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ความรูทั่วไปกระจกสําหรับอาคาร และเครื่องเรือน 

 
 แกว (Glass) แปลความหมายตามพจนานุกรมคือ สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดซึ่งมี
ลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตามมาตรฐานของ ASTM หมายถึง วัสดุท่ีทําข้ึนจากการนําสารอนินทรีย
ตางๆ มาเผาโดยใหความรอนจนกระทั่งเกิดการหลอมตวัเปนวัสดุเหลวที่อณุหภูมิสูง และเมื่อทําใหเย็นตัวลงแลว จะ
แข็งตัวโดยไมเกิดโครงผลึก  
 คําวา “แกว” ทุกคนมักจะนึกถึง เครื่องแกวท่ีใชเพื่อการบริโภค และเครื่องประดับตกแตง แตท่ีจริงแลวคํา
วาแกวนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ตั้งแต เครื่องแกว กระจกแผน รวมไปถึงผลติภัณฑใยแกว 
แบงเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้  

เครื่องแกวท่ีใชในครัวเรือน และ ชีวิตประจําวัน เชน ภาชนะสําหรับใสอาหาร เครื่องดืม่ เครื่องแกวสําหรับตกแตง 
 อาคาร และเครื่องประดับตามรางกายเพื่อความสวยงาม 

แกวสําหรับใชในหองทดลอง และในวงการแพทย เชน ขวดแกวทดลองตางๆ แกวทนไฟ หลอดยา ภาชนะใสสารเคมี 
แกวสําหรับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน หลอดไฟฟา หลอดไฟวทิยุ/โทรทัศน กระจกโทรทัศน กระจก

 คอมพิวเตอร 
แกวสําหรับงาน ทัศนศาสตร เชน เลนซ แวนตา หนาปดนาฬิกา  
ผลิตภัณฑกระจกแผน และกระจกที่ไดจากการแปรรูปกระจกแผนสําหรับงานอาคาร และเครื่องเรอืน  

 ในอาคารชนิดตางๆ  
ผลิตภัณฑกระจกนิรภยัสําหรับรถยนตชนดิตางๆ 
ผลิตภัณฑใยแกวชนิดตางๆ 

 บทความนี้ขอกลาวถึงเฉพาะหวัขอผลิตภัณฑแกวในกลุมของกระจกแผน และกระจกที่ไดจากการแปรรูป
กระจกแผน สําหรับงานอาคาร และเครื่องเรือน เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสนใจทั่วไปจะไดนําไปพิจารณารวมกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกที่เกี่ยวของ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดประกาศใชแลว 
กอนตัดสินใจเลือกกระจกแผนชนิดท่ีเหมาะสมกับการใชงาน หรือใชเปนเอกสารอางอิงเพื่อการตรวจสอบ และการ
ควบคุมคุณภาพกระจกแผนกอนสงมอบใหลกูคา 
 

อุตสาหกรรมการผลิตกระจกสําหรับอาคาร และเครื่องเรือน 
อุตสาหกรรมการผลิตกระจกแผนสําหรับงานอาคาร และเครื่องเรอืนในประเทศไทยแบงออกไดเปน 2 ข้ันตอนหลัก คือ 
1. อุตสาหกรรมกระจกพื้นฐาน 
 แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กระจกโฟลต (Float glass) และกระจกแผน (Sheet glass) สามารถนําไปใช
ประโยชนไดโดยทันทีสําหรับงานอาคาร และเครื่องเรอืน หรอื เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปเปนกระจกประเภท
ตางๆ เพื่อประโยชนใชสอยเฉพาะทาง 
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 1.1 วัตถุดิบหลัก และ อัตราสวนผสม  
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตกระจกพื้นฐาน ประมาณ 80% ไดมาจากแหลงผลิต ในประเทศไดแก ทราย
แกว (Silica sand)  หินปูนหรือปูนขาว (Lime stone)  หินฟนมา(Feldspar)  หินโดโลไมต (Dolomite)  เศษ
กระจก (Cullet) และวัตถุดิบท่ีนําเขาจาก ตางประเทศ ไดแก โซดาแอช(Soda Ash) โซเดียมซัลเฟต  
โดยประมาณของวัตถุดิบหลัก อาจจําแนกเปนอัตราสวนรอยละ ดังนี้ 
 1) ทรายแกว(Silica sand : SiO2)    45.5% 
 2) เศษกระจก(Cullet)    27.3% 
 3) โซดาแอช (Soda Ash : Na2CO3)   11.8% 
 4) หินฟนมา(Feldspar : R2O.Al2O3.6SiO2)    9.7% 
 5) หินปูน(Lime stone : CaCO3)     3.1% 
 6) หินโดโลไมท(Dolomite : CaMg(CO3)2)    1.4% 
 7) โซเดียมซัลเฟต(Na2SO4)      1.2% 

 1.2 สมบัติเฉพาะของวัตถุดิบหลัก 
  ทรายแกว (Silica sand)  
 เปนทรายชนิดหนึ่ง มีอยูเปนปริมาณมากบริเวณชายทะเลในจังหวัดระยอง ตามขอกําหนดของ
 โรงงานผลิต กระจกแผน จะตองมีสมบัติ ดังนี้ 

1) เปนทรายที่มีซิลิกามากกวา 99.4% และมีเหล็กออกไซดนอยกวา 0.06%  
2) มีความชื้นไมมากกวา 5% 
3) ผานตะแกรงรอนมาตรฐาน เบอร 100 

  เศษกระจก (Cullet) 
  เปนตัวชวยเรงการหลอมละลาย 
  โซดาแอช (Soda ash : Na2CO3) 

ไดจากการนําหินปูน (Limestone) เกลือ (Salt) และแอมโมเนีย (Ammonia) มาผสมกัน เปนสวนผสมที่ทําให
เกิดไนโตรเจนออกไซด ชวยลดอุณหภูมิท่ีใชในการหลอมเหลวของซลิิกาใหต่ําลง และเกิดเปนเนื้อแกว 

  หินฟนมา (Feldspar : R2O.Al2O3.6SiO2) 
  เปนชุดของแรท่ีพบมากท่ีสุดในโลก ประมาณ 60% ของแรท้ังหมดบนเปลือกโลก เปนสารประกอบของ 
  อะลูมิโนซิลิเกต และอัลคาไลหรืออัลคาไลเอริท(ดาง) เปนแรท่ีมีสวนผสมของดางที่ทําหนาท่ีเปนตัวหลอม

ละลาย มีอะลูมินาเปนตัวกลางและมีซิลิกาซึ่งเปนตัวทนไฟ แรดิบมีสีคอนขางขุนหรือสีชมพูอมมวง 
  เปนหินแข็งใชในอุตสาหกรรมกระจก เพื่อเปนตัวเริ่มกอใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดเนื้อแกว จัดเปนตัวสงเสริม

ใหมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนแกว และมีสมบัติโปรงแสง 
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  หินปูน (Lime stone : CaCO3) 
  ประกอบดวยแรแคลไซด CaCO3 เปนสวนใหญ พบในน้ําทะเล บริเวณที่ซากพืชซากสัตวท่ีตายทับถมกัน  
  ในน้ําจืด และตามถ้ําตางๆ  
  เปนตัวชวยลดอุณหภูมิในการหลอมละลายของซิลิกาใหต่ําลงเชนเดียวกับโซดาแอช แตถาใชเฉพาะซิลิกา 
  กับโซดาแอชแลว จะไดแกวท่ีมีความเปราะมาก หินปูนจึงเปนตัวชวยลดความเปราะของแกว 
  โดโลไมท (Dolomite : CaMg(CO3)2) 
  ประกอบดวยแรโดโลไมท CaMg(CO3)2 เปนสวนใหญ เปนตัวเพิ่มอุณหภูมจิุดหลอมเหลวใหสูงข้ึน และ 
  ชวยใหแกวคงรปูเร็วข้ึน 
  โซเดียมซัลเฟต(Na2SO4) 
  ชวยปองกันการแยกชั้นที่ผิวท่ีเรียกวา Silica Scum หรือ Layer of Silica ไลฟองอากาศ 

นอกเหนือจากวัตถุดิบเหลักเหลานี้แลว ในกระบวนการผลิตกระจกพื้นฐานของผูผลิตแตละราย ยังมีการเติมสาร
อื่นๆ เขาไปในกระบวนการผสมวัตถุดิบเพื่อใหไดกระจกที่มีสมบัติเฉพาะตามตองการ เชน สารท่ีเปนตัวไลฟอง
กาซ  สารท่ีเปนตัวไลออกซิเจน  สารเติมเพื่อใหกระจกเกิดสีสันตางๆ และกรองแสง  สารเติมเพื่อชวยปรบัปรุง
สมบัติทางฟสิกสของกระจกใหดีข้ึน 

