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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมื อแรงงานโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์
สาขาช่างเครื่องถม ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพ ช่ างอุต สาหกรรมศิล ป์ สาขาช่า งเครื่อ งถม หมายถึง
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทาเครื่องถม กาหนดแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขึ้นรูปพรรณ
สลักลาย ลงยาถม ขัดเงา แกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย ทาทอง (ถมทอง) หลอมยาถม ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความปลอดภัย คานึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัด และเสร็จภายในเวลา
ที่กาหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
2.1 ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถการใช้และการบารุงรั ก ษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขึ้ นรูปพรรณ สลักลาย ลงยาถม
ขัดเงา แรเงาลวดลาย ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย คานึงถึงการใช้วัสดุ
อย่างประหยัด และเสร็จตรงตามแบบใดแบบหนึ่งภายในเวลาที่กาหนด
2.2 ระดั บ ๒ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ขึ้นรูปพรรณ สลักลาย หลอมยาถม ลงยาถม ขัดเงา ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความถูกต้อง
ปลอดภัย คานึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัด และเสร็จตามแบบใดแบบหนึ่งภายในเวลาที่กาหนด
2.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการกาหนดแบบ เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ขึ้นรูปพรรณ สลักลาย หลอมยาถม ลงยาถม ทาทอง (ถมทอง) แรเงาลวดลาย ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานตามขั้น ตอนด้ว ยความถูกต้อง ปลอดภัย คานึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัด และเสร็จ
ตามแบบใดแบบหนึ่งภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 3 ข้อกาหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝี มือ ความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม
ให้เป็นดังต่อไปนี้
3.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
3.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
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3.1.1.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเตรียมอุปกรณ์
(ก) สมบัติเบื้องต้นของโลหะมีค่า
(ข) ลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์
(ค) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การเตรียมวัสดุเครื่องถมเงิน
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๓) การเตรียมวัสดุเครื่องถมทอง
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
3.1.1.๒ การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) อั ต ราส่ ว นการผสมโลหะเพื่ อ ได้ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
ของโลหะเงิน
(ข) การให้ความร้อน การควบคุมความร้อนเพื่อให้
โลหะหลอมละลายรวมกัน
(ค) วิธีการใช้แท่งคาร์บอนกวนเนื้อโลหะให้เข้ากัน
(ง) ปริมาณโลหะเงินกับพื้นที่รางเทให้สมดุล
(๒) การตีแผ่รีด
(ก) การให้ความร้อนแผ่นโลหะ
(ข) การใช้ค้อนแผ่และวิธีการแผ่โลหะ
(ค) การใช้เครื่องรีดโลหะ
(๓) การขึ้นรูปและประกอบรูปตามแบบ
(ก) รูปทรงสัดส่วนของชิ้นงาน
(ข) วิธีการแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน
3.1.1.๓ การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) การจั ด วางชิ้ น งานที่ เ หมาะสมกั บ การเขี ย น
ลวดลาย
(ข) การแบ่งช่อง แบ่งขอบ ลวดลาย
(ค) การผูกลวดลาย โครงสร้างของลวดลาย
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(ง) การเก็บรายละเอียดลวดลาย
(๒) การสลักลายเส้น
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเขียน
ลวดลาย
(ข) การใช้สิ่วในการสลักลายเส้นแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามแบบที่กาหนด
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้สิ่ว
