เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
งานสีเครื่องเรือน ซึ่งมีความรู ความสามารถในการเตรียมพื้นผิวของวัสดุตาง ๆ เชน ไม โลหะและ
จัดเตรียม อุปกรณปองกัน อัคคีภัย การรองพื้น ผิว การเคลือบสีทับหนา การเลือกใชสีแ ละอุปกรณ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนการบํารุง รักษาอุปกรณและควบคุมการเกิดอัคคีภัยตามจุดลอแหลม
ภายในอาคารในลักษณะที่ปลอดภัยตอทรัพยสินและผูรวมงานอันเนื่องมาจากสารเคมีไวไฟ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ
ปานกลาง มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือและอุปกรณไดดี
การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ ๑
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา
ใหคําปรึกษา ชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางสีเครื่องเรือน ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ระดับ ๑ ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ สุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๑) ขอกําหนดและระเบียบวินัยชางสี
(๒) สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอสุขภาพและความปลอดภัยในขณะทํางาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

การใชและดูแลอุปกรณปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง
ระบุสัญลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัย
กําหนดจุดดับเพลิงของพื้นที่ตอตารางเมตร
ประเภทของของเหลวที่ติดไฟได สาเหตุของเพลิงไหม การปองกันเพลิงไหม
วัตถุประสงคของการใชภาชนะที่ปดมิดชิด สําหรับเศษผาที่ชุบของเหลว

ติดไฟเองได
(๘) ความจําเปนในการเก็บของเหลวติดไฟในที่เก็บปลอดภัยและติดปายบอกไว
อยางชัดเจน
(๙) หลักการปองกันอันตรายจากสารที่เปนภัยตอสุขภาพ
(๑๐) การปฐมพยาบาล
(๑๑) การทําลาย กําจัดวัสดุเหลือใชอยางถูกวิธี
(๑๒) การทํางานในหองพนสีอยางปลอดภัย
(๑๓) การใชเครื่องมืองานสีอยางปลอดภัย
๓.๑.๒ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณงานสี
(๑) การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอปุ กรณ ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับงานทาสี
(๒) ประเภทของสีและสารเจือจาง
(๓) คุณสมบัติของเชลแล็ก วิธีผสมเชลแล็ก แบบตาง ๆ
๓.๑.๓ การเตรียมพื้นผิว เชน ไม โลหะ
๓.๑.๔ การทําสีในแตละขั้นตอน ตลอดจนการเก็บรายละเอียดหลังการติดตั้ง
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน ดานสถานที่และสุขภาพ
(๑) ปฏิบัติตามกฎทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันภัยในสถานที่ทํางาน
(๒) ปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบ วินัยของชางสี
(๓) ปองกันการสูดดมฝุนละอองสีและสารระเหย
(๔) บํารุง รักษาอุปกรณปองกันภัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๕) ใชอุปกรณเครื่องดับเพลิงเปนเมื่อเกิดเพลิงไหม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