 1.3 กรรมวิธีการผลิตโดยสังเขป 
 การผลิตกระจกพื้นฐานแบงออกเปน 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนการเตรียมสวนผสม จะเริ่มจากการลําเลยีงทรายแกว และหินปูนที่ผานการตรวจสอบสมบัติทาง
เคมี และทางฟสิกสแลวไปเขาตะแกรงรอนเพือ่คัดแยกสิ่งสกปรกออก จากนัน้ลําเลียงไปเก็บไวในยุง
(Silo) เมื่อถึงเวลาตองการผลิตก็จะเปดยุงใหทรายแกว หินปูน และวัตถุดิบหลักอื่นๆ ช่ังน้าํหนักตาม
อัตราสวนที่กําหนด และลําเลียงไปเขาเครื่องผสม จนวัตถุดบิผสมคลุกเคลากันไดอยางดี พรอมท่ีจะ
ลําเลียงเขาเตาหลอมตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 ปอนสวนผสมเขาเตาหลอม เตาเผากอดวยอิฐทนไฟ เผาดวยน้ํามันเตาหรือกาซ ซึ่งจะตองใชอุณหภูมิ
ประมาณ 1,500-1,600 องศาเซลเซียส จนสวนผสมหลอมละลายเปนน้ําแกวใส เรียกวาน้ําแกว และ
จะเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวท่ีจะกอใหเกิดออกไซดของอนินทรียสาร และกาซที่เกิดข้ึนจะไหลเขา
ไปสูหองไลกาซ น้ําแกวท่ีปราศจากฟองแก็สแลวจะไหลลงสูกนเตา  

ขั้นตอนที่ 3 การข้ึนรูป  น้ําแกวท่ีไดจะไหลไปสูหองปรับอณุหภูมิ โดยคอยๆ ลดอุณหภูมลิงจนเหลอืประมาณ 
800-1,000 องศาเซลเซียส เพื่อใหน้ําแกวมีความหนืดพอเหมาะตอการขึ้นรูป น้ําแกวท่ีมีความหนืด
พอเหมาะจะไหลไปตามรางที่ทําดวยอิฐทนไฟผานหองควบคุมอุณหภูมิใหไดตามตองการ แลวไหล
เขาสูเครื่องจักรแมพิมพและกระบวนการทําใหเปนกระจกแผน (ในกรณีของการผลิตกระจกโฟลต 
จะผานกระบวนการที่ทําใหเปนแผนโดยวิธีการปลอยใหไหลลงไปกอตัวเปนแผนกระจกบนอาง
ดีบุกเหลว ) โดยมีเครื่องวัดความหนา กําหนดความหนาของกระจกแผนตามตองการ จากนั้นก็จะ
ไหลไปตามสายพานลําเลียงเพือ่สงเขาเครื่องอบตอไป 

 
 
 



 4/26 

 
ขั้นตอนที่ 4 การอบ  แผนกระจกจะเคลื่อนตัวผานเขาไปยังสวนลดอุณหภูม ิ(Annealing Lehr) เพื่อควบคุมอัตรา

การเย็นตัวของกระจกแผน ทําใหอุณหภูมิเย็นตังลงอยางชาๆ เพื่อปองกันการแตกราวอันเนื่องมาจาก
ความเครียดในเนื้อกระจก  

ขั้นตอนที่ 5 การปรับแตง  เมื่อกระจกแผนเย็นตัวลงไดท่ีแลว จะถูกนําไปลาง เปาใหแหง ตัดตามขนาดที่ตองการ 
และผานการตรวจสอบ กอนสงมอบลูกคาตอไป  

อุตสาหกรรมการผลิตกระจกพื้นฐานเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและตอเนื่อง แตละเตาจะมีกระจกหลอมเหลวอยู
ประมาณ 1,000 ตัน ดวยอุณหภูมิท่ีสูงมากตลอดเวลาตั้งแตเริม่ดําเนินการ เปนสิ่งจําเปนที่การผลิตจะตองดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง ติดตอกันจนครบอายุของเตา (ประมาณ 7-8 ป) จึงจะหยุดซอมเตาใหม 
การหลอมกระจก จะตองกระทําตลอดเวลา หยุดไมได ดังนัน้หากมีเหตุการณท่ีทําใหการหลอมกระจกตองหยุดชะงัก จะ
โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางโรงงานจะตองปลอยน้ําแกวหลอมท้ิงทันที เพื่อใหเหลือน้ําแกวนอยท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อ
ขาดความรอนจะทําใหน้ําแกวแข็งตัว ไมสามารถหลอมใหมไดอีก ตองขุดท้ิงท้ังหมด 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตกระจกพื้นฐาน 

ทรายแกว   เศษกระจก    โซดาแอส    หินฟนมา    หินปูน    โดโลไมท    โซเดียมซัลเฟต

ผสม

หลอมที่อุณหภูมิประมาณ
1,500-1,600  องศาเซลเซียส ขจัดส่ิงแปล

กปลอมที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส

ขึ้นรูปเปนแผนกระจกดวยกรรมวิธี
แบบตางๆ ที่อุณหภูมิ  800-1,000 องศาเซ

ลเซียส

ลดอุณหภูมิ

ตัดตามขนาดตาง ๆ

ตรวจสอบ

จําหนาย

เศษกระจก
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2. อุตสาหกรรมกระจกตอเนื่อง 
 เปนการนํากระจกพื้นฐาน มาแปรรูป เพื่อประโยชนใชสอยสาํหรับงานอาคาร และเครื่องเรอืน ตามคุ
สมบัติเฉพาะ และลักษณะงานที่แตกตางกันไดแก กระจกเงา กระจกสะทอนแสง กระจกนิรภัยเทมเปอร กระจกนิรภยั
หลายช้ัน กระจกฉนวน  กระจกเสริมลวด กระจกขัดผิว กระจกกันกระสุน 
 
 

ประเภทของกระจก 
 ในบานอยูอาศัย อาคารสํานักงาน และเครื่องเรือน มีวัสดุกอสรางที่สําคัญเปนสวนประกอบ คือ กระจก ซึ่ง
สวนใหญจะติดตั้งบริเวณที่เปนทางผานของลม แสงแดด และความรอน ทําใหผูอาศัยสามารถเห็นทัศนียภาพภายนอกได 
และมีความสวยงามเมื่อมองจากภายนอก  กระจกเปนวัสดุกอสรางที่สามารถติดตั้งไดงาย รวดเร็ว และสะดวกกวาการกอ
ผนังทึบดวยคอนกรีต และมีประโยชนในดานการประหยัดพลังงาน จึงเปนที่นิยมใชกันมาก ในชวงระยะเวลา 10 กวาปท่ี
ผานมาไดมีการพัฒนากระจกใหมีความสวยงาม ทันสมัยและประหยัดพลังงาน กลาวคือ สามารถปองกันความรอนไดดี
และยอมใหแสงผานเขามาไดมาก 
 การเลือกใชกระจกอยางถูกประเภท จึงมีความสําคัญในการปรับปรุงทัศนียภาพในการมองเห็นจาก
ภายนอก-ภายในดูแลวสบายตา ชวยปองกันความรอน ไมอบอาว สงผลดีตอการประหยัดพลังงานภายในบานอยูอาศัย 
และอาคารสํานักงาน และมีความปลอดภัยตอผูใชงาน แบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 6 ประเภท คือ 
1.กระจกแผน (Sheet Glass) 
2.กระจกโฟลต (Float Glass) 
3.กระจกอบความรอน (Heat Treated Glass) 
4.กระจกเคลือบผิวหรอืกระจกสะทอนแสง (Surface Coated Glass) 
5.กระจกดัดแปลง (Processed Glass) 
6.กระจกอื่นๆ  
และเขียนเปนโครงสรางกระจกประเภทตางๆ ไดดังรูปที่ 2 
 
1. กระจกแผน (Sheet Glass) 

เปนกระจกที่มีประวัติการใชยาวนานที่สุด และเปนที่นิยมใชมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับงานหนาตางบาน
อยูอาศัย งานทําเครื่องเรอืน และงานทํากรอบรูป มีการผลิตเปนกระจกใส กระจกสี และกระจกฝา (เปนการนํา
กระจกมาขัดฝาท่ีผิวใชเปนฝากั้นหองหรือประตู)  
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กระจกแผน(Sheet Glass)

กระจกสี

กระจกใส

กระจกโฟลต(Float Glass)
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass)

กระจกโฟลตสีตัดแสง (Tinted Float Glass)

กระจกอบความรอน
(Heat Treated Glass)

กระจกนิรภัยเทมเปอร (Tempered Safety Glass)

กระจกที่มีสภาพการแผรังสีตํ่า (Low-E Glass)

กระจกดัดแปลง
(Processed Glass)

กระจกฉนวน (Insulated  Glass)

กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Safety Glass)

กระจกอื่นๆ

กระจกเงา (Mirror Glass)

กระจกลวดลาย (Pattern Glass)

กระจกเสริมลวด (Wired Glass)

กระจกฝา

กระจกกึ่งนิรภัย (Heat Strengthened Glass)

กระจกสะทอนรังสีอาทิตย (Solar reflective Glass)

 กระจกขัดผิว(Polished Glass)

กระจกฮีตมิเรอร
(Heat Mirror)

กระจกฮีต สต็อป
(Heat Stop)

กระจกเคลือบผิว หรือ กระจกส
ะทอนแสง      (Surface Coated
Glass)

กระจกกันกระสุน  
รูปที่ 2 แสดงการแบงประเภทของกระจกในปจจุบัน (จําแนกตามกระบวนการผลิตและสมบัติเฉพาะ) 

 

  

 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงกรรมวิธีผลิต
กระจกแผนกระบวนการ
ตางๆ 
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2. กระจกโฟลต (Float Glass) 

