
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค ู่มือการใชจ้กัรเยบ็ผา้ 
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ขอแสดงความยนิดี  
 

  ส าหรับท่านที่ได้เป็นเจ้าของจักรเย็บผ้าซิงเกอร์รุ่นใหม่นี ้ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าต่ืนเต้น ที่จักรเย็บผ้าซิงเกอร์พร้อมจะน าท่านเข้าสู่การสร้างสรรค์งานตัดเย็บที่หลากหลาย ด้วยวิธีการเย็บ

ที่ง่ายและสะดวกสบายในแบบที่คณุต้องการ 

  ท่านจะได้พบกบัคณุสมบติัที่หลากหลาย และวิธีการใช้งานที่สะดวกสบายของจกัรเย็บผ้าเคร่ืองนี ้ได้จากคู่มือฉบบันี ้ซึง่จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการใช้จักรเย็บผ้าเคร่ืองนีอ้ย่างละเอียด และช่วยให้การ

สร้างสรรค์งานตดัเย็บของท่านเป็นเร่ืองง่ายและสะดวกสบายมากขึน้ 

  เพิ่อให้จักรเย็บผ้าซิงเกอร์ เป็นจักรเย็บผ้าที่คงคุณลกัษณะของความทันสมัย บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเคร่ืองหรืออุปกรณ์ตามที่ได้พิจารณาแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทซิงเกอร์ จ ากดั 

สงวนลขิสทิธ์ิ  © 2010 

เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิแต่เพียงผู้ เดียวในโลก 



 

 

ข้อควรระวังในการใช้ 

 ก่อนใช้จกัรเย็บผ้า ควรศึกษาถงึความปลอดภัยเบือ้งต้นและโปรดศึกษาคู่มือการใช้จกัรเย็บผ้านีก่้อนการใช้งาน 

อันตราย ‟ เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากไฟฟ้าช็อต 

1.  ไม่ควรเสยีบปลัก๊ทิง้ไว้ในขณะที่เคร่ืองไม่ใช้งาน 

2.  ควรถอดปลัก๊ทนัทีหลงัเลิกใช้งาน และทกุครัง้ก่อนท าความสะอาดเคร่ือง  

3.  ถอดปลัก๊ก่อนท าการเปลีย่นหลอดไฟสอ่งสว่าง หากต้องการเปลีย่นหลอดไฟใหม่ ควรเปลีย่นหลอดไฟที่มีขนาด 15 วตัต์  

ค าเตือน – เพื่อป้องกนัอนัตราย หรือการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออนัตรายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ใช้ : 
1. ควรใช้งานจักรเย็บผ้าตามค าอธิบายในคู่มือการใช้งาน และใช้อปุกรณ์เสริมตามที่ก าหนดไว้กบัเคร่ืองเท่านัน้  

2. เก็บคู่มือไว้ในที่เหมาะสม หรือไว้ใกล้ตวั หากมีการน าจกัรเย็บผ้าให้ผู้อื่นใช้ ควรน าสง่คู่มือการใช้งานให้ผู้อื่นด้วย 

3. ควรใช้จกัรเย็บผ้าในที่แห้ง หรือที่ๆ มีอุณหภูมิพอเหมาะ 

4. อย่าปลอ่ยให้เด็ก ผู้สงูอาย ุใช้งานจกัรเย็บผ้าโดยล าพงั  

5. เด็กอาย ุ8 ปีขึน้ไป คนพิการ ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้จักรเย็บผ้า ต้องได้รับการดแูลและให้ค าแนะน าจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  

6. ควรปิดสวิตช์เคร่ืองและถอดปลัก๊หลงัเลกิใช้งาน หรือเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ในขณะใช้เคร่ือง 

7. เด็กควรได้รับค าแนะน า เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานและการเก็บรักษาจกัรเย็บผ้า 

8. ควรกดปุ่ มปิดสวิตช์ให้อยู่ในต าแหน่ง “O” เมื่อท างานใกล้บริเวณเข็มจกัร เช่น การร้อยด้าย การเปลีย่นเข็ม การใสไ่ส้กระสวย หรือเปลี่ยนตีนกดผ้า หรืออปุกรณ์อื่น ๆ 

9. หลงัการใช้งาน ควรกดปุ่ มไปที่ต าแหน่งปิดเคร่ือง “O” และถอดปลัก๊ออก 



 

 

10. ถอดปลัก๊ออกก่อนทุกครัง้ เมื่อต้องการถอดฝาครอบจกัร หยอดน า้มนั หรือการปรับเปลีย่นอปุกรณ์ใด ตามคู่มือการใช้จกัรเย็บผ้า 

11. อย่าประกอบเคร่ืองหากปลัก๊หรือสายไฟช ารุดหรือจุ่มลงในน า้ ควรแจ้งศนูย์บริการใกล้บ้านเพื่อท าการซ่อมแซมทนัที  

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

13. ไม่ควรน าอปุกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ไว้บนเท้าเหยียบควบคุมความเร็ว 

14. ไม่ควรใช้จักรเย็บผ้าในที่ ๆ อากาศไม่ถ่ายเท เก็บรักษาจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงเท้าเหยียบควบคุมความเร็วให้พ้นจากฝุ่ นละอองภายนอกที่อาจเข้าไปสะสมภายในเคร่ืองได้ 

15. เท้าเหยียบควบคุมความเร็วแต่ละรุ่นใช้กบัพืน้ที่ที่ใช้กระแสไฟต่างกนั ดงัต่อไปนี ้4C-316B (110-120V) / 4C-326G (230V) / 4C-316C หรือ 4C-326C (220-240V) 

16. หากสายไฟและตวัปลัก๊ของเท้าเหยียบควบคุมความเร็ว ช ารุดเสยีหาย ควรแจ้งศนูย์บริการซิงเกอร์ ให้ท าการเปลีย่นหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

17. อยา่ให้นิว้มืออยู่ใกล้เข็ม หรือสว่นที่เคลือ่นไหวในขณะเย็บผ้าเพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายได้ 

18. ควรจบัที่ตวัปลัก๊ และอย่าถอดปลัก๊โดยการดึงที่บริเวณสายปลัก๊ ควรปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ทกุครัง้ เมื่อจกัรเย็บผ้าท างานไม่ปกติ 

19. ระดบัความดังเสยีงในการท างานปกติ อยู่ที่ระดบั 75 เดซิเบล 

20. ควรก าจดัจกัรเย็บผ้าเก่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

21. การก าจดัจกัรเย็บผ้าเก่าด้วยการฝัง การกลบ อาจเป็นอนัตรายต่อแหลง่น า้และสง่ผลเสยีต่อสขุภาพของผู้ใช้แหลง่น า้นัน้ ๆ ได้ 

22. เมื่อมีจกัรเย็บผ้าใหม่มาแทนที่ ผู้ขายปลกีควรเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าจดัจักรเย็บผ้าที่ไม่ใช้แล้ว 

โปรดปฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี 

หากมีปัญหาในการใชเ้คร่ือง กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการหรือร้านซิงเกอร์ใกลบ้า้นท่าน 

จกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์ รุ่น 8280 เป็นผลิตภณัฑส์ าหรับใชง้านในบา้นเท่านั้น 
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ส่วนประกอบที่ส าคัญ 

1.   ปุ่ มปรับความตงึหย่อนด้าย 

2.   ปุ่ มปรับแรงกดของตีนกดผ้า 

3.   คนักระตกุด้าย 

4.   ท่ีตดัด้าย 

5.   ตีนกดผ้า 

6.   แป้นฟัน 

7.   ฐานจกัรแบบถอดออกได้/กลอ่งเก็บอปุกรณ์ 

8.   คนับงัคบัเย็บถอยหลงั 

9.   ปุ่ มกรอด้าย 

10. ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ 

11. ปุ่ มเลือกลวดลาย 
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ส่วนประกอบที่ส าคัญ 

