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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาพนักงานคัดพลอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
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 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย หมายถึง
บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคัดขนาดและสีของพลอย ตรวจสอบคุณภาพพลอย
สามารถจัดชุดพลอยบนเครื่องประดับ มีการวางแผนวิเคราะห์คุณภาพและขนาดของพลอย สามารถ
จําแนกพลอยตามแหล่งและความต้องการของตลาด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน การคัดขนาดและสีของพลอยตามคําสั่ง และตรวจสอบ
คุณภาพพลอยเบื้องต้น (สีและการเจียระไน)
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคัดพลอย
ตามคุณลักษณะ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับแหวน และตรวจสอบคุณภาพตามการจัดชุดพลอย
บนตัวเรือนแหวน
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคัดพลอย
ที่มีขนาดใหญ่ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับจี้ขนาดใหญ่ และการวินิจฉัยผลการคัดพลอย
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวางแผน
วิเคราะห์คุณภาพและขนาดพลอย สามารถจําแนกพลอยตามแหล่งและความต้องการของตลาด
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย
ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑.๑ การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ กํ า หนดและความปลอดภั ย
ในการทํางาน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หลักการ ๕ ส
คุณลักษณะของผู้คัดพลอยที่ควรมี
หลักการวางเครื่องมือบนโต๊ะทํางาน
วิ ธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ในการคั ด พลอย

อย่างปลอดภัย
(๕) วิธีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่
ครบถ้วนหลังเลิกงาน
(๖) หลักการบํา รุงรั กษาเครื่อ งมือ และอุปกรณ์ ที่ใ ช้
ในการคัดพลอย
๓.๑.๑.๒ การคัดขนาดและสีของพลอยตามคําสั่ง
(๑) ชนิดพลอยและสีที่มักพบในพลอยชนิดนั้น ๆ
(๒) การระบุคุณภาพสีขั้นต้นได้ถูกต้อง (เนื้อสี)
(๓) วิธีคัดแยกสีพลอยตามคําสั่ง
(๔) รูปร่างและรูปแบบการเจียระไนพลอย
(๕) วิ ธี คั ด แยกขนาดและรู ป ร่ า งพลอยตามคํ า สั่ ง
ภายในเวลาที่กําหนด
(๖) หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(๗) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการคัดพลอย
๓.๑.๑.๓ การตรวจสอบคุณภาพพลอยเบื้องต้น (สีและการเจียระไน)
(๑) เทคนิคการตรวจสอบความแตกต่างของสีพลอย
(๒) ความโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสงที่มีผลต่อ
การตรวจสอบสี
(๓) เทคนิคการตรวจสอบความแตกต่างของรูปร่างพลอย
อย่างง่าย
(๔) เทคนิคการตรวจสอบความแตกต่างของขนาดพลอย
อย่างง่าย
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ กํ า หนดและความปลอดภั ย
ในการทํางาน
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(๑) การทํางานตามระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์
เครื่องมือ
๓.๑.๒.๒ การคัดขนาดและสีของพลอยตามคําสั่ง
(๑) การเตรียมงานสําหรับงานคัดสี รูปร่าง และขนาด
