
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  2142  ( พ.ศ. 2539 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น (แกไขครั้งท่ี 1)

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิม่เติมมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัย
หลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222–2537

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกประกาศแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกสําหรับ
อาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222–2537 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
1989 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2537 ดังตอไปนี้

1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก.1222–2537” เปน “มอก.1222–2539”

2. ใหยกเลิกความในตารางท่ี 2 และใหใช ความตอไปนีแ้ทน
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ตารางที ่2 ลกัษณะทัว่ไปของกระจกนริภยัหลายชัน้
(ขอ 6.1)

หมายเหตุ 1. ฟองอากาศที่ปรากฎภายในบริเวณที่หางจากขอบไมเกิน 10 มิลลิเมตร ใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางผูซื้อกับผูขาย

2. ฟองอากาศและส่ิงแปลกปลอมท่ีมีในเนื้อกระจกแตละชั้น ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังไมมีการประกาศกําหนดมาตรฐานอนุโลมใหเปนไปตาม
มอก.880

3. การพิจารณาการเหลื่อมของแผนวาจะมีผลเสียตอการใชงานหรือไมนั้น อาจจะพิจารณาโดย
ประมาณวา ชั้นกระจกเหลื่อมกันเกินเกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางและความยาวท่ี
กําหนดในตารางท่ี 1 หรือไม หากไมเกินจึงจะถือวาไมเปนผลเสียตอการใชงาน

3. ใหยกเล ิกความในขอ 6.7 และใหใชความตอไปนี้แทน

“6.7 ความทนแรงกระแทกทะลุ (penetration resistance) (เฉพาะกระจกนริภัยหลายชัน้ประเภท
แผนเรียบ ชนิด II)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.9 แลว กระจกตองไมแตกจนทะลุทั้ง 2 ชั้น หรือถาทะลุท้ัง 2 ชั้นขนาด
ของชองแตกท่ีความสูงแรกท่ีกระจกแตกทะลุ  ตองไมกวางจนทําใหลูกบอลขนาดเสนผานศนูย
กลาง 75 มิลลิเมตร ผานไดโดยอิสระ”
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ขอบกพรอง เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม

ฟองอากาศ ตองไมปรากฎจนเห็นไดชัดในระหวางชั้นกระจก

สิ่งแปลกปลอม ตองไมมีในระหวางชั้นของกระจก

(foreign matter)

การเหลื่อมของแผน ตองไมเหลื่อมจนเปนผลเสียตอการใชงาน ขอ 10.2

(plate discrepancy)

รอยราว (fine crack) ตองไมมี

ความมัวและรอยขีดขวน ตองสังเกตไมเห็นดวยตาเปลา

(haze and scratch)

รอยบิ่น (chip) อาจมีไดเฉพาะที่ขอบและมุมโดยความกวาง

หรือความยาวของรอยบิ่นตองนอยกวา

ความหนาของกระจก ขอ 10.3
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ทัง้นี้ ใหมผีลเมือ่พนกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2539

รัฐมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 49 ง
วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2539

ไชยวัฒน  สินสุวงศ



สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม UDC 666.155 ISBN 974–606–662–5

กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

GLASS FOR USE IN BUILDINGS : LAMINATED SAFETY GLASS

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 1222    2537



มอก. 1222     2537

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2202 3300

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111  ตอนที่ 78 ง
วันที่ 29 กันยายน  พุทธศักราช 2537
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คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 61
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมกระจกแผน

ประธานกรรมการ
พลเรือตรี บุญพบ  บุญญาภิสันท ร.น. ผูแทนวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ

กรรมการ
นายสัญญา  ชวลิตธํารง ผูแทนกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม
นายดุสิต  ไตรศิริพานิช ผูแทนสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ
นายปรีดา  พิมพขาวขํา ผูแทนคณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
นายสุระ  นอยพันธ ผูแทนสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
นายขวัญชัย  ตาตะนันท ผูแทนองคการแกว
นายวิชัย  เกียรติกอเกื้อ ผูแทนสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ
นายชัยณรงค  ศรีเฟองฟุง ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
นายวีระศักดิ์  เล็กสกุล ผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย
นายประพันธ  ตันติสุวิชวงษ ผูแทนบริษัท กระจกไทย–อาซาฮี จํากัด
นายวินัย  ทวีสกุลชัย ผูแทนบริษัท ไทย–เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด
นายชัยโรจน  วัฒนวรรณเวชช ผูแทนบรษิัท ไทยเซฟตี้กลาส จํากัด
นายวิวฒัน  แพรพร้ิวงาม ผูแทนบริษัท สยาม วี.เอ็ม.ซี.กระจกนิรภัย จํากัด

นายสุภสิทธ์ิ  ฉ่ําเลิศวัฒน
นายพรชัย  เอื้อสุวรรณกุล ผูแทนบริษัท กระจกสยาม จํากัด

กรรมการและเลขานุการ
นางผกามาศ  สดินธรรมศักดิ์ ผูแทนสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

นางนฤมล  วานิชยเจริญ
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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