เปนกระจกที่ผลิตดวยระบบโฟลต (Float Process) ทําใหมีความโปรงแสงคณุภาพสูง ผิวท้ังสองดานขนานกัน
และเรียบสนิท การมองเห็นแจมชัด ใหภาพสะทอนที่สมบูรณไมบิดเบี้ยว ทนทานตอการขูดขีดเปนรอยไดดี 
กระจกโฟลตที่ไดจะมีตําหนินอยกวากระบวนการผลิตกระจกแผน กระจกโฟลตเปนกระจกที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชในวงการตางๆ ไดมากกวากระจกแผน ดังนี้ 

 • กอสรางอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ท่ีมีความตองการผนังประตู หนาตาง หลังคา กระจกที่มีขนาดใหญ  
   ตานทานแรงลมไดดี ซึ่งกระจกแผนไมสามารทําได 
 • การกอสรางหองแสดงสินคา ตูโชว กระจกเงา ทําใหผูท่ีมองเห็นสบายตา และดูสวยงาม 
 • การผลิตกระจกนิรภยัท่ีใชกับอาคาร และยานพาหนะ รวมถึงการแปรรูปกระจกอื่นๆ 
 กระจกโฟลตแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก กระจกโฟลตใส และกระจกโฟลตสีตัดแสง 
 

 
รูปที่ 4 แสดงกรรมวิธีผลิตกระจกโฟลต 

 
กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) 

  เปนกระจกโปรงแสงที่สามารถมองผานไดอยางชัดเจน มีผิวท้ังสองดานเรยีบสนิท ทําใหมองภาพไดชัดเจน และ
ภาพสะทอนที่สมบูรณไมบิดเบี้ยว กระจกชนิดนี้จะยอมใหแสงผานประมาณ 75 - 92 % ของแสงที่ตกกระทบซึ่ง
ข้ึนอยูกับความหนาของกระจก กระจกโฟลตใสเปนกระจกพื้นฐานสําหรับนําไปผลิตเปนกระจกประเภทตางๆ 
เชน กระจกนิรภัยเทมเปอร กระจกนิรภัยหลายช้ัน กระจกฉนวนกันความรอน และกระจกเคลือบผิว ท้ังนี้ 
คุณภาพของกระจกเหลานี้จะขึ้นอยูกับคุณภาพของกระจกโฟลตใสที่นํามาผลิตดวย ผูผลิตในประเทศไทยปจจุบัน
ผลิตไดตั้งแตความหนา 0.45 ถึง 19 มิลลิเมตร และผลิตไดขนาด(กวางXยาว) สูงสุดไมเกนิ 3 X 7 เมตร  

  สมบัติเฉพาะ 
  1) การมองจากภายนอกเขามาภายในอาคารสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
  2) มีคาการตัดแสงประมาณ 8% สําหรับกระจกใสหนา 12 มิลลิเมตร และตัดแสงไดมากขึ้นตามความหนาของกระจก 
 3) มีคาการสะทอนแสงประมาณ 7% 
 4) ผิวกระจกไมรอน เพราะกระจกดูดกลืนความรอนไดนอยมาก 
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 5) สามารถนําไปใชไดท้ังภายนอก และภายในอาคารทุกประเภท เชน หนาตาง ประตู การตกแตงภายในสําหรับ 
 บานพักอาศัย อาคารสํานักงาน หรือรานคาท่ัวไป 
 6) หองแสดงสนิคาหนาราน หรือตูแสดงสินคาท่ัวไป 
 7) นําไปผลิตเปนกระจกเงา กระจกนิรภัยสําหรับอาคาร และรถยนต 
 8) นําไปผลิตเปนโครงสรางผนงั กระจกสูง ขนาดใหญ (Glacade) 
 ขอควรพิจารณาในการใชงาน 

• ยอมใหแสงผานเขามาไดมาก ทําใหความรอนเขามามากดวย เมื่อคลื่นสั้น (ความยาวคลื่น 0.3ไมโครเมตร) ผาน 
  กระจกใสเขามาภายในกระทบวัตถุหรอืวัสดภุายในอาคารจะเปลี่ยนเปนคลื่นยาว (3.3-50 ไมโครเมตร) ซึ่งไม 
  สามารถผานออกไปภายนอกไดอีก ดังนั้นความรอนจะถูกกกัเก็บไว ทําใหอากาศขางในรอนแลวไมสามารถ 
  ระบายความรอนออกไปได จนเมื่ออุณหภูมภิายในสูงกวาภายนอก จึงจะมกีารถายเทความรอน ดวยการนํา 
  (Conduction) ออกสูภายนอก 

 • สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก ซึ่งเหมาะกับการใชงานประเภทแสดงสินคา แตอาจไมเหมาะกับสวนที่ 
   ตองการความเปนสวนตัว เพราะคนภายนอกสามารถมองเหน็เขามาภายในไดอยางชัดเจน 

 

 

 
 
 

รูปที่ 5 การใชกระจกโฟลตใสเพื่อแสดงสินคาภายใน
อาคารทําใหผูท่ีเดินผานสามารถมองเห็นสินคาไดชัดเจน 

 
กระจกโฟลตสีตัดแสง (Tinted Float Glass) 

  เปนกระจกโปรงใส ท่ีมีสีตางๆ ซึ่งเกิดจากการเติมออกไซดของโลหะเพื่อใหเกิดสีในเนื้อแกว เชน เหล็ก โคบอลต 
หรือซลีีเนียม ในสวนผสม(Batch Mix) ของวตัถุดิบ จัดเปนกระจกดูดกลืนความรอน (Heat Absorbing Glass) 
ปริมาณแสงที่จะทะลุผานกระจกสีข้ึนอยูกับ ความหนา สีและความเขมของสี ของกระจก ผูผลิตในประเทศไทย
ปจจุบันผลิตไดตั้งแตความหนา 3 ถึง 12 มิลลิเมตร และผลิตไดขนาด(กวางXยาว) สูงสุดไมเกิน 3 X 7 เมตร และ
สีท่ีเราพบเห็นไดท่ัวไป คือ สีชา (Grey) สีฟา (Blue) สีเขียว (Green) และสีบรอนซ (Bonze) บางครั้งผูผลิตอาจ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตทําใหไดเฉด (shade) สีท่ีออน-แกจากสีท่ีกลาวถึงนี้ และใชช่ือเรียกทางการคาท่ี
แตกตางกันออกไป เชน สีชาออน (Cool Grey) สีเขียวเขม (Ocean Green) สีฟาเขม (Sky Blue) เปนตน 

 
 
 



 9/26 

 
 สมบัติเฉพาะ 
 1) มีสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ท่ีสงมากระทบกับผิวของกระจกไดถึง 35-50 % 
 2) ผิวกระจกรอน เนื่องจากสีของเนื้อกระจกที่เกิดจากการเติมโลหะออกไซดตางๆ เปนตัวดูดกลืนความรอน  
   ทําใหความรอนจากผิวกระจกแผเขามาภายในอาคาร (Reradiation) 
 3) ตัดแสงไมใหเขามาในอาคารมาก กระจกสี มีคาสัมประสิทธิ์เปรียบเทียบปริมาณการสงผานหรอืคา

สัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coeffient ; SC )ต่ํากวากระจกใสมาก เมื่อคาสัมประสิทธิ์การบังแดดต่ํา
มากๆ แสงเขานอยทําใหความรอนเขามาไดนอย 

 4) สามารถ สกัดกั้นความรอนจากแสงอาทิตย ท่ีตกกระทบไดมากกวากระจกโฟลตใส ปริมาณการดูดกลืน 
  ความรอนขึ้นอยูกับสวนผสมของเนื้อกระจก ซึ่งสามารถผลติใหมีการสกัดกั้นรังสีอาทิตยไดหลายระดับ แต 
  ผิวกระจกจะรอนขึ้นเมื่อมีการสกัดกั้นรังสีมาก 
 5) ชวยลดความสวางของแสงที่สงผาน ทําใหไดแสงที่นุมนวลและเกิดสบายตาในการมอง ประการสําคัญคือไมม ี
  ผลทําใหการมองเห็นวัตถุท่ีอยูดานหลังกระจกผิดไปจากเดิม ท้ังรูปรางและสีสัน  
 ขอควรพิจารณาในการใชงาน 

เมื่อกระจกโฟลตสีตัดแสงสีเดียวกันมีความหนาเพิ่มมากขึ้น จะทําใหมีความเขมของสีเพิ่มข้ึน สงผลใหมีการ
สะสมความรอนในเนื้อกระจกเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อาจทําใหกระจกสีแตกราวเนื่องจากมีการสะสมความรอน
(Thermal Breakage) มากกวา กระจกโฟลตใส ดังนั้นสิ่งท่ีควรคํานึงในการติดตั้งและใชงานกระจกโฟลตสีตัด
แสง เพื่อปองกนัการแตกราวของกระจกจากการสะสมความรอนมีขอควรระวัง ดังนี้ 
• ไมควรใหลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศเปากระทบผิวหนาของกระจกโฟลตสีตัดแสงโดยตรง เพราะจะทําให

กระจกสูญเสียพลังงานมาก 
• ไมควรติดผามานที่มีความหนาทึบ หรือวางตูเหล็ก หรือสิง่ของอื่นๆ ชิด หรือติดตั้งปดบังกระจกโฟลตสตีัด