๓.๒.๒ การดูแลวัสดุและอุปกรณงานสีกอนและหลังจากใชงาน
(๑) ใชและเก็บรักษาวัสดุการทําสีแตละประเภทอยางถูกวิธี
(๒) ใชและเก็บรักษาแปรงทาสีแตละประเภท เชน แปรงขนกระตาย แปรงหางมา
พูกันจีน
(๓) ทําความสะอาด บํารุงรักษา การเก็บอุปกรณพนสี
(๔) เลือกตัวทําละลายสําหรับทําความสะอาดอุปกรณงานสี
๓.๒.๓ การเตรียมพื้นผิวที่ถูกตองตามลักษณะใชงาน
(๑) เลื อกชนิด และเบอร ของกระดาษทรายไดเ หมาะสมกั บชนิ ดของงาน
แตละขั้นตอน
(๒) ขัดกระดาษทรายในพื้นผิวแบบตาง ๆ
(๓) เตรียมพื้นผิวเกาโดยการขูดลอกสีเกาออกและขัดทําความสะอาดกอน
การรองพื้น
(๔) เตรียมพื้นผิวใหม โดยการขัดและทําความสะอาดกอนการรองพื้น
(๕) อุดรอยตําหนิดวยสารอุด
(๖) ถอดชิ้นสวนอุปกรณพรอมขัดแตงกอนทาสีใหม
๓.๒.๔ การปฏิบัติงานสีธรรมชาติหรือสียอม
(๑) รองพื้นดวยวัสดุเคลือบผิวชนิดตาง ๆ
(๒) ขัดสีเคลือบรองพื้น
(๓) การเคลือบผิวทับหนา
๓.๒.๕ การปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง
(๑) ปฏิบัติตามคําสั่งดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร
(๒) การรายงานผลการปฏิบตั ิตามคําสั่ง หรือลงบันทึกในใบสั่งงาน
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ สุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๑) อันตรายของสีและสารเจือจาง (ตัวทําละลาย) ที่มีผลตอสุขภาพ
(๒) ชนิดของวัสดุไวไฟที่เกี่ยวกับงานสี
(๓) ระบุชนิดของการใชเครื่องมือที่ทําใหเกิดประกายไฟ
(๔) การเตรียมถังดับเพลิงและกําหนดสัญลักษณใหงายตอการหยิบใช
(๕) ระบุอุปกรณในการปองกันคุมครองความปลอดภัย เชน หนากาก
๓.๔.๒ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณงานสี
(๑) เลือกใชวัสดุ การผสมสีและสารเจือจางไดอยางถูกตอง
(๒) การใชงานของแปรงชนิดตาง ๆ เชน แปรงปลายเฉียงแบบธง แปรงปลายตัด
แปรงปลายตัดเฉียง
(๓) การใชงานของพูกันชนิดตาง ๆ เชน พูกันจีน พูกันกลม พูกันแบน
(๔) การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณการพนสี ไดเหมาะสมกับงาน
๓.๔.๓ การระบุชนิดของงานและการปฏิบัติงาน
(๑) กระบวนการเคลือบสีชนิดตาง ๆ ทุกขั้นตอน
(๒) ระบุชนิดของสารเคลือบพรอมวิธีใชใหสัมพันธกับชิ้นงาน
(๓) ระบุรายละเอียดของงานและบริเวณที่ทําสีจากแบบที่กําหนด
(๔) ระบุขอควรระวังในขณะทํางานแตละขั้นตอน
๓.๔.๔ ตารางการทํางาน
(๑) ระบุตารางการทํางานตามลําดับขั้นตอนของการทําสี
(๒) แสดงรายละเอียดของงานและระบุคุณลักษณะของงานที่ตองการ
(๓) ลําดับขั้นตอนการทํางานใหตรงกับวันเวลาที่กําหนดในตารางการทํางาน
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(๑) ปฐมพยาบาล (สําหรับผูที่สดู ดมสารระเหย)
(๒) การดับไฟที่ติดเสื้อผาขณะทํางาน
(๓) การดับไฟที่เกิดจากน้ํามัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

๓.๕.๒ การเลือกใชอุปกรณงานสี
(๑) ทําความสะอาด บํารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณพนสีไดอยางถูกวิธี
(๒) เลือกใชขนาดแปรงและพูกันไดเหมาะสมกับงาน
(๓) เลือกใชขนาดกาพนสี หัวฉีดความดันและกระปองบรรจุสีไดเหมาะสม
กับงาน
๓.๕.๓ การระบุชนิดของสีและการปฏิบัติงาน
(๑) เลือกใชวัสดุผสมสีในอัตราสวนที่ถูกตองและเหมาะสมกับงาน
(๒) ยอมสี ทาสี พนสีและเคลือบผิวได
(๓) ทดสอบตัวอยางสีไดถูกตองตามรายการที่ระบุในแบบ
๓.๕.๔ วิธีการปฏิบัติงานพนสีชิ้นงานที่มีลักษณะผิวเรียบ
๓.๕.๕ การคํานวณ
(๑) คํานวณพื้นที่ผิวงานในรูปแบบตาง ๆ
(๒) คํานวณปริมาณที่ใชในงานทําสี เชน ลิตรหรือแกลลอนหรือกิโลกรัม
๓.๕.๖ การสั่งงาน
(๑) สั่งงานดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร
(๒) รายงานผลดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร
(๓) แกปญหางานพรอมยกตัวอยาง
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๗.๑ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณงานสี
(๑) การทํางานของระบบปมลม
(๒) ระบบการพนสีแตละประเภท
(๓) การใชทอสายยางและขอตอจากเครื่องปมลม
(๔) ระบุการตรวจเช็คระบบการดูแล รักษาอุปกรณพนสีได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

