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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางทําแบบหลอทราย) 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางทําแบบหลอทราย)  โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางทําแบบหลอทราย)  หมายถึง  ผูที่มี
ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ในการเตรียมทรายหลอ  ทําแบบหลอทรายและทรายไสแบบ  ออกแบบ
ระบบจายน้ําโลหะ  มีความรูดานหลอหลอมโลหะ  โลหะวิทยา  วัสดุศาสตร  ตรวจสอบ  วิเคราะห 
หาสาเหตุและวิธีการแกไขจุดบกพรองของชิ้นงานหลอปรับปรุงสมบัติทางกลดวยวิธีทางความรอน  
วางแผนควบคุมงานเพื่อลดอุบัติเหตุ  และลดปญหาในดานสุขอนามัยในการทํางาน 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางทําแบบหลอทราย)  
แบงออกเปน  ๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถ  ทักษะพื้นฐาน  ในการผสม
เตรียมทรายหลอ  ทรายไสแบบ  การข้ึนรูปแบบหลอทราย  ระบบจายน้ําโลหะ  ความรูเบื้องตนเร่ือง
จุดบกพรองของชิ้นงานหลอ  ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะยุงยาก  ซับซอนมากขึ้นจําเปนจะตองมีผูที่มี
ความรูความสามารถมากกวาใหคําแนะนํา  ตัดสินใจ  และแกปญหา   

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ผูที่มีฝมือระดับกลาง  มีความรู  ความสามารถ  ทักษะ

เกี่ยวกับการเตรียมทรายหลอ  แบบหลอทราย  ทรายไสแบบ  การทดสอบทราย  ระบบจายน้ําโลหะ   

เพื่อผลิตชิ้นงานใหไดคุณภาพทั้งมิติ  และความสมบูรณของเนื้อโลหะ  ตรวจวิเคราะหและแกไข

จุดบกพรอง  สามารถใหคําปรึกษาแนะนําชางฝมือระดับตํ่ากวาได 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ผูที่มีฝมือระดับสูง  มีความรู  ความสามารถ  ทักษะทั้ง  

หลักวิชาการ  เทคนิคการทําแบบหลอทราย  ปญหาที่เกิดข้ึนกับแบบหลอทราย  ชิ้นงานหลอ  ระบบ 

จายน้ําโลหะ  ระยะเวลาการรื้อแบบหลอทราย  กระบวนการผลิต  โลหะวิทยา  การอบชุบ  เปนพื้นฐาน

ในการผลิตชิ้นงานโลหะ  ในกลุมเหล็ก  และโลหะนอกกลุมเหล็ก  การวิเคราะห  วินิจฉัย 
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ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด  ความรู  ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางหลอโลหะ  (ชางทําแบบหลอทราย)  ใหเปน  ดังนี้ 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๑  ไดแก 
  ๓.๑ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ความรูวิชาการดานงานหลอหลอมโลหะ 
   ๓.๑.๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมบัติทรายหลอ 
   ๓.๑.๓ การเตรียมทรายแบบหลอและทรายไสแบบ 
   ๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการหลอหลอมโลหะ  ระบบจายน้ําโลหะ   

และจุดบกพรองของชิ้นงานหลอ 
   ๓.๑.๕ ความรูเบื้องตนดานการอานแบบเครื่องกล 
   ๓.๑.๖ คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร 
   ๓.๑.๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศษสวน  รอยละ  บัญญัติไตรยางศ   
   ๓.๑.๘ ความรู เบื้ องตน เกี่ ยวกับ   น้ําหนัก   พื้นที่   ปริมาตร   ความดัน   

ความถวงจําเพาะ  ความหนาแนน  อุณหภูมิ 
   ๓.๑.๙ เคร่ืองมือเครื่องจักร  วัสดุ  และอุปกรณ 
   ๓.๑.๑๐ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  และอุปกรณที่ใชในงาน

หลอทั่วไป 
   ๓.๑.๑๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุทนไฟ  ทรายหลอ  ตัวประสานทรายหลอ 
   ๓.๑.๑๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลหะในกลุมเหล็กและโลหะนอกกลุมเหล็ก 
   ๓.๑.๑๓ ความรู เบื้ องตน เกี่ ยวกับการบํา รุง รักษาเครื่อ งมือ   เ ค ร่ืองจักร 