แสงมากเกินไปโดยไมมีการถายเทความรอน เพราะอาจทําใหกระจกโฟลตสตีัดแสงสะสมความรอนเพิ่มข้ึน 
และเปนสาเหตุใหแตกราวไดงาย 

• ไมควรทาสีหรือติดแผนกระดาษใดๆ ลงบนผิวกระจกโฟลตสีตัดแสง 
• ควรตัดหรอืฝนขอบกระจกโฟลตสีตัดแสงใหเรียบ เพื่อทําใหขอบมีความทนทานตอการแตกราวจากแรงดึง

และแรงเคนที่ผิวและขอบ  
 

 

 
 
 

รูปที่ 6 การใชงานกระจกโฟลตสีตัดแสงของ
อาคาร เพื่อชวยลดความจาของแสงที่ผานเขาสู

ภายในอาคาร 
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3. กระจกอบความรอน (Heat Treated Glass) 

 กระจกอบความรอนไดจากการนํากระจกแผน หรือ กระจกโฟลตไปผานกระบวนการปรับแตงคุณภาพเนื้อ
 กระจก หรือแปรรูป เพื่อใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น หรือ รับแรงกระทําจากแรงภายนอกไดมากขึ้น ปจจุบันนิยม
 ใชกระจกโฟลต เนื่องจากมีสมบัติท่ีเมื่อผานการอบความรอน จะเกิดการแตกเสียหายนอยกวากระจกแผน  
 กระจกอบความรอนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กระจกนิรภัยเทมเปอร และ กระจกฮีตสเตรงเทน 

 
กระจกนิรภัยเทมเปอร (Tempered Safety Glass) 

กระจกนิรภยัเทมเปอรไดจากการนํากระจกพื้นฐาน หรือกระจกเคลือบผิว ไปผานกระบวนการทําเทมเปอร
(Tempering)  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยใชหลักการเดียวกับการทําคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete)  
คือการสรางใหเกิดช้ันของแรงอัด (Compressive Stress) ข้ึนที่ผิวกระจกเพือ่ตานแรงจากภายนอก   
โดยการใหความรอนกับกระจกที่อุณหภูมิสูงกวาจุดออนตัว (Softening Point) ของกระจกเล็กนอยท่ีประมาณ  
650 - 700 องศาเซลเซียส และทําใหผิวกระจกเย็นตัวอยางรวดเรว็ โดยการใชลมเปาใหเย็น (Air Quenching) ท่ีผิว
กระจกทั้ง 2 ดาน  ผลของความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวนอกกับสวนกลางของแผนกระจกจะทําใหเกิด
เปนชั้นของแรงอัด ข้ึนที่ผิวนอกของแผนกระจกทั้ง 2 ดาน โดยจะประกบชั้นสวนกลางเหมือนลักษณะแซนดวิช  
(Sandwich) และชั้นที่ผิวนี้จะชวยตานแรงจากภายนอก ทําใหเกิดแรงกระทําท่ีสมดุลกัน กระจกนิรภัยเทมเปอร
เหมาะสําหรับติดตั้งในสถานที่เสี่ยงตอการถูกปะทะหรือกระแทก เชน 

 ประตูบานเปลือยและผนังกระจก ท้ังดานหนา และภายในตัวอาคาร ซึ่งตองทนทานตอความพลุกพลาน  
 ของผูคน ท่ีผานเขาออก อยูเสมอ 

  ตูโทรศัพท หองโชว ตูสินคาอัญมณี ท่ีตองการความโปรงใส แตทนตอแรงกระแทก ในการใชงาน 
  ฉากกั้นสวนอาบน้ํา ประตูหองน้ํา ผนังกั้นภายใน อาคารที่ตองการ ความสวยเดน สะดุดตา แตยังคง 
  ความปลอดโปรง กวางขวาง 
  ผนังกระจกของสถานที่ ท่ีตองรับแรงกระแทก ท่ีมีความเร็วสูง เชน สนามสคว็อต 
  หนาตาง ผนังอาคาร ผนังกระจก (GLASS CURTAIN WALL) ของอาคาร ในบริเวณ ท่ีมีแรงอัดของลมสูง 
  บริเวณหนาคาน (SPAINDREL AREA) ของอาคาร หนาตาง ตูอบไฟฟา หรือบริเวณ ท่ีตองเผชิญกับภาวะ  
  ความรอนสูงกวาปกติ 
  งานเฟอรนเิจอร เชน ช้ันวางของ ช้ันโชวสินคา 
  สถานที่ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยมากถงึ 2 ระดับ คือ ตองการความแข็งแรงสูง และยังคงความปลอดภัยแม 
  กระจกเกิดการแตก เชน ผนังอาคารของ โรงเรียนอนุบาล ราวบันไดเลื่อน เปนตน 
 สมบัติเฉพาะ 

1) คาความแข็งแรงตอแรงดงึ และแรงที่ทําใหหักงอ (Bending Strength) เมื่อเปรียบเทียบกระจกธรรมดากบักระจก
นิรภัยเทมเปอรท่ีมีความหนา 5 มิลลิเมตร กระจกธรรมดามีคาความแข็งแรงตอแรงดึงและแรงที่ทําใหกระจก 

 หักงอ 500-650 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร สวนในกระจกนิรภัยเทมเปอรมีคาสูงถึง 1,500 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร 
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2) การตานทานน้ําหนัก (Loading Resistance) คือ ความตานทานตอแรงกระทบและแรงกระแทกโดยแบงออกเปน 

 การตานทานน้ําหนัก (Static Load Resistance) คือ แรงที่มากระทบกระจกซึ่งเกิดจากลม รางกายมนุษย หรือ
แรงดันของน้ําในกรณีท่ีเปนตูปลาหรือสระน้าํ เปนตน กระจกนิภัยเทมเปอรสามารถทนตอแรงกระทบ ได
มากกวากระจกธรรมดาที่มีความหนาเดียวกันประมาณ 3-5 เทา 

 การตานทานแรงกระแทก (Impact Load Resistance) คือ ความทนทานของกระจกตอแรงกระแทกที่วัตถุ
หรือรางกายกระแทกลงบนกระจก เนื่องจากการชน โดยทั่วไปกระจกนิรภัยเทมเปอรสามารถรับแรง
กระแทกไดดีกวากระจกธรรมดา ประมาณ 4 เทา 

3) ความปลอดภัย คือ ทําใหลดอันตรายที่จะเกิดจากกระจกนิรภัยเทมเปอรบาด เพราะการแตกของกระจกดังกลาว 
จะแตกกระจายออกเปนเม็ดเลก็ๆ คลายเม็ดขาวโพด และมีความคมนอย 

4) การตานทานความรอน (Heat Resistance) คือ ความทนทานของกระจกตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิแบบทันทีทันใดจากการทดสอบความสามารถในการตานทานความรอนของกระจกนิภัยเทมเปอร
เปรียบเทียบกับกระจกพื้นฐาน หรือกระจกเคลือบผิว ท่ีความหนา 5 มิลลิเมตรเทากัน มีผลการทดสอบ
ดังตอไปนี้ 
กระจกนิภัยเทมเปอรสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิไดท่ีคาความแตกตางของอุณหภูมิสูงถึง 
ประมาณ 170 องศาเซลเซียส และจะเริ่มแตกทั้งหมดเมื่ออุณหภูมิสูงถงึประมาณ 220 องศาเซลเซียส 
กระจกพื้นฐาน หรือ กระจกเคลือบผิวสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดท่ีคาความแตกตางของ
อุณหภูมิเพียงประมาณ 60 องศาเซลเซียส และจะแตกทั้งหมดเมื่อคาของอุณหภูมิสูงข้ึนจนถึงประมาณ 100 
องศาเซลเซียส 

 ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• กอนกระบวนการทําเทมเปอร ตองตัดกระจก หรือ แปรรปู ใหไดขนาด หรือ แบบที่ตองการกอน เพราะถาทํา
หลังจากการผานกระบวนการทําเทมเปอรแลว กระจกจะแตกละเอียดหมดทั้งแผน 
• จุดออนของกระจกนิรภยัเทมเปอรคือ ความทนตอแรงที่กระทําเปนจุด (Point Load) หากมีการกระแทกโดย 

  วัตถุท่ีมีมุมแหลม ซึ่งทําใหเกิดการตัดลึกเขาไปภายในผิวกระจก ทําใหช้ันแรงอัด (Compressed Layer)  
  ถูกทําลาย ความสมดุลของแรงภายในเนื้อกระจกก็จะถูกทําลายลง และอาจเปนสาเหตุใหกระจกแตกได  
• กระจกนิรภัยเทมเปอรสามารถคงรูปรางไดดวยความสมดลุของแรงอัดและแรงดึง ดังนัน้ เมื่อนํากระจกชนิดนี้
มาใชงาน ตองไมมีการเจาะรู บากหรือตัดแตงในภายหลังโดยเด็ดขาด เพราะจะเปนการทําลายความสมดุลของ
แรงในตัวกระจก ทําใหกระจกแตกได  
• สวนของกระจกนิรภยัเทมเปอรท่ีมีการเจาะร ูพนทราย หรอืทําเครื่องหมายใดๆจะมีความเปราะบางมากกวาสวนอื่นๆ 