ปจจบุนัมกีารใชกระจกเปนสวนประกอบของอาคารกนัอยางแพรหลาย โดยเฉพาะกระจกนริภยัตางๆ นอกจากสามารถ
ผลติกระจกดังกลาวขึน้ใชเองภายในประเทศแลว ยงัสงไปจําหนายในตางประเทศอีกดวย ดังนัน้เพือ่เปนการสงเสรมิ
อตุสาหกรรมประเภทนีแ้ละยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑกระจกตางๆ สําหรบัอาคาร จงึกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ
อุตสาหกรรม กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น ขึ้น
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีเ้ปนเลมหนึง่ในชดุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กระจกสาํหรบัอาคาร ทีป่ระกาศ
กําหนดไปแลว คือ

มอก.965–2533 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ําหนดขึน้โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

ANSI Z 97.1–1984 Safety Glazing Materials Used in Buildings–Safety Performance
Specifications and Methods of Test

AS 2208–1978 Safety Glazing Materials for Use in Buildings (Human Impact
Considerations)

BS 6206 : 1981 Impact performance requirements for flat safety glass and safety
plastics for use in buildings

JIS R 3205–1989 Laminated Glasses
KS L 2004–84 Laminated Safety Glass
มอก. 54–2516 กระจกแผน
มอก. 880–2532 กระจกโฟลต
มอก. 965–2533 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  1989  ( พ.ศ. 2537 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม
กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  กระจกสําหรับอาคาร

: กระจกนิรภัยหลายชั้น มาตรฐานเลขที่ มอก.1222–2537 ไว ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

          ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537

รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน
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มอก. 1222-2537

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้าํหนด ประเภท ชนดิและสญัลกัษณ ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่นวสัดุ
และการทํา คุณลักษณะที่ตองการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
และการทดสอบกระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภยัหลายชั้น

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกระจกนิรภยัหลายชั้นสําหรับอาคาร ทั้งท่ีไมมีสแีละมีสีในเนื้อ
กระจกและ/หรอืมีสเีนือ่งจากวสัดคุัน่กลาง แตไมรวมถงึกระจกนริภยัหลายชัน้ทีแ่ตงแตมหรือเคลือบสผีวินอก

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 กระจกนริภยั หมายถงึ กระจกทีท่าํขึน้โดยวธิกีารอยางใดอยางหนึง่เพือ่ใหมสีมบตัใินการปองกนัหรอืลดอนัตราย

เนือ่งจากการบาดและแทงของเศษกระจกเม่ือกระจกแตก
2.2 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “กระจกนิรภัยหลายช้ัน”

หมายถงึ กระจกนริภยัประกอบดวยกระจกตัง้แต 2 ชัน้ขึน้ไป ประกบกนัโดยมวีสัดคุัน่กลางระหวางชัน้และยดึ
กระจกแตละชัน้ใหตดิแนนเปนแผนเดยีวกนั เมือ่กระจกแตก ราวหรอืราน วสัดคุัน่กลางดงักลาวนีจ้ะยดึเศษหรอื
ชิ้นกระจกไมใหหลุดออกมา

2.3 กระจกสีตัดแสง (tinted or heat absorbing glass) หมายถึง กระจกใสที่ทําใหมีสีอยูในเนื้อ เพื่อตัดแสง
ลดความรอนจากดวงอาทติยใหนอยลง

2.4 ความสูงของการตกกระแทก (drop height) หมายถงึ ระยะในแนวดิง่ระหวางจดุศนูยกลางของสวนทีป่องทีส่ดุ
ของถงุน้ําหนกัขณะถกูแขวนอยางอสิระ กบัจดุศนูยกลางดังกลาวขณะถกูยกขึน้ยดึไว ณ ตําแหนงทีต่องการจะ
ปลอยถงุน้าํหนกัเพือ่ทดสอบความทนแรงกระแทกทะลุ

3. ประเภท ชนิดและสัญลักษณ

3.1 กระจกนิรภัยหลายชั้น แบงตามลักษณะแผนออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทแผนเรยีบ แบงตามความทนแรงกระแทกและความทนแรงกระแทกทะลอุอกเปน 2 ชนดิ คอื

3.1.1.1 ชนิด I เปนกระจกนิรภัยตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป ความหนาไมจํากัด ทนแรงกระแทกไดตามขอ 6.6
ใชสัญลักษณ L  I
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3.1.1.2 ชนิด II เปนกระจกนิรชัย 2 ชั้น หนาไมเกิน 16 มิลลิเมตร ทนแรงกระแทกตามขอ 6.6 และทนแรง
กระแทกทะลุตามขอ 6.7 ใชสัญลักษณ L  II

3.1.2 ประเภทแผนโคง มีชนิดเดียว ใชสัญลักษณ CL  I
หมายเหตุ 1. L หมายถึง กระจกนิรภัยหลายชั้น

2. C หมายถึง ประเภทแผนโคง

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน

4.1 กระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ
4.1.1 ความหนาใหเปนไปตามที่ระบไุวที่ฉลาก โดยจะคลาดเคล่ือนไดไมเกินเกณฑความคลาดเคลื่อนรวมของ

กระจกที่ใชทําตามท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกีย่วของ ในกรณีที่ยงัไมมีการกําหนด
มาตรฐาน เกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนาใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซือ้กบัผูขาย