สลักลวดลาย
(ข) การใช้สิ่วในการสลักเส้นลายแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามวิธถี ูกต้องตามแบบที่กาหนด
(ง) การย้าพื้นเพื่อตกแต่งลวดลาย
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) การจัด วางชิ้นงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้
เครื่องมือเก็บผิว
(ข) การปรับแต่งรูปทรงให้ตรงตามแบบที่กาหนด
(ค) การเก็บผิวลวดลายให้เรียบแน่น
(ง) การปรับแต่งลวดลายให้ตรงตามแบบที่กาหนด
3.1.1.4 การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(ค) วิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการลงยาถม
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ความรู้ ใ นการใช้ ส ารเคมี ช นิ ด ต่ า ง ๆ ช่ ว ยท า
ความสะอาด
(ข) การใช้เครื่องมือทาความสะอาด
(๓) การลงยาถมบนชิ้นงาน
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ลงยาถม
(ข) วิธีการตรวจสอบยาถม
(ค) วิธีการลงยาถม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ง) การลงยาถมเพื่อให้ยาถมมีความหนาที่สม่าเสมอ
(จ) การให้ความร้อน
(๔) การขัดยาถม
(ก) การจับยึดเพื่อขัดชิ้นงาน
(ข) การใช้เครื่องมือขัด
(ค) การขัดกระดาษทรายเบอร์ต่าง ๆ
3.1.1.๕ การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) สมบัติและลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมา ะสมกั บ
การขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวหรือยาขัดดินแดง
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การจัดวางชิ้นงานเพื่อขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวและยาขัดดินแดง
3.1.1.๖ การแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) สูตรผสมและกระบวนการเคี่ยวชัน
(ข) วิธีการเข้าชัน ออกชัน
(2) การแรเงาหรือเพลาลายชิ้นงาน
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่เพื่อแรเงาหรือเพลาลาย
(ข) วิธีการแรเงาหรือเพลาลาย
(ค) วิธีการขัดเงาสิ่ว
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) การล้างชันออกจากชิ้นงาน
(ข) การล้างทาความสะอาดชิ้นงาน
3.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ดังต่อไปนี้
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3.1.2.1 การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) การให้ความร้อนในการหลอมโลหะโดยสังเกตจาก
การที่โลหะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
(ข) หลอมเนื้ อ โลหะเงิ น กั บ ทองแดงหลอมละลาย
เข้าด้วยกัน
(๒) การแผ่รีด
(ก) ความหนาแน่นของเนื้อโลหะเงินคุณภาพดีไม่มี
รอยแตก
(ข) ขนาดความหนาของแผ่ น เงิ นมี ค วามเหมาะสม
พอดีกับชิ้นงาน
(๓) การขึ้นรูปตามแบบ
(ก) การขึ้นรูปให้มีขนาดและรูปทรงมีสัดส่วนตามแบบ
ที่กาหนด
(ข) ชิ้นงานมีความหนาบางตามแบบที่กาหนด
3.1.2.2 การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) การจัดชิ้นงานเพื่อเตรียมพร้อมเขียนลวดลาย
(ข) การเขี ย นลวดลายมี ค วามถู ก ต้ อ งตามแบบ
ที่กาหนด
(ค) การเขียนโครงสร้างลวดลายให้ถูกต้อง
(๒) การสลักลายเส้น
(ก) ชิ้ น งานอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ร องเพื่ อ สลั ก ลายเส้ น
ให้สมดุล
(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นมีความต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายถูกต้องตามแบบที่กาหนด
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) ชิ้ น งานอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ร องเพื่ อ ย้ าพื้ น และเก็ บ
ลวดลาย
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(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นมีความต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายถูกต้องตามแบบที่กาหนด
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) ชิ้ น งานอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ร องเพื่ อ ปรั บ แต่ ง รู ป ทรง
ให้ตรงตามแบบ
(ข) รูปทรงลวดลายได้ขนาดตามแบบที่กาหนด
(ค) ลวดลายเรียบชัดเจน