 • ไมควรยึดกระจกกับโลหะโดยตรง ควรมียางหรือวัตถุอื่นมารองรับอีกชั้นหนึ่งกอน 
• ผิวกระจกนิรภัยเทมเปอรจะเปนคลื่น (Wave page) มากกวากระจกธรรมดา ดังนั้นในการออกแบบ จึงควร
พิจารณาคลื่นที่ผิวของกระจกในการกําหนดความใสของผิวของกระจก (Face Clearance) ดวย  
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รูปท่ี 7 เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัย
เทมเปอร 

รูปที่ 8 การใชทอลมเปาผิวกระจกนิรภยัเทมเปอร 

กระจกนิรภยัเทมเปอร 
 

กระจกแผนทั่วไป 
รูปที่ 9&10 เปรียบเทียบลักษณะการแตกของกระจกนิรภยัเทมเปอร กับกระจกแผนทั่วไป 

 

 

 
 
 

รูปที่ 11 ลักษณะการใชกระจกนิรภัยเทมเปอรในอาคาร 
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กระจกแผน,กระจกโฟลต,กระจกเคลือบผิว

ตัดตามขนาดที่ตองการ

ขัดลบคม,เจียรขอบ,เจาะ-บาก

ลาง

ลําเลียงเขาเตาที่มีอุณหภมิู ประมาณ
650-700 องศาเซลเซียส

ข้ึนรูปกระจกใหเปนสวน
โคง,เวาตามแบบ

ทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
ดวยการใชลมรอนเปา

ตรวจสอบคุณภาพ

กระจกแผนเรียบ

กระจกนิรภยัเทมเปอร / รอจําหนาย  
รูปที่ 12 แผนผังแสดงกรรมวิธผีลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 

 
กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat Strengthen Glass) 

กระจกฮีตสเตรงเทน เปนกระจกที่ไดจากกระบวนการผลิตท่ีคลายกับกระจกนิรภัยเทมเปอร คือ ใหความรอนกับ
กระจกพื้นฐาน หรือ กระจกเคลือบผิวประมาณ 700 องศาเซลเซียส แลวปลอยใหเย็นตัวลง แตแตกตางจากกระจก
นิรภัยเทมเปอรตรงที่การผลิตกระจกฮีสสเตรงเทนจะปลอยใหกระจก เย็นตัวลงอยางชาๆ  
สมบัติเฉพาะ 

 1) เปนกระจกกึ่งนิรภยั มีสมบัติพิเศษคือ แข็งแกรงกวากระจกพื้นฐานประมาณ 2 เทา สามารถรับแรงกระทบของ 
   ลมไดดี กวากระจกพื้นฐานที่มีความหนาเทากัน จึงนําไปใชในการติดตั้งกับโครงสรางอาคารสูงได 
 2) เหมาะสําหรับการปองกันการแตกของกระจกจากความรอน 

3) ลักษณะการแตกของกระจกชนิดนี้ จะแตกเปนแผนเหมือนกับกระจกพื้นฐาน 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• ใชในการติดตั้งกับโครงสรางอาคารสูงสามารถใชแทนกระจกพื้นฐาน โดยลดความหนาของกระจกลง 
• ใชกับสถานที่ท่ีตองเผชิญกับภาวะที่มีความรอนสูงกวาปกติ เชน บริเวณหนาคาน (Spandrel Area) ของอาคาร  
• ใชกับผนังอาคารและหนาตางที่มีแรงกระทบของลมสูง 
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• ใชกับสถานที่ท่ีตองการใชกระจกที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงกวาการใชกระจกธรรมดา 
• ใชกับหองโชว หรือตูโชวสนิคาท่ีตองทนตอแรงกระแทกในการใชงาน 

 

 

 
 
รูปที่ 13 การใชกระจกฮีตสเตรงเทนเปนผนัง
ภายนอกอาคาร 

 
4. กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glass) 

ไดจากการนํากระจกโฟลตใส หรือกระจกโฟลตสีตัดแสง ไปผานกระบวนการเคลือบผิวดวยออกไซดของโลหะ
บนผิวกระจก เพื่อใหเกิดการสะทอนแสง และความรอนจากดวงอาทิตย  สําหรับนําไปใชงานในดานการ
ประหยัดพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพกวากระจกโฟลต  
รูปแบบของการเคลือบผิว 
4.1 แบงตามผูผลิตเครื่องเคลือบผิวกระจกที่ใชในเมืองไทย  
 1) แบบแอรโค (AIRCO) 
 เปนวิธีการเคลือบโดยใชไทเทเนียมบริสุทธิ์เปนโลหะในการเคลือบ สามารถเคลือบใหไดสีสัน  
 ภาพลักษณ และสมบัติเฉพาะในการประหยัดพลังงานที่แตกตางกนั มีช่ือเรียกรหัสการเคลือบตางๆ ดังนี้  
 TE-Titanium Earth , TS-Stell Blue , SS-Silver , TBU-Blue 
 2) แบบเลยโบลด (LEYBOLD) 

เปนวิธีการเคลือบโดยใชดีบุกบริสุทธิ์เปนโลหะในการเคลือบ มีสมบัติเฉพาะในการประหยัดพลังงาน
ใกลเคียงกับแบบแอรโค แตใหสีสันที่แตกตางกันออกไปจากแบบแอรโค มีช่ือเรียกรหัสการเคลือบตางๆ 
ไดแก SL-Silver , AS-Antigue Silver , BR-Bronze , SB-Sapphire Blue 

 4.2 แบงตามเทคนิคในการเคลือบผิวกระจก 
  1) การเคลือบแบบสุญญากาศ (Vacuum Deposition Soft Coating) 
   โดยการพนโลหะออกไซดบางชนิดบนผิวดานใดดานหนึ่งของกระจก กระแสไฟฟาจะทําปฏิกิริยาทํา

 ใหโลหะเกาะผิวกระจก การเคลือบดวยวิธีนี้สารที่เคลือบจะขูดขีดออกไดงาย แตสามารถเคลือบไปได
 ท่ัวทุกอนูของผวิกระจก 
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 2) การเคลือบแบบไพโรลิทิค (Pyrolitic Deposition or Hart Coating)  
 กรรมวิธีนี้จะเคลือบกระจกในลักษณะที่เปนของเหลว โลหะออกไซดจะกระจายแทรกซึมลงในเนื้อ

กระจกดวย แมวิธีนี้โลหะออกไซดไมสามารถกระจายไปทุกพื้นผิวของกระจกอยางสม่ําเสมอกันแตก็มี
ความแข็งแรงทนทานกวากระจกที่เคลือบแบบสุญญากาศ  

ตารางแสดงสมบัติเฉพาะเปรียบเทียบระหวางการเคลือบผิวกระจกทั้ง 2 วิธ ี
กระบวนการเคลือบแบบสุญญากาศ กระบวนการเคลือบแบบไพโรลิทิค 

 เปนกระบวนการเคลือบกระจกแบบออฟไลน   
(off-line) แยกจากกระบวนการผลิตกระจกโฟลต 

 เปนการเคลือบกระจกแบบออนไลน (on-line)คือ
เคลือบกระจกขณะอยูในกระบวนการผลิตกระจกโฟลต 

 ในกรณีท่ีตองการทําเปนกระจกนิรภัยเทมเปอร
หรือ กระจกฮีตสเตรงเทนตองทํากอนที่จะนํากระจก
ไปเคลือบ 

 สามารถนํากระจกที่เคลือบแลวไปผานกระบวนการ
ผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอรหรอืกระจกฮีตสเตรงเทนได 

 สีของกระจกเคลือบมีใหเลือกมากมาย เนื่องจาก
โลหะออกไซดท่ีใชเคลือบมีมากชนิด 

 สีของกระจกมีใหเลือกนอยเนื่องจากโลหะออกไซดมี
จํากัด 

 การติดตั้งควรนําดานที่เคลือบไวในตัวอาคาร  การติดตั้งสามารถนําดานที่เคลือบออกภายนอก หรอื
หันหนาเขาดานไหนก็ได 

 ทนตอรอยขีดขวนไดนอยกวา  ความทนตอรอยขีดขวนมากกวา 
 อายุการจัดเกบ็กระจกสั้นกวา  อายุการจัดเกบ็กระจกยาวกวา 

 สมบัติเฉพาะของกระจกเคลือบผิวกับการประหยัดผลังงาน 
1) กระจกที่เลือกใช ควรใหมีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน และความรอนที่ไดรับจากการสะทอนแสง 
  รวมท้ังคาสัมประสิทธิ์การบังแดดที่นอยท่ีสุดท่ีสามารถยอมรับได 
2) กระจกเคลือบผิวท่ีมีปริมาณการสะทอนแสงสูงกวา จะสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวากระจกที่มีปริมาณ 
  การสะทอนแสงนอยกวา 
ความแตกตางระหวางดานเคลอืบ และ ดานทีไ่มไดเคลือบ ของกระจกเคลือบผิว 
วิธีการตรวจสอบในเบื้องตน สามารถทําไดดังนี้ 
1) ใชวัสดุทึบแสงวางทํามุมเฉียงประมาณ 45 องศา บนผิวกระจก 
2) สังเกตเงาที่เกิดข้ึนบนกระจกเคลือบผิว ถาวัตถุทึบแสงปรากฏเงาที่เห็นเปนเงาเดียวจะเปนดานที่เคลือบสาร 
  สะทอนรังสีจากดวงอาทิตย ถาเงาที่เห็นเปนสองเงาจะเปนดานที่ไมไดเคลือบ 