และอุปกรณที่ใช 
   ๓.๑.๑๔ ในงานทําแบบหลอทรายทั่วไป 
   ๓.๑.๑๕ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดลอม 
   ๓.๑.๑๖ กฎระเบียบและความปลอดภัยในอาชีพชางแบบหลอทราย 
   ๓.๑.๑๗ การใชอุปกรณในการปองกันอุบัติภัยในอาชีพชางแบบหลอทราย 
   ๓.๑.๑๘ ความรูเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางาน  ในอาชีพชางแบบหลอทราย 
   ๓.๑.๑๙ ภาวะแวดลอมและการปองกันเบื้องตนในอาชีพชางแบบหลอทราย 
   ๓.๑.๒๐ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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  ๓.๒ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ดังตอไปนี้ 

   ๓.๒.๑ การเตรียมวัสดุเพื่อทําแบบหลอทรายและไสแบบทราย 
   ๓.๒.๒ ผสมทรายหลอ  สําหรับทําแบบหลอ  และไสแบบ  ตามที่กําหนด 
   ๓.๒.๓ ทําแบบหลอและไสแบบ  ตามแบบที่กําหนด 
   ๓.๒.๔ ประกอบไสแบบเขากับแบบหลอไดถูกตอง 
   ๓.๒.๕ เลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
   ๓.๒.๖ ผสมทราย 
   ๓.๒.๗ ทําแบบหลอทราย 
   ๓.๒.๘ ทํางานไดอยางปลอดภัยทั้งตนเองและผูรวมงาน 
   ๓.๒.๙ ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด  

ทั้งกับตนเองและผูรวมงาน  สามารถใชเคร่ืองมือดับเพลิง  ใชอุปกรณปองกันความรอน  เคร่ืองมือ 
วัดอุณหภูมิไดถูกตอง  การปฐมพยาบาลผูรวมงานที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากความรอน  เชน  ถูกไอน้ํารอนลวก  
ไฟลวก  ไฟฟาดูด  และรักษาอาการบาดเจ็บเล็กนอย 

   ๓.๒.๑๐ การดูแลบํารุงรักษา   อุปกรณกําจัดฝุนและระบบระบายอากาศ 
ในโรงงานเบื้องตนได  เชน  การกําจัดฝุนออกจากถุงดักฝุน  การหลอล่ืน  พัดลมระบายอากาศ   
เพื่อสุขภาพของตนเองและเพื่อนรวมงาน 

   ๓.๒.๑๑ การบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองใช  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  ในการผสม
เตรียมทรายหลอ  และเคร่ืองจักรข้ึนรูปทรายหลอ  เพื่อลดอุบัติภัยข้ันตนได 

   ๓.๒.๑๒ สามารถจัดการวัตถุดิบ  วัสดุเชื้อเพลิงเพื่อปองกันอุบัติเหตุได  เชน  
การจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อปองกันอันตรายในการปฏิบัติงาน  การจัดเก็บเชื้อเพลิงเพื่อปองกันอุบัติเหตุเพลิงไหมได 

   ๓.๒.๑๓ สามารถกําหนดพื้นที่ทํางานเสี่ยงภัยเบื้องตน  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
จากส่ิงของตกกระแทก  ไฟลวก  ไฟฟาดูด  ใหผูรวมงานได 

   ๓.๒.๑๔ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหดําเนินการทดสอบเปนกรณีไป   
  ๓.๓ ทัศนคติ  ประกอบดวย  การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา  การรักษาวินัย  มีความซื่อสัตย  

และประหยัด   
  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๒  ไดแก 
  ๓.๔ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๓.๔.๑ ความรูวิชาการดานงานหลอโลหะ 
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   ๓.๔.๒ ความรู เบื้องตนทางโลหะวิทยาเกี่ยวกับเหล็ก   ทั้งเหล็กเหนียว  
เหล็กกลา  เหล็กหลอ  และโลหะนอกกลุมเหล็ก  ไดแก  อะลูมิเนียม  ทองแดงผสม   และอื่น ๆ   
การตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดโลหะและองคประกอบเคมีของเนื้อโลหะ  การคัดแยกเศษโลหะ 
ตามชนิดและองคประกอบเคมีของเนื้อเศษโลหะ 