3.1.2.3 การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) การกาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) การทาความสะอาดชิ้นงานได้สะอาดเรียบร้อย
(ข) การทาความสะอาดชิ้นงานให้แห้งสนิท
(๓) การลงยาถม
(ก) การจั บ ยึ ด ชิ้ น งานให้ ก ระชั บ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ลงยาถม
(ข) การลงยาถมไม่ให้มีฟองอากาศ
(ค) การลงยาถมติดบนชิ้นงานสม่าเสมอเต็มร่องลาย
(๔) การขัดยาถม
(ก) ชิ้นงานอยู่บนแผ่นรองในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) ขัดยาถมได้พอดีเห็นลวดลายชัดเจนลายไม่หาย
(ค) การขัดกระดาษทรายได้ผิวเรียบหมดรอยตะใบ
(ง) การขัดกระดาษทรายได้สัดส่วน
(จ) ชิ้นงานมีผิวเกลี้ยงและสัดส่วนพอดี
3.1.2.4 การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน
(๒) การขัดกระดาษทรายเบอร์หยาบและเบอร์ละเอียด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ก) การขั ด กระดาษทรายได้ ล ะเอี ย ดผิ ว ยาถมและ
ผิวเงินเรียบสวยงาม
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การจับยึดชิ้นงานให้สมดุล
(ข) การขัดชิ้นงานให้ละเอียด
(ค) การขัดชิ้นงานมีผิวเรียบ
(๔) การขัดยาดินให้ผิวมีความเงา
(ก) การจับยึดชิ้นงานให้สมดุล
(ข) การขัดให้ละเอียด
(ค) การขัดยาดินโดยให้ไม่มีรอยเส้นบนผิวงาน
(ง) การขัดชิ้นงานให้มีความเงา
3.1.2.5 การแกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) ต้มชันให้หลอมละลาย
(ข) เข้าชันได้เต็มชิ้นงาน
(๒) การแรเงาชิ้นงาน
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) เส้นแรเงาให้มีระยะเหมาะสมกับลวดลาย
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ล้างชันออกจากชิ้นงานได้สะอาด
(ข) ล้างทาความสะอาดขัดเงาครั้งสุดท้ายได้เรียบร้อย
3.1.2.6 การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
3.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่องาน มีวินัยและตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีความขยันและอดทน
3.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
3.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.๒.1.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเตรียมอุปกรณ์
(ก) สมบัติเบื้องต้นของโลหะมีค่า
(ข) ลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๒) การเตรียมวัสดุเครื่องถมเงิน
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๓) การเตรียมวัสดุเครื่องถมทอง
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
3.๒.1.๒ การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) อั ต ราส่ ว นการผสมโลหะเพื่ อ ได้ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
ของโลหะเงิน
(ข) การให้ความร้อน การควบคุมความร้อนเพื่อให้โลหะ
หลอมละลายรวมกัน
(ค) วิธีการใช้แท่งคาร์บอนกวนเนื้อโลหะให้เข้ากัน
(ง) ปริมาณโลหะเงินกับพื้นที่รางเทให้สมดุล
(๒) การตีแผ่รีด
(ก) การให้ความร้อนแผ่นโลหะ
(ข) การใช้ค้อนแผ่และวิธีการแผ่โลหะ
(ค) การใช้เครื่องรีดโลหะ
(๓) การขึ้นรูปและประกอบรูปตามแบบ
(ก) รูปทรงสัดส่วนของชิ้นงาน
(ข) วิธีการแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน
3.๒.1.๓ การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) การจั ด วางชิ้ น งานที่ เ หมาะสมกั บ การเขี ย น
ลวดลาย
(ข) การแบ่งช่อง แบ่งขอบ ลวดลาย
(ค) การผูกลวดลาย โครงสร้างของลวดลาย
(ง) การเก็บรายละเอียดลวดลาย
(๒) การสลักลายเส้น
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การเขียนลวดลาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ข) การใช้สิ่วในการสลักลายเส้นแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามแบบที่กาหนด
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การใช้สิ่วสลักลวดลาย
(ข) การใช้สิ่วในการสลักเส้นลายแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามวิธีถูกต้อง
(ง) การย้าพื้นเพื่อตกแต่งลวดลาย
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การใช้เครื่องมือเก็บผิว
(ข) การปรับแต่งรูปทรงให้ตรงตามแบบที่กาหนด
(ค) การเก็บผิวลวดลายให้เรียบแน่น
(ง) การปรับแต่งลวดลายให้ตรงตามแบบที่กาหนด
