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Safety Goggles

Sealed Eyewear

การกระแทก ความรอน และการสาดกระเซ็นของ
สารเคมี โดยตองสวมใสขณะทํางานประจําวันที่
เกี่ยวของกับสารเคมี น้ํามัน และแกส รวมถึง
กระบวนการผลิตอาหาร อยางไรก็ดี ความเสีย่ ง
ตอการถูกสารเคมีกระเซ็นเขาตามีอยูใ นแทบทุก
อุ ตสาหกรรมจากการทํางาน ตั้ งแต ทําความ
สะอาด ซอมบํารุง ไปจนถึงการเชือ่ ม ตัด เจียร
หลอมโลหะ ขึ้นรูปวัสดุ และอืน่ ๆ
เหตุผลทีต่ องมีการปองกันตา เนือ่ งจาก
ตาเปนอวัยวะสําคัญทีส่ ดุ อยางหนึง่ ของรางกาย
ขณะทีแ่ วนตานิรภัย (Safety Eyeglasses)
มีชอ งวางระหวางใบหนากับตัวแวน ทีค่ รอบตา
(Goggles) จะใหความกระชับและแนบสนิทกับ
ผิวหนังมากกวา และชวงหลังนี้มีอุปกรณผสม
ระหวางแวนตากับที่ครอบตา ลักษณะเหมือน
แวนตาแตทขี่ อบแวนมีวสั ดุประเภทโฟมหรือยาง
ยืดหยุนปดชองวางระหวางขอบแวนกับผิวหนัง
ของผูส วมใสลกั ษณะเดียวกับทีค่ รอบตา เรียกวา
แวนครอบผนึกตา (Sealed Eyewear) ปองกันฝุน
ละออง และเศษผงวัสดุตา งๆ นอกเหนือจากชวย
ลดแรงกระแทกทีจ่ ะเปนอันตรายตอตา แตไม
สามารถสกัดกั้นของเหลวอันตราย ไอสารเคมี
รวมไปถึงเชือ้ ชีวภาพทีจ่ ะรัว่ ซึมหรือแพรกระจาย
ผานขอบโฟมเขาไปถึงตาได ดังนัน้ ทีค่ รอบตา
นิรภัยจึงเปนทางเลือกทีเ่ หนือกวาในการปองกัน
ตาขณะปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมมีสารเคมี
อันตรายทั้งในรูปของเหลวและไอสาร รวมทั้ง
เชือ้ โรคไมวา จะเปนไวรัสหรือแบคทีเรียทีม่ คี วาม
เปนไปไดจะซึมผานหรือแพรกระจายเขาไปยัง
ตาของผูส วมใส โดยในภาพรวมแลว ทีค่ รอบตา

