดัให้เคร่ืองหมายบนผ้า (a) ตรงกับเคร่ืองหมายของตีนกดผ้า (b)) 

4. ดงึทีว่างกระดมุออกมาและวางกระดมุท่ีต้องการเย็บลงไปตามรูป (B) 

5. ดึงตวับงัคบัรังดมุลงมาแล้วดนัไปข้างหลงัเบา ๆ ตามรูป (C) 

6. เร่ิมต้นเย็บ 

7. ฝีเข็มรังดมุจะเร่ิมเย็บตามขัน้ตอนจนเสร็จ ตามรูป (D) 

8. หยดุเย็บเมือ่เย็บรังดมุได้ครบรอบ ปิดเคร่ือง เมือ่การเย็บเสร็จสิน้  

การท ารังดุมบนผ้ายืด (E) 
ให้คล้องด้ายเส้นหนาหรือเชือกใต้ตีนกดผ้าส าหรับเย็บรังดมุ เมือ่เย็บรังดมุแถบรังดมุจะเย็บคลมุเชือก  

1. ท าเคร่ืองหมายรังดมุบนผ้าด้วยชอล์กเขียนผ้า ตดิตัง้ตีนกดผ้าส าหรับเย็บรังดมุและตัง้ค่าปุ่ มเลือกลวดลาย 

ไปท่ี "  "  หมนุปุ่ มปรับความยาวฝีเข็มไปท่ี "  " 

2. คล้องด้ายเส้นหนาไปยงัด้านหลงัของตีนกดผ้าส าหรับเย็บรังดมุ แล้วดึงปลายด้ายเส้นหนาไปทางด้านหน้า 

   ของตีนกดผ้า สอดด้ายเข้ารูและผกูไว้หลวม ๆ 

3. เลื่อนคนับงัคบัรังดมุลงมาและเร่ิมต้นเย็บ  

* ตัง้ค่าความกว้างฝีเข็มให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของด้ายกิมป์ 

4. เมือ่เย็บเสร็จแล้ว ค่อยๆ ดึงด้ายเส้นหนาพื่อก าจดัรอยย่น แล้วตดัส่วนเกินออก  
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ความสมดุลทางด้านซ้ายและขวาของรังดุม 

ความถ่ีของฝีเขม็ทางด้านขวาและซ้ายของรังดมุสามารถปรับได้โดยปุ่ มปรับ 

ควบคมุความสมดลุของรังดมุ โดยปกติ ปุ่ มปรับนีจ้ะอยู่ท่ีต าแหน่งกึ่งกลาง  

(ระหวา่ง "+" และ "-") 

ถ้าฝีเขม็ด้านซ้ายของรังดมุถ่ีเกินไป ให้หมนุปุ่ มปรับไปทางซ้าย (+) 

* หมนุปุ้ มปรบัไปทางซ้ายเพ่ือขยายฝีเขม็ทางด้านซ้าย 

ถ้าฝีเขม็ทางด้านซ้ายของรังดมุห่างเกินไป ให้หมนุปุ่ มปรบัไปทางขวา (-) 

* หมนุปุ่ มปรบัไปทางขวาเพ่ือลดความกว้างฝีเขม็ทางด้านซ้าย 
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การเยบ็ตดิลูกกระดุม 

- เลื่อนปุ่ มปรับระดบัฟันจกัรไปทางด้านขวา เพ่ือลดฟันจกัรลง (1) 

- เปลี่ยนตีนกดผ้าเอนกประสงคเ์ป็นตีนกดผ้าติดลกูกระดมุตามรูปท่ี (2)  

และตัง้คา่ความยาวฝีเขม็ท่ีเลข  "0" 

- วางลกูกระดมุและผ้าใต้ตีนกดผ้าติดลกูกระดมุดงัแสดงในรูปประกอบ (3) 

- หมนุปุ่ มเลือกลวดลายไปท่ีต าแหน่งฝีเขม็ซิกแซก็  

- จากนัน้ตัง้คา่ความกว้างไปท่ีหมายเลข "3" - "6" โดยเลือกฝีเขม็ซิกแซ็กท่ีมีความกว้างฝีเขม็ 