4.1.2 ความกวางและความยาว ใหเปนไปตามท่ีระบไุวทีฉ่ลาก โดยจะมเีกณฑความคลาดเคลือ่นไดตามทีก่ําหนด
ในตารางท่ี 1
ในกรณทีีท่าํดวยกระจกนริภยัเทมเปอรตัง้แต 3 ชัน้ขึน้ไป หรอืหนาเกนิ 24 มลิลเิมตร หรอืไมเปนรปูสีเ่หลีย่ม
จตัรุสัหรอืสีเ่หล่ียมผนืผา หรอืมดีานใดดานหนึง่ยาวเกนิ 2 400 มลิลเิมตร เกณฑความคลาดเคลือ่นใหเปน
ไปตามขอตกลงระหวางผูซือ้กับผูขาย

การวัดใหปฏิบัติตามขอ 10.1
4.2 กระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนโคง

ความหนา ความกวาง ความยาว ความโคงและเกณฑความคลาดเคลือ่น ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซือ้กบั
ผูขาย
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ตารางที่ 1 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความกวางและความยาวของกระจกนิรภัยหลายชัน้ประเภทแผนเรียบ
(ขอ 4.1.2)

หนวยเปนมลิลเิมตร

5. วัสดุและการทํา

5.1 วสัดุ
5.1.1 กระจก

ใชกระจกโฟลต ทีม่คีณุภาพตาม มอก.880 กระจกนริภยัเทมเปอร ทีม่คีณุภาพตาม มอก.965 กระจกแผน
ทีม่ีคุณภาพตาม มอก.54 กระจกเสรมิลวด (wired plate glass) กระจกเสริมลวดขัดเงา (wired polished
plate glass) หรือกระจกสีตัดแสงที่ทําจากกระจกโฟลตและกระจกขัดเงา (heat absorbing float and
polished plate glass)
สําหรับกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนเรียบชนิด II หามใชกระจกนิรภัยเทมเปอรหรือกระจกที่มี
ลวดเสรมิ เปนวสัดใุนการทํา

5.1.2 วสัดคุัน่กลาง
ใชวสัดคุัน่กลางชนดิโพลไิวนลิบวิทริลั (polyvinylbutyral) หรอืวสัดคุัน่กลางชนดิอืน่ทีม่คีณุภาพเทยีบเทา

5.2 การทํา
โดยทัว่ไปใชวธิอีดัประกบกระจกโดยมวีสัดคุัน่กลางคัน่ระหวางชัน้ของกระจก พรอมกบัใหความรอนเพือ่ใหวสัดุ
คัน่กลางยดึแผนกระจกแตละชัน้ใหตดิแนนเปนแผนเดยีวกนั

6. คุณลักษณะที่ตองการ

6.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตองเรียบรอยโดยอาจมีขอบกพรองไดไมเกินเกณฑทีก่ําหนดในตารางที ่2

กวางหรือยาว กวางหรือยาวเกิน 1 200

ไมเกิน 1 200 แตไมเกิน 2 400

+ 2

- 1

+ 3

- 1

+ 3 + 4

- 2 - 2

+ 4 + 5

- 3 - 3

ความหนา

เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางและความยาว

4 ถึงนอยกวา 6

6 ถึงนอยกวา 11

+ 2

- 1

11 ถึงนอยกวา 17

17 ถึง 24
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ตารางที ่2 ลกัษณะทัว่ไปของกระจกนริภยัหลายชัน้
(ขอ 6.1)

หมายเหตุ 1. ฟองอากาศที่ปรากฎภายในบริเวณที่หางจากขอบไมเกิน 10 มิลลิเมตร ใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางผูซื้อกับผูขาย

2. ฟองอากาศและส่ิงแปลกปลอมที่มีในเนื้อกระจกแตละช้ันใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังไมมีการประกาศกําหนดมาตรฐาน อนุโลมใหเปนไปตาม
มอก.880

6.2 รอยเสนและรอยคลืน่ (เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ)
เมือ่ทดสอบตามขอ 10.4 แลว ภาพจากสไลดที่ฉายผานกระจกนริภยัหลายชัน้ ณ บริเวณหางจากขอบไมนอย
กวา 25 มลิลิเมตร ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งปรากฎอยูนอกเสนคูขนานนอกสุดทีก่ําหนดไวบนฉากรบัภาพ

6.3 ความโคง (เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.5 แลว

6.3.1 ความโคงตองไมเกินรอยละ 0.5 สําหรับกระจกนิรภยัหลายชั้นทีท่ําจากกระจกแผน
6.3.2 ความโคงตองไมเกินรอยละ 0.3 สําหรบักระจกนริภัยหลายชัน้ที่ทําจากกระจกโฟลตหรือกระจกขดัเงา
6.3.3 ความโคงตองเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย สําหรับกระจกนริภัยหลายชั้นที่ทําจากกระจกท่ีมี

ลวดเสริมหรือกระจกนริภัยเทมเปอร
6.4 ความทนแสง (resistance to light)

เมื่อทดสอบตามขอ 10.6 แลว ตองไมดาง หรือขุนมัว ไมเกิดฟองอากาศ และการสองผานของแสงจะลดลง
ไดไมเกินรอยละ 10

ขอบกพรอง เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม

ฟองอากาศ ตองไมปรากฏจนเห็นไดชัดในระหวางชั้นของกระจก

ส่ิงแปลกปลอม ตองไมมีในระหวางชั้นของกระจก

(foreign matter)

การเหลื่อมของแผน ตองไมมี ขอ 10.2

(plate discrepancy)

รอยราว (fine crack) ตองไมมี

ความมัวและรอยขีดขวน ตองสังเกตไมเห็นดวยตาเปลา

(haze and scratch)

