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ขณะท่ีแวนตานริภัย (Safety Eyeglasses)
มีชองวางระหวางใบหนากับตัวแวน ท่ีครอบตา
(Goggles) จะใหความกระชับและแนบสนิทกบั
ผิวหนังมากกวา และชวงหลังนี้มีอุปกรณผสม
ระหวางแวนตากับท่ีครอบตา ลักษณะเหมือน
แวนตาแตท่ีขอบแวนมีวัสดุประเภทโฟมหรือยาง
ยืดหยุนปดชองวางระหวางขอบแวนกับผิวหนัง
ของผูสวมใสลักษณะเดียวกบัท่ีครอบตา เรียกวา
แวนครอบผนึกตา (Sealed Eyewear) ปองกนัฝุน
ละออง และเศษผงวัสดุตางๆ นอกเหนอืจากชวย
ลดแรงกระแทกท่ีจะเปนอันตรายตอตา  แตไม
สามารถสกัดกั้นของเหลวอันตราย ไอสารเคมี
รวมไปถงึเชือ้ชวีภาพท่ีจะร่ัวซมึหรือแพรกระจาย
ผานขอบโฟมเขาไปถึงตาได ดังนัน้ ท่ีครอบตา
นริภัยจงึเปนทางเลือกท่ีเหนอืกวาในการปองกนั
ตาขณะปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมมีสารเคมี
อันตรายท้ังในรูปของเหลวและไอสาร รวมท้ัง
เชือ้โรคไมวาจะเปนไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีมีความ
เปนไปไดจะซึมผานหรือแพรกระจายเขาไปยัง
ตาของผูสวมใส โดยในภาพรวมแลว ท่ีครอบตา

คุณภาพสงูมีประสทิธภิาพปองกนัอันตรายท่ีจะ
เกิดกับตาอยางครบเคร่ือง ต้ังแตของแข็งชน/
กระแทก เศษวัตถกุระเด็น/พุงใส สารเคมีเหลว
สาด/กระเซ็น ฝุนละออง/ไอสารเคมีเขาตา สิง่
สกปรกเชือ้โรคตางๆ สมัผัสเยือ่นัยนตา ฯลฯ

การใชงานทีค่รอบตา
มาตรฐาน ANSI Z87.1 Edition 2010

Standard for Eye and Face Protection กาํหนด
ใหผูปฏิบติังานสวมใสท่ีครอบตานริภัยเม่ืออยูใน
บริเวณซึ่ งมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายจาก

การกระแทก ความรอน และการสาดกระเซน็ของ
สารเคมี โดยตองสวมใสขณะทํางานประจาํวันท่ี
เกี่ยวของกับสารเคมี น้ํามัน และแกส รวมถึง
กระบวนการผลิตอาหาร อยางไรกดี็ ความเสีย่ง
ตอการถกูสารเคมีกระเซน็เขาตามีอยูในแทบทุก
อุตสาหกรรมจากการทํางาน ต้ังแตทําความ
สะอาด  ซอมบาํรุง ไปจนถึงการเชือ่ม ตัด เจยีร
หลอมโลหะ ข้ึนรูปวัสดุ และอ่ืนๆ

เหตุผลท่ีตองมีการปองกันตา เนือ่งจาก
ตาเปนอวัยวะสําคัญท่ีสดุอยางหนึง่ของรางกาย

Safety Goggles Sealed Eyewear

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวย
สารเคมี แสงจา ความรอนสงู เศษวัตถเุคล่ือนท่ี
ดวยความเร็ว ฝุนละออง สารชีวภาพ ฯลฯ ซึง่มี
แนวโนมทําใหตาไดรับบาดเจบ็อยางใดอยางหนึง่
จาํเปนอยางยิง่จะตองปกปองตาใหรอดพนจาก
อันตรายตางๆ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงและ
อาจนํามาซึง่การบาดเจ็บหรือเจบ็ปวย ผูปฏิบติั
งานกลายเปนผูทุพพลภาพ ตาพิการหรือบอด
สนทิ หมดอนาคตในหนาท่ีการงาน นายจางตอง
เสยีเงนิคารักษาพยาบาลและเงนิทดแทนจาํนวน

www.safetylifethailand.com
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มหาศาลเม่ือเทียบกบัราคาอุปกรณปองกนัสวน
บคุคลสาํหรับคนงาน

