
 

 

 เอกสารการจัดการเรียนรู ้

เรื่อง  

การซัดรีด เสื้อผ้านกัเรียนนายร้อย ภาคสนาม  

จัดท าเมื่อ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ 

 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 

พ.อ.หญิง จณัญญา   มะโนปา 

ร.ท.หญิง ชนัญญา    เฉื่อยฉ่ า 

ส.อ. ฐานวัฒน์        พาวัง 

 

 

โดย สบร.รร.จปร. 

 



แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

หน่วย  สบร.รร.จปร.                                   วันท่ี................ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. (ผ่าน สบร.รร.จปร.) 

             คณะกรรมการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
เร่ือง  การซักรีดเสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 
จัดท าโดย  พ.อ.หญิง จณัญญา  มะโนปา (ปฏิบัติหน้าท่ี หน.ผยบ.กพธ.สบร.รร.จปร.) 
เบอร์ติดต่อ ภายใน ๖๒๔๑๔  มือถือ ๐๙๕ – ๔๕๒๕๒๑๖ 
  

ล าดับ รายการ รูปเล่ม เอกสาร 
ไฟล์ 
PDF 

หมายเหต ุ

๑ ปก   เอกสาร ๑ -๕ เย็บเล่ม 
ตามล าดับ จ านวน ๒ 
ชุด 

๒ แบบฟอรม์รายงานแผนการจัดการความรู้ 
รร.จปร.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  
 
 

     - ค าน า   
     - บทสรุปการจัดการความรู้   
     - สารบัญ   
     - เนื้อหา บทท่ี ๑/บทท่ี ๒/บทท่ี ๓   
     - บรรณานุกรม   

๓ แบบฟอร์มท่ี ๑    
๔ แบบฟอร์มท่ี ๒   
๕ ภาคผนวก   
      ได้ด าเนินการน าไฟล์ PDF ขึ้นบน Website การจัดการความรู้ รร.จปร. แล้ว 

ท้ังนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
เอกสารแล้ว 

 
                                       จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

          พ.อ. 

              (เชิงชาย   กระตุฤกษ์) 
                 ผอ.สบร.รร.จปร. 

 



บทน า 

           การซักรีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม โดยไม่ใช้ไฟฟ้านั้น เป็นการใช้เทคนิค     
ภูมิปัญญา ประสบการณ์ที่มสีืบทอด บอกต่อ จากรุ่นสู่รุ่นมากันอยา่งยาวนาน โดยมไิด้มี
การจดบันทึกไว้เป็นเอกสาร  

          เอกสารฉบับนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. มคีวามประสงค์จะ
รวบรวมเทคนิคตา่งๆจดบันทึกไว้เป็นเอกสาร เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เอาไว้ศึกษา  
ทดลอง ปฏิบัติ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาให้ ทันสมัยยิ่งขึ้น ต่อไปในอนาคต                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ชื่อผลงาน  การซักรีดเสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 

เจ้าของผลงาน  สบร.รร.จปร. 

ประเภทผลงาน  ความรู้ตามแนวทางปฏิบัติ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
         การรวบรวมเทคนิค วิธีการปฏิบัติทั้งมวล จากการออกสนับสนุน การซักรีด เสื้อผ้า นนร. 
ในภาคสนาม 

ลักษณะของผลงาน 
         เป็นคูม่ือการปฏิบัติ เรื่อง การซักรีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        ๑. ทีมงานมีความช านาญ และมีประสบการณ์ 
        ๒. ทีมงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ 

ความสัมฤทธิ ์
        สบร.รร.จปร. มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แนวทางในการน าเสนอองค์ความรู้ 

ความภาคภูมิใจ 
        องค์ความรู้นี้นับเป็นภูมิปัญญา ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น มาเป็นเวลายาวนานมาก และสามารถ
น าไปพัฒนาให้ทันสมัยต่อไปได้ในอนาคต 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
  

       พ.อ.หญิง 
       (จณัญญา   มะโนปา) 
           ประจ า รร.จปร.ชรก.สบร.รร.จปร. 
                                                       ปฏิบัติหน้าท่ี หน.ผยบ.กพธ.สบร.รร.จปร. 
 