รอยบ่ิน (chip) อาจมีไดเฉพาะท่ีขอบและมุมโดยความกวางหรือความ ขอ 10.3

ยาวของรอยบ่ินตองนอยกวาความหนาของกระจก
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6.5 ความทนความรอน (resistance to heat)
เมือ่ทดสอบตามขอ 10.7 แลว ยอมใหรอยราวเกดิขึน้ได แตตองไมมฟีองอากาศและขอบกพรองอืน่ๆ ในบรเิวณ
ที่หางจากขอบหรือรอยราวเกิน 13 มิลลิเมตร

6.6 ความทนแรงกระแทก (impact resistance)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.8 แลว กระจกตองไมแตก หรือถาแตก วัสดุคัน่กลางตองไมฉีกขาด และอาจมีสะเก็ด
หลุดออกไปไดบาง แตชิ้นกระจกทีแ่ตกตองไมหลุดรวงจนเหน็วัสดคุั่นกลาง

6.7 ความทนแรงกระแทกทะล ุ(penetration resistance) (เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรียบ ชนดิ II)
เมือ่ทดสอบตามขอ 10.9 แลว กระจกตองไมแตกจนทะลทุั้ง 2 ชัน้ ขนาดของชองแตกทีค่วามสูงแรกท่ีกระจก
แตกทะลตุองไมกวางจนทําใหลูกบอลลขนาดเสนผานศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร ผานไดโดยอิสระ

7. การบรรจุ

7.1 ใหบรรจกุระจกนริภยัหลายชัน้ในภาชนะบรรจทุีแ่นนหนา แขง็แรงและมีวสัดกุนัแตก

8. เคร่ืองหมายและฉลาก

8.1 ทีก่ระจกนริภยัหลายชัน้ทุกแผน อยางนองตองมเีลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ได
งาย ชัดเจน และถาวร
(1) สญัลกัษณแสดงชนดิ
(2) ความหนา
(3) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

8.2 ทีภ่าชนะบรรจกุระจกนริภยัหลายชัน้ทกุหนวย อยางนองตองมเีลข อกัษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอ
ไปนีใ้หเห็นไดงาย ชดัเจน
(1) คําวา “กระจกนริภยัหลายชัน้”
(2) สญัลกัษณแสดงชนดิ
(3) ขนาด เปนมลิลิเมตร
(4) จาํนวน
(5) รหัสรุนทีท่ํา
(6) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

8.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน
8.4 ผูทําผลติภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

นัน้ได ตอเมือ่ไดรบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมแลว

9. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

9.1 รุน ในที่นี ้หมายถงึ กระจกนิรภัยหลายชั้นประเภท ชนิด และความหนาเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกันทีท่ํา
หรือสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดียวกัน
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9.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว

9.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสาํหรบัการทดสอบขนาด ลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
9.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 2 หนวยภาชนะบรรจุ ตรวจสอบการบรรจุและ

เครือ่งหมายและฉลากทีภ่าชนะบรรจ ุแลวชกัตวัอยางจากแตละภาชนะบรรจอุยางนอยภาชนะบรรจลุะ
2 แผน ใหไดตัวอยางรวม 5 แผน เพือ่ทดสอบเครื่องหมายและฉลากท่ีกระจกนิรภัยหลายชัน้ ขนาด
และลกัษณะทัว่ไป

9.2.1.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 6.1 ขอ 7. และขอ 8 จงึจะถือวากระจกนริภยัหลายชัน้
รุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

9.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสาํหรบัการทดสอบรอยเสนและรอยคลืน่ และความโคง (เฉพาะกระจกนริภยั
หลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ)

9.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากกระจกนิรภัยหลายชั้นที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในเรื่องขนาดและ
ลักษณะทั่วไป (ขอ 9.2.1) แลว จํานวน 3 แผน

9.2.2.2 ตวัอยางทกุแผนตองเปนไปตามขอ 6.2 และขอ 6.3 จงึจะถอืวากระจกนริภยัหลายชัน้รุนนัน้เปนไปตาม
เกณฑทีก่ําหนด

9.2.3 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรบัการทดสอบความทนแสง
9.2.3.1 ใหใชตวัอยางทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดในเรือ่งขนาดและลักษณะทัว่ไป (ขอ 9.2.1) แลว จํานวน

2 แผน
ในกรณขีองกระจกนริภยัหลายชัน้ทีท่ําดวยกระจกนริภยัเทมเปอร หรือกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภท
แผนโคง ใหทําตวัอยางกระจกนริภยัหลายชัน้เปนกระจกแผนเรยีบโดยใชวสัด ุความหนาและกรรมวธิี
เดียวกัน ขนาดประมาณ 100 มิลลิเมตร  300 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผน

9.2.3.2 ตัวอยางทุกแผนตองเปนไปตามขอ 6.4 จึงจะถือวากระจกนิรภัยหลายชั้นรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ําหนด

9.2.4 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนความรอน
9.2.4.1 ใหใชตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในเรื่องรอยเสนและรอยคลืน่ และความโคง (ขอ 9.2.2)

แลว จํานวน 2 แผน
ในกรณขีองกระจกนริภยัหลายชัน้ทีท่ําดวยกระจกนริภยัเทมเปอร หรือกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภท
แผนโคง ใหทาํตวัอยางของกระจกนริภยัหลายชัน้เปนกระจกแผนเรยีบ โดยใชวสัดคุวามหนา และกรรม
วิธีเดียวกัน ขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร  300 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผน

9.2.4.2 ตัวอยางทกุแผนตองเปนไปตามขอ 6.5 จงึจะถอืวากระจกนริภัยหลายชัน้รุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด

9.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรบัสําหรับการทดสอบความทนแรงกระแทก
9.2.5.1 ใหทาํตวัอยางของกระจกนริภยัหลายชัน้เปนกระจกแผนเรยีบรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาดดานละประมาณ

610 มลิลิเมตร โดยใชวสัด ุความหนา และกรรมวิธเีดยีวกนั จํานวน 12 แผน เพือ่ใชทดสอบจํานวน
6 แผน และสํารองไวเพื่อการทดสอบใหมจํานวน 6 แผน
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9.2.5.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 6.6 ตองไมเกิน 1 แผน จึงจะถือวากระจกนิรภัยหลายชั้นรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑทีก่าํหนด ถาตวัอยางไมเปนไปตามขอ 6.6 ตัง้แต 3 แผนขึน้ไป ใหถอืวากระจกนริภยั
หลายชั้นรุนนั้นไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด แตถาตัวอยางไมเปนไปตามขอ 6.6 จํานวน 2 แผน
ใหทดสอบใหมดวยตัวอยางที่สํารองไว และผลการทดสอบใหมตองเปนไปตามขอ 6.6 ทุกแผน
จงึจะถอืวากระจกนริภยัหลายชัน้รุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

9.2.6 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสําหรบัการทดสอบความทนแรงกระแทกทะล ุ(เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้
ประเภทแผนเรยีบ ชนิด II)

9.2.6.1 ใหทาํตวัอยางของกระจกนริภยัหลายชัน้รุนเดยีวกนั ขนาดประมาณ 864 มลิลเิมตร  1 930 มลิลเิมตร
จํานวน 3 แผน

9.2.6.2 ตวัอยางทกุแผนตองเปนไปตามขอ 6.7 จงึจะถือวากระจกนริภัยหลายชัน้รุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด

9.3 เกณฑตดัสนิ
9.3.1 ตัวอยางกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนเรียบ ชนิด I ตองเปนไปตามขอ 9.2.1.2 ขอ 9.2.2.2 ขอ

9.2.3.2 ขอ 9.2.4.2 และขอ 9.2.5.2 ทุกขอ จึงจะถือวากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนเรียบ ชนิด
I รุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

9.3.2 ตัวอยางกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนเรียบ ชนิด II ตองเปนไปตามขอ 9.2.1.2 ขอ 9.2.2.2 ขอ
9.2.3.2 ขอ 9.2.4.2 ขอ 9.2.5.2 และขอ 9.2.6.2 ทุกขอ จึงจะถือวากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภท
แผนเรยีบชนดิ II รุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

9.3.3 ตัวอยางกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนโคง ตองเปนไปตามขอ 9.2.1.2 ขอ 9.2.3.2 ขอ 9.2.4.2
และขอ 9.2.5.2 ทุกขอ จึงจะถือวากระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนโคงรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

10. การทดสอบ

10.1 ขนาด
10.1.1 ความหนา

ใชเครื่องวัดทีว่ัดไดละเอยีดถึง 0.01 มลิลิเมตร วัดความหนาของตวัอยาง ณ จุดตัดระหวางเสนทแยงมุม
กบัเสนขนานซึง่หางจากขอบตวัอยางไมนอยกวา 15 มลิลิเมตร รวม 4 ตําแหนง แลวรายงานผลทกุคาโดย
ใหมีทศนิยม 1 ตําแหนง

10.1.2 ความกวางและความยาว
ใชเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลิเมตร วดัความกวางและความยาวทัง้ 2 ดาน ตามแนวทีข่นานและหาง
จากขอบตวัอยางประมาณ 15 มลิลิเมตร แลวรายงานผลทุกคา

10.2 ลกัษณะทัว่ไป (ยกเวนรอยบิน่)
ตั้งตัวอยาง ณ ที่มีความสวางเพียงพอ แลวตรวจพินจิที่ระยะหางจากตัวอยางประมาณ 500 มลิลิเมตร ทั้งนีผู้
ทดสอบตองไมมโีอกาสพิจารณาตวัอยางโดยใกลชิดมากอน
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10.3 รอยบิน่
วดัขนาดรอยบิน่ดวยกลองขยายซึง่เลนสขยายมีตารางเปรยีบเทียบทีม่คีวามละเอยีดถงึ 0.5 มลิลิเมตร

10.4 รอยเสนและรอยคลืน่ (เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ)
10.4.1 อปุกรณ

10.4.1.1 เคร่ืองฉายสไลด ทีม่แีหลงกําเนดิแสงเปนหลอดไฟฟาไสทังสเตน ขนาดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 500
วตัต หรือหลอดไฟฟาอืน่ทีเ่ทยีบเทา มเีลนสคูซึง่หางกนั 100 ถงึ 150 มลิลิเมตร และสามารถตดิตัง้
อุปกรณบังคบัแสง (iris diaphragm) ไดเมือ่ตองการปรับสภาพใหชัดเจนยิง่ขึน้

10.4.1.2 ฉากรับภาพรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญพอสมควร ที่บริเวณกึ่งกลางมีเสนขนานในแนวดิ่ง 3 เสนแตละ
เสนหางกัน 10 มิลลิเมตร