ในความเปนจริงท่ีพิสูจนได การลงทุน
เพือ่ปองกนัมีคาใชจายนอยกวาการแกไขปญหา
หลังจากเกดิข้ึนมาแลวหลายรอยเทา และมูลคา
จะเพิม่ข้ึนอีกหากมีการวางแผนเลือกซือ้อุปกรณ
ท่ีสามารถปองกันไดอยางตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพคุมราคาท่ีจายไป

การแบงประเภททีค่รอบตานริภยั
ตามมาตรฐานการผลิตเพื่ อใชในงาน

อุตสาหกรรมท่ัวไป ท่ีครอบตานิรภัยแบงตาม
ลักษณะการออกแบบเปน 3 ชนิด ไดแก

1. ชนิดมีการระบายอากาศทางออม
(Indirect-ventilation Goggles) ท่ีครอบตาชนดิ
นี ้ไมเจาะรูใหอากาศเขามาในท่ีครอบตา (เพือ่
ไมใหรอนและปองกันการเกดิฝาท่ีเลนส) แบบ
ตรงๆ ท่ีขอบดานขาง แตใชวิธโีดยออม เชน เจาะ
รูเยือ้งใหรูอากาศเขากบัรูอากาศออกมีตําแหนง
ไมตรงกนั ใชรูระบายแบบปุมยางบังคับอากาศ
อากาศติดท่ีขอบดานขาง ฯลฯ สงผลใหมีความ
กระชับและผนกึแนน เพราะขอบท้ังหมดสัมผัส
กับผิวหนังรอบตาจนไมมีชองวาง โอกาสท่ีฝุน
ละออง ของเหลวอันตราย ไอสารเคมี อนภุาค
ชวีภาพ และอ่ืนๆ จะเขามาสมัผสักบัเยือ่บุเมือก
นยันตามีนอยมาก ไมวาจะดวยการสาดกระเซน็
หรือการแพรกระจายในอากาศ

2. ชนิดมีการระบายอากาศทางตรง
(Direct-ventilation Goggles) ใชวิธเีจาะรูอากาศ
ท่ีกรอบเลนสโดยตรงบริเวณดานบน ดานลาง
หรือดานขาง ซึ่งตามมาตรฐาน ANSI Z87.1
กาํหนดใหรูอากาศดังกลาวตองสามารถกัน้ไมให
ผงฝุนอนภุาค หรือละอองตางๆ ท่ีมีขนาดเสนผา
ศูนยกลางต้ังแต 1.5 มิลลิเมตร (0.06 นิว้) ผาน
เขาไปได แตไมจาํกดัจาํนวนรู ท่ีครอบตาชนดินี้

ปองกนัฝุนละอองและเศษผงละเอียดตางๆ ไมให
เขาตาได รวมท้ังระบายความรอนและปองกัน
การเกดิฝาได แตยงัมีความเสีย่งท่ีของเหลวและ
ไอสารเคมีระดับอนุภาคขนาดเล็กจะเขามาทํา
อันตรายดวงตาผานรูอากาศดังกลาว

3. ชนิดไมมรีูระบายอากาศ (Closed-
vent Goggles) เปนท่ีครอบตาท่ีมีขอบผนกึแนน
กบัใบหนาและไมมีรูหรือชองใดๆ ท้ังสิน้ เหมาะ
สําหรับใชปองกันฝุน ผง สารเคมีท้ังท่ีเปนของ
เหลวและไอ อนภุาคสารชวีภาพ ฯลฯ สวนใหญ
สวมใสปฏิบัติงานระยะสั้นๆ เนื่องจากจะสราง
ความอึดอัดและมักเกิดฝาหากสวมไวเปนเวลา

นาน (ยกเวนเลนสเปนชนดิเคลือบสารปองกัน
การเกดิฝา)

ไมวาจะเลือกใชท่ีครอบตาชนิดใด ตอง
ม่ันใจวา เปนผลิตภัณฑไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน โดยสงัเกตตัวอักษร ANSI ติดอยูท้ัง
ท่ีเลนสและตัวกรอบ

ปญหาการเกิดฝาทีเ่ลนส
ความสาํคัญของการออกแบบท่ีครอบตา

ไมใชเพยีงแคสรางผลิตภัณฑใหสามารถปองกนั
อันตรายจะเขามาทํารายดวงตาเทานั้น แตตอง
คํานึงปริมาณอากาศจะเขามาหมุนเวียนรอบๆ
เลนส เพือ่ขจดัเงือ่นไขการเกดิฝาตามธรรมชาติ

สําหรับสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดฝาตาม
ธรรมชาติเม่ือคนงานสวมใสท่ีครอบตาคือการ
เพิม่ข้ึนของอุณหภูมิภายในรางกายท้ังท่ีเปนผล
มาจากการออกแรงทํางานและสมัผสัตัวแปรใน
สภาพแวดลอมขณะนัน้ เชน ความรอน ความ
ชืน้ ฯลฯ ผลท่ีเกดิข้ึนตามมา รางกายจะขับเหงือ่
มาทางผิวหนงัท่ัวรางกาย รวมถึงบริเวณรอบๆ
ดวงตา ซึง่เหงื่อดังกลาวถาไมมีอะไรกัน้ขวางจะ
ระเหยเปนไอน้าํแลวสลายตัวไปในลักษณะท่ีเรา
เรียกวา “เหงือ่แหง” แตเนือ่งจากรอบดวงตามี
ขอบท่ีครอบตาปดผนึกไวโดยรอบ ไอน้ําจาก
เหงือ่ระบายออกไปขางนอกไมได จะไปจบัท่ีตัว
เลนสซึ่งสัมผัสกับอากาศภายนอกท่ีมีอุณหภูมิ
ตํ่ากวารางกายแลวเกดิการควบแนนกลายเปน
เม็ดน้าํละเอียดขนาดเล็กซึง่ก็คือ “ฝา” นัน่เอง

ผลกระทบจากการเกิดฝาบนเลนสของ
ท่ีครอบตา อาจไมใชแคเดินชนโตะเพราะมอง
ไมชัด แตอาจเกิดอันตรายรุนแรงกวานัน้ การ
มองไมเห็นอะไรแค 2-3 วินาที เนือ่งจากเลนส
ท่ีครอบตาเกดิฝา หากกาํลังทํางานอยูกบัเคร่ือง
เชือ่มอารกเคร่ืองตัดโลหะหรือจกัรกลหนกัชนดิ
ตางๆ อาจเกิดความผิดพลาดถึงข้ันหายนะได

Direct-ventilation Goggles

Indirect-ventilation Goggles

Closed-ventilation (Gas Tight) Goggles
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หรือขณะเดินบนพืน้ล่ืน พืน้ตางระดับ รวมไปถงึ
พื้นซึ่งมีวัตถุแหลมคมวางอยูก็มีความเสี่ยงสูง
มากท่ีจะเกดิอุบติัเหตุจนไดรับบาดเจบ็จนถงึข้ัน
พิการหรือเสียชวิีต

ดังนัน้ สิง่ท่ีควรพิจารณาเปนอันดับตนๆ
ในการเลือกซื้อท่ีครอบตานอกเหนือจากเร่ือง
คุณภาพคือ การปองกันการเกิดฝา โดยเฉพาะ
ท่ีครอบตาแบบปดและผนึกแนนกับพื้นท่ีผิว
รอบดวงตามักเกดิฝาไดงายมาก จงึตองใชเลนส
มีคุณสมบติัตานทานการเกดิฝาโดยตรง ท่ีนยิม
ใชกันแพรหลายมี 2 ชนดิ ไดแก เลนสเคลือบ
สารตานทานการเกิดฝา (Anti-fog Coating)
และเลนส 2 ชัน้ มีชองวางตรงกลาง (Thermal
Lens) ระหวางเลนส

เลนสเคลือบสารตานทานการเกิดฝา
(Anti-fogCoating) มีใหเลือกท้ังแบบเคลือบ
เลนสสองดานคือดานในติดกบัตาและดานนอก
ท่ีสัมผัสบรรยากาศการปฏิบัติงาน และแบบ
เคลือบเลนสดานในดานเดียว แตสวนใหญนยิม
แบบเคลือบสองดานเปนการเคลือบถาวรซึง่สาร
เคลือบจะตดิเปนเนือ้เดยีวกบัเลนสและลางไมออก
มีคุณสมบติัดูดความชืน้และไอน้าํจากเหงือ่จงึไม
ทําใหเกดิฝาบนเลนส ไมวาดานในหรือดานนอก
ปจจบุนัมีผลิตภัณฑชนดินีจ้าํหนายท่ัวไปในตลาด
อุปกรณปองกนัสวนบคุคล คุณภาพข้ันพื้นฐาน

ไมแตกตางกันมากนัก แตสิ่งท่ีจะวัดกันวาของ
ใครดีกวาอยูท่ีความยาวนานของประสิทธิภาพ
การปองกันฝา ยิ่งหากมีตลอดอายุการใชงาน
ของท่ีครอบตา ถอืวาเปนสนิคาเกรดเอและไดรับ
ความนิยมสูงมาก