12. หลกัด้ายแนวนอน 

13. แกนกรอด้าย 

14. วงล้อ 

15. สวิตช์ปิดเปิดเคร่ืองและหลอดไฟสอ่งสวา่ง 

16. เต้าเสียบสายไฟ 

17. ชดุน าสง่ด้าย กรอด้ายเข้าไส้กระสวย 

18. ชดุน าสง่ด้ายบน 

19. ฝาครอบหน้าปิดหวัจกัร 

20. หหิูว้แบบพบัเก็บได้ 

21. คนัยกตีนกดผ้า 

22. เท้าเหยียบควบคมุความเร็ว 

23. สายไฟ 
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อุปกรณ์ต่าง ๆ 
อุปกรณ์มาตรฐาน  

a. ตีนกดผ้าทัว่ไป 

b. ตีนกดผ้าติดซิป 

c. ตีนกดผ้าส าหรับท ารังดมุ 

d. ตีนกดผ้าส าหรับติดลกูกระดมุ 

e. ไขควงเอนกประสงค์รูปตวัแอล L 

f. ที่เลาะตะเข็บและแปรงปัดฝุ่ น 

h. เข็มจกัร 

i. ไส้กระสวยจ านวน 3 อนั 

j. ที่กะระยะในการเย็บ 

k. แป้นครอบฟันส าหรับปัก ชนุ หรือติดลกูกระดุม 

l. ที่กัน้หลอดด้าย 

อุปกรณ์เสริมพเิศษ (อปุกรณ์เสริมพิเศษ ทัง้ 6 ชิน้นีไ้มไ่ด้มาพร้อมกบัจกัรเยบ็ผ้า หากต้องการสัง่ซือ้สามารถติดตอ่ร้าน/สาขาซิงเกอร์ ซิงเกอร์ฮอตไลน์ 0-818-404-555 หรือตวัแทน
จ าหน่ายทัว่ประเทศ) 

m. ตีนกดผ้าส าหรับเย็บผ้าบุ / ฝีเข็มตรง /งานควิลต์ 

n. ตีนกดผ้าส าหรับซิกแซ็กริมผ้า 

o. ตีนกดผ้าส าหรับม้วนริม 

p. ตีนกดผ้าส าหรับสอยริมผ้า 

q. ตีนกดส าหรับเย็บผ้าซาติน 

r. ตีนกดผ้าส าหรับปะชนุ/ปัก
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การใส่ฐานจกัรแบบถอดออกได้ 

จบัฐานจกัรแบบถอดออกได้ในแนวนอน และดนัฐานจกัรไปตามลกูศรตามรูปประกอบ (1) 
 

ด้านในของฐานจกัรสามารถใช้เป็นท่ีเกบ็อปุกรณ์ 

หากต้องการเปิดฝา ให้ดงึฝาลงมาดงัรูปประกอบ (2) 
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การต่อสายไฟเม่ือเร่ิมใช้งาน 

เช่ือมตอ่สายไฟจกัรเย็บผ้ากบัเต้าเสยีบดงัรูปประกอบ (1) 

จกัรเย็บผ้ารุ่นนีใ้ช้ปลัก๊แบบ 2 ขัว้ควรเลือกใช้เต้าเสียบให้พอดีกบัปลัก๊ ตามรูปภาพ (2) 

ข้อควรระวัง  

ถอดปลัก๊ทกุครัง้เมื่อไมไ่ด้ใช้งานจกัรเย็บผ้า 

 

เท้าเหยียบควบคุมความเร็ว เป็นอปุกรณ์ควบคมุความเร็วในการเดินจกัรโดยเหยียบตามลกูศรดงั 

ภาพประกอบ (3) 

ข้อควรระวัง  

ถอดปลัก๊ทกุครัง้เมื่อไมไ่ด้ใช้งานจกัรเย็บผ้า 

 

เท้าเหยียบควบคมุความเร็วแตล่ะรุ่นใช้กบัพืน้ท่ีท่ีใช้กระแสไฟตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

4C-316B (110-120V) / 4C-326G (230V) / 4C-316C หรือ 4C-326C (220-240V) ผลิตโดย 

MATSUSHITA ELECTRIC (TAIWAN) CO., LTD. 

 

ไฟแสดงการท างาน 

กดสวิตช์ไฟ (A) เป็น “ | ” เพ่ือเปิดเคร่ืองและไฟสอ่งสวา่ง 

 

  

ตรวจสอบขัว้ปลัก๊ให้พอดีกบัเต้าเสยีบ 

ตวัน าไฟฟ้าลงดิน 
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การเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่าง 

ถอดปลัก๊ออกจากเต้าเสียบก่อนทกุครัง้ท่ีมกีารเปลีย่นหลอดไฟสอ่งสวา่ง 

เปลี่ยนหลอดไฟด้วยหลอดไฟชนิดเดยีวกนั โดยมกี าลงัไฟ 10 วตัต์ส าหรับพืน้ท่ีท่ีใช้ไฟ 

110-120V หรือ 15 วตัต์ ส าหรับพืน้ท่ีท่ีใช้ไฟ 220-240V 

- คลายสกรู (A) ออกมาดงัรูปประกอบ (1) 

- ถอดฝาครอบหวัจกัร (B) ออกมา 

- หมนุหลอดไฟหลอดเก่าออกและติดตัง้หลอดไฟหลอดใหมแ่ทน หมนุเกลยีวให้แน่น 

   ตามต าแหน่ง (C) ดงัรูปประกอบ (2) 

- ใสฝ่าครอบหวัจกัรและขนัสกรูให้แน่น 

 

หากมีปัญหาในการเปลี่ยนหลอดไฟ กรุณาติดตอ่ศนูย์บริการซิงเกอร์ หรือตวัแทนจ าหน่าย
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คันบังคับตนีกดผ้าสองขัน้ตอน 

เมื่อเย็บผ้าหลายชัน้หรือผ้าหนา สามารถยกตนีกดผ้าให้อยู่ในต าแหน่งสงูขึน้ได้ 2 ขัน้ตอน  

(ในต าแหน่ง A) ให้เหมาะสมกบัขนาดของผ้าท่ีใช้เยบ็ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับแรงกดของตีนกดผ้า 

แรงกดของตีนกดผ้าได้รับการตัง้คา่ไว้แล้วและไมจ่ าเป็นต้องปรับแรงกดตามชนิดของผ้า (เนือ้บาง-หนา)  

อย่างไรก็ตาม หากต้องการปรับแรงกดของตีนกดผ้า ให้หมนุสกรูปรับแรงกดด้วยเหรียญ (ตามภาพ)  

ส าหรับการเย็บผ้าเนือ้บางมากๆ ให้คลายสกรูปรับแรงกดทวนเขม็นาฬิกา (-) 

และส าหรับผ้าเนือ้หนา ให้ขนัสกรูตามเขม็นาฬิกาให้แน่น (+) 
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การตดิตัง้ที่ยดึตนีกดผ้า 

ยกหลกัตีนกดผ้า (a) ขึน้ ใสท่ี่ยึดตีนกดผ้า (b) และขนัน็อตให้แนน่ดงัรูปประกอบ (1)  

 

การใส่ตีนกดผ้า 

เลื่อนท่ียดึตีนกดผ้าในต าแหนง่ (b) ลงมา จนกระทัง่ร่อง (c) อยู่เหนือแกนยึดชองตีนกดผ้า 

พอดีตามรูปท่ี (2) ยกคนัปรับตนีกดผ้า (e) ขึน้ และปรับท่ียึดตีนกดผ้าในต าแหน่ง (b)ลง 