10.4.1.3 สไลดทีม่ีเสนตรงในแนวดิ่ง 1 เสน
10.4.2 วธิทีดสอบ

10.4.2.1 ตัง้เคร่ืองฉายสไลดในตําแหนงทีล่ําแสงจากเครือ่งฉายสไลดตั้งฉากกบัฉากรับภาพ เปดสวิตซหลอด
ไฟฟาในเคร่ืองฉายสไลด และปรบัสไลดใหภาพเสนตรงจากสไลดทบัเสนกลางทีฉ่ากรบัภาพ

10.4.2.2 ตัง้ตวัอยาง ใหระนาบของตวัอยางขนานกบัระนาบของฉากรบัภาพ ณ ตําแหนงทีอ่ยูระหวางเครือ่งฉาย
สไลดกับฉากรับภาพ โดยหางจากเครื่องฉายสไลด 1 000 มิลลิเมตร และหางจากฉากรับภาพ
7 500 มิลลิเมตร (ดูรูปท่ี 1)

10.4.2.3 เปลีย่นตําแหนงท่ีฉายสไลดผานใหท่ัวแผนตวัอยาง ยกเวนบรเิวณทีห่างจากขอบทัง้ 4 ดาน ประมาณ
25 มิลลิเมตร โดยการเลื่อนตัวอยางในทิศทางที่ขนานกับระนาบของฉากรับภาพแลวรายงาน
ลกัษณะภาพเสนตรงทีป่รากฎบนฉากรบัภาพ

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่1 การทดสอบรอยเสนและรอยคลืน่
(ขอ 10.4.2.2)
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10.5 ความโคง (เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ)
10.5.1 การวัดความโคงสําหรับโคงเดีย่ว (ดูรปูที ่2)

ตัง้ตวัอยางในแนวดิง่ใหอยูในลกัษณะอสิระทีส่ดุเทาทีจ่ะทําได  ใชไมบรรทดัสนัตรง (straight edge) ทาบ
และใชฟเลอรเกจ (feeler gauge) วัดชองวางระหวางกระจกกบัไมบรรทัดสันตรงในตําแหนงทีก่วางทีสุ่ด
เปนความสงูของสวนโคง (a) สวนความยาวของคอรด (c) เทากบัความยาวระหวางจดุสมัผสัของไมบรรทดั
สนัตรงกบัตวัอยาง แลวคํานวณความโคงสําหรบัโคงเดีย่วจากสตูร

ความโคง รอยละ =   100

AB คือ ตวัอยาง
a คือ ความสงูของสวนโคง เปนมลิลิเมตร
c คือ ความยาวของคอรด เปนมลิลิเมตร

รูปที ่2 การวัดความโคงสําหรบัโคงเดีย่ว
(ขอ 10.5.1)

a
c
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10.5.2 การวดัความโคงสําหรบัโคงแบบคลืน่
ตัง้ตัวอยางเชนเดียวกับขอ 10.5.1 ทาบไมบรรทัดสนัตรงที่ยอดคลืน่หนึง่กบัอีกยอดคลื่นหนึ่งท่ีอยูถดัไป
วัดระยะระหวางทองคลื่นกับไมบรรทัดสันตรง (a) ดวยฟเลอรเกจ และวัดระยะระหวางจุดทั้งสองที่
ไมบรรทัดสันตรงสัมผัสกับยอดคลื่น (c) ดังแสดงในรูปที่ 3 แลวคํานวณความโคงสําหรับโคงแบบคลื่น
จากสูตร

ความโคง รอยละ =  หรือ

= 

AB คือ ตวัอยาง
a1 และ a2 คือ ความสงูของยอด เปนมลิลิเมตร
a3 และ a4 คือ ความลึกของแอง เปนมลิลิเมตร

c1 คือ ความยาวจากยอดหนึ่งถงึอีกยอดหนึ่ง เปนมลิลิเมตร
c2 คือ ความยาวจากแองหนึง่ถึงอีกแองหนึ่ง เปนมลิลิเมตร

รูปที่ 3 การวัดความโคงสําหรับโคงแบบคลืน่
(ขอ 10.5.2)

(a1  a2)
2

100
c1

(a3  a4)
2

100
c2
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10.6 ความทนแสง
10.6.1 เครื่องมือ

10.6.1.1 เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตชนิดที่มีหลอดไฟไอปรอท กําลังไฟฟา 750  50 วัตต หรือหลอด
ไฟฟาอืน่ทีม่คีณุภาพเทยีบเทา และมอีปุกรณสําหรบัปรบัอณุหภมูไิดตามตองการ

10.6.1.2 โฟโตมิเตอร ใชแสงมองเห็นได (visible light)
10.6.2 การเตรยีมช้ินทดสอบ

ตัดตัวอยางเปนชิ้นทดสอบ ขนาดประมาณ 100 มลิลิเมตร  300 มลิลิเมตร แผนละ 1 ชิ้น ในกรณีของ
กระจกนริภภยัหลายชัน้ทีท่ําดวยกระจกนริภยัเทมเปอร หรือกระจกนริภัยหลายชัน้ประเภทแผนโคง ใหใช
ตวัอยางเปนชิน้ทดสอบ

