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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องเรือนไม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องเรือ นไม โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางเครื่องเรือนไม หมายถึง ผูมีความรู ความสามารถและทักษะ
ในการทําเครื่องเรือนไม เกี่ยวกับ ตู โตะ เกาอี้ เปนตน ดวยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และ
เครื่องจักรกล เลือกใช จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ อานแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และควบคุม
งานตามมาตรฐานแตละชั้นที่กําหนด
ขอ ๒ มาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเครื่องเรือนไม แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ
ปานกลาง มีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือตัดสินใจหรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง ชางที่มีค วามรู ความสามารถสู ง ใช เครื่ องมื อ และ
อุปกรณไดดี การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ ๑
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา
ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรูความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได
ขอ ๓ ขอ กํา หนดทางวิช าการที่ใ ชเ ปน เกณฑ วัด ความรู ความสามารถ และทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเครื่องเรือนไม ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) ความปลอดภั ย บริ เ วณที่ ทํ า งานขณะปฏิ บัติ ง าน ดา นสถานที่
ดานบุคคลและสิ่งแวดลอม
(๒) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกลที่เกี่ยวของ
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
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(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
(๕) การปฐมพยาบาล
๓.๑.๒ วัสดุและอุปกรณ
(๑) คุณลักษณะ ประเภท ชนิด ขนาดของไมและการนํามาใชในงาน
เครื่องเรือน
(๒) ประเภท ชนิด ขนาด วิธีใชวัสดุและอุปกรณ ยึดประสาน เชน
กาว ตะปู ตะปูเกลียว แปน และสลักเกลียว
(๓) ประเภท ชนิด ขนาด ของวัสดุอื่น ๆ ที่ใชเปนสวนประกอบของ
เครื่องเรือนไม เชน โลหะ หินออน กระจก เปนตน
(๔) ประเภท ชนิด ขนาด ของกระดาษทรายและการใชงาน
(๕) ประเภท ชนิด อัตราสวนผสมของสี และสารผสมที่ใชกับงานไม
๓.๑.๓ เครื่องมือ เครื่องมือกลและอุปกรณประกอบ
(๑) ประเภท ชนิด วิ ธีใ ช และการบํ า รุ ง รัก ษาเครื่ อ งมื อพื้ น ฐาน
เครื่องมือกลและอุปกรณพื้นฐาน
(๒) การลับคมและการปรับคมเครื่องมือพื้นฐาน
(๓) ประเภท ชนิด ขนาด และการใชเครื่องมือชวยงานอัดประกอบ
ชิ้นงาน เชน ราวอัด ปากกาหรือแมแรงอัดไม
(๔) ประเภท ชนิด วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
(๕) ประเภท ชนิด ขนาดของเครื่องมือทําสี การใชงานขั้นพื้นฐาน
และการบํารุงรักษา
๓.๑.๔ อานแบบพื้นฐาน
(๑) การอานมิติและขนาดวัสดุ
(๒) การอานการเขาไม การตอไม การเสริมไม และการเพลาะไม
(๓) การอานการใชอุปกรณประกอบงานเครื่องเรือนไม
(๔) การอานขอกําหนดและรายละเอียดในแบบ
(๕) การอานความหมายของสัญลักษณที่ใชในงานเครื่องเรือนไม
