เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับด้วยโลหะต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการหล่อ แบบหล่อ
สุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานหลังจากฝ่ายขึ้นต้นแบบ ได้ทําต้นแบบด้วยเทียน
หรือขี้ผึ้งเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบคุณภาพ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ควบคุม ให้คําแนะนํา
และสอนงานการหล่อเครื่องประดับ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการทําความสะอาดต้นช่อโลหะที่หล่อ
และการบํารุงรักษาเตาหล่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมการหล่อเครื่องประดับ
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน ดําเนินการนึ่งเทียนออกจากเบ้าปูน ถอดต้นช่อโลหะ
ออกจากเบ้าปูน ทําความสะอาดต้นช่อโลหะหลังการหล่อ และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทํา
เบ้าปูน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ผสมปูนและเทปูนหล่อทําเบ้าปูนสําหรับงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับด้วยเครื่องหล่อแบบสุญญากาศ
หรือแบบหล่อเหวี่ยง รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องผสมปูนแบบสั่นและสุญญากาศ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
เตรียมเบ้าปูนหล่อเครื่องประดับ การควบคุมการหล่อเครื่องประดับด้วยเตาหล่อแบบสุญญากาศหรือ
แบบหล่อเหวี่ยง รวมถึงการบํารุงรักษาเตาหล่อแบบสุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
กําหนดแผนการหล่อโลหะชนิดต่าง ๆ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานหล่อโลหะ การวินิจฉัย
และแก้ไขปัญหาการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับด้วยเครื่องหล่อแบบสุญญากาศ/หล่อเหวี่ยง รวมถึง
การควบคุมการทํางานในกระบวนการหล่อเครื่องประดับ การให้คําแนะนําและการสอนงานการหล่อ
ชิ้นส่วนเครื่องประดับ
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดและความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) กฎระเบียบการแต่งกายในงานหล่อเครื่องประดับ
(๒) อุปกรณ์ป้องกันภัยสําหรับงานในโรงหล่อเครื่องประดับ
(๓) การใช้ แ ละตรวจสอบเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ งาน
ในโรงหล่อเครื่องประดับ
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(๕) แบบบันทึกและวิธีการบันทึก
๓.๑.๑.๒ การนึ่งเทียนออกจากเบ้าปูน
(๑) วิธีการใช้เครื่องนึ่งเทียน
(๒) หลักการตั้งระดับน้ําในเครื่องนึ่งเทียน
(๓) หลักการตั้งอุณหภูมิในเครื่องนึ่งเทียน
(๔) เทคนิคการวางเบ้าเทียนในเครื่องนึ่งเทียน
(๕) เทคนิคการนึ่งเทียน
(๖) เทคนิคการนําเบ้าปูนออกจากเครื่องนึ่งเทียน
(๗) เทคนิคการตรวจสอบงานนึ่งเทียนออกจากเบ้าปูน
๓.๑.๑.๓ การถอดต้นช่อโลหะออกจากเบ้าปูน
(๑) เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานถอดต้นช่อโลหะออกจากเบ้าปูน
(๒) วิธีการวัดอุณหภูมิน้ําในอ่างน้ํา
(๓) วิธีการใช้เครื่องจับยกเบ้าปูน
(๔) เทคนิคการจุ่มเบ้าปูนในน้ํา
(๕) เทคนิคการกะเทาะเบ้าปูนออกจากต้นช่อโลหะ
(๖) เทคนิคการตรวจสอบงานถอดต้นช่อโลหะออกจากเบ้าปูน
๓.๑.๑.๔ การทําความสะอาดต้นช่อโลหะ
(๑) โครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
(๒) โครงสร้างและหลักการทํางานของหม้อต้ม
(๓) โครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องเป่าลมร้อน
(๔) เทคนิคการฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อทําความสะอาดต้นช่อโลหะ
และการตรวจสอบ
(๕) หลักการล้างทําความสะอาดผิวงานหล่อด้วยน้ํากรดและ
การตรวจสอบ
(๖) หลักการทําให้ต้นช่อโลหะแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อ น
และการตรวจสอบ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๑.๕ การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การทําเบ้าปูน
(๑) การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําความสะอาดภาชนะใส่ปูน
(๒) เทคนิคการทําความสะอาดภาชนะใส่ปูน
(๓) การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําความสะอาดเครื่องชั่งปูน
(๔) เทคนิคการทําความสะอาดเครื่องชั่งปูน
(๕) วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่งปูนหลังทําความสะอาด
(๖) วิธีการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ภาชนะใส่ปูนเข้าที่หลังใช้งาน