10.6.3 วธิทีดสอบ
10.6.3.1 วัดคาการสองผานของแสงของชิน้ทดสอบ (a) ดวยโฟโตมิเตอร
10.6.3.2 วางหรอืตัง้ชิน้ทดสอบในเครือ่งฉายแสงอตัราไวโอเลตซึง่ควบคมุอณุหภมูไิวที ่45  5 องศาเซลเซยีล

ในตําแหนงทีล่าํแสงตัง้ฉากกบัพืน้ผวิของชิน้ทดสอบ และชิน้ทดสอบหางจากหลอดไฟ ไอปรอท 230
มลิลเิมตร

10.6.3.3 ฉายแสงอัลตราไวโอเลตนานประมาณ 100 ชัว่โมง
10.6.3.4 นําชิ้นทดสอบออกมาวดัคาการสองผานของแสง (b) แลวคํานวณอัตราลดของการสองผานของแสง

จากสูตร
อัตราลดของการสองผานของแสง รอยละ =

เมื่อ a คือ คาการสองผานของแสงของชิน้ทดสอบกอนรบัแสงอลัตราไวโอเลต เปนรอยละ
b คือ คาการสองผานของแสงของชิน้ทดสอบหลงัจากรับแสงอลัตราไวโอเลตแลว เปนรอยละ

10.6.3.5 ตรวจพนิจิชิน้ทดสอบ แลวรายงานผล
10.7 ความทนความรอน

10.7.1 การเตรียมตัวอยาง
ตัดตัวอยางเปนชิ้นทดสอบขนาดประมาณ 300  มลิลิเมตร  300 มลิลิเมตร แผนละ 1 ชิ้น ในกรณีของ
กระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทําดวยกระจกนิรภัยเทมเปอร หรือกระจกนิรภัยหลายชั้นประเภทแผนโคงใหใช
ตวัอยางเปนชิน้ทดสอบ

10.7.2 วธิทีดสอบ
แชชิ้นทดสอบในแนวดิ่งใหมิดน้ํานาน 3 นาที ในหมอน้ําที่มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส ยาย
ชิน้ทดสอบมาแชโดยวธิเีดยีวกนันานประมาณ 2 ชัว่โมง ในหมอน้ําเดือด แลวตรวจพนิจิชิน้ทดสอบ

10.8 ความทนแรงกระแทก
10.8.1 เครื่องมือ

10.8.1.1 อุปกรณปลอยลกูเหล็กกลมใหตกอยางอิสระจากความสงูที่กําหนด
10.8.1.2 กรอบเหลก็รูปสีเ่หล่ียมจตัรุสัขนาด 600 มลิลเิมตร 2 กรอบ โดยมกีรอบลางตดิกบัฐานและกรอบบน

อิสระ ฐานตัง้อยูบนแผนยางที่มีความแข็ง 50 IRHD และหนา 3 มิลลิเมตร

(a-b)  100
a
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10.8.1.3 ลูกเหล็กกลมผิวเรียบขนาดเสนผานศูนยกลาง 63.5 มิลลิเมตร และหนักประมาณ 1 040 กรัม
10.8.2 การเตรียมตัวอยาง

เก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 23  2 องศาเซลเซียส นานอยางนอย 4 ชั่วโมง กอนนําไปทดสอบ
10.8.3 วธิทีดสอบ

10.8.3.1 ใสตัวอยางลงไปในกรอบเหล็กทั้งสองโดยมีกรอบยางที่มีความแข็ง 50 IRHD กวาง 15 มิลลิเมตร
หนา 3 มิลลิเมตร รองระหวางตัวอยางกับกรอบเหล็กท้ังสอง (ดูรูปที่ 4)

10.8.3.2 ใชอปุกรณปลอยลกูเหล็กกลมยดึลกูเหลก็กลมไว ใหผวิลางของลกูเหล็กกลมหางจากตวัอยาง 1 200
มลิลิเมตร แลวปลอยใหตกลงกระแทกบรเิวณภายในรัศม ี25 มลิลเิมตร จากจดุกึง่กลางของตวัอยาง
1 ครั้ง

10.8.3.3 ตรวจพนิจิตวัอยาง แลวรายงานผล

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่4 การทดสอบความทนแรงกระแทก
(ขอ 10.8.3.1)

10.9 ความทนแรงกระแทกทะล ุ(เฉพาะกระจกนริภยัหลายชัน้ประเภทแผนเรยีบ ชนดิ II)
10.9.1 เครื่องมือ

เครือ่งทดสอบความทนแรงกระแทกทะล ุดังรูปท่ี 5 ประกอบดวย
10.9.1.1 โครงเครื่องทดสอบ (ดูรูปที่ 5 และรูปที่ 6) ทําดวยเหล็กโครงสรางรูปตัวยูกวางไมนอยกวา 100

มลิลเิมตร การประกอบทาํโดยวธิเีชือ่มหรอืยดึดวยสลกัเกลยีวใหเปนกรอบสีเ่หล่ียมมมุฉากพรอมฐาน
ทีย่ดึกบัพืน้อยางมัน่คง โดยมเีหลก็โครงสรางรปูตวัยทูีม่ขีนาดเดยีวกนัค้าํหรอืยนัอยางใดอยางหนึง่ให
กรอบอยูในแนวดิง่
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10.9.1.2 กรอบยึดตัวอยาง (ดูรูปที่ 6) เปนกรอบส่ีเหลี่ยมผืนผา 2 กรอบซอนกัน ทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่
เหมาะสม ใชสําหรบัประกบัและยดึตวัอยางใหตดิกบักรอบดงักลาว รอบกรอบทัง้ 4 ดาน ทัง้ดานหนา
และดานหลังของตัวอยาง มีแผนยางที่มีความแข็ง 50 IRHD ขนาดกวาง 20 มิลลิเมตร หนา 10
มิลลิเมตร รองอยู