เพ่ือติดเข้ากบัตีนกดผ้าท่ีต าแหน่ง (d) ตีนกดผ้า (f) จะงบัตดิกบัท่ียึดโดยอตัโนมตั ิ

 

การถอดตีนกดผ้า 

ยกตีนกดผ้าขึน้ ตามรูปท่ี (3) และ 

ยกท่ียดึตีนกดผ้า (e) ขึน้ ตีนกดผ้าจะคลายออกจากท่ียึด 

 

การใส่ท่ีกะระยะในการเยบ็ 

ติดท่ีก าหนดต าแหน่งในการเย็บ (g) ลงในช่องดงัรูปประกอบ (4 

เพ่ือใช้ในการกะระยะในต าแหน่งท่ีต้องการเย็บ เช่น ตะเขบ็ หรือ รอยพบั รอยจีบ 

 

ข้อควรระวัง  

ปิดสวิตช์ไฟ (“O”) ทกุครัง้ก่อนจะมีการปรับเปลีย่นอปุกรณ์ใดๆในเคร่ือง 

  

  

8 



 

 

 

การกรอด้ายเข้าไส้กระสวย 

การกรอด้ายนัน้ควรจะปฏิบตักิ่อนการร้อยด้ายท่ีเขม็จกัร โดยมีวิธีดงันี ้  

- ใสห่ลอดด้ายและท่ีกัน้หลอดด้ายขนาดเลก็หรือใหญ่บนหลกัด้ายตามรูปท่ี (1 และ 2) 

- คล้องด้ายในทิศทางทวนเขม็นาฬิการอบปุ่ มบงัคบัความตงึหย่อนด้ายตามรูป (3) 

- ร้อยด้ายผา่นรูด้านในไส้กระสวยออกทางด้านบนและวางลงบนหลกักรอด้าย (4) 

- ดนัไส้กระสวยไปทางด้านขวาตามรูป (5) 

- และจบัปลายด้ายเอาไว้ตามรูป (6) 

- ดงึด้ายตามรูป (6) และพร้อมเดินเคร่ืองโดยกดเท้าเหยียบควบคมุความเร็ว 

เพ่ือกรอด้ายตามรูป (7) เมื่อด้ายเตม็ไส้กระสวยแล้วท่ีกรอด้ายจะหยดุเองโดยอตัโนมตัิ 

- ตดัปลายด้ายออกตามรูป (8) 

- และดนัไส้กระสวยไปทางซ้าย (9) และน าไส้กระสวยออก 

 

หมายเหตุ :  

เมื่อเคร่ืองก าลงักรอด้ายในกระสวยอยูน่ัน้ จกัรเย็บผ้าจะไมท่ างาน 

และวงล้อจกัรจะไมห่มนุ หากต้องการเยบ็ผ้าตอ่ให้ดนัแกนชดุกรอด้ายไป 

ยงัต าแหน่งด้านซ้ายเพ่ือเข้าสูก่ารเย็บปกติ
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การใส่ไส้กระสวย 

เมื่อใสห่รือถอดกระสวย จะต้องยกเขม็ให้อยูต่ าแหน่งสงูสดุทกุครัง้และปฏิบตัิดงันี ้

- ถอดฐานจกัรออก จากนัน้ให้เปิดฝาพบัตามลกูศรในรูปท่ี (1) 

- คลายสลกัโดยจบัท่ีต าแหนง่ a ตามรูปประกอบเพ่ือดงึกระสวยออกมาจากแกน (2)  

- ถือกระสวยไว้ด้วยมือ 1 ข้าง ดงึด้ายออกมมาจากไส้กระสวยประมาณ 10 ซม.  

  จากนัน้ ใสไ่ส้กระสวยโดยท่ีด้ายจะต้องหมนุออกมาตามเขม็นาฬิกา (ตามลกูศร)  

  ในรูปท่ี (3) 

- ดงึด้ายออกมาผา่นช่องบากท่ีกระสวยและผา่นมายงัด้านลา่งของสปริงปรับความตงึ 

  หย่อน ตามรูปท่ี (4) 

- ดงึสลกัท่ีกระสวยออกมาตามรูปท่ี (5) 

- ใสก่ระสวยเข้าไปในจานกระสวยตามรูป (6) โดยตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ใสต่วักระสวย 

  เข้าลอ็คแล้ว ปลอ่ยสลกัท่ีจบัไว้ออก เพ่ือลอ็คตวักระสวยให้เข้าท่ี 

 

ข้อควรระวัง 

ปิดสวิตช์ไฟ (“O”) ทกุครัง้ก่อนใสห่รือเปลีย่นไส้กระสวย 
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การใส่และเปล่ียนเขม็ 

ควรเปลี่ยนเขม็เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเขม็สกึและการเย็บผ้ามปัีญหา 

และเพ่ือให้การเยบ็ผ้ามีประสิทธิภาพสงูสดุ ควรใช้เขม็จกัรแท้ของซิงเกอร์ 

 

- คลายสกรูยดึเขม็ในต าแหน่ง (A) ตามรูปภาพท่ี (1) 

- หนัด้านแบนของเขม็จกัรไปทางด้านหลงัตามรูป (B) 

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

 

ข้อควรระวัง 

ปิดสวิตช์ไฟ (“O”) ทกุครัง้ ก่อนท าการเปลีย่นเขม็  

 

เขม็จกัรต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ตามรูปภาพท่ี (2) 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้กบัเขม็จกัร  

- เขม็จกัรคดงอ (A) 

- เขม็จกัรท่ือ (B) 

- เขม็จกัรเสยีหาย บ่ิน หรือ หกั (C) 
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การร้อยด้ายบน 

การร้อยด้ายบนเป็นวิธีท่ีจะต้องปฏิบตัิก่อนการเยบ็ผ้า การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้

ต้องท าให้ถกูต้อง เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาใดๆ ในการเยบ็ 

- เร่ิมต้นด้วยการเลื่อนเขม็ให้อยู่ต าแหน่งสงูสดุ โดยการหมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั (ทวนเขม็นาฬิกา) 

  ตามรูป (1)  และยกตนีกดผ้าขึน้เพ่ือคลายปุ่ มปรับความตงึหย่อนด้าย  

  หมายเหตุ  เพ่ือความปลอดภยั ควรปิดสวิตช์เคร่ืองก่อนการร้อยด้าย 

- ยกหลกัด้ายขึน้ ใสห่ลอดด้ายพร้อมกบัท่ีกัน้หลอดด้ายดงัรูปประกอบ (2) ส าหรบัหลอดด้ายท่ีเลก็  

  ให้ใช้ท่ีกัน้หลอดด้ายอนัท่ีเลก็กวา่โดยใสใ่ห้ชิดหลอดด้ายเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ด้ายพนักนั 

- ดงึด้ายออกจากหลอดด้ายแล้วไปยงัท่ีน าสง่ด้ายด้านบน จากนัน้ดงึด้ายผา่นสปริงปรับความ 

  ตงึด้ายดงัตามรูปประกอบ (3) 

- ดงึด้ายลงมาทางด้านขวาของท่ีน าสง่ด้ายทางแนวตัง้ จากนัน้ให้คล้องด้ายขึน้มาทางด้าน 

  ซ้ายตามรูป (4)  ระหวา่งนัน้ควรจบัด้ายบริเวณกึ่งกลางระหวา่งช่องผา่นด้ายและหลกัด้าย 

- น าสง่ด้ายจากด้านขวาผา่นมายงัด้านซ้ายเข้าคนักระตกุด้ายและดงึด้ายลงมาด้านลา่งตาม 

   รูป (5)   

- น าสง่ด้ายลงมาแนวตัง้ และผา่นด้ายเข้าท่ีสง่ด้ายและร้อยด้ายเข้าตาเขม็จากด้านหน้าไปด้านหลงั 

  ตามรูป (6)  