เลนส 2 ช้ันมชีองวางตรงกลางระหวาง
เลนส (Thermal Lens) ใชเลนส 2 ชิน้ประกบกนั
โดยบริเวณขอบดานบนและดานลางมีปะเกน็โฟม
บาง  ๆกัน้อยู ทําใหมีชองวางระหวางเลนสท้ังสอง
ชิน้ทําหนาท่ีเปนฉนวนไมใหอากาศเยน็จากเลนส
ชัน้นอกผานเขามาถึงเลนสชั้นในท่ีอยูติดกบัตา
อีกท้ังเลนสชั้นในสวนใหญจะเคลือบสารกับฝา
ไวแลว ไอน้าํระเหยจากเหงือ่ของผูสวมใสเม่ือมา
กระทบท่ีเลนสชั้นในจะไมการควบแนน เพราะ
อุณหภูมิไมแตกตางจากรางกาย และสารกนัฝา
ท่ีเคลือบไวจะดูดความชืน้ท่ีมีอยูบนเลนสไปท้ัง
หมด ขณะท่ีเลนสชัน้นอกแมเย็นกวา แตไอน้ํา
ระเหยจากเหงือ่จะไปไมถงึเพราะมีฉนวนอากาศ
ขวางกัน้อยู ดวยเหตุนี้ ผิวเลนสจงึไมเกิดฝาท้ัง
ชั้นนอกและชั้นใน

การเลอืกเลนสทีค่รอบตา
ท่ีมาพรอมเทคโนโลยเีคลือบสารตานทาน

การเกิดฝาบนเลนสคือ การปองกนัรอยขีดขวน
บนผวิเลนสดานนอก ซึง่หากเลนสมีรอยขีดขวน
จะทําใหทัศนวิสยัแยลง มองภาพผดิเพีย้นทําให
เกดิการวิงเวียนหรือปวดศีรษะ ยิง่เปนงานตอง
ใชสายตาเพงเนือ้งานหรือตองการความแมนยาํ
ผูปฏิบตัิงานอาจเกิดความเครยีดและทํางานผิด
พลาด ทําใหผลผลิตเสียหายหรือเกิดอันตราย
จากการทํางานได ดังนั้นจึงควรเลือกเลนสท่ีมี
การเคลือบสารปองกนัการขีดขวนเปนรอยรวมกบั
การเคลือบปองกนัฝาซึง่โดยท่ัวไปแลวการเคลือบ
สารปองกนัการขีดขวนจะเคลือบเฉพาะผวิเลนส
ดานนอกดานเดียว โดยสามารถเคลือบทับสาร
ปองกันฝากรณีมีการเคลือบดานนอกไวไดดวย

ในกรณีไมสามารถหลีกเล่ียงเลนสมีรอย

ขีดขวนไดแมจะใชชนิดมีสารเคลือบ นายจาง
ควรเลือกท่ีครอบตาชนดิท่ีสามารถเปล่ียนเลนส
ใหมไดเพื่อใหผูสวมใสมีเลนสท่ีมองเห็นไดชัด
แทนเลนสเกาท่ีสูญเสียทัศนวิสัยไปแลวโดยไม
ตองซือ้ครอบตาใหมท้ังชดุ เปนการประหยดัคา
ใชจายไปในตัว

อีกสิ่ งหนึ่ งท่ีควรใหความใสใจ ไดแก
ความสามารถในการกรองแสงของเลนสท่ีใช
โดยจะตองเลือกใหตรงกับลักษณะของงานและ
สิง่แวดลอมในการทํางาน ผูปฏิบติังานสวนใหญ
จะสนใจเร่ืองนีก้ต็อเม่ือตองนําไปใชทํางานในท่ี
มีแสงจา และแมวาเลนสของท่ีครอบตา (รวมท้ัง
อุปกรณอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกัน) เกือบท้ังหมด
สามารถปองกนัรังสอุีลตราไวโอเลตไดถงึ 99%
แตในการทํางานกลางแจงหรือในบริเวณมีแสง
สวางมากเกินไป ควรเลือกเลนสสีเทาเพื่อลด
ความเขมของแสงลงกอนเขาจอประสาทตา เปน
การถนอมสายตาและหลีกเล่ียงอาการเจบ็ตา