 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                                      หน้า 

บทน า     

สารบัญ 

บทที่  ๑    คู่มอืความรูเ้รื่องการจัดการซักรีด เสื้อผา้ นนร. ภาคสนาม                ๑                   

บทที่  ๒    บทสรุป                                                                           ๕                      

บรรณานุกรม                                                                                  ๖                             

แบบฟอร์มที่ ๑                                                                                                              

แบบฟอร์มที่  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

คู่มือความรู้เรือ่ง การซัก – รีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 

ที่มาและความส าคัญ 

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันทางทหารท่ีผลิตนายทหารหลักของ
กองทัพบก  นอกจากให้การศึกษาทางด้านวิชาการแล้ว  ยังต้องฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ ในด้านการเป็นผู้น า  มีบุคลิกภาพท่ีดี  ท้ังทางร่างกายและการแต่งกาย 

 การสวมใส่เสื้อผ้า เคร่ืองแบบในโอกาสต่าง ๆ  เป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ให้ดูดีขึ้น  แม้ว่าจะเป็นการฝึกภาคสนาม  ท่ีต้องฝึกกลางดิน กลางทรายก็ตาม  เสื้อผ้าเครื่องแบบ 
ย่อมต้องสะอาด เรียบร้อย รีดเรียบอยู่เสมอ  เพื่อให้ นนร. มีวินัยในตนเอง ในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมตลอด ๒๔ ช.ม. รวมท้ังมีภาพลักษณ์ท่ีดี เมื่อออกไปฝึกตามหน่วยทหารต่าง ๆ  

 ภารกิจของ ผยบ.กพธ.สบร.รร.จปร.  มีหน้าท่ีสนับสนุนการซักรีดเส้ือผ้า ให้ นนร. ท้ังใน
ท่ีตั้ง และการฝึกภาคสนาม  โดยในท่ีตั้งปกติ ผยบ.กพธ.สบร.รร.จปร. ได้ ซัก – รีด โดยใช้เครื่อง
ซักผ้าไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไอน้ าในการรีด  ซึ่งอ านวยความสะดวกสบาย ใช้แรงงานคนน้อยและ
รวดเร็ว 

 แต่เมื่อ ผยบ.กพธ.สบร.รร.จปร.  ต้องออกสนับสนุน  ในการฝึกภาคสนามนั้น  จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องกลับไปใช้วิธีการแบบโบราณ  คือ ซักผ้าด้วยมือ และรีดผ้าด้วยเตาถ่าน  เนื่องจาก
หน่วยทหารท่ี นนร.ไปใช้พื้นท่ีมีก าลังไฟฟ้าจ ากัด  ไม่สามารถรองรับเตารีดไฟฟ้าท่ีมีก าลังวัตต์สูง  
หลาย ๆ เครื่องได้       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



   ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
         การซักรีด เสื้อผา้ด้วยมอืนั้น ต้องมคีวามช านาญ และร่างกายอนัแข็งแรงของผู้
ปฏิบัติ เพราะจะเป็นการใช้แรงงานจากคนล้วนๆ  ขั้นตอนการปฏิบัติมี ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
         ๑. ขั้นเตรียมพื้นที่ที่ตั้งราวตากผ้า 
         ๒. ขั้นซัก 
         ๓. ขั้นตาก    
         ๔. ขั้นรีด 
ขั้นที่ ๑. ขั้นเตรียมพ้ืนที่ ที่ตั้งราวตากผ้า 
     อุปกรณ์ที่ใช ้
                 - เสาไม้หน้ากว้าง ๔ นิ้ว หรือเสาเหล็กความสูง ๒.๕ เมตร จ านวน ๖ เสา    
                 - คานกลาง ๓ ชิ้น ไม้หน้า ๔ หรอืเสาเหล็ก 
                 - ไม้หน้ากว้าง ๓ นิ้วหรือเหล็ก ใช้ค้ ายัน ๔ ชิ้น 
                 - เชือกปอหรือเชือกมะนิลาขนาด ๓ หุน  ยาว  ๕๐๐ เมตร  
                 - ตะปู ๑ นิ้ว      ๐.๕ กก. 
                 - ตะปู ๒ นิ้ว      ๐.๕ กก. 
                 - ตะปู ๓ นิ้ว      ๐.๕ กก. 
                 - คอ้น,แชลง, พลั่ว 
        วิธีท า 
๑.  ส ารวจพื้นที่ ให้ได้ขนาดกว้างประมาณ ๔ x ๑๒ เมตร 
๒. ต้องเป็นพื้นที่ ทีม่ีแสงแดดส่องถึง 
๓. เมื่อพบพื้นที่ ที่ตอ้งการแล้ว ส ารวจดินที่สามารถขุดฝังเสาได้ ๖ หลุม 
๔. ตอกไม้หน้า ๔” หรอืเหล็ก ให้ได้ ๖ จุด พรอ้มกับเสริมคานและใช้ไม้ค้ ายัน             
    ให้แข็งแรง 
๕. ท าเกลยีวเชือก ๒ เสน้ เตรียมไว ้
๖. ขึงเชือกที่ตรียมไว้เขา้กับเสาแต่ละด้าน ให้หย่อนเล็กน้อย ทิ้งไว้ ๑ คนื เพื่อให้ 
   เชือกรัดตัวแน่นข้ึนในตอนเช้า 