   ๓.๔.๓ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณ  เคร่ืองมือเครื่องจักร  ที่ใชในงานหลอโลหะ  
ทั้งระบบทรายหลอ  การหลอมและตรวจวิเคราะหโลหะ   

   ๓.๔.๔ ความรูเกี่ยวกับทรายหลอประเภทตาง ๆ  การทดสอบและตรวจวัด
คุณภาพหลอที่เหมาะสมกับโลหะที่จะนํามาเทลงในแบบหลอ  การตรวจสอบวัสดุที่ใชในการผสม 
เตรียมทรายหลอ  ไดแก  ดินเหนียวชนิดตาง ๆ  ที่ใชในงานฮารเดเนอร  หลอ  เรซิน  และอารเดเนอร   
ที่ใชผสมเตรียมทรายหลอการผสมสีทาแบบและการเคลือบผิวผนังโพรงแบบหลอดวยสีทาแบบ   
(Mold  and  Core  Wash)   

   ๓.๔.๕ ความรูทางดานเทคนิคในการขึ้นรูปกอนทรายแบบหลอและกอนทรายไสแบบ 
   ๓.๔.๖ ทั้งการขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร  ความรูเบื้องตนในการออกแบบ

ระบบปอนจายน้ําโลหะเขาสูโพรงแบบหลอทั้งโลหะในกลุมเหล็กและโลหะนอกกลุมเหล็ก   
การแกปญหาเบื้องตนของทรายหลอและการปรับปรุงคุณภาพทรายหลอ  รวมทั้งการปรับปรุง 
แตงทรายหลอที่ใชงานแลวใหกลับมาใชงานใหม   

   ๓.๔.๗ ความรู เบื้องตน เกี่ยวกับชนิดเชื้อเพลิง   การเลือกใช เชื้ อเพลิง   
ที่เหมาะสมกับงานหลอโลหะ 

   ๓.๔.๘ ความรูเกี่ยวกับวัสดุสวนที่เปนโลหะเพื่อควบคุมสวนผสมเคมีน้ําโลหะ  
และสวนผสมเคมีเนื้อโลหะที่จะทําการหลอม 

   ๓.๔.๙ การคํานวณอัตราสวนวัสดุสวนที่เปนโลหะ  เพื่อควบคุมสวนผสมเคมี
น้ําโลหะและสวนผสมเคมีเนื้อโลหะ  โลหะหลังการแข็งตัว  การเผื่อปริมาณน้ําโลหะเพื่อชดเชยการหดตัว
ของน้ําโลหะที่ เกิดข้ึนในระหวางการแข็งตัว  อัตราสวนและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการหลอม 
ใหน้ําโลหะมีระดับอุณหภูมิตามที่ตองการ  และสามารถประมาณราคาชิ้นงานโลหะหลอข้ึนรูปได 

   ๓.๔.๑๐ ความรูทางเทคนิคการหลอม  การควบคุมเตาและน้ําโลหะในระหวาง
ข้ันตอนการหลอม  อุณหภูมิเท  การควบคุม  ปรุงแตงน้ําโลหะในเบาเท  การกําจัดออกไซดและการลด
ออกซิเจน  การกําจัดไฮโดรเจน  การทําใหเนื้อโลหะมีเกรนละเอียด  การตรวจสอบองคประกอบเคมี 
น้ําโลหะเบื้องตน 
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   ๓.๔.๑๑ ความรูทางเทคนิคเตาหลอม   การบุผนังเตา   การซินเตอร่ิงเตา   