- ดงึด้ายให้พ้นตาเขม็ไปทางด้านหลงัยาวประมาณ 6-8 นิว้ และตดัด้ายด้วยท่ีตดัด้ายท่ีติดอยู่ตรงหวัจกัร 

  ตามรูป (7) 
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การปรับความตงึหย่อนด้าย 

 ความตงึหย่อนของด้ายถือเป็นสว่นส าคญั การปรับความตงึของด้ายมากเกินไปเป็นสาเหตทุ าให้ 

ตะเขบ็ยน่ แก้ไขโดยการหมนุปรับความตงึหย่อนไปยงัหมายเลขท่ีน้อยลง หรือหากปรับด้ายหย่อนมากเกิน 

ไปจะท าให้ฝีเขม็หลวมและเป็นห่วง แก้ไขโดยการหมนุปรบัไปยงัตวัเลขท่ีสงูขึน้ 

การปรับความตึงหย่อนด้ายด้านล่าง (รูปหมายเลข 1) 

โดยปกติความตงึหย่อนด้านลา่งถกูตัง้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้ว จึงไมม่ีความ 

จ าเป็นต้องปรับความตงึหย่อนด้ายลา่ง ส าหรับการทดสอบความตงึด้ายในกระสวยให้น ากระสวยจกัรและ 

ไส้กระสวยออกมา และถือด้ายท่ีออกจากไส้กระสวย จากนัน้เหว่ียงหนึ่งหรือสองที หากความตงึเหมาะสม 

ด้ายจะม้วนออกประมาณ 1 หรือ 2 นิว้ หากความตงึด้ายแน่นเกินไปด้ายจะไมค่ลายออก หากความตงึ 

ด้ายหย่อนเกินไปด้ายจะคลายออกมามากเกิน การปรับความตงึหย่อนด้ายด้านลา่งให้หมนุสกรูขนาดเลก็ 

ท่ีอยู่ข้างกระสวย โดยหมนุทวนเขม็นาฬิกาเพ่ือให้ด้ายหยอ่น และหมนุตามเขม็นาฬิกาเพ่ือให้ด้ายตงึขึน้ 

การปรับความตึงหย่อนด้ายบน (รูปหมายเลข 2) 
โดยปกติระดบัความตงึหย่อนด้ายก าหนดไว้ท่ีหมายเลข “4” แตห่ากต้องการเพ่ิมความตงึด้ายให้หมนุท่ี 

ปรับไปยงัหมายเลขท่ีมากขึน้ หากต้องการลดความตงึของด้ายให้หมนุท่ีปรับไปยงัหมายเลขท่ีน้อยลง 

A. ความตงึหย่อนของด้ายส าหรับการเย็บฝีเขม็ตรงตามปกต ิ

B. หากความตงึด้ายส าหรับฝีเขม็ตรงหย่อนเกินไป ให้หมนุท่ีปรับไปยงัหมายเลขท่ีมากขึน้ 

C. หากความตงึด้ายส าหรับฝีเขม็ตรงแน่นเกินไป ให้หมนุท่ีปรบัไปยงัหมายเลขท่ีน้อยลง 

D. ปรับความตงึด้ายปกติส าหรบัการเย็บฝีเขม็ซิกแซ็กและการเย็บประดิษฐ์ตกแตง่ลวดลาย 

ความตงึหย่อนด้ายท่ีถกูต้องจะท าให้ฝีเขม็และตะเขบ็เรียบสม ่าเสมอดสูวยงาม 
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หมายเหตุ 

- การตัง้คา่ความตงึหย่อนด้ายท่ีเหมาะสมมีความส าคญัตอ่การเย็บชิน้งานให้ออกมาสวยงาม 

- ระดบัความตงึหย่อนด้ายท่ีเหมาะสมมีความแตกตา่งกนัไปตามประเภทของฝีเขม็ ด้าย หรือชนิดของผ้า 

- ในการหาระดบัความตงึหย่อนด้ายท่ีเหมาะสม (ฝีเขม็ท่ีเหมือนกนัทัง้ด้านบนและด้านลา่ง) โดยปกติแล้วจะทดสอบการตัง้คา่ท่ีเหมาะสมจากการเย็บฝีเขม็ตรงเท่านัน้ 

- ร้อยละ 90 ของการเย็บจะใช้คา่ความตงึหย่อนด้ายท่ีเหมาะสม อยู่ระหวา่งหมายเลข 3 - 5 

- ส าหรับการเย็บฝีเขม็ซิกแซ็กและการเยบ็ตกแตง่ลวดลาย ความตงึหย่อนด้ายควรจะน้อยกวา่ความตงึหย่อนด้ายในการเย็บฝีเขม็ตรง 

- เมื่อต้องการให้ฝีเขม็เย็บตกแตง่ลวดลายเรียบสวยและไมเ่ป็นปม ขณะเย็บด้ายบนจะอยู่ด้านลา่งของผ้า 
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การเกี่ยวด้ายจากตวักระสวย (การน าส่งด้ายล่าง) 

เมื่อกรอด้ายเข้าไส้กระสวย และร้อยด้ายไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเก่ียวด้ายลา่งผา่นรูแป้นฟันขึน้มา 

- จบัปลายด้ายบนไว้ด้วยมือซ้าย และคอ่ย ๆ หมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั (ทวนเขม็นาฬิกา) 

ตามรูป (1) เพ่ือให้เขม็ผา่นลงในรูช่องแป้นฟัน 

- หมนุวงล้อจกัรตอ่ไปเร่ือยๆ และจบัปลายด้ายบนไว้จนกระทัง่เขม็เลื่อนขึน้มาอยู่ข้างบน 

แป้นฟันตามรูป (2) และเก่ียวด้ายลา่งขึน้มาในลกัษณะเป็นห่วง ใช้นิว้มือบีบห่วงด้ายลา่ง 

เพ่ือดงึปลายด้ายลา่งขึน้มา 

- ดงึด้ายบนและด้ายลา่งรวมกนัไว้ทางด้านหลงัและให้อยูใ่ต้ตีนกดผ้าตามรูป (3) 
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การเยบ็ย า้ถอยหลัง 

เพ่ือให้ตะเขบ็ของฝีเขม็เร่ิมต้นและสิน้สดุการเย็บแนน่ขึน้ ให้กดคนับงัคบัเยบ็ถอยหลงั (A) ลง 

เย็บย า้ฝีเขม็ถอยหลงั 2-3  ฝีเขม็ จากนัน้ให้ปลอ่ยคนับงัคบัเย็บถอยหลงัขึน้ จกัรเย็บผ้าจะเย็บ 

เดินหน้าตามปกต ิ

 

การเล่ือนผ้าออกจากตีนกดผ้า 

หมนุวงล้อจกัรเข้าหาตวั (ทวนเขม็นาฬิกา) เพ่ือยกเขม็ขึน้ไปยงัต าแหน่งสงูสดุ  

แล้วยกตีนกดผ้าขึน้และน าผ้าออกไปทางด้านหลงัตนีกดผ้า ตามรูป (2) 

 

การตัดด้าย 

ดงึด้ายบนและด้ายลา่งไปทางข้างหลงัตีนกดผ้า และน าด้ายไปยงัด้านข้างของฝาครอบหวัจกัร 

เพ่ือไปยงัท่ีตดัด้ายต าแหน่ง (B) ดงึด้ายลงเพ่ือตดัด้าย ตามรูป (3) 
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การเลือกใช้เขม็ ผ้า และด้ายที่เหมาะสม 
ค าแนะน าในในการเลือกเขม็ ผ้า และด้าย 

 เลือกเขม็และด้ายให้เหมาะกบัชนิดของผ้าท่ีจะเย็บ ตารางนีแ้สดงถึงข้อแนะน าเชิงปฏิบตัใินการเลือกเขม็และด้าย ให้ใช้ตารางนีใ้นการอ้างอิงก่อนการเย็บทกุครัง้และให้แน่ใจ