  
ภาพสะทอนดานที่เคลือบของกระจกเคลือบผิว ภาพสะทอนดานที่ไมเคลือบของกระจกเคลือบผิว 

รูปที่ 14 แสดงลักษณะเงาของวัตถุบนกระจกเคลือบผิว 
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ขอควรพิจารณาการนําไปใชงาน 
กระจกเคลือบผิว แบงตามลักษณะการรับรังสีจากดวงอาทิตย ไดเปน 2 ชนิดไดแก กระจกสะทอนรังสีจากดวง
อาทิตย และกระจกที่มีสภาพการแผรังสีต่ํา 

 
กระจกสะทอนรังสีจากดวงอาทิตย (Solar Reflective Glass) 

เปนกระจกธรรมดาที่เคลือบดวยโลหะออกไซด มีคาการสะทอนแสงคอนขางสูง ความโปรงแสงคอนขางนอย 
มีสีสันสวยงามหลายสีท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับรูปแบบการเคลือบ และสีของกระจกที่เปนวัตถุดิบท่ีนํามาเคลือบ 
นิยมใชกับอาคารสูงท่ัวไป อาคารสํานักงานขนาดใหญ ศูนยกลางแสดงสินคา โรงแรม  และสถานที่ตางๆ ท่ี
ตองการประหยดัพลังงาน 
สมบัติเฉพาะ 
1) ทําใหแสงอาทิตยและรังสีความรอนผานเขามาในอาคารไดนอย เพราะสะทอนออกไปไดถึงประมาณ 30%  
  ในกรณีท่ีใชกระจกโฟลตสีตดัแสงเคลือบเปนกระจกสะทอนแสง จะชวยลดคาการสงผานพลังงานความรอน 
  เขามาภายในอาคารไดมากกวา 50% ลดคากระแสไฟฟาของหลอดไฟ และเครื่องปรับอากาศ 
2) ชวยลดแสงสวาง และสงเขามาในอาคารใหนุมนวลลง ทําใหเกิดความสบายตา 
3) สรางความเปนสวนตัวแกคนภายในอาคาร เนื่องจากคนภายนอกมองทะลุเขามาในตัวอาคารไดลําบาก  

 แตคนภายในมองออกไปได 
 ขอควรพิจารณาในการใชงาน 

• การตัดกระจกควรมีการปองกันผิวดานที่เคลือบไวเพื่อปองกันรอยขีดขวน 
• เมื่อมีการบ่ินหรือแตกบริเวณขอบกระจกใหลบคมใหเรียบรอย เพื่อปองกันการแตกทั้งแผน 
• ปองกันไมใหซีเมนตหรือพลาสเตอรติดบนกระจก เพราะจะทําอันตรายวัสดุเคลือบของกระจก 
• ดานที่เคลือบวัสดุเคลือบควรอยูดานในของอาคารเสมอ เพื่อไมใหวัสดุเคลอืบสัมผัสมลภาวะภายนอก 
• อยาเปาความเย็นลงบนกระจก  วางตูใกลกระจก   ติดกระดาษหรือทาสีลงบนกระจก เพราะจะทําใหเกิดการ
แตกหักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสะสมความรอนได  
• ควรผานการอบ เพื่อเปลี่ยนสมบัติใหเปนกระจกฮีตสเตรงเทนหรือเกระจกนิรภัยเทมเปอร เพื่อปองกัน 

 ปญหาการแตกหักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได 
• หมั่นทําความสะอาดฝุนละอองที่เกาะผิวกระจกใหหมด เพื่อคงสภาพการสะทอนที่ดี 

 

 
 
 
รูปที่ 15 การใชกระจกสะทอนรังสีจากดวงอาทิตยของ

อาคาร 
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กระจกแผรังสตํ่ีา (Low-E Glass) 
เปนกระจกเคลือบสารโลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เปนองคประกอบสําคัญ 
สมบัติเฉพาะ 
1) ปองกันการถายเทความรอนผานกระจกไดดี 
2) ยอมใหแสงผานไดมากกวากระจกสะทอนแสง 
3) ชวยสะทอนรังสีอลัตราไวโอเลต (UV) ไดบางสวน ปริมาณการสะทอนขึ้นอยูกับผูผลิต ทําใหลดความเสียหาย
ซึ่งอาจเกิดกับพรมและเฟอรนิเจอรตางๆไดระดับหนึ่ง 

4) ชวยลดความจาของแสง 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
1) สารท่ีทําใหเกิดสภาพการแผรังสีต่ําเปนสารที่ไวตอการเสยีหาย ดังนั้นจึงไมควรหันผวิกระจกดานที่ฉาบนี้ไว 
  ดานนอก 
2) การบรรจุกาซเฉื่อยในชองวางระหวางกระจกของกระจกรุนใหมๆแทนการใชอากาศแหง จะชวยเพิ่มความเปน 
  ฉนวนใหกับกระจกไดดี 

 
5. กระจกดัดแปลง(Processed Glass) 

กระจกดัดแปลงไดจากกระจกชนิดตางๆ ท่ีนํามาดัดแปลงดวยกระบวนการตางๆเพื่อตอบสนองการใชงานที่
แตกตางกันออกไป ไดแก 
 

กระจกฉนวน (Insulated Glass) 

 

 
 
 
รูปที่ 16 โครงสรางกระจกฉนวน 

 
กระจกฉนวนผลิตโดยการนํากระจกโฟลต หรอื กระจกนิรภัยเทมเปอร อยางนอย 2 แผน ตัดใหไดขนาดตาม
ตองการมาประกบกันโดยมีอะลูมิเนียม สเปเซอร (Aluminium Spacer) ซึ่งบรรจุสารดูดซึมความชื้น (Desiccant) 
ค่ันกลาง หลังจากนั้นจะปดรอยท่ีขอบกระจกดวยสารชนิดพิเศษ (Sealant) ผลก็คือ อากาศภายในชองระหวาง
กระจกจะกลายเปนอากาศที่แหงไมมีความชื้นเหลืออยู คลายกับสุญญากาศ ซึ่งมีสมบัติเฉพาะในการกันความรอน 
ปจจุบันนิยมนํากระจกฉนวนไปใชกับ อาคารประหยัดพลังงาน อาคารในแถบเมืองหนาว อาคารสนามบิน หอง
ซอมดนตรี หองบันทึกเสียง และนําไปติดตั้งเปนกระจกสําหรับตูแชสินคา เปนตน 
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สมบัติเฉพาะ 
1) ปองกันการถายเทความรอนจากภายนอกเขามาในอาคาร ทําใหลดการใชพลังงานไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศ 
2) ชวยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารไดดีกวากระจกธรรมดา 
3) สามารถรับแรงดันลมไดเพิม่ข้ึน 
4) ใหความปลอดภัยในอาคารในกรณีท่ีใชกระจกนิรภัยเทมเปอร หรอื กระจกนิรภยัหลายชั้นมาผลิตเปนกระจก 
   ฉนวนกันความรอน 
5) ทําใหอุณหภูมิท่ีผิวกระจกภายใน และภายนอกแตกตางกันมาก ชวยไมใหเกิดฝาหรอืหยดน้ําเกาะที่ผิวกระจก 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• ควรใชซิลิโคนสําหรับกระจกที่เปนโครงสรางเทานั้น สวนกระจกที่เปนชองหนาตางแบบดั้งเดิม สามารถใช 
 โพลีซัลไฟดซิลโิคนได 
• การหักงอของอะลูมิเนียมสเปเซอร หรอืสารเคมีท่ีใชในการเชื่อมตอกระจก มีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน 
 ของกระจกทั้งสิ้น 

กระจกแผน,กระจกโฟลต,กระจกนิรภัยเทมเปอร

ตัดตามขนาดที่ตองการ

ลางแลวเปาใหแหง

ซอนแผนกระจกโดยใชอะลูมิเนียม สเปเซอร (Aluminium spacer)
คั่นแผนกระจกทั้งสองบริเวณขอบโดยรอบ

อบใหสารชนิดพิเศษแหง

ตรวจสอบคุณภาพ

กระจกฉนวน / รอจําหนาย

เตรียมอะลูมิเนียม สเปเซอร (Aluminium
spacer)คั่นแผนกระจก,บรรจุสารดูดความชื้น

ใชสารชนิดพิเศษ (Sealant)ที่ทนทานและกันความช้ืนไดเปนตัวประสานและปดขอบโดยรอบ

 
รูปที่ 17 แผนผงัแสดงกรรมวิธผีลิตกระจกฉนวน 

 
กระจกฮีตมเิรอร (Heat Mirror Glass) 