คุณภาพสูงมีประสิทธิภาพปองกันอันตรายทีจ่ ะ
เกิดกับตาอยางครบเครื่อง ตั้งแตของแข็งชน/
กระแทก เศษวัตถุกระเด็น/พุงใส สารเคมีเหลว
สาด/กระเซ็น ฝุนละออง/ไอสารเคมีเขาตา สิง่
สกปรกเชือ้ โรคตางๆ สัมผัสเยือ่ นัยนตา ฯลฯ
การใชงานทีค่ รอบตา
มาตรฐาน ANSI Z87.1 Edition 2010
Standard for Eye and Face Protection กําหนด
ใหผปู ฏิบตั งิ านสวมใสทคี่ รอบตานิรภัยเมือ่ อยูใ น
บริ เวณซึ่ งมี ความเสี่ ยงจะได รั บอั นตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวย
สารเคมี แสงจา ความรอนสูง เศษวัตถุเคลือ่ นที่
ดวยความเร็ว ฝุนละออง สารชีวภาพ ฯลฯ ซึง่ มี
แนวโนมทําใหตาไดรบั บาดเจ็บอยางใดอยางหนึง่
จําเปนอยางยิง่ จะตองปกปองตาใหรอดพนจาก
อันตรายตางๆ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงและ
อาจนํามาซึง่ การบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ผูป ฏิบตั ิ
งานกลายเปนผูทุพพลภาพ ตาพิการหรือบอด
สนิท หมดอนาคตในหนาทีก่ ารงาน นายจางตอง
เสียเงินคารักษาพยาบาลและเงินทดแทนจํานวน
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มหาศาลเมือ่ เทียบกับราคาอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคลสําหรับคนงาน
ในความเปนจริงที่พิสูจนได การลงทุน
เพือ่ ปองกันมีคา ใชจา ยนอยกวาการแกไขปญหา
หลังจากเกิดขึน้ มาแลวหลายรอยเทา และมูลคา
จะเพิม่ ขึน้ อีกหากมีการวางแผนเลือกซือ้ อุปกรณ
ที่สามารถปองกันไดอยางตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพคุม ราคาที่จายไป
การแบงประเภททีค่ รอบตานิรภัย
ตามมาตรฐานการผลิ ตเพื่ อใช ในงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ครอบตานิรภัยแบงตาม
ลักษณะการออกแบบเปน 3 ชนิด ไดแก
1. ชนิดมีการระบายอากาศทางออม
(Indirect-ventilation Goggles) ทีค่ รอบตาชนิด
นี้ ไมเจาะรูใหอากาศเขามาในที่ครอบตา (เพือ่
ไมใหรอ นและปองกันการเกิดฝาทีเ่ ลนส) แบบ
ตรงๆ ทีข่ อบดานขาง แตใชวธิ โี ดยออม เชน เจาะ
รูเยือ้ งใหรอู ากาศเขากับรูอากาศออกมีตาํ แหนง
ไมตรงกัน ใชรูระบายแบบปุม ยางบังคับอากาศ
อากาศติดที่ขอบดานขาง ฯลฯ สงผลใหมีความ
กระชับและผนึกแนน เพราะขอบทัง้ หมดสัมผัส
กับผิวหนังรอบตาจนไมมีชองวาง โอกาสที่ฝุน
ละออง ของเหลวอันตราย ไอสารเคมี อนุภาค
ชีวภาพ และอืน่ ๆ จะเขามาสัมผัสกับเยือ่ บุเมือก
นัยนตามีนอ ยมาก ไมวา จะดวยการสาดกระเซ็น
หรือการแพรกระจายในอากาศ
2. ชนิดมีการระบายอากาศทางตรง
(Direct-ventilation Goggles) ใชวธิ เี จาะรูอากาศ
ที่กรอบเลนสโดยตรงบริเวณดานบน ดานลาง
หรือดานขาง ซึ่งตามมาตรฐาน ANSI Z87.1
กําหนดใหรอู ากาศดังกลาวตองสามารถกัน้ ไมให
ผงฝุน อนุภาค หรือละอองตางๆ ทีม่ ขี นาดเสนผา
ศูนยกลางตัง้ แต 1.5 มิลลิเมตร (0.06 นิว้ ) ผาน
เขาไปได แตไมจาํ กัดจํานวนรู ทีค่ รอบตาชนิดนี้

Direct-ventilation Goggles

Indirect-ventilation Goggles

Closed-ventilation (Gas Tight) Goggles

ปองกันฝุน ละอองและเศษผงละเอียดตางๆ ไมให
เขาตาได รวมทั้งระบายความรอนและปองกัน
การเกิดฝาได แตยงั มีความเสีย่ งทีข่ องเหลวและ
ไอสารเคมีระดับอนุภาคขนาดเล็กจะเขามาทํา
อันตรายดวงตาผานรูอากาศดังกลาว
3. ชนิดไมมรี ูระบายอากาศ (Closedvent Goggles) เปนทีค่ รอบตาทีม่ ขี อบผนึกแนน
กับใบหนาและไมมรี หู รือชองใดๆ ทัง้ สิน้ เหมาะ
สําหรับใชปอ งกันฝุน ผง สารเคมีทั้งที่เปนของ
เหลวและไอ อนุภาคสารชีวภาพ ฯลฯ สวนใหญ
สวมใสปฏิบัติงานระยะสั้นๆ เนื่องจากจะสราง
ความอึดอัดและมักเกิดฝาหากสวมไวเปนเวลา