วา่ด้ายท่ีเขม็และด้ายท่ีไส้กระสวยเป็นขนาดและชนิดเดียวกนั 

หมายเหต:ุ เขม็ท่ีใช้ควรเป็นของซิงเกอร์เท่านัน้ ไมค่วรใช้เขม็จกัรปลอมหรือเข็มท่ีผลิตจากโรงงานอ่ืน บริษัทฯ ไมแ่นะน าให้ใช้เส้นใยกนัน า้หรือใยโลหะ เพราะเส้นใยโลหะจะลด

ประสิทธิภาพของการเยบ็และอาจมีชิน้สว่นของเส้นใยติดอยู่ในจกัรเย็บผ้า 

 

ขนาดเขม็เบอร์ ผ้า ด้าย 
9-11 (70-80) ผ้าคอตตอนเนือ้บาง ผ้าวอยล์ ผ้าเซิร์จ ผ้าไหม ผ้ามสัลิน ผ้าไควน่า ผ้าสอง

หน้า ผ้าคอตตอนถกั ผ้าถกั ผ้าเจอร์ซ่ีส์ ผ้าแพร ผ้าทอโพลีเอสเตอร์ ผ้าส าหรับ
เสือ้เชิต้และเสือ้สตรี  

ด้ายชนิดบาง ท่ีท าจากคอตตอน ไนลอน โพลเีอสเตอร์ หรือโพลเีอสเตอร์หุ้มด้วย
คอตตอน 

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

ด้ายสว่นใหญ่ท่ีจ าหน่ายทัว่ไปจะมีขนาดปานกลางและเหมาะส าหรับผ้าและ
ขนาดเขม็เหลา่นี ้ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ ให้ใช้ด้ายโพลเีอสเตอร์กบัผ้าใย
สงัเคราะห์และใช้ด้ายคอตตอนกบัผ้าขนสตัว์ธรรมชาติ  มกัใช้ด้ายชนิดเดียวกนัใน
การเย็บผ้าทัง้ผืน 

14 (90) ผ้าคอตตอนเนือ้ปานกลาง ผ้าขนสตัว์ ผ้าถกัเนือ้หนา ผ้าขนหน ูผ้าเดนิม 
16 (100) ผ้าใบ ผ้าขนสตัว์ ผ้าควิลต์และผ้าเตน็ท์ก ผ้าเดนิม ผ้าบทุ าเบาะ (เนือ้บางถงึ

ปานกลาง) 
18 (110) ผ้าขนสตัว์เนือ้หนา ผ้าคลมุกนัหนาว ผ้าบทุ าเบาะ หนงัและไวนิลบางชนิด ด้ายเนือ้หนา ด้ายส าหรบัเยบ็พรม หมายเหต:ุ ปรับแรงกดของตีนกดให้มากขึน้ 

ข้อส าคัญ  เลือกใช้ขนาดเขม็ให้เหมาะสมกบัขนาดด้ายและเนือ้ของผ้า 
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การเลือกเขม็และผ้า 

เขม็ รายละเอียด ชนิดของผ้า 
ซิงเกอร์ 2020 เขม็มาตรฐาน ขนาดมีตัง้แตเ่บอร์ 9 (70) ถึง 18 (110) ผ้าทอด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผ้าคอตตอน ผ้าไหม ไมแ่นะน าให้ใช้กบัผ้าถกัสองชัน้ 
ซิงเกอร์ 2045 เขม็ปลายมนกลม เขม็ปัก ขนาดมีตัง้แต ่9 (70) ถึง 18 (110) ผ้าทอด้วยเส้นใยธรรมชาติและผ้าใยสงัเคราะห์ ผ้าผสมโพลเีอสเตอร์ 

ผ้าโพลเีอสเตอร์ ผ้าถกัชัน้เดียวและสองชัน้ ผ้าขนสตัว์ถกั ผ้าไลครา ผ้าส าหรับท าชดุวา่ย
น า้ ผ้ายืด 

ซิงเกอร์ 2025 เขม็คู ่ ผ้าถกัและผ้ายืด 
ซิงเกอร์ 2032 เขม็เยบ็หนงั ขนาดมีตัง้แต ่12 (80) ถึง 18 (110) ผ้าหนงั ไวนิล ผ้าบทุ าเบาะ (เขม็ชนิดนีจ้ะมีรูเขม็ท่ีเลก็กวา่เขม็มาตรฐาน) 

ข้อควรทราบส าหรับเขม็คู่ 

1. สามารถใช้เขม็คูก่บังานทัว่ไปหรืองานตกแตง่ 

2. เมื่อเย็บเขม็คู ่ควรปรับความกว้างฝีเขม็ไมน้่อยกวา่ “3” 

หมายเหตุ: 

1. การเย็บชิน้งานท่ีสวยงามนัน้ ควรใช้เขม็จกัรซิงเกอร์ของแท้ทกุครัง้ 

2. ควรเปลี่ยนเขม็อย่างสม ่าเสมอ โดยเปลี่ยนเขม็ทกุครัง้ท่ีเยบ็ผ้าเสร็จชิน้งานหนึ่ง หรือทกุครัง้ท่ีเขม็หกัหรือฝีเขม็กระโดด 

18 



 

 

 

การเลือกลวดลายของฝีเขม็ตกแต่ง 

หากต้องการเลือกลาย ให้หมนุปุ่ มเลือกลวดลาย (C)  โดยปุ่ มเลือกลวดลายสามารถหมนุเปลี่ยน 

เลือกลวดลายได้ 2 ทิศทาง ทัง้แบบตามเขม็และทวนเขม็นาฬิกา 

 

a. คนับงัคบัเยบ็ถอยหลงั 

b. ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ 

c. ปุ่ มเลือกลวดลาย 
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การเยบ็ฝีเขม็ตรงและต าแหน่งเขม็ 

เร่ิมต้นเย็บด้วยการปรับตัง้จกัรเยบ็ผ้าให้อยูใ่นต าแหน่งส าหรับการเย็บฝีเขม็ตรง เลือกต าแหน่งเขม็ท่ีต้องการ  

จากต าแหน่งตรงกลางหรือต าแหน่งทางด้านขวา 
 

การปรับความยาวฝีเขม็ด้วยปุ่ มปรบัความยาวฝีเขม็ท่ีเหมาะสมควรปรับตามชนิดของผ้า หากผ้า ด้าย และเขม็ 

หนามากเท่าไหร่ ฝีเขม็ก็ควรจะยาวขึน้เท่านัน้ ส าหรบัผ้าเนือ้บาง ความยาวฝีเขม็ควรจะอยู่ท่ีเบอร์ “1” หรือ “2” 

การเย็บจบัจีบให้ปรับความยาวฝีเขม็ตรงท่ีหมายเลข “4”   

 

การเย็บด้วยเขม็คู ่ควรเลือกต าแหน่งเขม็ตรงกลาง  

 

หมายเหตุ: 

ควรวางผ้าท่ีต้องการเยบ็ใต้ตนีกดผ้า โดยให้ริมขอบผ้าอยูใ่นแนวขนานกบัตะเขบ็ท่ีต้องการเยบ็ตามแนวของแป้นฟัน 

หลงัจากเลือกต าแหน่งเขม็และวางผ้าเรียบร้อยแล้ว ให้ปรบัตีนกดผ้าให้ต ่าลง แล้วใช้ปลายเท้าเหยียบบนเท้าเหยียบ 

ควบคมุความเร็วเพ่ือเร่ิมต้นท าการเย็บ 
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การเยบ็ฝีเขม็ซิกแซ็ก 
หมนุปุ่ มปรบัลวดลายไปยงัลายซิกแซ็ก “  ” 
การหมนุปุ่ มปรับลวดลายจะเป็นการเพ่ิมหรือลดความกว้างของฝีเขม็ซิกแซ็ก 
 