(๖) การอานแบบภาพตัด
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๓.๑.๕ หลักการปฏิบัติงาน
(๑) การทํางานเกี่ยวกับ การไส การเลื่อย การเจาะ การบาก
(๒) การแบงอัตราสวนของการเขาเดือยแบบตาง ๆ
(๓) การวัด ขีดขนาด และขยายแบบชิ้นงาน
(๔) การตอไม การเขาไม การเสริมไม และการเพลาะไมขั้นพื้นฐาน
(๕) ความหมายของสัญลักษณที่ใชในงานชางเครื่องเรือนไม
(๖) วิธีการทําเครื่องเรือนไมอยางงาย เชน ชั้นโปรง โตะขาง มานั่ง
มานั่งเดี่ยว (สตูล)
(๗) พื้นฐานทางไฟฟาที่นํามาใชเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา เชน ตอสาย
พันสายตอเตารับ ตอไฟแสงสวาง
(๘) การคํานวณดวยเลขจํานวนเต็ม ทศนิยมและเศษสวน
(๙) การเตรียมพื้นผิวงานไมเพื่อทําสี
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ เขียนแบบขยายเทาของจริงในการสรางเครื่องเรือนไมอยางงาย
๓.๒.๒ ใชเครื่องมือ และอุปกรณดวยความปลอดภัย
๓.๒.๓ ใชเครื่องมือ เครื่องมือวัด เครื่องมือกลบางชนิดและเครื่องมือพื้นฐาน
ชนิดตาง ๆ และการบํารุงรักษา เชน ฉาก ตลับเมตร ขอขีด เลื่อย กบ สิ่ว คอน สวาน ไขควง เปนตน
๓.๒.๔ ใชเครื่องมือพื้นฐานประเภทตาง ๆ ประกอบชิ้นงานดวยวิธี
(๑) ไส เลื่อย โกรก (ซอย) บาก เจาะ
(๒) ตอไม เขาไม เสริมไมและเพลาะไมขั้นพื้นฐาน
(๓) ลับแตงคมและปรับแตงเครื่องมือพื้นฐานรวมถึงการบํารุงรักษา
๓.๒.๕ ใชเครื่องมือพื้นฐานทําเครื่องเรือนไมอยางงาย เชน ทําชั้นโปรง โตะขาง
มานั่ง มานั่งเดี่ยว (สตูล)
๓.๒.๖ ใชอุปกรณยึดประสาน เชน กาว ตะปู ตะปูเกลียว แปน และสลักเกลียว
เปนตน
๓.๒.๗ ขัดกระดาษทรายแตงผิวงานไม เพื่อนําไปทําสี
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๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย
และประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความปลอดภัย
(๑) วิธีปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยประจําเครื่องมือกล และเครื่องจักรกล
ที่เกี่ยวของ
(๒) การติดตั้งและตรวจสอบใบมีดตัดตาง ๆ กอนใชงานกับเครื่องมือกล
(๓) การตรวจสอบสภาพสายไฟ ปลั๊กไฟ เตาเสียบและมวนเก็บสายไฟ
กอนการใชงาน
(๔) การตรวจสอบอุปกรณและแรงดันลมกอนการใชงาน
(๕) การปรับตั้งความเร็วรอบของเครื่องมื อกล หรือเครื่องจักรกล
ใหเหมาะกับสภาพการใชงาน
(๖) หลักความปลอดภัยของเครื่องมือกลทั่วไปและการใชงานรวมกับผูอื่น
๓.๔.๒ วัสดุและอุปกรณ
(๑) คุณลักษณะ ประเภท ชนิด คุณภาพของไมและวัสดุแผนที่ทําจากไม
(๒) วิธีผึ่งและการเก็บรักษาไมเพื่อปองกันความเสียหาย เชน การบิดงอ
แตกราว
(๓) ชนิด ประเภท ขนาด วิธีใชอุปกรณยึดประกอบ เชน ลอ รางเลื่อน
สกรู กุญแจ มือจับ บานพับ กลอน เปนตน
(๔) คุณลักษณะ ประเภท ชนิด การใช และการติดตั้งวัสดุอื่น ๆ
ที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องเรือนไม เชน โลหะ หินออน กระจก เปนตน
(๕) ประเภท ชนิดและวิธีใชสียอม สําหรับรองพื้นและทําสีไม
๓.๔.๓ เครื่องมือกล เครื่องจักรกล และอุปกรณประกอบเครื่องเรือน
(๑) วิธีใช ปรับแตง และการบํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องจักรกล
บางชนิดและอุปกรณประกอบ เชน เลื่อยวงเดือน กบไฟฟา เปนตน
(๒) การลับคมเครื่องมือกลดวยเครื่องลับคม