3.๒.1.4 การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(ค) วิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการลงยาถม
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ความรู้ในการใช้สารเคมี ใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ
ช่วยทาความสะอาด
(ข) การทาความสะอาด
(๓) การลงยาถมบนชิ้นงาน
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ลงยาถม
(ข) วิธีการตรวจสอบยาถม
(ค) วิธีการลงยาถม
(ง) การลงยาถมเพื่อให้ยาถมมีความหนาที่สม่าเสมอ
(จ) การให้ความร้อน
(๔) การขัดยาถม
(ก) การจับยึดเพื่อขัดชิ้นงาน
(ข) การใช้เครื่องมือขัด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ค) การขัดกระดาษทรายเบอร์ต่าง ๆ
3.๒.1.๕ การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) สมบัติและลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวหรือยาขัดดินแดง
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การจัดวางชิ้นงานเพื่อขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวและยาขัดดินแดง
3.๒.1.๖ การแกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) ต้มชันให้หลอมละลาย
(ข) เข้าชันได้เต็มชิ้นงาน
(๒) การแรเงาชิ้นงาน
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) เส้นแรเงาให้มีระยะเหมาะสมกับลวดลาย
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ล้างชันออกจากชิ้นงานได้สะอาด
(ข) ล้างทาความสะอาดขัดเงาครั้งสุดท้ายได้เรียบร้อย
3.๒.1.๗ การทาทอง (ถมทอง)
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาทอง
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทาทอง
(๒) การเปียกทอง (หลอมทอง)
(ก) การหลอมรีดแผ่นทอง การตัดแผ่นทองคา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ข) การเปียกทอง การให้ความร้อน การรวนทองคา
(๓) การบดทอง
(ก) การบดทองคา
(ข) ทาความสะอาด
(๔) การขัดเงา
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การขัดเงา
(ข) การใช้อุปกรณ์การขัดเงา
(ค) การขัดเงาทองคา
(๕) การแรเงาลวดลาย
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการแรเงา
ลวดลาย
(ข) การแรเงาลาย
(ค) การขัดเงาสิ่ว
3.๒.1.๘ การหลอมยาถม
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลอมยาถม
(ก) สมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การหลอมยาถม
(ก) การใช้วัสดุและอุปกรณ์หลอมยาถม
(ข) วิธีการอุ่นเบ้าหลอม
(ค) วิธีการใส่โลหะ
(ง) จุดหลอมเหลวของโลหะแต่ละชนิด
(๓) การตรวจสอบคุณภาพแท่งยาถม
(ก) สมบัติของยาถม
(ข) วิธีการลงยาถม
(ค) วิธีการให้ความร้อน
3.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้
3.๒.2.๑ การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) ให้ความร้อนในการหลอมโลหะเพียงพอ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ข) เนื้อโลหะเงินกับทองแดงหลอมละลายเข้าด้วยกัน
(ค) จับเบ้าหลอมผสมเนื้อโลหะให้เข้าด้วยกัน
(๒) การแผ่รีด
(ก) ความหนาแน่ น ของเนื้ อ โลหะเงิ น คุ ณ ภาพดี
ไม่มีรอยแตก
(ข) ขนาดความหนาของแผ่ น เงิ นมี ค วามเหมาะสม
พอดีกับชิ้นงาน
(๓) การขึ้นรูปตามแบบ
(ก) ขนาดและรูปทรงมีสัดส่วนตามแบบที่กาหนด
(ข) ชิ้นงานมีความหนาบางตามแบบที่กาหนด
3.๒.2.๒ การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) จัดตาแหน่งชิ้นงานบนแผ่นรองเพื่อเตรียมพร้อม
เขียนลวดลาย
(ข) ลวดลายมีความอ่อนช้อยประณีต
(ค) มีโครงสร้างลวดลายถูกต้อง
(๒) การสลักเส้นลาย
(ก) ชิ้นงานอยู่บนอุปกรณ์รองสลักในตาแหน่งที่พอดี
(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นตรงต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามประณีต
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) ชิ้นงานอยู่บนอุปกรณ์รองสลักในตาแหน่งที่พอดี
(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นตรงต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามประณีต
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) ชิ้ น งานอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ร องเก็ บ ทรงในต าแหน่ ง
ที่พอดี
