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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริมการพัฒ นา
ฝีมื อแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่ ง เสริม การพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน จึ ง กํา หนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสีตกแต่ง
ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการเตรียมพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ เช่น ปูน ไม้ โลหะและวัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น
การรองพื้ น ผิว การเคลือ บผิ วและตกแต่ง ลวดลายบนผนั ง การเลือ กใช้วั สดุแ ละอุป กรณ์ ให้ ถูก ต้อ ง
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และควบคุมการตั้งนั่งร้านภายในอาคาร ในลักษณะ
ที่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ร่วมงาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ที่ต้องมีหัวหน้างาน
ช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์การทํางาน สามารถให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้คุณภาพงานสูง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา การตัดสินใจ
รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็น อย่างดี สามารถใช้หนังสือคู่มือ นําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง ให้เป็น ดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางานด้านสถานที่ ภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
๓.๑.๑.๑ ข้อกําหนด และระเบียบวินัยของช่างสี
๓.๑.๑.๒ สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย
ในขณะทํางาน
๓.๑.๑.๓ การใช้และดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง
๓.๑.๑.๔ ประเภทของของเหลวที่ติด ไฟได้ สาเหตุข องเพลิงไหม้และ
การป้องกันเพลิงไหม้
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๓.๑.๑.๕ วัต ถุประสงค์ ของการใช้ภ าชนะที่ ปิด มิด ชิด สํ าหรับ เศษผ้ า
ที่ชุบของเหลวติดไฟได้
๓.๑.๑.๖ ความจําเป็นในการเก็บของเหลวติดไฟในที่เก็บที่ปลอดภัยและ
ติดป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน
๓.๑.๑.๗ หลักการป้องกันอันตรายจากสารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
๓.๑.๑.๘ หลักการปฐมพยาบาล
๓.๑.๑.๙ การทําลายและกําจัดวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี
๓.๑.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
๓.๑.๒.๑ วิธีการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน
ที่เกี่ยวกับงานทาสี
๓.๑.๒.๒ ประเภทของสีและสารเจือจาง
๓.๑.๒.๓ คุณสมบัติและวิธีใช้บันไดและนั่งร้านแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี
๓.๑.๓ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๓.๑ การเตรียมพื้นผิววัสดุประเภทงานไม้ งานโลหะ งานปูนและ
วัสดุสังเคราะห์
๓.๑.๓.๒ การทาสีรองพื้นวัสดุประเภทงานไม้ งานโลหะ งานปูนและ
วัสดุสังเคราะห์
๓.๑.๓.๓ การทาสีทับหน้าบนวัสดุประเภทงานไม้ งานโลหะ งานปูนและ
วัสดุสังเคราะห์
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน ด้านสถานที่ ด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๑.๑ ปฏิบัติตามกฎทั่วไปเกี่ย วกับการป้องกันภัยในสถานที่ทํางาน
เช่น ดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระบุสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ปฐมพยาบาล
๓.๒.๑.๒ ป้องกันการสูดดมฝุ่น สเปรย์และสารระเหย
๓.๒.๑.๓ บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ การดูแลวัสดุและอุปกรณ์งานสี
๓.๒.๒.๑ ล้างทําความสะอาดแปรงทาสีที่ใช้กับสีน้ํามันหรือสีน้ํา
๓.๒.๒.๒ เก็บและรักษาอุปกรณ์และเครื่องมืองานสี
๓.๒.๒.๓ ทําความสะอาด บํารุงรักษาและการเก็บอุปกรณ์งานสี