 

 

๒ 



ขั้นที่ ๒.  ขั้นซัก 
     อุปกรณ์ที่ใช ้
                  - แปรงไม้พลาสติกขัดผ้า 
                  - ถังน้ าขนาดใหญ่ ๓-๔ ถัง 
                  - กะละมังซักผ้า 
                  - ผงซักฟอก 
                  - น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
                  - สายยางยาว  ๑๐ เมตร 
     วิธีท า 
๑. คัดแยกผา้เป็นกลุ่มได้แก่ เสื้อ กางเกง เสือ้ยดื กางเกงกีฬา 
๒. ซักผ้าโดยใช ้ผงซักฟอก  แปรงในส่วนที่สกปรกมากเช่น ฐานปกเสื้อ, ปลายแขน, 
ปลายขา, ขอบกระเป๋า, เป้ากางเกง 
๓. ล้างน้ าสะอาด ๒ ครัง้ พร้อมใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มในน้ าสุดท้าย 
๔. บิดผ้าให้หมาด 
ขั้นที่ ๓. ขั้นตาก 
     - ตากผ้าโดยเหน็บชายปกเสื้อ, ขอบกางเกง  เข้ากับร่องเกลียวเชือก โดยเว้น
ระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้ผ้าได้โดนแดดทั่วถึง 

ขั้นที่ ๔. ขั้นรีด 
    อุปกรณ์ที่ใช้  
                - ถ่านไม้โกงกาง 
                - ใบตอง                   
                - เตารีดเหล็กหนัก ขนาด ๘ กก.    
                - กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ ๐           
                - เทียนไข 
                - กระสอบป่าน 
                - ผ้าห่มเนือ้หยาบ 
                - ผ้าดิบรองรีดแบบหนา 
                - กระบอกฉีดน้ า 
                - เตาถ่าน 
                - กระป๋องใส่ถ่าน พรอ้มที่ตักถ่าน 
                - กระป๋องใส่น้ า 

๓ 



    วิธีท า 

          ๑. ตั้งโตะ๊รีดผา้ โดยใช้ผ้าห่มปูข้างล่าง แล้วใช้ผ้าดิบปูทับข้างบน ตอกยึดด้วย
ตะปูขึงให้เรียบ 
          ๒. ติดเตาถ่าน 
          ๓. ท าความสะอาดเตารีดเหล็กด้วยกระดาษทราย 
          ๔. เมื่อถ่านติดดีแล้ว ให้เอาเตารีดเหลก็วางผิงไว้ด้านบนทั้ง ๒ อัน 
          ๕. เมื่อเตารีดรอ้นได้ที่แล้วให้ทดสอบโดยการหยดน้ าลงที่เตา ถ้าน้ าเดือดและ
หายไปในทันทีแปลวา่ ใช้ได้  
          ๖. น าเตารีดไปรีดบนใบตองที่พรมน้ าฉ่ า เพื่อให้เตาสะอาดและลื่นขึ้น 
          ๗. ลงมือรีดผ้าตามต้องการ 
          ๘. เมื่อเตารีดคลายความร้อน ให้สลับใช้กับเตารีดอีกตัว สลับกันไป – มา จน
จบภารกิจ 
          ๙. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้ใช้เทียนไขถูไปมาให้ทั่วทั้งเตารีดในขณะที่เตารีดยังมี
ความร้อนอยู่ เพื่อเคลอืบกันสนิม 
          ๑๐. เก็บอุปกรณ ์  เข้าที่ให้เรยีบร้อย                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 