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(๓) ชนิดและวิธีใชเครื่องมือวัดละเอียด เชน เวอรเนียคารลิเปอร
(๔) วิธีถอดประกอบและติดตั้งใบมีดตัด และหัวตัดของเครื่องมือกล
เครื่องจักรกล
๓.๔.๔ การอานแบบและการคํานวณวัสดุ อุปกรณ
(๑) การอานแบบและเขียนแบบภาพฉาย ภาพตัดและภาพสามมิติ
(๒) การแยกรายการวัสดุ อุปกรณจากแบบเขียนและทํารายการวัสดุ
(๓) การคํานวณหาปริมาณไมในหนวยตาง ๆ เชน ฟุต เมตร ตารางฟุต
ตารางเมตร ลูกบาศกฟุตและลูกบาศกเมตร
๓.๔.๕ หลักการปฏิบัติงาน
(๑) วิธีสรางแมแบบนํา และตัวจับงานสําหรับงานทําเครื่องเรือนไม
(๒) การเขาไมแบบพิเศษ เชน ซุมโคง หางเหยี่ยว
(๓) การเลือกใชบัว คิ้ว เซาะรอง เพื่อตกแตงงานเครื่องเรือนไม
(๔) การทําเครื่องเรือนไมรูปทรงตาง ๆ เชน โตะมีลิ้น ชัก เกาอี้ ตู
และการนําวัสดุอื่น ๆ มาเปนสวนประกอบ เชน โลหะ กระจก หินออนและตกแตงดวยบัว คิ้ว
(๕) หลักการพื้นฐานงานกลึงไม
(๖) พื้นฐานทางไฟฟาที่นํามาใชเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องจักรกล
(๗) การทําเครื่องเรือนไมแบบถอดประกอบ
(๘) การทําและติดตั้งเครื่องเรือนไมใหเขากับโครงอาคาร
(๙) การวางแนวระดับ ดิ่ง ทํามุม ทํามุมฉากและวัดระยะตาง ๆ
(๑๐) การทําโครงไมสําหรับงานหุมเบาะ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ตรวจสอบทิศทางการหมุน ความเร็วรอบ อัตราเรง แรงดัน การจับ
ยึดใบมีดตัด การตั้งความลึกใบมีด ทิศทางการปอนงานของเครื่องมือกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ
ประกอบ ใหปลอดภัยกอนการใชงาน
๓.๕.๒ ปรับแตงลับคมมีดและหัวตัดดวยเครื่องลับคมและประกอบเขาที่
๓.๕.๓ เขียนแบบภาพฉาย ภาพตัดและภาพสามมิติ
๓.๕.๔ เขาไมแบบพิเศษเฉพาะงาน
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๓.๕.๕ ใชเครื่องมือกล เครื่องจักรกลบางชนิด ขึ้น รูปชิ้นงานดวยการเลื่อย
ไส เจาะ บาก กัด ขัด แตงและบํารุงรักษา
๓.๕.๖ สรางแมแบบนํา ตัวจับชิ้นงานและประกอบโครงสรางเครื่องเรือนไม
๓.๕.๗ หาดิ่ง ระดับ ความลาดเอียง ทําและติดตั้งเครื่องเรือนไมใหเขากับ
โครงอาคาร
๓.๕.๘ ทํ า เครื่ อ งเรื อ นไม รู ป ทรงต า ง ๆ เช น โต ะ มี ลิ้ น ชั ก เก า อี้ ตู
และการนําวัสดุอื่น ๆ มาทําเปนสวนประกอบ เชน โลหะ กระจก หินออนและตกแตงดวยบัว คิ้ว
๓.๕.๙ ทําเครื่องเรือนไมแบบถอดประกอบ
๓.๕.๑๐ แยกรายการวัสดุ อุปกรณแ ละคํานวณหาปริม าณไมในหนวยตาง ๆ
เชน ฟุต เมตร ลูกบาศกฟุตและลูกบาศกเมตร
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ความปลอดภัย
(๑) วิธีการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยประจําเครื่องจักรกล
(๒) หลักในการตรวจสอบความปลอดภัยประจําเครื่องจักรกล
(๓) การติดตั้งและตรวจสอบใบมีดตัด หัวตัด ประจําเครื่องจักรกล
(๔) การปรับตั้งความเร็วรอบของเครื่องจักรกลขณะทํางาน
(๕) หลักความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลประจําแตละเครื่อง
(๖) หลั กความปลอดภั ยของเครื่ องจั กรกลทั่ วไปและการปฏิ บั ติ งาน
รวมกับผูอื่น
๓.๗.๒ วัสดุและอุปกรณ
(๑) การเลือกใชไม วัสดุแผนที่ทําจากไม และวัสดุอื่น ๆ
(๒) การปองกันรักษาเนื้อไม และรูจักชนิดของไม เชน การผึ่งไม
การอาบน้ํายาอบไม