ให้สมัพนัธ์กบัขนาดของลกูกระดมุ  

- หมนุวงล้อเพ่ือตรวจสอบวา่เขม็ปักลงรูกระดมุทางด้านซ้ายและขวาอย่างถกูต้อง (เขม็ไม ่

แทงท่ีตวักระดมุ) โดยปรับความกว้างฝีเขม็ตามท่ีต้องการซึ่งขึน้อยู่กบัระยะห่างระหวา่ง 

รูกระดมุ  จากนัน้คอ่ย ๆ เย็บกระดมุอย่างช้าๆ ประมาณ 10 ฝีเขม็ 

- หากไมต้่องการให้ด้ายตงึเกินไป สามารถท าได้โดยสอดเขม็คัน่ระหวา่งรูกระดมุท่ีเขม็จะปัก 

ลงไป แล้วท าการเย็บ ตามรูป (4)  

- ส าหรับกระดมุท่ีมี 4 รู ให้เย็บท่ีรูกระดมุด้านหน้า 2 รูแรกกอ่น จากนัน้ให้เลื่อนผ้าไปข้างหน้า 

และเย็บรูกระดมุอีก 2 รูท่ีเหลือ 
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การใส่ฐานจกัรแบบถอดออกได้ 

จบัฐานจกัรแบบถอดออกได้ในแนวนอน และดนัฐานจกัรไปตามลกูศรตามรูปประกอบ (1) 
 

ด้านในของฐานจกัรสามารถใช้เป็นท่ีเกบ็อปุกรณ์ 

หากต้องการเปิดฝา ให้ดงึฝาลงมาดงัรูปประกอบ (2) 
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การตดิตัง้ท่ียดึตีนกดผ้า   

ยกหลกัตีนกดผ้าขึน้ (a) และใสท่ี่ยดึตีนกดผ้า (b) ดงัรูปประกอบ (1)    

    

การใส่ตีนกดผ้า    

เลื่อนท่ียดึตีนกดผ้าต าแหน่ง (b) ลง ตามรูป (2) และโดยให้ร่องตรงต าแหน่ง (c)     

อยู่ตรงกบัแกนของตีนกดผ้าต าแหน่ง (d) พอดี หลงัจากนัน้ให้ยกคนัปรับในต าแหน่ง (e)  

ขึน้ และปรับท่ียดึตีนกดผ้าลงเพ่ือติดเข้ากบัตีนกดผ้า(f) ตีนกดผ้าจะงบัติดกบัท่ียึดโดย  

อตัโนมตัิ  

   

การถอดตีนกดผ้า   

ยกตีนกดผ้าขึน้ตามรูป (3) และยกท่ียึดตีนกดผ้าในต าแหน่ง (e) ขึน้   

ตีนกดผ้าจะหลดุออกจากท่ียึด  

  

การตดิตัง้ท่ีกะระยะในการเยบ็ 

วางท่ีก าหนดต าแหนง่เยบ็ (g) ลงในร่องท่ีแสดงตามรูปประกอบ (4) เพ่ือใช้ในการกะระยะ 

ในต าแหน่งท่ีต้องการเยบ็ เช่น ตะเขบ็ หรือรอยพบั รอยจีบ รอยตอ่ เป็นต้น  

 

หมายเหตุ 

ปิดสวิตช์ไฟ ("O") ก่อนทกุครัง้ท่ีมกีารปรับเปลี่ยนอปุกรณ์ใด ๆ  
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การเลือกใช้เขม็ ผ้า และด้ายที่เหมาะสม 

เลอืกเข็มและด้ายให้เหมาะกบัชนิดของผ้าที่จะเย็บ ตารางนีแ้สดงถงึข้อแนะน าเชิงปฏิบติัในการเลอืกเข็มและด้าย ให้ใช้ตารางนีใ้นการอ้างอิงก่อนการเย็บทกุครัง้และให้แน่ใจว่าด้ายที่เข็มและด้าย

ที่ไส้กระสวยเป็นขนาดและชนิดเดียวกนั  หมายเหตุ: เข็มที่ใช้ควรเป็นของซิงเกอร์เท่านัน้ ไม่ควรใช้เข็มจักรปลอมหรือเข็มที่ผลติจากโรงงานอื่น บริษัทฯ ไม่แนะน าให้ใช้เส้นใยกนัน า้หรือใยโลหะ 