บทสรุป 
  

องค์ความรู้นี้จะน าประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ  น าเป็นหลักฐานสืบทอดความรู้  
รวมทั้งเทคนคิต่าง ๆ ไปยังคนรุ่นใหม่ เมื่อถึงทีส่ดุแล้ว การใช้แรงงานคนและการ
กลับคืนสู่วิถีชีวิตพื้นบ้าน ต้ังแต่เรายังไม่มีไฟฟา้ใช้นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นในบางโอกาส  
ซึ่งยังคงต้องอนุรักษ์ และบันทึกเอาไว้เป็นข้อมลูประวัติศาสตร์ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้
และพัฒนาตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 



บรรณานุกรม 
 

แก้วตา   จันทรานุสรณ ์(๒๕๔๕) สรภญัญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับบทบาทในสังคม 
           วารสารมนุษยศ์าสตรส์ังคมศาสตร์ . ๑๙(๑๓).๖๔ – ๗๒ 
ชลทิตย์   เอีย่มส าอาง และ วศินี   ดิลาตระกูล (๒๕๓๔) . ภมูิปัญญาชาวบ้าน
เทคโนโลยีพื้นบ้านและแหล่งวิทยาการในชุมชน นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกลา้.  https://www.crma.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

https://www.crma.ac.th/


แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ :  สบร.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามค ารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร ์
การรักษาความมั่นคงของรัฐ    การซัก – รีด เสื้อผ้า นนร. 

ภาคสนาม 
โดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ (มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก) 
แผนที่ ๑  องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : การซัก – รีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 

 
 - การสนับสนุนการฝึกให้กับ นนร. ทุกชั้นปี 

- การซัก – รีด เสื้อผ้าในสภาพภูมิประเทศท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 
 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท า KM : 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่  ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) 

๗ 



ชื่อส่วนราชการ : สบร.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร ์: การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การซัก – รีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
    - ประชุมเพื่อก าหนดกรอบ
แนวความคิดและวิธีในการก าหนด
แผนปฏิบัติราชการ 
    - แสวงหาความร่วมมือท้ังระดับ 
หมวด, แผนก, กอง และส่วนบริการ 
    - เน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดย
ฝ่ายอ านวยการ สบร.รร.จปร. เพื่อให้
แนวความคิดออกมาเป็นรูปธรรม 
 

จ านวน
สมาชิก KM 

Team 

๓ คน KM team - ฐานความรู้ 
- ระบบพี่เลี้ยง 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้   
    - จัดสัมมนา 
    - บุคลากรท่ีมีความรู้เรื่องการซัก – 
รีด เสื้อผ้าภาคสนาม 
 

ระดับผู้
ฝึกสอน 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
แหล่งข้อมูล 

- ผู้มปีระสบการณ์
โดยตรง 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติจริง 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

 

๘ 



ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 
๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

การจัดองค์ความรู้ให้เป็นขั้นตอน ได้แก่ 
๑.ขั้นเตรียมราวตากผ้า 
๒.ขั้นซัก 
๓.ขั้นตาก 
๔.ขั้นรีด 

เสื้อผ้าชุดฝึก
ท่ีรีดเสร็จ

แล้ว 

เจ้าหน้าท่ี
ระดับ

ปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ี 
ผยบ.กพธ.

สบร.รร.จปร. 

-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ตั้งราวตากผ้า 
-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ซักผ้า 
-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รีดผ้า 

๓๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับสนบัสนุน 

นนร. ๕ ชั้นปี 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
น าคู่มือท่ีจัดขึ้นมาทดสอบปฏิบัติจริงและ
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
คน 

ผู้มีประสบการณ์
ในการรีดผ้า
สนาม 

ระบบพี่เลี้ยง รร.จปร. รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
น าข้อมูลท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วมาให้
ทดลองปฏิบัติ 

จ านวนผู้
ฝึกสอน 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

ผู้ฝึกสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
จริง 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
-เชิญบุคลากรท่ีไม่มีประสบการณ์มา
ทดลองปฏิบัติตามคู่มือ 
-น าข้อมูลท่ีได้จัดท าเป็นคู่มือ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

เจ้าหน้าท่ี 
ผยบ.กพธ.ฯ 
๓๐ นาย 

เจ้าหน้าท่ี 
สบร.รร.จปร. 