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(๓) การประยุกตใชวัสดุสําเร็จรูป เชน หวาย เชือกเกลียว เชือกไนลอน
ผาใบ และหนัง
(๔) การประยุกตใชวัสดุตกแตง เชน แผนพีวีซี แผนไมบาง
(๕) วิธีใชอุปกรณยึดประกอบ เชน พุกไม พุกพลาสติกและพุกโลหะ
๓.๗.๓ เครื่องจักรกลและอุปกรณประกอบเครื่องเรือน
(๑) วิธีใช ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณประกอบ
เครื่องเรือน เชน เครื่องไสขนาด เครื่องไสเพลาะ เครื่องเจาะ เครื่องทําเดือย เครื่องเลื่อยสายพาน
เครื่องลอกบัว เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องกลึงไม
(๒) วิธีการทําเครื่ องมืองานไม เชน ขอขีด กบไสล าง กบไสบั ว
กบไสบังใบ
๓.๗.๔ การเขียนแบบและประมาณราคา
(๑) การเขียนแบบรูปตัดดวยมาตราสวนหนึ่งตอหนึ่ง และกําหนด
รายละเอียด สัญลักษณของงาน
(๒) แยกรายการ คํานวณ ปริมาณ ปริมาตร วัสดุ จากแบบเขียน
(๓) ประมาณราคารวมทั้งหมดประกอบดวย คาวัสดุ คาแรง คาใชจายอื่น ๆ
และภาษี
(๔) การวางแผนการทํางาน
๓.๗.๕ หลักการทําใบรายการวัสดุ
๓.๗.๖ การอานแบบสัญลักษณโครงสราง และสวนประกอบของอาคารที่เกี่ยวกับ
เครื่องเรือนไม
๓.๗.๗ ความรูพื้นฐานการติดตั้งระบบไฟฟากําลัง แสงสวาง
๓.๗.๘ การประสานงานกับชางสาขาตาง ๆ ในงานกอสรางและงานตกแตง
เชน ชางปูนชางประปา
๓.๗.๙ หลักการปฏิบัติงาน
(๑) การตอไมและการประสานไมกับวัสดุชนิดอื่น เพื่อรับแรงตาง ๆ
(๒) การกลึงงานไมรูปทรงอยางงาย เชน ลูกกรง ดามสิ่ว
(๓) การใชเครื่องลอกบัว ทําบัว คิ้ว เซาะรอง ไดตามแบบ
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(๔) การแกะสลักลวดลายขั้นพื้นฐาน
(๕) การหุมเบาะขั้นพื้นฐาน
(๖) การผสมสีและขั้นตอนการพนสี เคลือบสีชนิดตาง ๆ
(๗) การทําเครื่องเรือนไมที่ปรับขนาดและรูปแบบไดในเชิงกล เชน
โตะ ตู
(๘) การทําเครื่องเรือนไมดวยไมจริง โครงไมจริง กรุดวยไมจริง ไมอัด
หรือไมวิทยาศาสตร เปนตน
(๙) ติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในเครื่องเรือนไม
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณประจําเครื่องจักรกล อุปกรณ
ประกอบเครื่องเรือน ความคมของใบมีดตัดและหัวตัด
๓.๘.๒ สรางแมแบบนําและตัวจับงาน เพื่อใชในอุตสาหกรรมงานเครื่องเรือนไม
๓.๘.๓ ใชและประยุกตเครื่องมือกล และเครื่องจักรกลตาง ๆ ขึ้นรูปชิ้นสวน
ตามแบบและประกอบขึ้นเปนเครื่องเรือนไม
๓.๘.๔ อานแบบ ขยายแบบงานและพิจารณาสั่งงาน
๓.๘.๕ ทําเครื่องมืองานไม เชน ขอขีด กบไสลาง กบไสบัว กบไสบังใบ
๓.๘.๖ กลึงงานไมรูปทรงอยางงาย เชน ลูกกรง ดามสิ่ว
๓.๘.๗ ปดพื้นผิวหนา และตกแตงเครื่องเรือนดวยวัสดุแผน เชน แผนไมบาง
แผนฟอรไมกา
๓.๘.๘ แกะสลักลวดลายขั้นพื้นฐานลงบนชิ้นงาน
๓.๘.๙ ติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในเครื่องเรือนไม
๓.๘.๑๐ ทําเครื่องเรือนไมที่ปรับขนาดและรูปแบบไดในเชิงกล เชน โตะ ตู
๓.๘.๑๑ ทําเครื่องเรือนไมดวยไมจริง โครงไมจริงกรุดวยไมจริง ไมอัดหรือ
ไมวิทยาศาสตร
๓.๘.๑๒ เขียนแบบปฏิบัติงานและรายละเอียดประกอบแบบ
๓.๘.๑๓ ประมาณราคางาน วางแผน ควบคุมการทํางานและแกไขปญหาในงาน
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๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