เพราะเส้นใยโลหะจะลดประสิทธิภาพของการเย็บและอาจมีชิน้สว่นของเส้นใยติดอยู่ในจกัรเย็บผ้า 

ขนาดเข็ม ผ้า ด้าย 
9-11 (70-80) ผ้าคอตตอนเนือ้เบา ผ้าวอยล์ ผ้าไหม ผ้ามัสลนิ ผ้าคอตตอนถกั ผ้าถกั ผ้าเจอร์ซี่ส์ 

ผ้าแพร ผ้าทอโพลเิอสเตอร์ ผ้าส าหรับเสือ้เชิต้และเสือ้สตรี  
ด้ายชนิดบาง ที่ท าจากคอตตอน ไนลอน โพลเีอสเตอร์ หรือโพลเีอสเตอร์
หุ้มด้วยคอตตอน 

11-14 (80-90) ผ้าคอตตอนเนือ้ปานกลาง ผ้าซาติน ผ้าเคตเติล ผ้าใบเนือ้เบา ผ้าถักสองชัน้     
ผ้าขนสตัว์เนือ้เบา  

ด้ายสว่นใหญ่ที่จ าหน่ายทัว่ไปจะมีขนาดปานกลางและเหมาะส าหรับผ้า
และขนาดเข็มเหล่านี ้ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดีที่สดุ ให้ใช้ด้ายโพลเิอสเตอร์
กบัผ้าใยสงัเคราะห์และใช้ด้ายคอตตอนกบัผ้าขนสตัว์ธรรมชาติ 
มกัใช้ด้ายชนิดเดียวกนัในการเย็บผ้าทัง้ผืน 

14 (90) ผ้าคอตตอนเนือ้ปานกลาง ผ้าขนสตัว์ ผ้าถกัเนือ้หนา ผ้าขนหน ูผ้าเดนิม 
16 (100) ผ้าใบ ผ้าขนสตัว์ ผ้าควิลต์และผ้าเต็นท์ ผ้าเดนิม ผ้าบทุ าเบาะ (เนือ้บางถงึปาน

กลาง) 
18 (110) ผ้าขนสตัว์เนือ้หนา ผ้าคลมุกนัหนาว ผ้าบทุ าเบาะ หนงั และผ้าไวนิลบางชนิด ด้ายเนือ้หนา ด้ายส าหรับเย็บพรม หมายเหตุ: ปรับแรงกดของตีนกดผ้า

ให้มากขึน้ 
ข้อส าคัญ   เลอืกใช้ขนาดเข็มให้เหมาะสมกบัขนาดด้ายและเนือ้ของผ้า 

การเลือกเขม็และผ้า 

เข็ม รายละเอียด ชนิดของผ้า 
ซิงเกอร์ 2020 เข็มมาตรฐาน 

ขนาดมีตัง้แต่ 9 (70) ถงึ 18 (110) 
ผ้าทอด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผ้าขนสตัว์ ผ้าคอตตอน ผ้าไหม และอื่นๆ 
ไม่แนะน าให้ใช้กบัผ้าถกัสองชัน้ 

ซิงเกอร์ 2045 เข็มปลายมนกลม เข็มปัก ขนาดมีตัง้แต่ 9 (70) ถงึ 18 (110) ผ้าถอด้วยเส้นใยธรรมชาติและใยสงัเคราะห์ ผ้าผสมโพลเิอสเตอร์ 
ผ้าถักโพลเิอสเตอร์ ผ้าสองหน้า ผ้าถกั ผ้าถกัชัน้เดียวและสองชัน้         
ผ้าขนสตัว์ถัก ผ้าไลครา ผ้าส าหรับท าชุดว่ายน า้ ผ้ายืด 

ซิงเกอร์ 2025 เข็มคู่   หมายเหต:ุ - สามารถใช้ เข็มคู่กบังานทั่วไปหรืองานตกแต่ง 
- เมื่อเย็บเข็มคู่ ควรปรับความกว้างฝีเข็มไม่น้อยกว่า “3” 