ทีค่รอบตาเลนส 2 ช้ัน

 สวนประกอบเลนส 2 ช้ัน (Thermal Lens)
เลนสดานนอก

ชองวาง (Gap)

เลนสดานใน

(Outer Lens)

(Inner Lens)

ปะเก็น (Gasket)

อุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอก
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เนือ่งจากตารับแสงปริมาณมากเกนิไป ในกรณี
ทํางานเชือ่มหรืองานท่ีเกีย่วเนือ่งกนั ใหใชเลนส
Shade 3 หรือ Shade 5 ข้ึนอยูลักษณะงานท่ีทํา
และความเขมของแสงท่ีเกดิข้ึน

ความสบายและความกระชับ
ในยคุเร่ิมแรก การสวมใสอุปกรณปองกนั

สวนบุคคล คนตองปรับตัวเขาหาอุปกรณ จะใส
ยากแคไหน สวมแลวอึดอัดเพียงใด หรือเกิด
ความไมสบายอยางไร คนตองอดทนถงึท่ีสดุเพือ่
ความปลอดภัย หารูไมวาการสวมใสอุปกรณไม
พอดีกับตัว สวมแลวเคล่ือนไหวไมสะดวก หรือ
แมแตไมสบายใจ ฯลฯ มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกดิ
ความลมเหลวในการใชอุปกรณเหลานัน้ นัน่คือ
ไมสามารถปองกันอันตรายไดตามจุดประสงค
และผูสวมใสจะมีปญหาดานสขุภาพท้ังทางกาย
และจิตใจตามมา

เปนความจริงท่ีวาหากอุปกรณสวมใสไม
สบายคนงานอยากถอดท้ิงแมจะยงัอยูในสภาพ
แวดลอมอันตรายก็ตาม ถาไมปรับปรุงแกไข
ความทรงจาํท่ีไมดีมีผลทําใหพวกเขาไมตองการ
จะใชอุปกรณเหลานั้นอีกตอไป ตรงกันขาม
อุปกรณปองกันสวมสบาย มีความกระชับพอดี
ใสแลวสบายใจ ไมอึดอัด จะเปนแรงกระตุนให
พวกเขาสวมใสตลอดเวลาท่ีอยูในบรรยากาศมี
ความเสี่ยง จากนั้นจะกลายเปนความเชื่อม่ัน
และศรัทธาท่ีจะใชอุปกรณปองกันทุกคร้ังเม่ือ
ลงมือปฏิบัติงาน

ความสบายและความกระชบัในการสวมใส
ท่ีครอบตาไมไดมาเพราะโชคชวยหรือมองรูปราง
หนาตาอยางเดียว จะตองมีการสัมผัสและลอง
สวมใส สิง่ท่ีควรพิจารณาเปนลําดับตนๆ ไดแก
วัสดุท่ีใชทําอุปกรณตองมีความยืดหยุน ไมแข็ง
หรือนิ่มเกินไป เลนสตองใหทัศนวิสัยหรือการ
มองเห็นท่ีกวางและคมชัด ตัวท่ีครอบตาตองมี
ขนาดพอดีกบัขนาดและรูปหนาของผูสวมใส ใน
กรณสีวมแวนสายตา ใหเลือกอุปกรณท่ีไมเปน
อุปสรรคตอการสวมแวนหรือคอนแท็คเลนส

บทสรปุ
ท่ีครอบตานริภัยเหมาะสาํหรับใชปองกนั

ดวงตาในสภาพการทํางานมีอันตรายนานาชนดิ
ท้ังวัตถกุระแทก พุงหรือกระเด็นใส สารเคมีเหลว
สาดกระเซ็น ไอสารเคมี ฝุนละออง รวมไปถึง
อนภุาคชวีภาพแพรกระจายเขาตา  โดยเฉพาะ
การปกปองความเสี่ยงจากของเหลว ไอระเหย
เชื้อโรคฯลฯ ท่ีครอบตามีประสิทธิภาพสูงกวา
แวนตานิรภัย เพราะขอบผนึกแนนกับผิวหนัง
รอบดวงตา ทําใหไมมีชองวางใหของเหลว ฝุน
ละอองและอนุภาคตางๆ เล็ดรอดไปสัมผัสตา
ได แตการปดสนทิของท่ีครอบตา ตองแลกดวย
ความอึดอัดและการเกิดฝาท่ีเลนสสงผลใหการ
มองเห็นลดลง ซึง่การแกปญหาทําโดยการเจาะ
รูระบายอากาศท่ีตัวกรอบ มีท้ังแบบเจาะตรงๆ
เปนรูเล็กๆ ดานบน ดานลาง ดานขาง และการ
เจาะออมอาศัยการเบีย่งมุมและใชอุปกรณเสริม
ท่ีทําใหอากาศภายนอกไมเขามาในท่ีครอบตา
ไดโดยทางตรง