๓.๒.๒.๔ เก็บรักษาวัสดุงานสีแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี
๓.๒.๒.๕ เลือกตัวทําละลายสําหรับแช่ล้างแปรง
๓.๒.๓ การเตรียมพื้นผิวสําหรับงานสี
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๓.๒.๓.๑ เตรียมพื้นผิวโดยการขัด หรือขูดลอกสีเก่า
๓.๒.๓.๒ โป้วอุดรอยตําหนิ
๓.๒.๔ ทาสีรองพื้น และขัดแต่ง
๓.๒.๕ ทาสีทับหน้า
๓.๒.๖ การปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง
๓.๒.๖.๑ รับคําสั่ง ทบทวนคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง
๓.๒.๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามคําสั่งหรือลงบันทึกในใบสั่งงาน
๓.๒.๗ การเลือกใช้ชนิดของงานสีเพื่อการตกแต่ง
๓.๒.๗.๑ เลือกใช้วัสดุคู่ผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
๓.๒.๗.๒ เลือกใช้สีเพื่อการตกแต่งผิว
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์
และประหยัด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๔ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัยและการป้องกันในการทํางานด้านสถานที่ภาวะแวดล้อม
และความปลอดภัยส่วนบุคคล
๓.๔.๑.๑ อันตรายของสี และวัสดุคู่ผสม ที่มีผลต่อสุขภาพ
๓.๔.๑.๒ ชนิดของวัสดุไวไฟที่เกี่ยวกับงานสี
๓.๔.๑.๓ อุปกรณ์ในการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัย เช่น ถุงมือ
รองเท้า อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
๓.๔.๑.๔ ข้อควรระวังในการเก็บรักษาวัสดุไวไฟในที่เหมาะสม
๓.๔.๑.๕ ข้อควรระวังสําหรับการใช้เครื่องมือที่ทําให้เกิดประกายไฟ
๓.๔.๒ การเลือกวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์
๓.๔.๒.๑ การเลือกใช้วัสดุงานสี การผสมสี และวัสดุคู่ผสมได้อย่างถูกต้อง
๓.๔.๒.๒ การทาสีด้วยพู่กัน แปรง ลูกกลิ้ง กาพ่นสี
๓.๔.๒.๓ การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
๓.๔.๒.๔ การเลือกใช้บันได นั่งร้าน ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
๓.๔.๓ การระบุชนิดของสีและรายละเอียดของงาน
๓.๔.๓.๑ การเลือกใช้วัสดุ การผสมสี และวัสดุคู่ผสมได้อย่างถูกต้อง
๓.๔.๓.๒ ระบุชนิดของสีทับหน้าและสารเคลือบพร้อมวิธีใช้ให้เหมาะสม
กับชิ้นงาน
๓.๔.๓.๓ กําหนดขนาด และพื้นที่ที่จะทาสีจากแบบที่กําหนด
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๓.๔.๓.๔ กําหนดปริมาณวัสดุที่จะใช้ในการทํางานตามแบบที่กําหนด
๓.๔.๓.๕ ระบุส่วนประกอบภายในอาคาร เช่น บัวเชิงผนัง บัวเพดาน
บันได วงกบ
๓.๔.๔ ตารางการปฏิบัติงาน
๓.๔.๔.๑ การทํางานตามลําดับขั้นตอนของการทาสีและพ่นสี
๓.๔.๔.๒ ข้อควรระวังในขณะทํางานแต่ละขั้นตอน
๓.๔.๔.๓ รายละเอียดของงานและระบุลักษณะของงานที่ต้องการ
๓.๔.๔.๔ รายละเอียดของลวดลายที่ตกแต่งบนผนัง
๓.๔.๔.๕ การขยายรูปแบบของลวดลายตามมาตราส่วนที่กําหนด
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ ความปลอดภัยในการทํางานด้านสถานที่ ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
๓.๕.๑.๑ ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการป้องกัน ภัยในสถานที่ทํางาน เช่น
ปฐมพยาบาลสําหรับผู้ที่สูดดมสารระเหย การดับไฟที่ติดเสื้อผ้าขณะทํางาน การดับไฟที่เกิดจากน้ํามัน
และสารระเหย
๓.๕.๑.๒ ป้องกันการสูดดมฝุ่น สเปรย์และสารระเหย
๓.๕.๑.๓ บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๓.๕.๒ การดูแลและการเลือกใช้อุปกรณ์งานสี
๓.๕.๒.๑ ทํ า ความสะอาด บํ า รุ ง รั ก ษาและจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ พ่ น สี ไ ด้
อย่างถูกต้อง
๓.๕.๒.๒ เลือกใช้ขนาดพู่กันและแปรงได้เหมาะสมกับงาน
๓.๕.๒.๓ เลือกใช้ขนาดของอุปกรณ์พ่นสี หัวฉีดความดัน และกระป๋อง
บรรจุสีได้อย่างถูกต้อง
๓.๕.๓ การระบุชนิดของงานสี
๓.๕.๓.๑ เลือกใช้วัสดุผสมสีในอัตราส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