ของพลอย
(๒) ระบุชื่อตามสีพลอยตามกําหนด
(๓) ระบุขนาดและลักษณะของพลอย
๓.๑.๒.๓ การตรวจสอบคุณภาพพลอยเบื้องต้น (สีและการเจียระไน)
(๑) การตรวจสอบสีพลอยที่คัดแยกตามคําสั่ง
(๒) การตรวจสอบรูปร่าง และขนาดพลอยที่คัดแยก
ตามคําสั่ง
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การคัดพลอยตามเงื่อนไข
(๑) คุณภาพสีพลอยอย่างละเอียด (เนื้อสี ความมืด
สว่าง ความสดของสี)
(๒) ชนิดของพลอยที่มีสีคล้ายกันในตลาด
(๓) การจํ า แนกคุ ณ ภาพการเจี ย ระไนของพลอย
(รูปร่าง ขนาด)
(๔) การจํ า แนกคุ ณ ภาพการเจี ย ระไนของพลอย
ตามความประณีตในการเจียระไน
(๕) ตําหนิของพลอยที่มีผลต่อความโปร่งแสง โปร่งใส
และทึบแสง
(๖) ตําหนิของพลอยที่มีผลต่อความคงทนของพลอย
(๗) เทคนิคการจําแนกคุณภาพความสะอาดของพลอย
(๘) ปรากฏการณ์ทางแสงของพลอยที่มักพบ
(๙) การจําแนกชนิดของปรากฏการณ์ทางแสง
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๓.๒.๑.๒ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับแหวน
(๑) วิธีการฝังพลอยแบบต่าง ๆ
(๒) การจัดชุดพลอยเข้ากับตัวเรือนแบบต่าง ๆ
(๓) การประเมินคุณภาพเนื้อพลอย
(๔) การประเมินคุณภาพรูปร่างการเจียระไนพลอย
(๕) การประเมินคุณภาพสัดส่วนการเจียระไนพลอย
๓.๒.๑.๓ การตรวจสอบคุณภาพการจัดชุดพลอยบนตัวเรือนแหวน
(๑) เทคนิคการประเมินคุณภาพสีพลอย
(๒) ปัจจัยที่มีผลต่อรูปร่าง หรือขนาดพลอยที่เห็น
(๓) เทคนิคการประเมินคุณภาพรูปร่างการเจียระไนพลอย
(๔) เทคนิคการประเมินคุณภาพสัดส่วนการเจียระไนพลอย
(๕) เทคนิคการประเมินความสะอาดของพลอย
(๖) เทคนิคการประเมินคุณภาพการขัดเงาผิวพลอย
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การคัดพลอยตามเงื่อนไข
(๑) การคัดแยกพลอยกําหนดตามสี
(๒) การคัดแยกพลอยกําหนดตามคุณภาพการเจียระไน
(๓) การคัดแยกพลอยกําหนดตามความสะอาด
(๔) การคัดแยกพลอยกําหนดตามปรากฏการณ์ทางแสง
๓.๒.๒.๒ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับแหวน
(๑) การเลือกพลอยเข้ากับตัวเรือนแหวน
(๒) การจัดชุดพลอยที่เหมือนกันเพื่อเข้าตัวเรือนแหวน
ที่ฝังพลอย ๒ ถึง ๙ เม็ด
๓.๒.๒.๓ การตรวจสอบคุณภาพการจัดชุดพลอยบนตัวเรือนแหวน
(๑) การตรวจสอบคุณภาพพลอยตามคุณลักษณะ
(๒) การตรวจสอบคุณภาพพลอยจากความสวยงาม
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๓.๑.๑ การคัดพลอยที่มีขนาดใหญ่
(๑) คุณภาพพลอยที่นิยมในตลาด (สี รูปร่าง ขนาด
ความสะอาด)
(๒) การประเมินคุณภาพสีพลอยเทียบกับขนาดพลอย
(๓) การประเมินคุณภาพความสะอาดของพลอยเทียบกับ
ขนาดพลอย
(๔) การประเมินคุณภาพการเจียระไน (สัดส่วน รูปร่าง
การขัดเงา) ของพลอยเทียบกับขนาดพลอย
(๕) เทคนิคการปฏิบัติงานในการคัดพลอยขนาดใหญ่
(๖) การจั ด ชุ ด พลอยตามคุ ณ ภาพด้ ว ยตาเปล่ า และ
ภายใต้กําลังขยาย ๑๐ เท่า (๑๐x)
๓.๓.๑.๒ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับจี้ขนาดใหญ่
(๑) การจํ า แนกคุ ณ ภาพสี พ ลอยที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
สามารถไล่ระดับสีในกลุ่มสีเดียวกันได้
(๒) การประเมินคุณภาพความสะอาดของพลอยที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพพลอยด้วยตาเปล่าและภายใต้กําลังขยาย ๑๐ เท่า (๑๐x)
