
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย หมายถึง ชางที่ประกอบอาชีพ
ในงานอุตสาหกรรมเจียระไนพลอย สามารถคัด โกลน แตง และเจียระไนพลอย รูปทรงตางๆ ได
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเจียระไนพลอย แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีฝมือสามารถเจียระไนพลอยรูปใดรูปหนึ่งได ตาม

มาตรฐานเจียระไนพลอย เนื้อออนหรือเนื้อแข็ง 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือสามารถเจียระไนพลอยรูปแบบมาตรฐานสี่

รูปแบบขึ้นไป 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือสามารถคัด โกลน แตง เจียระไนพลอยไดทุก

รูปแบบ ตามตัวอยางและตามคําส่ัง 
 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเจียระไนพลอยใหเปน ดังนี้ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางานและสถานที ่
๓.๑.๒ การดูแบบชิ้นงานและรูถึงขนาดกําหนดของพลอยรูปรางตางๆ 
๓.๑.๓ การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
๓.๑.๔ การเก็บรักษาพลอยใหปลอดภัยจากการหลุด หรือหลนหาย 
๓.๑.๕ ความเขาใจในสวนตางๆ ของพลอย และชนิดของเหลี่ยมพลอย 
๓.๑.๖ จิตสํานึกของวิชาชีพ 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๕ ง /หนา ๔๒/๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒.๑ ใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้นงานและ
ดูแลรักษาไดถูกตอง 

๓.๒.๒ เจียระไนพลอยเนื้อออนหรือพลอยเนื้ออยางใดอยางหนึ่งตามแบบที่
กําหนด 

(๑) พลอยเนื้อออนรูปราง กลม ไข หรือมารคีส ทั้งเหล่ียมเพชร 
และเหล่ียมชั้นได 

(๒) พลอยเนื้อแข็งรูปราง กลม ไข หรือมารคีส ทั้งเหล่ียมเพชร 
และเหล่ียมชั้นได 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวยการปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี
ความซื่อสัตย และประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ การอานแบบชิ้นงาน 
๓.๔.๒ ข้ันตอนการเจียระไนเหลี่ยมชนิดตางๆ 
๓.๔.๓ คุณสมบัติของพลอยเนื้อออน และเนื้อแข็ง 
๓.๔.๔ การตรวจสอบคุณภาพงาน (ความสมมาตรและความประณีต)ได

อยางถูกตอง 
๓.๔.๕ รูจักการใชชนิดของผงเพชร (เบอรเพชร) ใหเหมาะกับการเจียระไน 
๓.๔.๖ สามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือผูรวมงานได 
๓.๔.๗ จิตสํานึกของวิชาชีพ 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ แกไขหรือปรับตั้งจักรเครื่องมือและอุปกรณได 
๓.๕.๒ เจียระไนพลอยไดทั้งพลอยเนื้อแข็งหรือเนื้อออน ตามแบบที่กําหนด 
๓.๕.๓ ควบคุมน้ําหนักการสูญเสียไดไมเกินรอยละ ๑๕ 
๓.๕.๔ แกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณ ในการเจียระไน

พลอย 
๓.๕.๕ เจียระไน แตง แกไขรูปรางหรือเหล่ียมพลอย 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งานสามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 

๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
๓.๗.๑ ระบบการติดตั้งจักรสามารถแกไขอุปกรณเครื่องมือที่มีปญหา 
๓.๗.๒ สามารถแกไขปญหาเหลี่ยมพลอย เชน การเจียระไนซ้ําเงา หรือ

แกไขเหลี่ยมเสีย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๗.๓ สามารถควบคุมน้ําหนักสูญเสียไดเปนอยางดีไมเกินรอยละ ๑๐ 
๓.๗.๔ สามารถแกไขพลอยที่เสียรูปรางจากการเจียระไน 
๓.๗.๕ สามารถแกไขปญหาและอธิบายถายทอดความรู ตรวจสอบคุณภาพ

ของชิ้นงานสําเร็จ 
๓.๗.๖ สามารถควบคุมขั้นตอนการเจียระไนพลอย 
๓.๗.๗ จิตสํานึกของวิชาชีพ 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๘.๑ ตรวจสอบคุณภาพและคัดพลอยสําเร็จได 
๓.๘.๒ เจียระไนพลอยที่มีรูปรางหรือเหล่ียมที่มีความซับซอนได 
๓.๘.๓ เจียระไนพลอยตามรูปรางและเหลี่ยมที่กําหนดได 
๓.๘.๔ เจียระไนพลอยที่มีน้ําหนักจํากัดใหอยูในขอบเขตบังคับได 
๓.๘.๕ เจียระไนพลอยซ้ําเงาได โดยมีน้ําหนักสูญเสียในขอบเขตที่กําหนดไม

เกินรอยละ ๑๐ 
๓.๘.๖ ออกแบบเหลี่ยมพลอยได 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 