 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
จริง 
 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ การเรียนรู้ 
-จัดอบรมผู้ปฏิบัติจริง 
-จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 
-จัดท าวีดีทัศนแ์สดง ขั้นตอนการปฏิบัติ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้ท่ีเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติจริง
ไม่น้อยกว่า 
๓๐ นาย 

บุคลากร ส่วน
บริการ ท้ังหมด 

อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
จริง 

- รร.จปร ๑,๒,๓,๔,๕ 



 
 
 



 



ขอ้ดี ของการรีดผา้ดว้ยเตาถ่าน 

1. รีดเรียบแมจ้ะเป็นผา้หนา 

2. ประหยดัค่าไฟฟ้า 

3. สามารถรีดไดทุ้กสภาพภมิูประเทศ 

การซกั รดี เสื้อผา้นกัเรยีนนายรอ้ย 

   ภาคสนาม  

1. ติดเตาถ่าน 

2. ตัง้โตะ๊รีด ปูผา้ดิบโดยรองดว้ยผา้

ห่มหนาช ัน้ล่าง 

3. เม่ือเตาถ่านติดดีแลว้ น าเตารีด

เหลก็ 2 อนั วางผงิไฟใหร้อ้นจดั 

4. น าเตารีดเหลก็ 1 เตา ขึ้นมารีดบน

ใบตองท่ีพรมน า้เพือ่ท าความสะอาด

หนา้เตา 

5. รีดผา้ตามตอ้งการถา้เตารีดเริ่ม

คลายความรอ้นใหส้ลบักบัเตารีด

อกีอนับนเตา 

6. สลบัเตารีดจนจบภารกิจเม่ือเสร็จ

ภารกิจใหใ้ชเ้ทียนไขถูเคลอืบเตารีด

ไวใ้หท้ ัว่เพือ่ป้องกนัสนิม 

วิธีการรดีดว้ยเตาถ่าน 

ขอ้เสยี ของการรีดผา้ดว้ยเตาถ่าน 

1. ใชแ้รงคนจ านวนมาก 

จดัท าโดย 

แผนกยกกระบตัร กองพลาธิการ ส่วนบริการ รร.จปร. 



 

องคค์วามรูท่ี้จ  าเป็น 

• เทคนิคการตัง้เสาไมส้ าหรบัท าราวตาก 

• เทคนิคการท าเชอืกเกลียว 

• เทคนิดการซกัผา้ดว้ยมือ 

• เทคนิคการตากผา้โดยไม่ใชต้วั

หนีบ 

• เทคนิคการรีดผา้ดว้ยเตาถ่าน

วิธีเตรยีมราวตากผา้ 

 

สอดปกเสื้อ, ชายเสื้อ, ขอบกางเกง ท่ี

เกลยีวเชอืก ท้ิงระยะใหผ้า้ห่างกนั

พอสมควร 

1. ขดัแปรงผา้ในสว่นท่ีสกปรก เช่น 

ปกเสื้อดา้นใน ปลายแขน   

ปลายขา กน้ 

2. ลา้งน า้เปล่า 2 คร ัง้ ใสน่ า้ยาปรบั

ผา้นุ่มในคร ัง้สดุทา้ย บดิใหแ้หง้ 

1. หาพื้นท่ีท่ีสามารถตอกเสาไมล้งได ้

ดว้ยความลกึประมาณ 1 ฟตุ 

2. ตัง้เสาไม ้4 มุม เสริมความแข็งแรง

ดว้ยคานไม ้

3. ขึงเชอืกปอโดยขว ัน้เป็นเกลยีว 

4. ท้ิงเชอืกไว ้1 คืนเพือ่ใหเ้ชอืกรดั

แน่นตึง 

อปุกรณส์ าหรบัซกั, ตาก, รีด 

1. อุปกรณท์ี่ใชใ้นการซกั 

2.  อุปกรณท์ี่ใชใ้นการตาก 

3. อุปกรณท์ี่ใชใ้นการรีด 

4. น า้ยาซกัผา้ น า้ยาปรบัผา้นุ่ม วิธีการซกั 

วิธีการตากผา้ 