(ข) รูปทรงลวดลายได้ขนาดตามแบบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ค) ลวดลายเรียบผิวตึงแน่น
3.๒.2.๓ การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ทาความสะอาดชิ้นงานได้สะอาดเรียบร้อย
(ข) ทาความสะอาดชิ้นงานให้แห้งสนิท
(๓) การลงยาถม
(ก) จั บ ยึ ด ชิ้ น งานกระชั บ พอดี เ พื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ลงยาถม
(ข) ยาถมมีความมันวาว
(ค) ยาถมติดบนชิ้นงานสม่าเสมอเต็มร่องลาย
(ง) ไม่มีฟองอากาศหรือตามด
(๔) การขัดยาถม
(ก) ชิ้นงานอยู่บนแผ่นรองในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดยาถมได้พอดีเห็นลวดลายชัดเจนตัวลายไม่หาย
(ค) ขัดกระดาษทรายได้ผิวเรียบหมดรอยตะใบ
(ง) ขัดกระดาษทรายได้ประณีตทุกส่วน
(จ) ชิ้นงานมีผิวเกลี้ยงและสัดส่วนพอดี
3.๒.2.๔ การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน
(๒) การขัดกระดาษทรายได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงิน
เรียบสวยงาม
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงินมีความเรียบ
(ค) ชิ้นงานมีผิวเรียบ
(๔) การขัดยาดินให้ผิวเงา
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
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(ข) ขัดได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงินมีความเรียบ
(ค) ไม่มีเส้นหรือขนแมวบนผิวงาน
(ง) ชิ้นงานมีผิวเงา
3.๒.2.๕ การแกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) ต้มชันได้ความร้อนเพียงพอ
(ข) เข้าชันได้เต็มแน่น
(๒) การแกะเส้นหรือแรเงาชิ้นงาน
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) เส้นแรเงามีระยะสวยงาม
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ล้างชันออกจากชิ้นงานได้สะอาด
(ข) ล้างทาความสะอาดขัดเงาครั้งสุดท้ายได้เรียบร้อย
สวยงาม
3.๒.2.๖ การทาทอง (ถมทอง)
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาทอง
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การเปียกทอง (หลอมทอง)
(ก) ทองคาละลายเนื้อทองคามีความละเอียด
(ข) เนื้ อทองค ามี ส่ ว น ผสมพอดี ไ ม่ ม ากหรื อ
น้อยเกินไป
(๓) การบดทอง
(ก) ทองละลายเนื้อทองคาละเอียด
(ข) ล้างทองให้สะอาด
(๔) การทาทอง
(ก) เนื้อทองคาติดบนผิวงานสม่าเสมอเรียบเนียน
(ข) ให้ ค วามร้ อ นได้ จ นปรอทระเหยออกหมด
เนื้อทองคาสุก
(ค) เนื้อทองคาไม่ติดผิวยาถม
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(๕) การขัดเงา
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดมันได้มันวาวสะอาดทุกส่วนของชิ้นงาน
(ค) ตรวจสอบความมันวาวของชิ้นงานอย่างละเอียด
ให้ได้ตามแบบที่กาหนดไว้
(๖) การแรเงาลวดลาย
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) เส้นแรเงามีระยะสวยงาม
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(จ) ตรวจสอบเส้นแรเงา ความมันวาวของชิ้นงาน
อย่างละเอียดให้ได้ตามแบบที่กาหนดไว้
3.๒.2.๗ การหลอมยาถม
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลอมยาถม
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วน
(๒) การหลอมยาถม
(ก) ให้ความร้อนเบ้าหลอม
(ข) ผิวหน้ายาถมมีความมันวาว
(ค) เนื้อแท่งยาถมด้านในเป็นเส้นเป็นประกาย
(ง) แท่งยาถมไม่ผิดรูป
(๓) การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องยาถมและอธิ บ าย
ผลลัพธ์ได้
3.๒.2.๘ การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
3.2.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่องาน มีวินัยและตรงต่อเวลา
ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน มีความช่างสังเกตและทางานเป็นทีม
3.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
3.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.3.1.๑ การกาหนดแบบ
(๑) การลอกลาย
(ก) การออกลายและผูกลาย
(ข) การแบ่งแยกโครงสร้างลวดลาย
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(ค) การจัดตาแหน่ง ดอก ใบ ก้านของลวดลาย
(ง) การควบคุมน้าหนักเส้นดินสอ
(๒) การออกแบบ
(ก) รู้และเข้าใจในรูปทรงชิ้นงาน
(ข) การแยกชิ้นส่วนของรูปพรรณ
(ค) การจัดวางตาแหน่ง ลวดลายและสัดส่วนขนาด