(๕) การสงความดัน การรับแรงดันอากาศของอุปกรณ
(๖) ระบุปฏิกิริยาของการเคลือบสีที่ไมถูกตอง เชน การเคลือบดวยฟลม
ตางชนิดกัน
(๗) ลักษณะของสีแตละชนิดที่เสียในกระปอง
(๘) การเลือกใชวัสดุเคลือบชนิดตาง ๆ และการเก็บรักษา
(๙) ขอควรระวังในการใชวัสดุเคลือบและเทคนิคการทําในแตละขั้นตอน
(๑๐) ชนิดของวัสดุเคลือบชนิดตาง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพ
(๑๑) เตรียมอุปกรณในการพนและการเลือกขนาดหัวพน
(๑๒) ระบุปฏิกิริยาการพนสีที่ไมถูกตอง เชน การพนสีที่ไมสม่ําเสมอ
(๑๓) ระบุปญหาบนฟลมสีที่พนแลวและสามารถแกไขไดอยางถูกวิธี
๓.๗.๒ ชนิดของสียอม
(๑) สียอมชนิดที่ผสมดวยน้ํา
(๒) สียอมชนิดที่ผสมดวยน้ํามัน
(๓) สียอมชนิดที่ผสมดวยแอลกอฮอลหรือสียอมชนิดแหงเร็ว
(๔) ชนิดของสียอมที่ใชตามสภาพการใชงานของเครื่องเรือน
(๕) การยอมเนื้อไมดวยสียอมชนิดตาง ๆ
๓.๗.๓ การระบุชนิดของงานและการปฏิบัติงาน
(๑) ระบุประเภทของสียอมชนิดตาง ๆ จากแบบที่กําหนด
(๒) ระบุตัวทําละลายกับสียอมชนิดตาง ๆ
(๓) วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับประเภทสียอม
(๔) วิธีการยอมไมสีตาง ๆ เชน การยอมไมสีวอลนัท การยอมไมสีโอก
๓.๗.๔ การประมาณราคา
(๑) ขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประมาณราคางานทําสีเครื่องเรือน
(๒) ประมาณการพื้นที่งานสีเครื่องเรือน
(๓) ประมาณคาแรงทําสีทั้งหมด
(๔) ประมาณคาวัสดุรวม
(๕) ประมาณคาดําเนินการในชวงเวลางาน
(๖) การคิดกําไรและภาษี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๘ ง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ การเลือกและใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณงานสี
(๑) เลือกใช ระบบกาพน สีไดถู กตองกับ ชนิดงาน เชน กาพน สี ระบบดู ด
กาพนสีระบบใชแรงดัน
(๒) เลือกใชวัสดุเคลือบไดถูกตองกับชนิดงาน
(๓) เลือกขนาดรูหัวพนและเข็มของกาพนสีใหเหมาะสมกับงาน
(๔) ซอมแซมและแกไขสวนประกอบของกาพนสีชนิดตาง ๆ
(๕) แกไขเหตุที่ทําใหลักษณะละอองสีไมดีในขณะพนสี
๓.๘.๒ เทคนิคการทําสีชนิดตาง ๆ
(๑) ทําเทคนิคสียอมชนิดตาง ๆ
(๒) ทําเทคนิคสีแตก
(๓) ทําเทคนิคสีลายไม
(๔) ทําเทคนิคสีลายหินออน หินแกรนิต
(๕) ทําเทคนิคการเคลือบสีชนิดตาง ๆ
๓.๘.๓ วิธีการปฏิบัติงานพนสี
(๑) การพนสีชิ้นงานตามแนวนอนและแนวตั้ง
(๒) การพนสีชิ้นงานที่มีลักษณะผิวหนาโคง
(๓) การพนสีชิ้นงานที่เปนมุม
(๔) การพนสีชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
(๕) การพนสีชิ้นงานที่ยุงยากซับซอน
๓.๘.๔ การวางแผนและควบคุมคุณภาพของงาน
(๑) วางแผนและประเมินผลคุณภาพของงานที่ทาํ สีบนพื้นผิวทุกชนิด
(๒) ตรวจสอบความเรียบรอยและแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น
(๓) วางแผน การควบคุมคาใชจายและตนทุนของกระบวนการทําสี
(๔) แกไขปญหาและควบคุมคุณภาพของกระบวนการทําสี
(๕) ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบรอยโดยรวมกอนสงมอบงาน
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๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผนและการแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ฐาปบุตร ชมเสวี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