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่5 การทดสอบความทนแรงกระแทกทะลุ
(ขอ 10.9.1 ขอ 10.9.1.1 และขอ 10.9.3)
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่6 กรอบยึดตัวอยาง
(ขอ 10.9.1.1 และขอ 10.9.1.2)

10.9.1.3 ถุงน้ําหนัก ทําดวยแผนหนังหนา 1.5 มิลลเิมตร เยบ็ประกอบแผนหนังชิน้ A 2 ชิ้น และชิ้น B 4 ชิ้น
เขาดวยกนัใหมลีกัษณะและขนาดดงัรปูที ่7 ตลอดความยาวของถงุในแนวดิง่ มแีกนเหลก็หรอืเกลยีวซึง่
มแีปนเกลยีวสาํหรับยดึปากและกนถงุ ทีป่ากถงุมตีะขอหรอืหวงสาํหรบัแขวนถงุดวย ดานนอกโดยรอบ
ถุงใหพนัทแยงดวยแถบกาวไฟเบอรกลาสสขนาดกวาง 12 มิลลเิมตร หนา 0.15 มิลลเิมตร ใหแถบ
กาวซอนเหลือ่มกนัและคลมุผวิดานนอกของถงุทัง้หมด ภายในถงุบรรจเุมด็ตะกัว่ขนาดเสนผานศนูย
กลางประมาณ 2.5 มลิลเิมตร ใหไดน้าํหนกัรวมทัง้หมด 45   0.1 กโิลกรมั แขวนถงุน้าํหนกัดวยลวด
เหลก็ตเีกลยีวขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 3 มลิลเิมตร ไวทีค่านของเครือ่งทดสอบ โดยใหสวนที่
ปองท่ีสุดอยูต่ําจากคานประมาณ 1 524 มิลลิเมตร
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10.9.2 การเตรียมตัวอยาง
เก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 23  2 องศาเซลเซียส นานอยางนอย 4 ชั่วโมง กอนนําไปทดสอบ

10.9.3 วิธีทดสอบ (ดูรูปที่ 5)
10.9.3.1 ประกอบตัวอยางเขากับกรอบยึดตัวอยางใหแนน ในกรณทีี่ช้ันกระจกของตวัอยางหนาไมเทากนัให

เอากระจกชัน้บางประกบกบักรอบยดึตัวอยางอนัหนา ทัง้นีเ้พือ่ใหกระจกชัน้บางนัน้หนัหนาเขาหาถงุ
น้ําหนกั แลวยดึกรอบยดึตวัอยางกับโครงเคร่ืองทดสอบโดยวธิีท่ีเหมาะสม โดยใหสวนปองทีส่ดุของ
ถงุน้าํหนกัทีแ่ขวนอยางอสิระอยูในแนวตรงกบัจดุกึง่กลางของตวัอยาง หรอืในบรเิวณรอบจดุกึง่กลาง
ของตัวอยางภายในรัศมีไมเกิน 50 มิลลิเมตร และหางจากผิวของตัวอยางไมเกิน 13 มิลลิเมตร

10.9.3.2 จดัถงุน้าํหนกัใหอยูในตาํแหนงทีม่คีวามสงูของการตกกระแทก 300 มลิลเิมตร ตามทีก่าํหนดในตาราง
ที่ 3 ปลอยลงมากระแทกตัวอยางดวยน้ําหนักของตัวมันเอง แลวตรวจการแตกทะลุของตัวอยาง
ถาตัวอยางแตกทะลุทั้ง 2 ชั้น ใหตรวจสอบขนาดของชองแตก

10.9.3.3 ถาตวัอยางไมแตกทะลทุัง้ 2 ชัน้ ใหทดสอบซ้าํตามขอ 10.9.3.2 โดยเพิม่ความสูงของการตกกระแทก
ตามลําดบัความสงูของการตกกระแทกท่ีกําหนดในตารางที ่3 เมือ่ตวัอยางแตกทะลทุัง้ 2 ชัน้ ใหหยดุ
ทดสอบ และตรวจขนาดของชองแตกทีค่วามสูงแรกที่ทําใหตัวอยางแตกทะลุท้ัง 2 ชั้น

10.9.3.4 ถากระจกทีเ่ปนวสัดขุองตวัอยางแตกเพยีงชัน้เดยีว ใหกระแทกตวัอยางทีร่ะดบัสงูของการตกกระแทก
เดมิอกีครัง้ ถาตวัอยางยงัคงแตกทะลเุพยีงชัน้เดยีว จงึจะเพิม่ความสงูของการตกกระแทกเปนความสงู
ในลําดบัถดัไป

ตารางที ่3 ความสงูของการตกกระแทกตามลําดบัครัง้ของการปลอยถุงน้ําหนกั
(ขอ 10.9.3.3)

หนวยเปนมลิลเิมตร

ลําดับครั้งของการปลอย

ถุงน้ําหนัก

ความสูงของการตกกระแทก 300 380 480 610 770 960 1 200 1 510 1 900 2 300

1 1092 3 4 6 7 85