(๓) การไล่ระดับขนาดของพลอยที่มีรูปร่างเดียวกัน
สําหรับชิ้นงานเครื่องประดับแบบซับซ้อนที่กําหนด
(๔) การคัดลักษณะของพลอยที่เหมาะสมกับวิธีการ
ฝังพลอยแบบต่าง ๆ
(๕) ความรู้เกี่ยวกับการหลุมนั่งพลอยของการฝังพลอย
ขั้นสูง
๓.๓.๑.๓ การวินิจฉัยผลการคัดพลอย
(๑) เทคนิคการวินิจฉัยปัญหาในการคัดสีพลอย
(๒) เทคนิคการวินิจฉัยปัญหาในการคัดความสะอาด
ของพลอย
(๓) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาในการคั ด คุ ณ ภาพ
การเจียระไนของพลอย
(๔) เทคนิคการคัดแยกสีพลอยที่มีความใกล้เคียงกัน
อย่างมาก
(๕) เทคนิคการตัดสินความสะอาดพลอยที่ผลต่อคุณภาพ
ชุดพลอยที่คัด
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(๖) เทคนิ ค การตรวจสอบความผิด ปกติข องรู ปร่ า ง
สัดส่วน การขัดผิวพลอยขั้นสูง
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การคัดพลอยที่มีขนาดใหญ่
(๑) การประเมินคุณภาพของพลอยที่มีขนาดใหญ่
(๒) การจัดชุดพลอยที่มีขนาดใหญ่
๓.๓.๒.๒ การจัดชุดพลอยของชิ้นงานเครื่องประดับจี้ขนาดใหญ่
(๑) การจัดชุดพลอยเพื่อเข้าตัวเรือนเครื่องประดับที่
จี้ขนาดใหญ่
(๒) การเลื อ กพลอยและกลุ่ม พลอยเข้ ากั บ ตั วเรื อ น
จี้ขนาดใหญ่
๓.๓.๒.๓ การวินิจฉัยผลการคัดพลอย
(๑) การตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกพลอย
ของพนักงานคัดพลอยที่มีขนาดใหญ่
(๒) การตรวจสอบการจั ดชุ ดพลอยของชิ้ นงาน
เครื่องประดับจี้ขนาดใหญ่
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวางแผนและวิเคราะห์คุณภาพและขนาดพลอย
(๑) เทคนิคการจัดระบบกลุ่มสีพลอย
(๒) เทคนิคการจัดระบบพลอยตามรูปร่างและน้ําหนัก
(๓) เทคนิคการจัดกลุ่มความสะอาดของพลอย
(๔) เทคนิคการจัดระบบจัดเก็บพลอยตามคุณภาพทุกด้าน
๓.๔.๑.๒ การสอนงาน
(๑) เทคนิ ค การสร้ า งสื่ อ และขั้ น ตอนการสอนงาน
การคัดพลอย
(๒) หลักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการคัดพลอย
(๓) หลักการรวบรวมเนื้อหาขั้นตอนการคัดพลอย
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(๔) หลั ก การสอนอย่ า งเป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของงาน
การคัดพลอย
(๕) หลักการเขีย นขั้นตอนการวัดผลเชิงปฏิ บัติการ
ของการคัดพลอย
(๖) หลักการประเมินผลงานของงานการคัดพลอย
๓.๔.๑.๓ การจําแนกพลอยตามแหล่งและความต้องการของตลาด
(๑) หลักการจําแนกพลอยตามแหล่ง
(๒) เทคนิคการจัดชุดพลอยแยกตามสีแบบต่างๆ
(๓) เทคนิคการจัดชุดพลอยแยกตามรูปร่างและขนาด
แบบต่าง ๆ
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวางแผนและวิเคราะห์คุณภาพและขนาดพลอย
(๑) การวางแผนการจัดกลุ่มพลอยในคลังสินค้าของ
สถานประกอบกิจการตามกลุ่มที่กําหนด
(๒) การจัดกลุ่มพลอยตามหลักการประเมินคุณภาพ
๓.๔.๒.๒ การสอนงาน
(๑) การจั ด เก็ บ และสั ง เคราะห์ เ ทคนิ ค ความรู้
อย่างเป็นระบบ
(๒) การสอนงาน แลกเปลี่ยนความรู้งานคัดพลอย
ให้กับพนักงาน
(๓) การวัดและประเมินผลของการคัดพลอย
๓.๔.๒.๓ การจําแนกพลอยตามแหล่งและความต้องการของตลาด
(๑) การบอกลักษณะเด่นของพลอยจากแหล่งที่สําคัญได้
(๒) การจัดตัวอย่างชุดพลอยเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูได้
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