ลักษณะของกระจกฮีตมิเรอรเปนระบบของกระจกสองชั้นที่เคลือบสารที่มีสภาพการแผรังสตี่ําท้ัง 2 ดานของ
ฟลมท่ีอยูระหวางชองอากาศ โดยท่ีชองวางอากาศทั้งสองขางจะกลายเปนชองวางอากาศสะทอนรังส ี
สมบัติเฉพาะ 
1) สามารถสะทอนความรอนออกไปจากกระจกไดมากถึงประมาณ 80% หรือยอมใหความรอนสงผานเขามา  
  เพียง 10% และที่เหลืออยูอีก 10% จะถูกดูดกลืนเขาไปในกระจก 
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2) ยอมใหแสงสวางผานเขามาไดดี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเลือกใชองคประกอบของกระจกและฟลม 
3) ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต โดยสะทอนรังสีอลัตราไวโอเลตประมาณ 98% 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• ตองระวังไมใหวัสดุยาแนวเกิดความเสียหาย มิฉะนั้นความช้ืนอาจแทรกซึมเขาไปทําใหกระจกเสื่อม  
  ประสิทธิภาพได 
• การติดตั้งตองระมัดระวังผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต เนื่องจากจะทําใหวัสดุยาแนวเสื่อมสภาพได 
• ไมสามารถปรับแตงขนาดของกระจกภายหลังประกอบได ดังนั้นตองวัดและตัดใหไดขนาดตรงกับการ 
  ใชงานเทานั้น 
• การติดตั้งควรระมัดระวังไมหันกระจกผิดดานเพราะจะทําใหสมบัติเฉพาะของกระจกต่ําลง 

 
กระจกฮทีสต็อป (Heat Stop Glass) 

กระจกฮีตสต็อปมีลักษณะเปนกระจกสองชั้น ประกอบขึ้นดวยกระจกสะทอนแสงที่เคลือบดวยสารที่ทําใหเกิด
สภาพการแผรังสีต่ําเปนกระจกดานนอก และดานในใชกระจกใส สารท่ีเคลือบนั้น สามารถปองกันความรอนให
ผานเขามาไดเพียง 5% ชองวางตรงกลางใสกาซอารกอน 
สมบัติเฉพาะ 
1) สามารถสะทอนความรอนออกไปจากกระจกไดมาก 
2) ยอมใหแสงสวางผานกระจกเขามามากถึงประมาณ 60%  
3) ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต โดยสะทอนรังสีอลัตราไวโอเลตไดประมาณ 95 % 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน  
• ตองระวังไมใหวัสดุยาแนวเกิดความเสียหาย มิฉะนั้นความช้ืนอาจแทรกซึมเขาไปทําใหกระจกเสื่อม

 ประสิทธิภาพได 
• ไมสามารถปรับแตงขนาดของกระจกภายหลังประกอบได 
• การติดตั้งไมควรหันกระจกผิดดานเพราะจะทําใหสมบัติเฉพาะของกระจกต่ําลง 

 
กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Safety Glass) 

กระจกนิรภยัหลายช้ันไดจากการนํากระจกใดๆ ตั้งแต 2 แผนขึ้นไป มาผนึกเขาดวยกัน โดยมีแผนฟลมโพลีไวนิล
บิวทิรัล (Polyvinvl butyral; PVB) ท่ีเหนียวและแข็งแรงซอนอยูระหวางกลาง หรือกระจกแตละแผน พรอมกับใช
แรงอัดอากาศ และอุณหภูมิประมาณ 120 ถึง 130 องศาเซลเซียส แผนฟลมนี้ทําหนาท่ียึดกระจกใหติดกัน เมื่อ
กระจกชนิดนี้ถูกกระแทกจนแตก แผนฟลมจะชวยยึดไมใหเศษกระจกหลุดกระจาย จะมีเพียงรอยแตกหรอืรอย
ราวคลายใยแมงมุมเทานั้น กระจกนิรภัยหลายช้ัน นิยมใชในอาคารสถานที่ตางๆ เชน หลังคาโดมกระจก
(skylight) ผนังกระจกของอาคารสูง (curtain wall) ราวกันตกที่เปนแผนกระจก ตูปลาขนาดใหญ ประตูกระจก
บานใหญๆ เปนตน 
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รูปที่ 18 โครงสรางกระจกนิรภยัหลายช้ัน 
 

 
กระจกโฟลต,กระจกนิรภัยเทมเปอร

ตัดใหไดขนาดที่ตองการ

ลาง,ขัด,แลวเปาใหแหง

นํากระจกมาวางประกบติดกันโดยใชแผนฟลม
(PVB) เปนวัสดุคั่นกลาง

อัดแผนกระจกที่ประกบติดกันใหแนนดวยความรอนที่อุณหภูมิประมาณ
120 - 130 องศาเซลเซียส,ใชลูกกล้ิงรีดกระจกทั้ง 2 แผนใหติดกันและไลฟองอากาศ

ตรวจสอบคุณภาพ

กระจกนิรภัยหลายช้ัน / รอจําหนาย

เตรียมแผนฟลม (PVB)

ตัดตามขนาดกระจก

ดึงแผนฟลม (PVB)ใหตึง,จัดตําแหนงขอบกระจกใหเสมอกันทุกดาน,ตัดฟลม(PVB)สวนเกินออก

นําเขาหองอบโดยใชความรอนและการอัดอากาศ
จนทําใหกระจกดูใสมองไมเห็นแผนฟลม(PVB)

 
รูปที่ 19 แผนผังแสดงกรรมวิธผีลิตกระจกนิรภัยหลายช้ัน 

สมบัติเฉพาะ 
1) การใชกระจกนิรภัยหลายช้ัน สามารถชวยลดการบาดเจ็บจากกระจกได 
2) ปองกันการทะลุทะลวง เนื่องจากการแตกและการบุกรุกได 
3) ชวยลดเสียงรบกวน และลดการกองของเสยีงไดด ี
4) ชวยประหยดัพลังงานไฟฟาของเครื่องปรบัอากาศ 
5) แผนฟลมในกระจกนิรภยัหลายช้ันชวยลดรังสีอลัตราไวโอเลต 
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ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• เนื่องจากแผนฟลม (PVB) มีสมบัติเฉพาะในการอมความรอน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิปญหาการแตกราว 
  เนื่องจากการสะสมความรอน จึงไมควรเลอืกกระจกตอไปนี้เขามาผนึกเขาดวยกัน 

-กระจกสีตัดแสงผนึกกับกระจกสีตัดแสง 
-กระจกสีตัดแสงเสริมลวดผนึกกับกระจกแผนเรียบ 
-กระจกสะทอนแสงผนึกกับกระจกเสริมลวด 

• มีความแข็งแรงตอแรงอัดของลมนอยกวากระจกธรรมดาทีค่วามหนาเทากัน 
• เมื่อนํากระจกนิรภัยเทมเปอรมาผนกึเขาดวยกันควรใชแผนฟลมท่ีความหนาไมต่ํากวา 0.7 มิลลิเมตรเปนตัวยึด  
  กระจก เพื่อปองกันการเกิดฟองอากาศเนื่องจากผิวกระจกไมเรียบ 
• ไมควรใชวัสดุยาแนวชนิดซิลิคอน ออกไซด หรือวัสดุยาแนวที่มีสวนผสมของสารละลายอินทรียเนือ่งจากจะ 
  ทําใหเกิดผลเสียตอแผนฟลม (PVB) 
• ควรมีการเคลือบสารกันน้ํา บริเวณขอบกระจก เพื่อปองกันความเสียหายของแผนฟลม (PVB) 
• เมื่ออุณหภูมขิองกระจกนิรภัยหลายช้ันเพิม่สูงข้ึนไปถึงระดับหนึ่งประมาณ 76 – 77 องศาเซลเซียส การสะสม 
  ความรอนภายในจะสูงข้ึนความสามารถของแผนฟลม (PVB) ในการยึดเกาะกระจกจะลดลง 

 
6. กระจกอื่นๆ 
 

กระจกเงา (Mirror Glass) 
กระจกเงาเกิดจากการนําเอากระจกโฟลต ผานกรรมวิธีเคลือบเงาดวยเครื่องจกัร 4 ข้ันตอนคือ 

 เคลือบวัสดุเงิน(Silvery Coating) 
 เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์(Pure Copper Coating) 
 เคลือบวัสดุอยางดีช้ันแรก(1 st Layer High Quality Colour Coating) 
 เคลือบวัสดุอยางดีช้ันที่ 2(2 st Layer High Quality Colour Coating) 

ทําใหไดกระจกเงาที่ทนทานไมหลุดลอกงาย 
 

 

 
 
 
รูปที่ 20 การใชกระจกเงาเพื่อการตกแตงและสราง
บรรยากาศภายในอาคาร 
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สมบัติเฉพาะ 
1) เหมาะสําหรับการตกแตงภายใน โดยเฉพาะกระจกเงาใสซึ่งจะใหบรรยากาศภายในหองท่ีสดใส และแลดู 
  ทันสมัย 
2) ใชกรุผนังแทนการทาสี หรือเพื่อเพิ่มพื้นทีห่องท่ีแคบใหรูสึกกวาง  

กระจกโฟลต

ตัดใหไดขนาดที่ตองการ

ลางดวยนํ้า และสารเคมี

เคลือบโลหะเงิน

ลางแลวเปาแหง , เคลือบแลคเก
อรหรือสี

ตรวจสอบคุณภาพ

กระจกเงา / รอจําหนาย

ลาง,เคลือบทองแดง

เปาใหแหง,ลางผิวกระจกดานที่ไมเคลือบ

 
รูปที่ 21 แผนผังแสดงกรรมวิธผีลิตกระจกเงา 

ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• เหมาะสําหรับงานตกแตงภายใน ทําใหมีบรรยากาศที่นาสนใจ 
• หากจัดวางอยางมีแบบแผน จะสามารถสะทอนภาพของพืน้ที่ไดหลายรูปแบบชวยเพิ่มพื้นที่สายตาและลด 
  ความคับแคบของหองได 