ของลวดลาย
(ง) การเขียนแยกด้านต่าง ๆ
(๓) การถอดแบบ (ขยายแบบ ปรับแบบ)
(ก) รู้และเข้าใจการถอดแบบ
(ข) รู้และเข้าใจการปรับและขยายแบบ ที่มาของ
แบบแนวคิดของแบบ
(๔) การนาเสนอแบบสาเร็จ
(ก) การนาเสนอหรือแนวความคิดที่ไปที่มาของแบบ
(ข) การทบทวนการนาเสนอ
3.๓.1.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเตรียมอุปกรณ์
(ก) สมบัติเบื้องต้นของโลหะมีค่า
(ข) ลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์
(๒) การเตรียมวัสดุเครื่องถมเงิน
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๓) การเตรียมวัสดุเครื่องถมทอง
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
3.๓.1.๓ การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) อั ต ราส่ ว นการผสมโลหะเพื่ อ ได้ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
ของโลหะเงิน
(ข) การให้ความร้อน การควบคุมความร้อนเพื่อให้
โลหะหลอมละลายรวมกัน
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(ค) วิธีการใช้แท่งคาร์บอนกวนเนื้อโลหะให้เข้ากัน
(ง) ปริมาณโลหะเงินกับพื้นที่รางเทให้สมดุล
(๒) การตีแผ่รีด
(ก) การให้ความร้อนแผ่นโลหะ
(ข) การใช้ค้อนแผ่และวิธีการแผ่โลหะ
(ค) การใช้เครื่องรีดโลหะ
(๓) การขึ้นรูปและประกอบรูปตามแบบ
(ก) รูปทรงสัดส่วนของชิ้นงาน
(ข) วิธีการแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน
3.๓.1.๔ การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) การจั ด วางชิ้ น งานที่ เ หมาะสมกั บ การเขี ย น
ลวดลาย
(ข) การแบ่งช่อง แบ่งขอบ ลวดลาย
(ค) การผูกลวดลาย โครงสร้างของลวดลาย
(ง) การเก็บรายละเอียดลวดลาย
(๒) การสลักลายเส้น
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การเขียนลวดลาย
(ข) การใช้สิ่วในการสลักลายเส้นแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามแบบที่กาหนด
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) การจัด วางชิ้นงานที่ถู กต้องเหมาะสมกับการใช้
สิ่วสลักลวดลาย
(ข) การใช้สิ่วในการสลักเส้นลายแบบต่าง ๆ
(ค) การสลักลวดลายตามวิธีถูกต้อง
(ง) การย้าพื้นเพื่อตกแต่งลวดลาย
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) การจัด วางชิ้นงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้
เครื่องมือเก็บผิว
(ข) การปรับแต่งรูปทรงให้ตรงตามแบบที่กาหนด
(ค) การเก็บผิวลวดลายให้เรียบแน่น
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(ง) การปรับแต่งลวดลายให้ตรงตามแบบที่กาหนด
3.๓.1.๕ การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(ค) วิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการลงยาถม
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ความรู้ในการใช้สารเคมี ใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ
ช่วยทาความสะอาด
(ข) การทาความสะอาด
(๓) การลงยาถมบนชิ้นงาน
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่ลงยาถม
(ข) วิธีการตรวจสอบยาถม
(ค) วิธีการลงยาถม
(ง) การลงยาถมเพื่อให้ยาถมมีความหนาที่สม่าเสมอ
(๔) การขัดยาถม
(ก) การจับยึดเพื่อขัดชิ้นงาน
(ข) การใช้เครื่องมือขัด
(ค) การขัดกระดาษทรายเบอร์ต่าง ๆ
3.๓.1.๖ การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) สมบัติและลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การ จั ด วางชิ้ น งานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
การขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวหรือยาขัดดินแดง
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) การจัดวางชิ้นงานเพื่อขัดยาดิน
(ข) การใช้เครื่องขัดเงา
(ค) สมบัติของยาขัดดินขาวและยาขัดดินแดง
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3.๓.๑.๗ การแกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) ต้มชันให้หลอมละลาย
(ข) เข้าชันได้เต็มชิ้นงาน
(๒) การแรเงาชิ้นงาน
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) เส้นแรเงาให้มีระยะเหมาะสมกับลวดลาย
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ล้างชันออกจากชิ้นงานได้สะอาด