การเลือกปุ่มปรับความยาวฝีเขม็เม่ือต้องการเยบ็ฝีเขม็ซกิแซก็ 
ความถ่ีของฝีเขม็ซิกแซ็กจะเพ่ิมขึน้เมื่อตัง้คา่ความยาวฝีเขม็ใกล้หมายเลข “0” 
ฝีเขม็ซิกแซ็กโดยทัว่ไปจะอยู่ท่ี “2.5” หรือน้อยกวา่นัน้ 
ฝีเขม็ซิกแซ็กท่ีชิดกนัมาก (ติดกนั) อาจเรียกอีกอย่างหนึง่วา่ ฝีเข็มซาติน
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ฝีเขม็สอยริมผ้า/ฝีเขม็ขลิบริมผ้า 

ใช้ส าหรับการสอยริมผ้า สอยชายผ้ามา่น ชายขากางเกง ชายกระโปรง และอ่ืนๆ 

 ส าหรับการสอยตะเขบ็ให้แน่น 

 ส าหรับการเย็บตะเขบ็และการขลิบริมผ้าบนผ้าบาง 

 

หมายเหตุ: ควรทดลองเยบ็บนผ้าตวัอย่างก่อนเย็บจริง เพ่ือให้เกิดความช านาญ 

 

-  พบัชายผ้าบริเวณท่ีต้องการเย็บเข้ามาตามความกว้างท่ีต้องการ กลบัผ้าเอาด้านในออกขึน้มา 

ทบกนัตามรูป (1)  โดยให้ขอบผ้าด้านขวาอยูห่่างจากบริเวณท่ีต้องการเย็บสอยประมาณ 

 5 มม. (1/5”)  
 

- เร่ิมต้นเยบ็ช้าๆ บนรอยผ้าท่ีพบัไว้ หากเขม็จกัรเยบ็ไมต่รงกบัรอยผ้าท่ีพบัไว้ ให้ปรับความกว้างฝีเขม็ 

ให้เหมาะสม หลงัจากนัน้ปรับแนวเยบ็แล้วเยบ็ลงบนผ้าช้า ๆ ตามแนวตะเขบ็ผ้าท่ีได้ก าหนดไว้ (2)  

 

- พลิกกลบัด้านหลงัท่ีเยบ็ตะเขบ็ไว้ จะเห็นฝีเขม็สอยบนผ้า  
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การเยบ็ตดิลูกกระดุม 

- ใสแ่ป้นครอบฟันจกัรส าหรับส าหรับการเย็บตดิลกูกระดมุ ตามรูป (1)  

- เปลี่ยนตีนกดผ้าเป็นตนีกดผ้าส าหรบัเย็บติดลกูกระดมุ ตามรูป (2) 

- วางผ้าลงใต้ตีนกดผ้า วางกระดมุลงบนต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไว้ จากนัน้ลดตีนกดผ้าลงมา 

- หมนุปุ่ มเลือกลวดลายไปท่ีต าแหน่งฝีเขม็ซิกแซ็ก ตามรูป เพ่ือเลือกฝีเขม็ซิกแซ็กท่ีมีความกว้างฝีเขม็ 

  สมัพนัธ์กบัขนาดของลกูกระดมุ   

- หมนุวงล้อ เพ่ือตรวจเช็คให้แนใ่จวา่ เขม็ปักลงรูกระดมุขวาและรูกระดมุซ้ายอย่างถกูต้อง 

  (ปรับความกว้างของฝีเขม็ตามระยะห่างของรูกระดมุ) หลงัจากนัน้จึงคอ่ย ๆ เย็บช้าๆ ลงบน 

  กระดมุประมาณ 10 ฝีเขม็ 

- จบัปลายด้ายไปด้านหลงัของผ้า แล้วใช้มือผกูปลายด้ายเข้ากบักระดมุให้แน่น 

- หากไมต้่องการให้ด้ายตงึเกินไป ให้สอดเขม็คัน่ระหวา่งรูกระดมุท่ีเขม็จะปักลงและเย็บตามรูป (3)   

- ส าหรับกระดมุท่ีมี 4 รู ให้เย็บลงในรูกระดมุ 2 รูแรกเสียกอ่น จากนัน้คอ่ย ๆ เลื่อนไปเย็บใน 2 รูกระดมุท่ี 

  เหลือตอ่ไป  
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การเยบ็รังดุม 4 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนการเยบ็ 

1. ถอดตีนกดผ้าแบบอเนกประสงค์ออก และใสต่ีนกดผ้าส าหรับเย็บรังดมุเข้าไปแทนท่ี 

2. วดัเส้นผา่นศนูย์กลางและความหนาของเมด็กระดมุท่ีจะใช้ติด และเย็บย า้ตะเขบ็ประมาณ  

0.3 ซม. (1/8”) ส าหรับแถบรังดมุ จากนัน้ท าเคร่ืองหมายขนาดของรังดมุท่ีจะเย็บบนผ้า 

3. วางผ้าใต้ตีนกดผ้า ยกตนีกดผ้าลงโดยให้จดุกึ่งกลางของตนีกดผ้าตรงกบักึ่งกลางของรังดมุท่ีท า 

  เคร่ืองหมายไว้บนผ้า 

4. ปรับปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็เป็น “  ” เพ่ือปรับความถ่ีของฝีเขม็ และทดลองเย็บรังดมุบน 

ผ้าตวัอย่างก่อนการเย็บ 

5. เย็บรังดมุ 4 ขัน้ตอน โดยปรับปุ่ มเลือกลวดลายฝีเขม็เพ่ือชว่ยเย็บรังดมุ จากขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 4 ตาม 

ล าดบั ไมค่วรเย็บย า้ในขัน้ตอนท่ี 2 และ 4 หลายฝีเขม็ ใช้ท่ีเลาะตะเขบ็และตดัปลายรงัดมุให้เรียบร้อย 
 

ข้อแนะน า 

- การปรับความถ่ีของฝีเขม็ขึน้อยู่กบัชนิดของผ้า 

- การปรับความตงึหย่อนด้ายบนทีละน้อยจะช่วยให้รังดมุสวยงามย่ิงขึน้ 

- ใช้แผน่รองผ้าส าหรบัการเย็บรังดมุผ้ายืดหรือผ้าเนือ้บาง 

- ควรใช้ด้ายเส้นหนาหรือเชือกส าหรับผ้ายืดหรือผ้าถกั 

- ควรเย็บซิกแซ็กบนด้ายเส้นหนาหรือเชือกตามรูปท่ี (5) 
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การเยบ็ซิปและกุ๊นเชอืก 

ตัง้คา่จกัรเย็บผ้าตามรูปประกอบ ปรบัปุ่ มปรับลวดลายไปยงัลายฝีเขม็ตรง “  ” 
 

ตัง้คา่ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ระหวา่ง “1” - “4” (ขึน้อยู่กบัความหนาของผ้า) จากนัน้ 

ใสต่ีนกดผ้าส าหรับติดซิป โดยสามารถใสต่นีกดผ้าส าหรบัติดซิปได้ทัง้ทางซ้ายและขวา  

ขึน้อยู่กบัวา่ต้องการเย็บซิปชิดริมขอบผ้าด้านใดตามรูป (1) 
 

การเย็บผา่นบริเวณหวัซิป ให้ปักเขม็ลงไปบนผ้า จากนัน้ยกตีนกดผ้าขึน้  

และดนัหวัซิปไปทางด้านหลงัตนีกผ้า  ลดตีนกดผ้าลงมาและเย็บตอ่ไป 

 