การควบคุมเตาและการเทน้ําโลหะออกจากเตาหลอ 

   ๓.๔.๑๒ ความรูทางเทคนิคในการควบคุมและการตรวจสอบวัดอุณหภูมิ 

น้ําโลหะใหเหมาะสมกับข้ันตอนการปฏิบัติหลังการหลอมกอนเทน้ําโลหะ   

   ๓.๔.๑๓ ความรูทางเทคนิคในการปฏิบัติและการปรุงแตงน้ําโลหะกอนการเทลง

ในแบบหลอไดแก  การกําจัดออกไซดและตะกรันออกจากน้ําโลหะ  การทํา  Inoculation  และ   

การทํา  Modification  กับน้ําโลหะ   

   ๓.๔.๑๔ ความรูทางเทคนิคในการรื้อแยกชิ้นงานหลอดวยมือและใชเคร่ืองจักร 

   ๓.๔.๑๕ ความรูทางดานเทคนิคเบื้องตนในการอบชุบโลหะชิ้นงานหลอ 

เพื่อควบคุมความเคนตกคางและกําจัดแกสตกคางในเนื้อโลหะหลังการแข็งตัว  การอบชุบเพื่อปรับปรุง

สมบัติทางกลของเนื้อโลหะใหเปนไปตามขอตกลงการซื้อขาย 

  ๓.๕ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๕.๑ ทักษะในระดับหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจวัดคุณภาพทรายหลอ 

ที่เหมาะสมกับโลหะแตละชนิดที่นํามาหลอ  สามารถกําหนดระดับคุณภาพ  และชวงระยะเวลา 

การทดสอบเพื่อหาคุณภาพทรายหลอได  

   ๓.๕.๒ ทักษะเบื้องตนในการใชวัสดุทนไฟ  ทักษะในการควบคุมการบุผนัง

ผนังเตาหลอมและเบารับน้ําโลหะ 

   ๓.๕.๓ ทักษะในการคัดแยกวัสดุบรรจุเตาทั้งสวนที่เปนโลหะและเชื้อเพลิง 

   ๓.๕.๔ ทักษะเบื้องตนในการตรวจสอบสวนผสมเคมีของเนื้อโลหะทั้งสวนที่

เปนเศษโลหะและเนื้อโลหะชิ้นงาน   เชน   การดูรอยหัก   ลักษณะทางกายภาพ   สีของรอยหัก   

การทดสอบแบบ  Wedge  และ  Chilled  Test  การเตรียมแทงทดสอบเพื่อการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ   

ทั้งการทดสอบเชิงกลและการทดสอบทางโลหะวิทยา  การเตรียมแทงทดสอบมาตรฐาน  Y-Block  และ  

Keel  Block  (มาตรฐานแทงโลหะทดสอบ)  สําหรับงานหลอโลหะ 

   ๓.๕.๕ ทักษะในการหลอมโลหะทั้งการใชเตา  Crucible  Cupola  และ  

Induction  Furnace 
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   ๓.๕.๖ ทักษะเบื้องตนการควบคุมคุณภาพชิ้นงานหลอและการตรวจพิสูจน

ตําหนิงานหลอ 

   ๓.๕.๗ ทักษะเบื้องตนในการควบคุมเตาอบชุบโลหะ  การควบคุมอุณหภูมิ 

อบแช  ระยะเวลาอบแช  และการควบคุมระดับอุณหภูมิโลหะชิ้นงานหลอจากระดับอุณหภูมิอบ 

   ๓.๕.๘ การตรวจสอบเนื้อโลหะเบื้องตนโดยการวิเคราะหทางโลหะวิทยา  

เชน  การตรวจโครงสรางจุลภาค 

   ๓.๕.๙ มีทักษะเบื้องตนในการซอมบํารุงเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรในงานหลอ 

   ๓.๕.๑๐ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน 

   ๓.๕.๑๑ ความรูทางดานสุขอนามัยในการทํางานทางดานงานหลอโลหะ  เชน  

อันตรายจากพิษโลหะหนัก  อันตรายจากพิษสารตะกั่ว  และซิลิโคซิส 

   ๓.๕.๑๒ ความรูดานการปฐมพยาบาลเนื่องจากไฟลวก 

   ๓.๕.๑๓ ความรูทางดานการปฐมพยาบาลผูถูกไฟฟาดูด 

   ๓.๕.๑๔ ความรูทางดานการระบายอากาศ 

  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรู  วิเคราะหงาน  

สามารถตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ระดับ  ๓  ไดแก 

  ๓.๗ ความรู  ประกอบดวย  ขอบเขตความรู  ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