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การนึ่งเทียนออกจากเบ้าปูน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การนึ่งเทียน
(๓) การตรวจสอบเบ้าหล่อและการส่งมอบ
๓.๑.๒.๒ การถอดต้นช่อโลหะออกจากเบ้าปูน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การถอดต้นช่อโลหะออกจากเบ้าปูน
(๓) การตรวจสอบงาน
๓.๑.๒.๓ การทําความสะอาดต้นช่อโลหะ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การทําความสะอาดต้นช่อโลหะ
(๓) การตรวจสอบงาน
๓.๑.๒.๔ การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การทําเบ้าปูน
(๑) การทําความสะอาดภาชนะใส่ปูน
(๒) การทําความสะอาดเครื่องชั่งปูน
(๓) การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และเก็บเข้าที่
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การผสมปูนเพื่อทําแบบหล่อ
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(๑) ลักษณะภาชนะสําหรับใส่ปูน
(๒) ลักษณะและการทํางานของเครื่องชั่งปูน
(๓) ลั ก ษณะและการทํ า งานของเครื่ อ งผสมปู น แบบสั่ น
และสุญญากาศ
(๔) เทคนิคการตั้งเวลาในการปั่นปูน
(๕) เทคนิคการผสมปูนหล่อและน้ํา
(๖) เทคนิคการตรวจสอบการเข้ากันของส่วนผสมปูนหล่อ
๓.๒.๑.๒ การเทปูนทําเบ้าปูน
(๑) เทคนิคการประกอบต้นเทียนเข้ากับกระบอกหล่อปูน
(๒) เทคนิคการพันกระดาษรอบกระบอกหล่อปูน
(๓) ข้อควรระวังในการเทปูนลงในกระบอกหล่อปูน
(๔) เทคนิคการเทปูนทําเบ้าปูน
(๕) เทคนิคการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเบ้าปูนก่อนนําไป
นึ่งเทียน
๓.๒.๑.๓ การบํารุงรักษาเครื่องผสมปูนหล่อแบบสั่นและสุญญากาศ
(๑) เครื่องมืออุปกรณ์ในการล้างเครื่องผสมปูนหล่อแบบสั่น
และสุญญากาศ
(๒) ขั้นตอนการล้างเครื่องผสมปูนหล่อแบบสั่นและสุญญากาศ
(๓) เทคนิคการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องผสมปูนหล่อ
แบบสั่นและสุญญากาศ
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การผสมปูนเพื่อทําแบบหล่อ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การผสมปูนหล่อ
(๓) การตรวจสอบงาน
๓.๒.๒.๒ การเทปูนทําเบ้าปูน
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การเทปูนลงในกระบอกหล่อปูน
(๓) การตรวจสอบเบ้าปูน
๓.๒.๒.๓ การบํารุงรักษาเครื่องผสมปูนหล่อแบบสั่นและสุญญากาศ
(๑) การเตรียมงาน
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(๒) การล้างทําความสะอาด
(๓) การตรวจความเรียบร้อย
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การเตรียมเบ้าหล่อเครื่องประดับ
(๑) ลักษณะและการใช้งานของเตาอบกระบอกหล่อปูน
(๒) หลักการปรับตั้งอุณหภูมิและระยะเวลาของเตาอบ
(๓) เทคนิคการอบเบ้าปูน
(๔) เทคนิคการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเบ้าปูน
๓.๓.๑.๒ การควบคุ ม การหล่ อ เครื่ อ งประดั บ ด้ ว ยเครื่ อ งหล่ อ แบบ
สุญญากาศ/หล่อเหวี่ยง
(๑) วิธีการใช้งานของเตาหล่อแบบสุญญากาศ
(๒) วิธีการใช้งานของเตาหล่อแบบหล่อเหวี่ยง
(๓) การเลือกใช้เบ้าปูนที่เหมาะสมกับเตาหล่อ
(๔) เทคนิคการทําน้ําโลหะสําหรับงานหล่อ
(๕) ข้อควรระวังในการวางเบ้าปูนในเตาหล่อ
(๖) หลักการเทน้ําโลหะเข้าเบ้าปูน
(๗) ข้อควรระวังในการการนําเบ้าปูนออกจากเตาหล่อ
(๘) เทคนิคการตรวจสอบสภาพเบ้าปูน
๓.๓.๑.๓ การบํารุงรักษาเครื่องหล่อแบบสุญญากาศ/หล่อเหวี่ยง
(๑) การเลือกใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดเตาหล่อ
(๒) ข้อปฏิบัติในการทําความสะอาดเตาหล่อ
(๓) การตรวจสอบและบํารุงรักษาเตาหล่อ
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การเตรียมเบ้าหล่อเครื่องประดับ
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การอบเบ้าปูน
(๓) การตรวจสอบ
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๓.๓.๒.๒ การควบคุ ม การหล่ อ เครื่ อ งประดั บ ด้ ว ยเครื่ อ งหล่ อ แบบ
สุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การเตรียมงาน
(๒) การหล่อด้วยเตาหล่อแบบหล่อเหวี่ยง
(๓) การหล่อด้วยเตาหล่อแบบสุญญากาศ
(๔) การตรวจสอบงานหล่อ
๓.๓.๒.๓ การบํารุงรักษาเครื่องหล่อแบบสุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การเตรียมงานทําความสะอาด
(๒) การทําความสะอาดเตาหล่อ
๓.๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบด้ว ย จิต สํา นึ กในการทํ างานที่ ดี มี ระเบี ยบวิ นั ย
มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาด
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การกําหนดแผนการหล่อโลหะชนิดต่าง ๆ แบบหล่อสุญญากาศ
หรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การคํานวณหาน้ําหนักโลหะที่จะทําการหล่อ
(๒) การคํานวณหาน้ําหนักปูนหล่อ
(๓) การคํานวณหาปริมาตรน้ําที่ใช้ผสมปูน
(๔) การคํานวณหาน้ําหนักลูกตุ้มเหวี่ยง
(๕) แบบบันทึกข้อมูลและการจดข้อมูล
๓.๔.๑.๒ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานหล่อโลหะชนิดต่างๆ
(๑) หลักการเก็บปูนให้มีคุณภาพก่อนใช้งาน
(๒) คุณภาพและอุ ณหภูมิของน้ํ าที่เหมาะสมสําหรับใช้ใ น
การผสมปูนหล่อ
(๓) หลักในการผสมปูนให้ได้คุณภาพ
(๔) หลักการควบคุมเครื่องผสมปูนแบบสั่นและสุญญากาศ
(๕) หลักในการไล่เทียนด้วยไอน้ํา
(๖) หลักในการไล่เทียนด้วยการเผา
(๗) หลักการหลอมโลหะด้ว ยเครื่ องหลอมแบบเหนี่ ยวนํ า
(Induction heating)
(๘) หลั ก การหลอมโลหะด้ ว ยเครื่ อ งหลอมแบบขดลวด
ความต้านทาน (Resistant heating)
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(๙) หลั ก การหลอมโลหะด้ ว ยเครื่ อ งหลอมแบบอาร์ ค
(Arc heating)
(๑๐) หลั ก การหลอมโลหะด้ ว ยเครื่ อ งหลอมแบบหั ว ไฟ
(Torch melting)
(๑๑) เทคนิคการเลือกวิธีการหลอมโลหะให้เหมาะกับชนิดของ
โลหะเครื่องประดับ
(๑๒) ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมโลหะเครื่องประดับ
แต่ละชนิด
(๑๓) ค่ า ความดั น สุ ญ ญากาศที่ เ หมาะสมในการหล่ อ ด้ ว ย
เครื่องหล่อสุญญากาศ
(๑๔) ลักษณะน้ําโลหะแต่ละชนิดที่ใช้ในการหล่อ
(๑๕) ลักษณะสีผิวงานหล่อที่ถูกต้อง
(๑๖) ลักษณะตําหนิและสาเหตุความบกพร่องในงานหล่อ
๓.๔.๑.๓ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับ
แบบสุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
ฟองอากาศ
(๒) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
รอยแตกของปูนเบ้าหล่อ
(๓) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
อัตราการเย็นตัวของโลหะเร็วเกินไป
(๔) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
โพรงของต้นเทียนที่ไม่เหมาะสม
(๕) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
การออกแบบต้นเทียนไม่ถูกต้อง
(๖) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หารู พ รุ น อั น เกิ ด จาก
การปนเปื้อนในเม็ดโลหะ
(๗) เทคนิคการวินิจฉัยและแก้ปัญหาการเกิดฝ้าที่ผิวโลหะ
(๘) เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หาการหล่ อ ไม่ เ ต็ ม ต้ น
ช่อโลหะ
๓.๔.๑.๔ การควบคุมการทํางาน
(๑) เทคนิคการควบคุมการทํางาน
(๒) เทคนิคการสื่อสารในองค์กร
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(๓) เทคนิคการให้คําแนะนํา
(๔) เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทํางาน
๓.๔.๑.๕ การสอนงานการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับแบบสุญญากาศ
หรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
๓.๔.๒ ความสามารถ

เทคนิคการวางแผนการสอนงาน
เทคนิคการสร้างสื่อการสอน
เทคนิคการสร้างใบเนื้อหาประกอบการสอน
เทคนิคการสอนงาน
เทคนิคการเขียนแบบทดสอบ
เทคนิคการวัดและประเมินผลการสอนงาน
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การกําหนดแผนการหล่อโลหะชนิดต่าง ๆ แบบหล่อสุญญากาศ
หรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การวางแผนงานหล่อแบบหล่อสุญญากาศ
(๒) การวางแผนงานหล่อแบบหล่อเหวี่ยง
๓.๔.๒.๒ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานหล่อโลหะชนิดต่าง ๆ
(๑) การควบคุมการทําเบ้าปูน
(๒) การควบคุมการเทโลหะ
(๓) การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหล่อ
๓.๔.๒.๓ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับ
แบบสุญญากาศหรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวชิ้นงาน
(๒) การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสีของผิวโลหะ
๓.๔.๒.๔ การควบคุมการทํางาน
(๑) การควบคุมงาน
(๒) การแก้ปัญหาการทํางาน
๓.๔.๒.๕ การสอนงานการหล่อชิ้นส่วนเครื่องประดับแบบสุญญากาศ
หรือแบบหล่อเหวี่ยง
(๑) การเตรียมการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การวัดและประเมินผล
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๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย จิตสํานึกในการทํางานที่ดี การปฏิบัติงาน
ที่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัย ความสะอาด
และความซื่อสัตย์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