การสร้างขอบผ้าหรือกุ๊นเชือก สามารถเย็บไปตามความยาวด้วยวิธีการเดียวกนักบัการ 

ติดซิปตามรูป (2) 

 

25 



 

 

 

ฝีเขม็ซิกแซ็ก 

ใช้ส าหรับเยบ็ผ้าลกูไม้ เยบ็ยางยืด งานปัก งานซ่อมแซม และเสริมความหนาแน่นบริเวณขอบผ้า 

เลือกปุ่ มปรับลวดลายไปท่ี “  ” วางแผน่ผ้าลงบนต าแหน่งท่ีต้องการ 

สามารถปรับความยาวฝีเขม็ให้แคบลงเพ่ือให้ได้ฝีเขม็ท่ีชิดกนัมากๆ ตามรูป (1) 

 

เมื่อต้องการเยบ็ซ่อมรอยฉีกขาด ควรท่ีจะใช้ผ้ารองเพ่ือเสริมความแขง็แรง  

โดยสามารถเลือกความถ่ีของฝีเขม็ได้ด้วยการปรับความยาวฝีเขม็ ควรเย็บเหนือบริเวณกึ่งกลางของ 

รอยฉีก จากนัน้จึงเยบ็ทบัรอยขาดซึ่งขึน้อยูก่บัชนิดของผ้าและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ โดยเย็บประมาณ 

 3-5 แถว  ตามรูป (2) 

 

การเยบ็แถบย า้ 

เลือกปุ่ มปรับลวดลายไปท่ี “  ” หรือ “  ” 

ตัง้คา่ปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ไปท่ี “1” - “1.5” 

การเย็บแถบย า้ใช้ส าหรบัการเสริมความหนาแนน่ของรอยผา่ของผ้า รวมทัง้ช่องเปิดกระเป๋า   

ขัน้ตอนแรก ให้ใช้ฝีเขม็ตรงเยบ็ตรงขอบกระเป๋าหรือรอยผา่ท่ีกระโปรง ฝีเขม็ควรจะมีความยาว 

 ¼ ถึง ½ นิว้ จากนัน้ ตัง้คา่เป็นฝีเขม็ซิกแซ็กและเยบ็ทบัฝีเขม็ตรงโดยเย็บถอยหลงัจากจดุเร่ิมต้น 

ไปจนสดุของฝีเขม็ตรงเพ่ือเสริมความแขง็แรง 

 

26 



 

 

 

การเยบ็ปะชุน หรือเยบ็ปักอิสระด้วยมือ 

** ตีนกดผ้าส าหรับปะชนุ (1) เป็นอปุกรณ์เสริมพิเศษ มิได้ติดมาพร้อมเคร่ือง สัง่ซือ้ได้จากร้าน/สาขา 

ซิงเกอร์หรือตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ   
 

ใช้ในการเย็บชิน้งานประเภทตา่งๆ เช่น การปะชนุ หรือการเย็บปักอิสระด้วยมือ 

ก่อนการเย็บปะชนุต้องใสแ่ป้นฟันส าหรับการปะชนุตามภาพ (2)  หากต้องการเข้าสูก่ารเยบ็ปกติ  

ให้ถอดแป้นฟันส าหรับการเย็บปะชนุออก  

การเยบ็ปะชุน  

ปรับปุ่ มปรับความยาวฝีเขม็ให้เป็น “0” ตามรูปภาพท่ีแสดง 

„ ติดตัง้แป้นฟันส าหรับการเย็บปะชนุ (2) 

„ ถอดตวัยึดตีนกดผ้าออกตามรูปท่ี (3) 

„ ใสต่ีนกดผ้าส าหรบัการเย็บปะชนุโดยให้แกนคนับงัคบัตนีกดผ้า (a) วางอยู่หลงัสกรูอุ้มเขม็ (b)  

กดตีนกดผ้าเข้าท่ี และขนัสกรูในต าแหน่ง (C) ให้แน่น ตามรูป (4) 

„ เร่ิมต้นการเย็บด้วยการเยบ็ลงบนผ้ารอบ ๆ บริเวณท่ีต้องการเย็บปะชนุ เพ่ือย า้ตะเขบ็ให้แนน่ (5) 

„ และเร่ิมเย็บแถวแรกจากด้านซ้ายไปขวา หมนุผ้า 90 องศา แล้วท าการเย็บย า้บนการเยบ็ก่อนหน้านี ้

อีกครัง้ 

„ การใช้สะดงึในการเย็บปะชนุช่วยให้การเย็บปะชนุเป็นเร่ืองง่ายๆ และได้ฝีเขม็ท่ีสวยงาม 

หมายเหต ุ: การเยบ็ปะชนุอิสระ สามารถท าได้โดยผู้เย็บต้องบงัคบัการเคลื่อนไหวของผ้าและระดบัความเร็วของฝีเขม็ขณะเยบ็ให้มีความสมัพนัธ์กนั  

การเย็บด้วยฝีเขม็ตรงหรือซิกแซ็กนัน้ขึน้อยู่กบัลายท่ีออกแบบ 
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ฝีเขม็ตกแต่ง 

ตัง้คา่จกัรเย็บผ้าตามรูปประกอบ 

หมนุปุ่ มปรบัความยาวฝีเขม็ให้เหมาะสมกบัชนิดของผ้าและการใช้งาน 
 

ฝีเขม็ก้นหอย (A) 

ส าหรับการตกแตง่ขอบผ้า 

เหมาะส าหรับผ้าเนือ้โปร่งบางและผ้ายืด   

ฝีเขม็ควรจะอยูเ่หนือขอบผ้าเลก็น้อยเพ่ือท่ีจะสร้างลายก้นหอยตรงขอบผ้าพอด ี

 

ฝีเขม็จันทร์เสีย้ว (B) 

ส าหรับการตกแตง่ตามขอบผ้า 
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การปะตดิ/การปะตดิแบบซ่อนฝีเขม็ 

 

เลือกใช้ฝีเขม็ซิกแซ็ก โดยตัง้คา่ความถ่ีระหวา่ง “0” ถึง “1”  ตามความถ่ีท่ีต้องการ 
 

วางชิน้งานท่ีต้องการปะตดิลงบนผ้าพืน้ ปักเขม็ลงบนขอบชิน้งานท่ีต้องการปะติดจากนัน้ลดตีนกดผ้าลง 

 

หากใช้ตีนกดผ้าซ่อนตะเขบ็ ให้ใช้ต าแหน่งขอบตนีกดผ้าเป็นตวัเร่ิมต้น เพ่ือท่ีฝีเขม็จะอยู่ใต้ขอบชิน้งาน 

ท่ีต้องการปะติดพอดี 
 

อาจจะต้องปรับต าแหน่งของจดุเร่ิมต้นในการเย็บเพ่ือให้เขม็อยู่ใกล้หรือไกลออกไปจากขอบผ้าปะติด  

โดยใช้หางปลาท่ีอยูท่างด้านขวาของตีนกดผ้าเป็นจดุเร่ิมต้นในการเยบ็ 
 

เร่ิมเยบ็ตามขอบแผน่ปะติด หากต้องการหมนุผ้าส าหรับเยบ็สว่นโค้งหรือมมุ  

ให้ปักเขม็คาอยู่บนผ้าพืน้ จากนัน้ยกตีนกดขึน้และหมนุผ้าไปยงัจดุท่ีต้องการ 
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การเยบ็ควิลต์ 

* ตีนกดผ้าส าหรับเยบ็ควิลต์เป็นอปุกรณ์เสริมพิเศษ ไมม่ีมาพร้อมกบัจกัรเย็บผ้าสัง่ซือ้ได้จากร้าน/สาขา 

ซิงเกอร์หรือตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ   
 

เลือกลวดลายฝีเขม็ตรงในการเย็บ โดยสามารถใช้ท่ีกะระยะในการเยบ็ช่วยในการก าหนดต าแหนง่ 

ในการเย็บท่ีต้องการได้ดงัรูป 

 

ส าหรับการเย็บควิลต์ตามแมแ่บบ ให้ถอดลวดลายจากแมแ่บบ (สเตนซิลแบบพลาสตกิ)  

ไปยงัผ้าตามท่ีได้ร่างไว้ และควรปรับตีนกดผ้าลงทกุครัง้หากเย็บโดยไมไ่ด้ใช้ตีนกดผ้าเพ่ือยึดชัน้ของ 

ผ้าให้ติดกนั  
 

เพ่ือการควบคมุทิศทางท่ีดี ควรใช้สะดงึ รวมทัง้ตีนกดส าหรับปะชนุและส าหรับปัก 
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การซ่อมแซมผ้า 

การตัง้ค่าจกัรเยบ็ผ้า 

- ลาย : เลือกลวดลายซิกแซก็ 

- ความกว้างฝีเขม็ : กว้างท่ีสดุ 4.5 มม. 