นาน (ยกเวนเลนสเปนชนิดเคลือบสารปองกัน
การเกิดฝา)
ไมวาจะเลือกใชที่ครอบตาชนิดใด ตอง
มั่นใจวา เปนผลิตภัณฑไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน โดยสังเกตตัวอักษร ANSI ติดอยูทงั้
ที่เลนสและตัวกรอบ
ปญหาการเกิดฝาทีเ่ ลนส
ความสําคัญของการออกแบบทีค่ รอบตา
ไมใชเพียงแคสรางผลิตภัณฑใหสามารถปองกัน
อันตรายจะเขามาทํารายดวงตาเทานั้น แตตอ ง
คํานึงปริมาณอากาศจะเขามาหมุนเวียนรอบๆ
เลนส เพือ่ ขจัดเงือ่ นไขการเกิดฝาตามธรรมชาติ
สําหรั บสาเหตุหลักที่ ทําใหเกิดฝ าตาม
ธรรมชาติเมื่อคนงานสวมใสที่ครอบตาคือการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิภายในรางกายทัง้ ทีเ่ ปนผล
มาจากการออกแรงทํางานและสัมผัสตัวแปรใน
สภาพแวดลอมขณะนัน้ เชน ความรอน ความ
ชืน้ ฯลฯ ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมา รางกายจะขับเหงือ่
มาทางผิวหนังทั่วรางกาย รวมถึงบริเวณรอบๆ
ดวงตา ซึง่ เหงื่อดังกลาวถาไมมีอะไรกัน้ ขวางจะ
ระเหยเปนไอน้าํ แลวสลายตัวไปในลักษณะทีเ่ รา
เรียกวา “เหงือ่ แหง” แตเนือ่ งจากรอบดวงตามี
ขอบที่ ครอบตาปดผนึกไวโดยรอบ ไอน้ําจาก
เหงือ่ ระบายออกไปขางนอกไมได จะไปจับทีต่ ัว
เลนสซึ่งสัมผัสกับอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิ
ต่ํากวารางกายแลวเกิดการควบแนนกลายเปน
เม็ดน้าํ ละเอียดขนาดเล็กซึง่ ก็คอื “ฝา” นัน่ เอง
ผลกระทบจากการเกิดฝาบนเลนสของ
ที่ครอบตา อาจไมใชแคเดินชนโตะเพราะมอง
ไมชัด แตอาจเกิดอันตรายรุนแรงกวานัน้ การ
มองไมเห็นอะไรแค 2-3 วินาที เนือ่ งจากเลนส
ทีค่ รอบตาเกิดฝา หากกําลังทํางานอยูก บั เครือ่ ง
เชือ่ มอารกเครือ่ งตัดโลหะหรือจักรกลหนักชนิด
ตางๆ อาจเกิดความผิดพลาดถึงขั้นหายนะได
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หรือขณะเดินบนพืน้ ลืน่ พืน้ ตางระดับ รวมไปถึง
พื้นซึ่งมีวัตถุแหลมคมวางอยูก็มีความเสี่ยงสูง
มากทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุจนไดรบั บาดเจ็บจนถึงขัน้
พิการหรือเสียชีวิต
ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเปนอันดับตนๆ
ในการเลือกซื้อที่ครอบตานอกเหนือจากเรื่อง
คุณภาพคือ การปองกันการเกิดฝา โดยเฉพาะ
ที่ ครอบตาแบบป ดและผนึ กแน นกั บ พื้ นที่ ผิ ว
รอบดวงตามักเกิดฝาไดงา ยมาก จึงตองใชเลนส
มีคณ
ุ สมบัตติ านทานการเกิดฝาโดยตรง ทีน่ ยิ ม
ใชกันแพรหลายมี 2 ชนิด ไดแก เลนสเคลือบ
สารตานทานการเกิดฝา (Anti-fog Coating)
และเลนส 2 ชัน้ มีชองวางตรงกลาง (Thermal
Lens) ระหวางเลนส
เลนสเคลือบสารตานทานการเกิดฝา
(Anti-fogCoating) มีใหเลือกทั้งแบบเคลือบ
เลนสสองดานคือดานในติดกับตาและดานนอก
ที่ สัมผัสบรรยากาศการปฏิ บัติงาน และแบบ
เคลือบเลนสดา นในดานเดียว แตสว นใหญนยิ ม
แบบเคลือบสองดานเปนการเคลือบถาวรซึง่ สาร
เคลือบจะติดเปนเนือ้ เดียวกับเลนสและลางไมออก
มีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ความชืน้ และไอน้าํ จากเหงือ่ จึงไม
ทําใหเกิดฝาบนเลนส ไมวา ดานในหรือดานนอก
ปจจุบนั มีผลิตภัณฑชนิดนีจ้ าํ หนายทัว่ ไปในตลาด
อุปกรณปองกันสวนบุคคล คุณภาพขั้นพื้นฐาน