(ข) ล้างทาความสะอาดขัดเงาครั้งสุดท้ายได้เรียบร้อย
3.๓.1.๘ การทาทอง (ถมทอง)
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาทอง
(ก) คุณสมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาทอง
(๒) การเปียกทอง (หลอมทอง)
(ก) การหลอมรีดแผ่นทองคา การตัดแผ่นทองคา
(ข) การเปียกทอง การให้ความร้อน การรมทองคา
(๓) การบดทอง
(ก) การบดทองคา
(ข) ทาความสะอาดทองคา
(๔) การทาทอง
(ก) การใช้อุปกรณ์การทาทอง
(ข) การทาทองคา
(ค) การให้ความร้อน
(ง) การล้างกรด
(๕) การขัดเงา
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่เพื่อขัดเงา
(ข) การใช้อุปกรณ์การขัดเงา
(ค) การขัดเงาทองคา
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(๖) การแรเงาลวดลายหรือเพลาลาย
(ก) การจัดวางชิ้นงานที่เพื่อแรเงาลวดลาย
(ข) การแรเงาลวดลาย
(ค) การขัดเงาสิ่ว
3.๓.1.๙ การหลอมยาถม
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลอมยาถม
(ก) สมบัติและลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์
(ข) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด
(๒) การหลอมยาถม
(ก) การใช้วัสดุและอุปกรณ์หลอมยาถม
(ข) วิธีการอุ่นเบ้าหลอม
(ค) วิธีการใส่โลหะ
(ง) จุดหลอมเหลวของโลหะแต่ละชนิด
(๓) การตรวจสอบคุณภาพแท่งยาถม
(ก) สมบัติของยาถม
(ข) วิธีการลงยาถม
(ค) วิธีการให้ความร้อน
3.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ดังต่อไปนี้
3.๓.2.๑ การกาหนดแบบ
(๑) ลอกลาย
(ก) มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม ครบถ้วน
ถูกต้อง
(ข) ลวดลายมีความอ่อนช้อยสวยงาม
(ค) เส้ น ดิ น สอ มี ห นั ก - เบา เกิ ด ความอ่ อ นพลิ้ ว
สวยงาม
(๒) การออกแบบ
(ก) รูปแบบและรูปทรงมีความสวยงามตามกาหนด
มีบอกขนาดทุกส่วนสมบูรณ์ครบถ้วน
(ข) มีการแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียดเข้าใจง่ายสมบูรณ์
ครบถ้วน
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(ค) เ ขี ย น ล ว ด ล า ย ไ ด้ ต า ม แ บ บ ส ว ย ง า ม ต า ม
องค์ประกอบศิลป์
(ง) มีการแยกด้านต่าง ๆ ชัดเจน
(๓) การถอดแบบ (ขยายแบบ ปรับแบบ)
(ก) สามารถถอดแบบได้ใกล้เคียงกับต้นแบบ
(ข) สามารถปรั บ และขยายแบบได้ เ หมาะสม
ตามขนาดและสัดส่วน
(๔) การนาเสนอแบบสาเร็จ
(ก) สามารถอธิ บ ายแนวคิ ด ลั ก ษณะรู ป แบบและ
กระบวนการผลิต
(ข) สามารถทบทวนและสรุปผลได้
3.๓.2.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเตรียมอุปกรณ์
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) จัดหาอุปกรณ์ได้ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องถมเงิน
(ก) สามารถระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๓) การเตรียมวัสดุเครื่องถมทอง
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
3.๓.2.๓ การขึ้นรูปพรรณ
(๑) การหลอม
(ก) ให้ความร้อนในการหลอมโลหะเพียงพอ
(ข) เนื้อโลหะเงินกับทองแดงหลอมละลายเข้าด้วยกัน
(ค) จับเบ้าหลอมผสมเนื้อโลหะให้เข้าด้วยกัน
(๒) การแผ่รีด
(ก) ความหนาแน่ น ของเนื้ อ โลหะเงิ น คุ ณ ภาพดี
ไม่มีรอยแตก
(ข) ขนาดความหนาของแผ่ น เงิ นมี ค วามเหมาะสม
พอดีกับชิ้นงาน
(๓) การขึ้นรูปตามแบบ
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(ก) ขนาดและรูปทรงมีสัดส่วนตามแบบที่กาหนด
(ข) ชิ้นงานมีความหนาบางตามแบบที่กาหนด
3.๓.2.๔ การสลักลาย
(๑) การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน
(ก) จัดตาแหน่งชิ้นงานบนแผ่นรองเพื่อเตรียมพร้อม
เขียนลวดลาย
(ข) ลวดลายมีความอ่อนช้อยประณีต
(ค) มีโครงสร้างลวดลายถูกต้อง
(๒) การสลักเส้นลาย
(ก) ชิ้นงานอยู่บนอุปกรณ์รองสลักในตาแหน่งที่พอดี
(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นตรงต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามประณีต
(๓) การย้าพื้นลวดลาย
(ก) ชิ้นงานอยู่บนอุปกรณ์รองสลักในตาแหน่งที่พอดี
(ข) น้ าห นั กเส้ น มี ค ว ามสม่ าเสมอไ ม่ เ บาหรื อ
หนักเกินไป
(ค) เส้นตรงต่อเนื่อง ตรงขนาดเท่ากัน
(ง) ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามประณีต
(๔) การปรับแต่งรูปทรงชิ้นงาน
(ก) ชิ้ น งานอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ร องเก็ บ ทรงในต าแหน่ ง