- ความยาวฝีเขม็ : แคบ (0.5-1.0) 
 

ค าแนะน าในการเยบ็ 

วางแผน่ผ้าใต้รอยขาด วางต าแหนง่ตีนกดผ้าให้อยู่กึ่งกลางของรอยขาด  

จากนัน้ให้เยบ็ทบัรอยขาด โดยเยบ็ถอยหลงัจากจากจดุเร่ิมรอยขาดไปจนสดุรอยขาด 
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การเยบ็กันยดื  

การตัง้ค่าจกัรเยบ็ผ้า 

- ลาย : เลือกลวดลายฝีเขม็ตรง 

- ความยาวฝีเขม็ : 1.5 

 

ค าแนะน าในการเยบ็ 

การเย็บกนัยืดใช้เยบ็เพ่ือเสริมความแขง็แรงให้กบัสว่นโค้ง เช่น ช่องแขนเสือ้  

ตะเขบ็บนผ้ายืด และบริเวณอ่ืนๆ ท่ีป้องกนัการยืด ฝีเขม็กนัยืดตามขอบจะอยู ่

ห่างจากขอบผ้าประมาณ ¼ นิว้ 
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การเยบ็ตเีกล็ด 

การตัง้ค่าจกัรเยบ็ผ้า 

- ลาย : เลือกลวดลายฝีเขม็ตรง 

- ความยาวฝีเขม็ : 2-3 

 

ค าแนะน าในการเยบ็ 

ท าเคร่ืองหมายตีเกลด็บนผ้า หรือขงึด้ายเพ่ือท าเคร่ืองหมายรอยพบั  

หรือท าเคร่ืองหมายด้วยชอล์กหรือดินสอ พบัและกลบัผ้าเอาด้านในขึน้มาทบกนับนด้าย 

ท่ีขงึไว้หรือบนเส้นท่ีท าเคร่ืองหมาย ฝีเขม็จะอยู่ห่างขอบรอยพบัประมาณ 1/8 นิว้   

เย็บซ า้อีกครัง้ตามทิศทางเดิมในแตล่ะแถว จากนัน้กดให้แบน 
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การเยบ็จบัจบี 

การตัง้ค่าจกัรเยบ็ผ้า 

- ลาย : เลือกลวดลายฝีเขม็ตรง 

- ความยาวฝีเขม็ : ยาวท่ีสดุ คือ หมายเลข 4 

 

ค าแนะน าในการเยบ็ 

ใช้เทคนิคนีส้ าหรับการเย็บแถบคาดเอว แขนเสือ้ และอ่ืนๆ  

ฝีเขม็จะอยูห่่างจากขอบตะเขบ็ประมาณ ¼ นิว้ โดยเร่ิมเย็บถอยหลงัก่อน และคอ่ยๆ เย็บให้ได้ 

ความยาวท่ีต้องการ  เมื่อเย็บจนได้ตะเขบ็ท่ีต้องการ ให้ยกเขม็ขึน้ให้สดุ ยกตีนกดผ้าขึน้ และดงึ 

ด้ายด้านบนและด้านลา่งไปทางด้านหลงัตีนกดผ้าตดัด้ายโดยเหลือปลายด้ายทิง้ไว้ประมาณ 6 นิว้  

เย็บตามขัน้ตอนนีอี้กครัง้ โดยให้ฝีเขม็ห่างจากแถวแรกประมาณ ¼ นิว้ เมื่อเย็บแถวท่ี 2 เสร็จแล้ว  

ให้จบัผ้าพร้อมกบัดงึด้ายจากไส้กระสวยเพ่ือสร้างจีบ  จากนัน้จึงเก็บปลายด้าย 
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การปักตรึง 

การตัง้ค่าจกัรเยบ็ผ้า 

- ลาย : เลือกลวดลายซิกแซก็ 

- ความกว้างฝีเขม็ : หลากหลาย (ขึน้อยู่กบัความกว้างของเชือก) 

- ความยาวฝีเขม็ : หลากหลาย 
 

ค าแนะน าในการเยบ็ 

การปักตรึงคือเทคนิคการเย็บซิกแซก็อย่างง่ายทบัเชือกเส้นบาง 

ใช้ส าหรับตกแตง่เสือ้แจ็กเกตและชิน้งานอ่ืนๆ  เร่ิมต้นโดยใช้ดนิสอวาดลายบนผ้า  

วางเชือกใต้ช่องเปิดท่ีอยู่กึ่งกลางของตนีกดผ้าและเร่ิมเย็บซิกแซก็ทบัเชือก  

โดยท่ีเขม็จะปักลงทางด้านซ้ายและขวาของเชือกตกแตง่  ขณะท่ีเย็บ ให้เย็บไปตามลายท่ีออกแบบ 
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การบ ารุงรักษา  

ข้อควรระวัง  

ถอดปลัก๊จากเต้าเสียบทกุครัง้ เมื่อท าความสะอาดจกัรเยบ็ผ้า 

 

การถอดแป้นฟัน 

หมนุวงล้อจนกระทัง่เขม็อยู่ต าแหน่งสงูสดุ  ถอดแป้นฟันด้วยการขนัสกรูด้วยไขควงตามรูป (1) 
 

การท าความสะอาดฟันจกัร 

ถอดกระสวยจกัรออกและปัดด้วยแปลงท่ีมีมาพร้อมกบัจกัรท าความสะอาดให้ทัว่บริเวณ (2) 
 

การท าความสะอาดและหล่อล่ืนจานกระสวย  

ถอดกระสวยจกัรออก บิดท่ียึดชดุกระสวยออกตามรูปท่ี (3) ไปทางด้านข้าง ถอดฝาครอบจานกระสวย (4)  

และน าจานกระสวย (5) ออก จากนัน้ท าความสะอาดด้วยผ้าน่ิม หยอดน า้มนัหลอ่ลื่นตรงจดุท่ีชี ้(6) 

ประมาณ 1-2 หยด ด้วยน า้มนัจกัรซิงเกอร์ 

หมนุวงล้อจนกระทัง่ร่องกระสวย (7) เลื่อนมาอยู่ทางซ้าย  ใสจ่านกระสวย (5) และฝาครอบจานกระสวย 

กลบัท่ีเดิม จากนัน้บิดท่ียดึชดุกระสวยเข้าตามเดิม และปิดแป้นฟัน 

 

ข้อส าคัญ 

ควรก าจดัใยผ้าและเส้นด้ายออกจากบริเวณชดุกระสวยอย่างสม ่าเสมอ และควรบ ารุงรักษาจกัรเย็บผ้า 

อย่างสม ่าเสมอ 
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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 ดงึเศษ
ด้ายท่ีติดอยู่ออกมา และหยอดน า้มนัหลอ่ลื่นจกัรตามคูม่อื 
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