ไมแตกตางกันมากนัก แตสิ่งที่จะวัดกันวาของ
ใครดีกวาอยูที่ความยาวนานของประสิทธิภาพ
การปองกันฝา ยิ่งหากมีตลอดอายุการใชงาน
ของทีค่ รอบตา ถือวาเปนสินคาเกรดเอและไดรบั
ความนิยมสูงมาก
เลนส 2 ชัน้ มีชอ งวางตรงกลางระหวาง
เลนส (Thermal Lens) ใชเลนส 2 ชิน้ ประกบกัน
โดยบริเวณขอบดานบนและดานลางมีปะเก็นโฟม
บางๆ กัน้ อยู ทําใหมชี อ งวางระหวางเลนสทงั้ สอง
ชิน้ ทําหนาทีเ่ ปนฉนวนไมใหอากาศเย็นจากเลนส
ชัน้ นอกผานเขามาถึงเลนสชั้นในทีอ่ ยูตดิ กับตา
อีกทั้งเลนสชั้นในสวนใหญจะเคลือบสารกับฝา
ไวแลว ไอน้าํ ระเหยจากเหงือ่ ของผูส วมใสเมือ่ มา
กระทบทีเ่ ลนสชั้นในจะไมการควบแนน เพราะ
อุณหภูมิไมแตกตางจากรางกาย และสารกันฝา
ที่เคลือบไวจะดูดความชืน้ ที่มีอยูบนเลนสไปทั้ง
หมด ขณะที่เลนสชนั้ นอกแมเย็นกวา แตไอน้ํา
ระเหยจากเหงือ่ จะไปไมถงึ เพราะมีฉนวนอากาศ
ขวางกัน้ อยู ดวยเหตุนี้ ผิวเลนสจงึ ไมเกิดฝาทัง้
ชั้นนอกและชั้นใน
การเลือกเลนสทคี่ รอบตา
ทีม่ าพรอมเทคโนโลยีเคลือบสารตานทาน
การเกิดฝาบนเลนสคือ การปองกันรอยขีดขวน
บนผิวเลนสดา นนอก ซึง่ หากเลนสมรี อยขีดขวน
จะทําใหทศั นวิสยั แยลง มองภาพผิดเพีย้ นทําให
เกิดการวิงเวียนหรือปวดศีรษะ ยิง่ เปนงานตอง
ใชสายตาเพงเนือ้ งานหรือตองการความแมนยํา
ผูป ฏิบตั ิงานอาจเกิดความเครียดและทํางานผิด
พลาด ทําใหผลผลิตเสียหายหรือเกิดอันตราย
จากการทํางานได ดังนั้นจึงควรเลือกเลนสที่มี
การเคลือบสารปองกันการขีดขวนเปนรอยรวมกับ
การเคลือบปองกันฝาซึง่ โดยทัว่ ไปแลวการเคลือบ
สารปองกันการขีดขวนจะเคลือบเฉพาะผิวเลนส
ดานนอกดานเดียว โดยสามารถเคลือบทับสาร
ปองกันฝากรณีมกี ารเคลือบดานนอกไวไดดว ย
ในกรณีไมสามารถหลีกเลีย่ งเลนสมรี อย