ผ้าถักและผ้ายืด  
 

ซิงเกอร์ 2032 เข็มเย็บหนงั ขนาดมีตัง้แต่ 12 (80) ถงึ 18 (110) ผ้าหนงั ไวนิล ผ้าบทุ าเบาะ (รูของเข็มเลก็กว่ารูของเข็มมาตรฐาน) 
หมายเหตุ 1.  เพื่อผลลพัธ์ที่ดี ควรใช้เข็มซิงเกอร์ของแท้ทกุครัง้  2. เปลีย่นเข็มอย่างสม ่าเสมอ (ครัง้เว้นครัง้) และ/หรือทกุครัง้ที่เข็มหักหรือฝีเข็มกระโดด 
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การลดฟันจกัร  

ส าหรับการเย็บทัว่ไป ให้ยกฟันจกัรขึน้  ส าหรับงานเย็บปัก การเย็บอิสระ การเย็บลกูกระดมุ  

และการปะชนุ ให้ลดฟันจกัรลง โดยเห็นปุ่ มปรับระดบัฟันจกัรก็ตอ่เมื่อได้ถอดฐานเกบ็อปุกรณ์ 

ออกมาตามลกูศร ในรูปภาพท่ี (1)  

  

 

 

 

 

การปรับระดับฟันจกัร    

เมื่อต้องการปรับฟันจกัรขึน้ ให้เลื่อนปุ่ มปรับระดบัฟันจกัร มาทางด้าน (a)  

เมื่อต้องการลดฟันจกัรให้เลื่อนปุ่ มปรบัระดบัฟันจกัร มาทางด้าน (b) ตามรูปประกอบ  (2)  
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การใส่และเปล่ียนเขม็ 

ควรเปลี่ยนเขม็เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเขม็สกึและการเย็บผ้ามปัีญหา 

และเพ่ือให้การเยบ็ผ้ามีประสิทธิภาพสงูสดุ ควรใช้เขม็จกัรแท้ของซิงเกอร์ 

 

- คลายสกรูยดึเขม็ในต าแหน่ง (A) ตามรูปภาพท่ี (1) 

- หนัด้านแบนของเขม็จกัรไปทางด้านหลงัตามรูป (B) 

- ใสเ่ขม็เข้าไปในอุ้มเขม็ให้ลกึท่ีสดุตามต าแหน่ง (D) และขนัสกรูท่ีต าแหน่ง (A) ให้แนน่ 

 

ข้อควรระวัง 

ปิดสวิตช์ไฟ (“O”) ทกุครัง้ ก่อนท าการเปลีย่นเขม็  
 

เขม็จกัรต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ตามรูปภาพท่ี (2) 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้กบัเขม็จกัร  

- เขม็จกัรคดงอ (A) 

- เขม็จกัรท่ือ (B) 

- เขม็จกัรเสียหาย บ่ิน หรือ หกั (C) 
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คู่ มือในการแก้ปัญหา 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 
ด้ายบนขาด 1. ร้อยด้ายไมถ่กูต้อง 

2. ปรับด้ายตงึเกินไป 

3. ขนาดด้ายเส้นใหญ่เกินไปส าหรับเขม็ 

4. ใสเ่ขม็ไมถ่กูต้อง 

 

5. ด้ายพนัอยู่ท่ีหลกัด้าย 

6. เขม็ช ารุด 

1. ร้อยด้ายใหมอี่กครัง้ 

2. ปรับความตงึหย่อนด้ายลดลง (ลดหมายเลขลง) 
3. ใช้เขม็ท่ีใหญ่ขึน้ 

4. ถอดเขม็ออกและใสเ่ขม็อีกครัง้ โดยหนัด้านแบนหนัทางไปทางด้านหลงั
ของจกัร 

5. ถอดหลกัด้ายออก แล้วกรอด้ายใหม ่

6. เปลี่ยนเขม็ใหม ่

ด้ายลา่งขาด 1. ใสก่ระสวยไมถ่กูต้อง 

 

2. ร้อยด้ายในกระสวยไมถ่กูต้อง 

3. ด้ายลา่งตงึเกินไป 

1. ถอดและใสก่ระสวยอีกครัง้ และลองดงึด้ายในกระสวย ซึ่งจะต้องดงึ
ออกมาได้อย่างลื่นไหล 