ที่พอดี
(ข) รูปทรงลวดลายได้ขนาดตามแบบ
(ค) ลวดลายเรียบผิวตึงแน่น
3.๓.2.๕ การลงยาถม
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ลงยาถม
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ทาความสะอาดชิ้นงานได้สะอาดเรียบร้อย
(ข) ทาความสะอาดชิ้นงานให้แห้งสนิท
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(๓) การลงยาถม
(ก) จั บ ยึ ด ชิ้ น งานกระชั บ พอดี เ พื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ลงยาถม
(ข) ยาถมมีความมันวาว
(ค) ยาถมติดบนชิ้นงานสม่าเสมอเต็มร่องลาย
(ง) ไม่มีฟองอากาศหรือตามด
(๔) การขัดยาถม
(ก) ชิ้นงานอยู่บนแผ่นรองในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดยาถมได้พอดีเห็นลวดลายชัดเจนตัวลายไม่หาย
(ค) ขัดกระดาษทรายได้ผิวเรียบหมดรอยตะใบ
(ง) ขัดกระดาษทรายได้ประณีตทุกส่วน
(จ) ชิ้นงานมีผิวเกลี้ยงและสัดส่วนพอดี
3.๓.2.๖ การขัดเงา
(๑) การเตรียมอุปกรณ์ขัดเงา
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน
(๒) การขัดกระดาษทรายได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงิน
เรียบสวยงาม
(๓) การขัดยาดินให้ผิวเรียบ
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงินมีความเรียบ
(ค) ชิ้นงานมีผิวเรียบ
(๔) การขัดยาดินให้ผิวเงา
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) ขัดได้ละเอียดผิวยาถมและผิวเงินมีความเรียบ
(ค) ไม่มีเส้นหรือขนแมวบนผิวงาน
(ง) ชิ้นงานมีผิวเงา
3.๓.2.๗ การแกะเส้นหรือการแรเงาลวดลาย
(๑) การเข้าชัน ออกชัน
(ก) ต้มชันได้ความร้อนเพียงพอ
(ข) เข้าชันได้เต็มแน่น
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(๒) การแกะเส้นหรือแรเงาชิ้นงาน
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่พอดี
(ข) เส้นแรเงามีระยะสวยงาม
(ค) เส้นมีความมันวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาสม่าเสมอ
(๓) การขัดทาความสะอาดชิ้นงาน
(ก) ล้างชันออกจากชิ้นงานได้สะอาด
(ข) ล้างทาความสะอาดขัดเงาครั้งสุดท้ายได้เรียบร้อย
สวยงาม
3.๓.2.๘ การทาทอง (ถมทอง)
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาทอง
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วน
(๒) การเปียกทอง (หลอมทอง)
(ก) หลอมละลายทองคา
(ข) บดทองคาตามสัดส่วนที่กาหนด
(๓) การบดทอง
(ก) บดเนื้อทองคาให้ละเอียด
(ข) ล้างทองให้สะอาด
(๔) การทาทอง
(ก) เนื้อทองคาติดบนผิวงานสม่าเสมอเรียบเนียน
(ข) ใส่เบ้าและใช้ความร้อนให้หลอมละลาย
(ค) เนื้อทองคาไม่ติดผิวยาถม
(๕) การขัดเงา
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) ขัดชิ้นงานได้เงาวาวสะอาดทุกส่วนของชิ้นงาน
(ค) ตรวจสอบความเงาวาวของชิ้นงานอย่างละเอียด
ให้ได้ตามแบบที่กาหนดไว้
(๖) การแรเงาลวดลายหรือเพลาลวดลาย
(ก) จับยึดชิ้นงานในตาแหน่งที่สมดุล
(ข) เส้ น แรเงาหรื อ เพลาลายมี ร ะยะเหมาะสมกั บ
ลวดลาย
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(ค) เส้นแรเงาหรือเพลาลายมีความเงาวาว
(ง) น้าหนักเส้นแรเงาพร้อมเพลาลายสม่าเสมอ
(จ) ตรวจสอบเส้นแรเงา ความเงาวาวของชิ้นงาน
อย่างละเอียดให้ได้ตามแบบที่กาหนดไว้
3.๓.2.๙ การหลอมยาถม
(๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลอมยาถม
(ก) กาหนดรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
(ข) มีวัสดุและอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
(๒) การหลอมยาถม
(ก) ให้ความร้อนเบ้าหลอม
(ข) ผิวหน้ายาถมมีความมันวาว
(ค) เนื้อยาถมด้านในเป็นเสี้ยนเป็นประกาย
(ง) แท่งยาถมแอ่น และเป็นรองที่ผิวหน้าแท่งยาถม
(๓) การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องยาถมและอธิ บ าย
ผลลัพธ์ได้
3.๓.2.๑๐ การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
3.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่องาน
มีวินั ยและตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน มีความช่างสังเกตและทางาน
เป็นทีม ตระหนักถึงความปลอดภัยในงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
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