 
กระจกลวดลาย (Pattern Glass) 

กระจกลวดลาย ไดจากการนํากระจกโฟลต หรือ กระจกแผน ในกระบวนการผลิตท่ียังไมแข็งตัวเขาไปสูแถวของ
ลูกกลิ้ง เพื่อใหไดความหนาที่ตองการ และพิมพลวดลายซึ่งติดกับลูกกลิ้งลงบนผิวดานใดดานหนึ่งของกระจก 
หรือท้ัง 2 ดาน ทําใหเกิดมีลายนูนขึ้นที่ผิวกระจก ใชในงานตกแตงอาคารสวนตางๆ เชน หนาตาง ชองแสงเหนือ
ประตู-หนาตาง ฉากกั้นหอง-หองน้ํา โคมไฟ ฯลฯ 
สมบัติเฉพาะ 
โปรงแสงแตไมโปรงใส แสงผานไดสลัวๆ จงึทําใหเกิดภาพที่นุมนวล สวยงามแปลกตา แตอาจไมชัดเจนนัก 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• เนื่องจากกระจกลวดลายมีความลึกของเนื้อกระจกไมสม่ําเสมอกัน จึงไมเหมาะที่จะนํามาผลิตเปน 
  กระจกนิรภัยเทมเปอร 
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• ความแข็งแรงและความคงทนของกระจกมนีอยกวา 1 ใน 3 ของกระจกใสที่มีความหนาเดียวกัน เนื่องจากความ
 ไมเรียบของกระจก 

 
รูปที่ 22 แสดงกรรมวิธีผลิตกระจกลวดลาย 

  
รูปที่ 23 ลักษณะของภาพที่มองเห็นผานกระจกลวดลาย 

 
กระจกเสริมลวด (Wired Glass) 

กระจกเสริมลวดทําไดโดยการใสแผงตาขายลวดลงในกระจกขณะที่กระจกหลอมเหลว เพื่อเปนการเพิ่มการ
แข็งแรงใหกับกระจกแบงเปน 4 กลุม ตามลวดลายของแบบตาขายดังนี้ 

 ลายขาวหลามตัด (Diamond-Shaped Pattern or Misco) 
 ลายสี่เหลี่ยม (Baroque Pattern) 
 ลายหกเหลีย่ม (Hexagonal Pattern) 
 ลายแนวตั้ง(Pinstipe Pattern) 

 

 
 
 
รูปที่ 24 ตัวอยางกระจกเสริมลวด 
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สมบัติเฉพาะ 
1) มีความแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ จึงมักใชเปนกระจกปองกันการโจรกรรม 
2) จัดเปนกระจกนิรภัยชนิดหนึ่ง แตกออกเปนช้ินเล็กๆ มีความคม แตเสนลวดจะชวยยึดเศษกระจกไมใหหลุดลงมา 
ขอควรพิจารณาในการใชงาน 
• เนื่องจากกระจกเสริมลวดจะแตกออกเปนช้ินเล็กๆ ท่ีมีความคม เหมาะสําหรับการใชงานภายในอาคาร  

  หรือในตําแหนงท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกผูอยูอาศัยและคนทั่วไปได 
• กระจกเสริมลวดเปนกระจกที่ผลิตข้ึนเพื่อใชปองกันการโจรกรรม ดังนั้นจึงไมเนนการออกแบบเพื่อความสวยงาม 

 
กระจกขัดผิว (Polished Glass) 

เปนกระจกโปรงใสคุณภาพสูง มีประโยชนใชสอยเชนเดียวกบักระจกโฟลต แตตางกันที่กระบวนการผลิต ท่ีใช
กระบวนการฝนผิวและขัดมันกระจก ใหไดขนาดความหนาตามตองการ และเพิ่มความมันวาวใหกับผิวกระจกทั้ง 
2 ดาน 

 
รูปที่ 25 แสดงกรรมวิธีผลิตกระจกขัดผิว 

 
กระจกกันกระสุน 

เปนกระจกที่ผลิตโดยการนํากระจกนิรภยัชนิดพิเศษมาติดกับกระจกนิรภัยหลายช้ันโดยมแีผนฟลมพลาสติกขั้น
กลาง (ไดแก โพลีคารบอเนต และ โพลีไวนิลบิวทิรัล) จัดเปนสินคายุทธภัณฑท่ีอยูในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม การผลิต หรือ นําเขามาจําหนาย หรือการนํามาใชงาน ตองไดรับอนุญาต สวนใหญใน
หนวยงานของรัฐบาล ไดแก หนวยงานทหาร ตํารวจ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียง และบุคคลสําคัญของประเทศ  เทคโนโลยีการผลติคอนขางจะเปนความลับ ยังไมเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
ปจจุบันสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยสํานักบริหารมาตรฐาน 1 กลุมท่ี 5 ไดกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสาขาผลิตภัณฑกระจกที่ใชกับงานอาคาร และเครื่องเรือน และจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพร และ
จําหนายใหแกผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป จํานวน 9 มาตรฐาน ดังนี้ 

ที่ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน (ไทย) ชื่อมาตรฐาน(อังกฤษ) 

1 54-2516 กระจกแผน Ordinary sheet glass 
2 880-2547 กระจกโฟลตใส Float glass  
3 965-2537 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร  Glasses for use in building : tempered glass  

4 1222-2539 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายช้ัน  
Glass for use in buildings : laminated safety 
glass  

5 1231-2537 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกฉนวน Glass for use in buildings: insulating glass  
6 1344-2541 กระจกโฟลตสตีัดแสง Tinted float glass  
7 1345-2539  กระจกแผนสีตัดแสง Tinted sheet glass  
8 1732-2541 กระจกเงา Glass mirror 
9 2203-2547 กระจกลวดลาย Glass Pattern  

 
มาตรฐานทั้ง 9 มาตรฐาน แบงออกเปน ดังนี ้
1.มาตรฐานบังคับ 2 มาตรฐาน คือ 
 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส มอก.880-2547 
 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง มอก.1344-2541 
มาตรฐานบังคับ เปนมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย เพื่อปองกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนแกประชาชนหรือกจิการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหผลิตภัณฑนั้นๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานหรือท่ีเรียกวามาตรฐานบังคับ  
ผูผลิต ผูจําหนาย และผูนําเขาตองผลิต จําหนาย และนําเขาเฉพาะผลิตภัณฑท่ีได
มาตรฐานตามที่สํานักงานฯ ประกาศกําหนดเทานั้น หากไมกระทําตามจะมี
ความผิดตามกฎหมาย โดยผลติภณัฑท่ีเปนไปตามมาตรฐานบังคับ ตองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับที่ผลิตภัณฑทุกหนวย หรอืท่ีภาชนะบรรจุ หรือสิ่ง
หอหุม 

 
 
 

เคร่ืองหมายมาตรฐานบังคับ 
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2.มาตรฐานทั่วไป 7 มาตรฐาน  
 2.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกแผน มอก.54-2516 
 2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร  
  มอก.965-2537 
 2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น 
  มอก.1222-2539 
 2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร : กระจกฉนวน  
  มอก.1231-2537 
 2.5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกแผนสีตัดแสง มอก.1345-2539 
 2.6 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเงา มอก.1732-2541 
 2.7 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกลวดลาย มอก.2203-2547 
มาตรฐานทั่วไป เปนมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใหการรับรองคณุภาพผลิตภัณฑ
โดยทั่วไป โดยผูประกอบการที่ทําผลิตภัณฑ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตไดดวย
ความสมัครใจเมื่อสํานักงานฯ ไดตรวจสอบโรงงาน กรรมวธิีการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และทดสอบผลิตภัณฑ และเปนไปตามเกณฑกําหนดแลว สํานักงานฯ จะ
อนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปกับผลิตภัณฑนั้นได สําหรับผูจําหนาย 
และผูนําเขา ไมสามารถขอใบอนุญาตได 

 
 
 
 

เคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไป 

 

 
เนื้อหาในมาตรฐานทั้ง 9 ฉบับนี้ กลาวถึง ขอบขาย ประเภทหรือชนิด ขนาด ลักษณะทั่วไป คุณลักษณะที่ตองการ วิธี
ทดสอบและเครื่องมอืทดสอบผลิตภัณฑกระจกที่กลาวถึง ปจจุบัน เหมาะสําหรับผูสนใจ และผูประกอบการ ท่ีจะ
นําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใชกระจกที่เหมาะกับงาน เปนเอกสารอางองิในกระบวนการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนสงมอบใหลูกคา หรือเปนเอกสารอางอิงใหกับผูผลิตในตางประเทศ  

ผูสนใจสามารถติดตอขอซ้ือเอกสารมาตรฐานทั้ง 9 ฉบับ ไดที่กองสงเสริมและพัฒนามาตรฐาน  
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่
สํานักบริหารมาตรฐาน 1 กลุมที่ 5 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

โทร. 0 2202 3389-90 โทรสาร 0 2354 3044 
หรือหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ เวบ็ไซต www.tisi.go.th 
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