2. ตรวจสอบกระสวยและไส้กระสวยอีกครัง้ 

3. ลดความตงึหย่อนด้าย 

ฝีเขม็กระโดด 1. ใสเ่ขม็ไมถ่กูต้อง 

2. เขม็ช ารุด 

3. ใช้เขม็ผิดขนาดหรือใช้ไมเ่หมาะสมกบังาน (ผ้ายืด) 
4. ใสต่ีนกดผ้าไมถ่กูต้อง 

1. ถอดและใสเ่ขม็อีกครัง้ (ด้านแบนหนัทางไปทางด้านหลงัของจกัร) 
2. เปลี่ยนเขม็ใหม ่

3. เลือกเขม็ท่ีเหมาะสมกบัชนิดของด้ายและผ้า (ใช้เขม็ส าหรบัผ้ายืด) 
4. ตรวจสอบและใสต่นีกดผ้าอีกครัง้ 

 

เขม็หกั 1. ดงึผ้าขณะเย็บ 

2. เขม็ชนตีนกดผ้า 

3. ใสเ่ขม็ไมถ่กูต้อง 

4. ขนาดของเขม็หรือด้ายไมเ่หมาะสมกบัผ้า 

1. อย่าดงึผ้า 

2. ใช้ตนีกดผ้าให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 

3. ใสเ่ขม็อีกครัง้ (ด้านแบนหนัทางไปทางด้านหลงัของจกัร) 
4. เลือกเขม็ท่ีเหมาะสมกบัชนิดของด้ายและผ้า 
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ปัญหา  สาเหตุ การแก้ไข 
ฝีเขม็หย่อน  1. ร้อยด้ายไมถ่กูต้อง  

2. ใสด้่ายในกระสวยไมถ่กูต้อง   

3. ใช้เขม็/ด้าย/ผ้าไมส่อดคล้องกนั  

4. ปรับความตงึหย่อนด้ายไมถ่กูต้อง  

1. ตรวจสอบการร้อยด้าย  

2. ใสด้่ายในกระสวยให้ถกูต้อง  

3. ขนาดของเขม็จะต้องเหมาะสมกบัชนิดของผ้าและด้าย  

4. ปรับความตงึหย่อนด้ายให้เหมาะสม  

ตะเขบ็เป็นปมหรือย่น  1. เขม็เลม่ใหญ่เกินไปส าหรับชนิดของผ้า 

2. ปรับความยาวฝีเขม็ไมถ่กูต้อง 

3. ด้ายตงึเกินไป 

1. เลือกเขม็ท่ีบางกวา่เดิม 

2. ปรับความยาวฝีเขม็อีกครัง้ 

3. ปรับลดความตงึหย่อนด้าย 

ฝีเขม็ไมเ่รียบ, การป้อน
ผ้าไมล่ื่นไหล 

1. ด้ายไมม่ีคณุภาพ 

2. ร้อยด้ายในกระสวยไมถ่กูต้อง 

3. ดงึผ้าขณะเย็บ 

1. ใช้ด้ายท่ีมีคณุภาพ 

2. ถอดกระสวยออกมา และร้อยด้ายให้ถกูต้อง จากนัน้จึงใสก่ลบัคืน 

3. อย่าดงึผ้าขณะเย็บ ปลอ่ยให้ผ้าเลื่อนไปตามฟันจกัร 

จกัรเย็บผ้าท างานเสียง
ดงั 

1. ไมไ่ด้หยอดน า้มนัหลอ่ลืน่จกัร 

2. มีเศษผ้าหรือน า้มนัตกค้างสะสมตรงร่องจานกระสวยหรือ
บริเวณหลกัเขม็ 

3. ใช้น า้มนัท่ีไมม่ีคณุภาพ 

4. เขม็ช ารุด 

1. หยอดน า้มนัหลอ่ลื่นท่ีสว่นตา่ง ๆ ของจกัร 

2. ท าความสะอาดตามร่องจานกระสวยและฟันจกัร 

 

3. ใช้น า้มนัจกัรซิงเกอร์ 

4. เปลี่ยนเขม็ใหม ่

จกัรท างานติดขดั 1. มีเศษด้ายติดอยูใ่นร่องจานกระสวย 1. ถอดด้ายบนและกระสวยออกมา หมนุวงล้อเดินหน้าและถอยหลงั ดงึ
เศษด้ายท่ีติดอยู่ออกมา และหยอดน า้มนัหลอ่ลื่นจกัรตามคูม่ือ 

 