สวนประกอบเลนส 2 ชั้น (Thermal Lens)
เลนสดา นนอก
(Outer Lens)

ปะเก็น (Gasket)

ชองวาง (Gap)

อุณหภูมิภายนอก

อุณหภูมิภายใน

เลนสดา นใน
(Inner Lens)

ทีค่ รอบตาเลนส 2 ชัน้

ขีดขวนไดแมจะใชชนิดมีสารเคลือบ นายจาง
ควรเลือกทีค่ รอบตาชนิดทีส่ ามารถเปลีย่ นเลนส
ใหมไดเพื่อใหผูสวมใสมีเลนสที่มองเห็นไดชัด
แทนเลนสเกาที่สูญเสียทัศนวิสัยไปแลวโดยไม
ตองซือ้ ครอบตาใหมทงั้ ชุด เปนการประหยัดคา
ใชจายไปในตัว
อี ก สิ่ ง หนึ่ งที่ ควรให ความใส ใจ ได แก
ความสามารถในการกรองแสงของเลนสที่ ใช
โดยจะตองเลือกใหตรงกับลักษณะของงานและ
สิง่ แวดลอมในการทํางาน ผูป ฏิบตั งิ านสวนใหญ
จะสนใจเรือ่ งนีก้ ต็ อ เมือ่ ตองนําไปใชทาํ งานในที่
มีแสงจา และแมวา เลนสของทีค่ รอบตา (รวมทัง้
อุปกรณอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน) เกือบทั้งหมด
สามารถปองกันรังสีอลุ ตราไวโอเลตไดถงึ 99%
แตในการทํางานกลางแจงหรือในบริเวณมีแสง
สวางมากเกินไป ควรเลือกเลนสสีเทาเพื่อลด
ความเขมของแสงลงกอนเขาจอประสาทตา เปน
การถนอมสายตาและหลีกเลี่ยงอาการเจ็บตา
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เนือ่ งจากตารับแสงปริมาณมากเกินไป ในกรณี
ทํางานเชือ่ มหรืองานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน ใหใชเลนส
Shade 3 หรือ Shade 5 ขึน้ อยูล กั ษณะงานทีท่ าํ
และความเขมของแสงทีเ่ กิดขึน้
ความสบายและความกระชับ
ในยุคเริม่ แรก การสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคล คนตองปรับตัวเขาหาอุปกรณ จะใส
ยากแคไหน สวมแลวอึดอัดเพียงใด หรือเกิด
ความไมสบายอยางไร คนตองอดทนถึงทีส่ ดุ เพือ่
ความปลอดภัย หารูไ มวา การสวมใสอปุ กรณไม
พอดีกับตัว สวมแลวเคลื่อนไหวไมสะดวก หรือ
แมแตไมสบายใจ ฯลฯ มีแนวโนมทีจ่ ะทําใหเกิด
ความลมเหลวในการใชอปุ กรณเหลานัน้ นัน่ คือ
ไมสามารถปองกันอันตรายไดตามจุดประสงค
และผูส วมใสจะมีปญ
 หาดานสุขภาพทัง้ ทางกาย
และจิตใจตามมา
เปนความจริงทีว่ า หากอุปกรณสวมใสไม
สบายคนงานอยากถอดทิง้ แมจะยังอยูใ นสภาพ
แวดลอมอันตรายก็ตาม ถาไมปรับปรุงแกไข
ความทรงจําทีไ่ มดมี ผี ลทําใหพวกเขาไมตอ งการ
จะใช อุ ป กรณ เหล านั้ นอี กต อไป ตรงกั นข าม
อุปกรณปอ งกันสวมสบาย มีความกระชับพอดี
ใสแลวสบายใจ ไมอึดอัด จะเปนแรงกระตุนให
พวกเขาสวมใสตลอดเวลาที่อยูในบรรยากาศมี
ความเสี่ยง จากนั้นจะกลายเปนความเชื่อมั่น
และศรัทธาที่จะใชอุปกรณปองกันทุกครั้งเมื่อ
ลงมือปฏิบัตงิ าน