   ๓.๗.๑ ความรูวิชาการดานงานหลอโลหะ 

   ๓.๗.๒ ความรูดานโลหะวิทยากายภาพทั่วไปและโลหะวิทยางานหลอ  กลไก

การแข็งตัวของน้ําโลหะ  การแข็งตัวของน้ําโลหะ  ประเภทโลหะผสมสารละลาย  ของแข็ง  โลหะผสม  

ประเภทโลหะผสม  Eutectic 

   ๓.๗.๓ ความรูเกี่ยวกับเหล็กเหนียมหลอ  เหล็กกลา  โลหะอะลูมิเนียมผสม  

โลหะทองแดงผสม  ฯลฯ  อิทธิพลของธาตุผสมเติมในเนื้อโลหะที่มีผลกระทบตอคุณภาพเนื้อโลหะ

ชิ้นงานหลอ  สารแทรกฝง  (Inclusions)  ทั้งสารประกอบออกไซด  และสารประกอบอโลหะ  

(Nonmetallic  Inclusions)  ในเนื้อโลหะชิ้นงานหลอ   

   ๓.๗.๔ การตรวจวิเคราะหโครงสรางจุลภาคของเนื้อโลหะชิ้นงานหลอ 
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   ๓.๗.๕ ออกแบบระบบปอนจายน้ําโลหะเพื่อใหสามารถผลิตชิ้นงานหลอ 

โดยชิ้นงานที่ไดสมบูรณถูกตองทั้งมิติและเนื้อโลหะ 

   ๓.๗.๖ คํานวณ  ควบคุม  อัตราสวนวัตถุดิบที่จะใชในการผสมทรายหลอ   

ที่ใชในงานหลอมโลหะ 

   ๓.๗.๗ ควบคุมการผสมเตรียมทรายหลอ  การข้ึนรูปกอนทรายแบบและ 

ไสแบบ  การหลอมโลหะ  การปรับแตงน้ําโลหะ  การตรวจวิเคราะหน้ําโลหะและการเทน้ําโลหะ 

เพื่อผลิตชิ้นงานใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากลตามขอตกลงที่ทําไวกับผูซ้ือ  และทันกําหนดสงมอบชิ้นงาน 

   ๓.๗.๘ วิ เคราะหและแกไขปญหาตําหนิ งานหลอทั้ งสาเหตุที่ม าจาก

องคประกอบเคมีของน้ําโลหะ  สาเหตุจากทรายหลอ  สาเหตุจากการแข็งตัวของน้ําโลหะ  สาเหตุจาก

การเทน้ําโลหะ  สาเหตุการออกแบบระบบปอนจายน้ําโลหะ  และสาเหตุจากกระสวนงานหลอ 

   ๓.๗.๙ การอบชุบโลหะ  และการปรับปรุงสมบัติทางกลเนื้อโลหะชิ้นงานหลอ  

การตรวจสอบทดสอบสมบัติทางกลเนื้อโลหะ 

   ๓.๗.๑๐ ความรูทางดานระบบระบายอากาศ  ระบบกําจัดฝุน  และการทําความสะอาด

ชิ้นงานหลอกอนการสงมอบ 

  ๓.๘ ความสามารถ   ประกอบดวย   ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดังตอไปนี้ 

   ๓.๘.๑ การเตรียมชิ้นโลหะตัวอยาง  (Specimen)  เพื่อการตรวจสอบทางโลหะวิทยา  

การตรวจสอบสมบัติทางกล 

   ๓.๘.๒ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค  เชน   การตรวจวัดขนาดเกรน  

จํานวนเกรน  ปริมาณสารแทรกฝง  การตรวจสอบชนิดโลหะผสม  ชนิดและปริมาณ  องคประกอบเคมี

ในเนื้อโลหะโดยใชเคร่ือง  Spectrometer  รหัสเบอรโลหะผสม  และการทดสอบสมบัติทางกลโลหะ   

   ๓.๘.๓ การวิเคราะหตําหนิงานหลอ 

   ๓.๘.๔ ความปลอดภัยในการทํางาน 

   ๓.๘.๕ การปองกันอุบัติเหตุจากการใชไฟฟาในโรงงาน 

   ๓.๘.๖ การปองกันอุบัติเหตุจากอัคคีภัย  ไฟลวก  แกสระเบิด 
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  ๓.๙ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน  และการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
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