เน่ืองจากการเกิดฝาทีเ่ลนสทาํใหทศันวสิยั
เสยีไปและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุได
ในกรณท่ีีรูประบายอากาศอยางเดียวไมเพยีงพอ
จะใชลดการเกิดฝาบนเลนสท่ีครอบตา ไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูผลิตชั้นนําจึงแขงขันกัน
สรางนวัตกรรมลดหรือกาํจดัฝาดังกลาว ปจจบุนั
มีอยูดวยกนั 2 ประเภทใหญๆ  ไดแก การเคลือบ
กันฝา (Anti-fog Coating) และการใชเลนส 2
ชัน้มีชองวางตรงกลาง (Thermal Lens)

การเคลือบกันฝา สวนใหญเคลือบเลนส
ท้ังดานนอกและดานใน เม่ือไอน้ําท่ีระเหยจาก
การสลายเหงื่อบนผิวหนังของผูสวมใสลอยมา
กระทบผวิเลนสดานใน หากเปนเลนสธรรมดา
ตัวเลนสซึง่สมัผสับรรยากาศภายนอกจะเยน็กวา
อุณหภูมิรางกายสงผลใหไอน้าํควบแนนกลับมา
เปนหยดน้าํเล็กๆ ทเรียกวา “ฝา” เกาะบนผิว
เลนส แตหากเปนเลนสเคลือบกนัฝา สารเคลือบ
จะดูดไอน้าํและทําใหสลายตัวไปกอนจบัตัวเปน
ฝา เชนเดียวกับผิวเลนสดานนอก เม่ืออุณหภูมิ
ขางนอกสูงกวาเลนส ท่ีครอบตาสารเคลือบจะ
ดูดความชืน้ในบรรยากาศท่ีมาเกาะผวิเลนสกอน
กระทบความเย็นแลวควบแนนเปนเม็ดฝา

การใชเลนส 2 ชั้น มีชองวางตรงกลาง
เปนการรักษาสมดุลของอุณหภูมิระหวางอากาศ
ภายในท่ีครอบตากับบรรยากาศภายนอกไมให
แตกตางกัน เลนส 2 ชิน้วางบนตัวรองรับขนาด
เล็กท่ีขอบเลนสทําใหไมประกบกันสนิท แตมี
ชองอากาศทําหนาท่ีเปนฉนวนกั้นไมใหอากาศ
เย็นของบรรยากาศและเลนสชั้นนอกสงมาถึง
เลนสชัน้ใน ดังนัน้ เลนสชัน้ในท่ีอยูประชดิตาจะ
มีอุณหภูมิเทาๆ กับรางกายผูสวมใสในขณะนัน้
(ไมเยน็ตามบรรยากาศและเลนสชัน้นอก) เม่ือ
ไอน้าํระเหยจากเหงือ่ลอยมากระทบกบัผวิเลนส
ชัน้ในกจ็ะไมควบแนนเปนเม็ดน้าํ (ฝา) เพราะ
อุณหภูมิใกลเคียงกนัมาก เชนเดียวกนักบัเลนส
ชั้นนอก อุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงไปตามเลนส
ชัน้ใน แตจะอยูในระดับเทาบรรยากาศภายนอก
มากกวา ดังนัน้ โอกาสท่ีไอน้ําจะควบแนนเปน
เม็ดฝาบนผวิเลนสดานนอกจงึมีนอยมาก

ในการเลือกซือ้ท่ีครอบตา นอกเหนอืจาก
รูปลักษณและคุณสมบัติปกปองอันตรายแลว
การระบายอากาศเพือ่ใหเกดิความสบายในการ
สวมใสและปองกันการเกิดฝาอันเปนสิ่งบดบัง
ทัศนวิสยั ถอืวามีความสาํคัญโดยทัดเทียมกนั ผู
ตองการจะใชอุปกรณชนิดนี้ควรพจิารณาอยาง
รอบดานดังท่ีไดกลาวไปแลวต้ังแตตน เพือ่ใหได
ผลิตภัณฑมีคุณภาพคุมกับคาใชจายท่ีเสียไป