๓.๕.๓.๒ เลือกชนิดของสีเพื่อการตกแต่งผิว
๓.๕.๔ การปฏิบัติงาน
๓.๕.๔.๑ ปฏิบัติงานทาสี ย้อมสี และพ่นสีบนพื้นผิวชนิดต่าง ๆ
๓.๕.๔.๒ เขียนลวดลายประดับด้วยขนาดเท่าจริง
๓.๕.๔.๓ วัดความยาวและแบ่งสัดส่วนด้วยเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ
๓.๕.๕ การคํานวณ
๓.๕.๕.๑ คํานวณพื้นที่ผิวงาน
๓.๕.๕.๒ คํานวณปริมาณสีที่ใช้ในการทํางาน
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๓.๕.๕.๓ คํ า นวณน้ํ า หนั ก ความสู ง ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การประกอบนั่ ง ร้ า น
อย่างปลอดภัย
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์งาน
สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๗ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ การบริหารงานด้านความปลอดภัย
๓.๗.๑.๑ วิธีดําเนินการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย
๓.๗.๑.๒ วิธีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
๓.๗.๒ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์งานสี
๓.๗.๒.๑ เตรียมอุปกรณ์ในการพ่นและการเลือกขนาดหัวพ่น
๓.๗.๒.๒ การทํางานของระบบปั๊มลม
๓.๗.๒.๓ ระบบการพ่นสีแต่ละประเภท
๓.๗.๒.๔ การใช้ขนาดท่อลม และข้อต่อจากเครื่องปั๊มลม
๓.๗.๒.๕ การตรวจเช็คระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสี
๓.๗.๒.๖ การปรับแรงดันอากาศให้เหมาะสมกับชิ้นงานและอุปกรณ์พ่นสี
๓.๗.๒.๗ ชนิดของวัสดุเคลือบชนิดต่างๆ
๓.๗.๒.๘ การเลือกใช้วัสดุเคลือบชนิดต่างๆ และการเก็บรักษา
๓.๗.๒.๙ ปฏิกิริยาการพ่นสีและการเคลือบผิวที่ไม่ถูกต้อง
๓.๗.๒.๑๐ ปัญหาบนพื้นผิวที่พ่นแล้ว
๓.๗.๓ ทฤษฎีสี
๓.๗.๓.๑ รู้จักชนิดของสี
๓.๗.๓.๒ สีชั้นต้น ชั้นที่สอง และชั้นที่สาม
๓.๗.๓.๓ หลักการผสมสี
๓.๗.๓.๔ วรรณะของสี
๓.๗.๓.๕ การจําแนกความเข้มของสี
๓.๗.๓.๖ จิตวิทยาของสี
๓.๗.๔ การประมาณราคา
๓.๗.๔.๑ ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการประเมินราคางานสี
๓.๗.๔.๒ คิดค่าแรงงานทาสี
๓.๗.๔.๓ คิดค่าวัสดุรวม
๓.๗.๔.๔ คิดค่าดําเนินการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
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๓.๗.๔.๕ คิดกําไรและภาษี
๓.๗.๕ การวางแผนและควบคุมคุณภาพของงาน
๓.๗.๕.๑ วางแผนและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของงานทาสี แ ละพ่ น สี
บนพื้นผิวงาน
๓.๗.๕.๒ วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนของกระบวนการทาสี
และพ่นสี
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ การบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัย
ก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน
๓.๘.๒ เทคนิคการทาสีและการเคลือบผิว
๓.๘.๒.๑ ใช้น้ํายาเคลือบเงา และขัดเงาตามประเภทของพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๒ ทาสี ย้อมสี พ่นสีบนพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๓ เลือกใช้ชนิดของสีและเคลือบผิวในสภาพภูมิอากาศต่างๆ
๓.๘.๒.๔ ทําเทคนิคสีลายหินอ่อนพร้อมเคลือบพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๕ ทําเทคนิคสีลายไม้พร้อมเคลือบพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๖ ทําเทคนิคการตบสีพร้อมเคลือบพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๗ ทําเทคนิคสีทองพร้อมเคลือบพื้นผิวงาน
๓.๘.๒.๘ ทําเทคนิคการผสมสีให้เหมือนตามตัวอย่าง
๓.๘.๒.๙ ตรวจสอบความเรียบร้อย และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
๓.๘.๒.๑๐ แก้ไขปัญหา และควบคุมคุณภาพของกระบวนการทาสีและพ่นสี
๓.๘.๒.๑๑ ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณโดยรวมก่อนส่งมอบงาน
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์การวางแผน และการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