ความสบายและความกระชับในการสวมใส
ทีค่ รอบตาไมไดมาเพราะโชคชวยหรือมองรูปราง
หนาตาอยางเดียว จะตองมีการสัมผัสและลอง
สวมใส สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเปนลําดับตนๆ ไดแก
วัสดุทใี่ ชทาํ อุปกรณตอ งมีความยืดหยุน ไมแข็ง
หรือนิ่มเกินไป เลนสตองใหทัศนวิสัยหรือการ
มองเห็นที่กวางและคมชัด ตัวที่ครอบตาตองมี
ขนาดพอดีกบั ขนาดและรูปหนาของผูส วมใส ใน
กรณีสวมแวนสายตา ใหเลือกอุปกรณทไี่ มเปน
อุปสรรคตอการสวมแวนหรือคอนแท็คเลนส
บทสรุป
ทีค่ รอบตานิรภัยเหมาะสําหรับใชปอ งกัน
ดวงตาในสภาพการทํางานมีอนั ตรายนานาชนิด
ทัง้ วัตถุกระแทก พุง หรือกระเด็นใส สารเคมีเหลว
สาดกระเซ็น ไอสารเคมี ฝุนละออง รวมไปถึง
อนุภาคชีวภาพแพรกระจายเขาตา โดยเฉพาะ
การปกปองความเสี่ยงจากของเหลว ไอระเหย
เชื้อโรคฯลฯ ที่ครอบตามีประสิทธิภาพสูงกวา
แวนตานิรภัย เพราะขอบผนึกแนนกับผิวหนัง
รอบดวงตา ทําใหไมมีชอ งวางใหของเหลว ฝุน
ละอองและอนุภาคตางๆ เล็ดรอดไปสัมผัสตา
ได แตการปดสนิทของที่ครอบตา ตองแลกดวย
ความอึดอัดและการเกิดฝาที่เลนสสงผลใหการ
มองเห็นลดลง ซึง่ การแกปญ
 หาทําโดยการเจาะ
รูระบายอากาศทีต่ ัวกรอบ มีทงั้ แบบเจาะตรงๆ
เปนรูเล็กๆ ดานบน ดานลาง ดานขาง และการ
เจาะออมอาศัยการเบีย่ งมุมและใชอปุ กรณเสริม
ที่ทําใหอากาศภายนอกไมเขามาในที่ครอบตา
ไดโดยทางตรง
เนือ่ งจากการเกิดฝาทีเ่ ลนสทาํ ใหทศั นวิสยั
เสียไปและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัตเิ หตุได
ในกรณีทรี่ ปู ระบายอากาศอยางเดียวไมเพียงพอ
จะใชลดการเกิดฝาบนเลนสที่ครอบตา ไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูผลิตชั้นนําจึงแขงขันกัน
สรางนวัตกรรมลดหรือกําจัดฝาดังกลาว ปจจุบนั
มีอยูด ว ยกัน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก การเคลือบ
กันฝา (Anti-fog Coating) และการใชเลนส 2
ชัน้ มีชอ งวางตรงกลาง (Thermal Lens)

การเคลือบกันฝา สวนใหญเคลือบเลนส
ทัง้ ดานนอกและดานใน เมื่อไอน้ําทีร่ ะเหยจาก
การสลายเหงื่อบนผิวหนังของผูสวมใสลอยมา
กระทบผิวเลนสดานใน หากเปนเลนสธรรมดา
ตัวเลนสซงึ่ สัมผัสบรรยากาศภายนอกจะเย็นกวา
อุณหภูมริ า งกายสงผลใหไอน้าํ ควบแนนกลับมา
เปนหยดน้าํ เล็กๆ ทเรียกวา “ฝา” เกาะบนผิว
เลนส แตหากเปนเลนสเคลือบกันฝา สารเคลือบ
จะดูดไอน้าํ และทําใหสลายตัวไปกอนจับตัวเปน
ฝา เชนเดียวกับผิวเลนสดา นนอก เมื่ออุณหภูมิ
ขางนอกสูงกวาเลนส ที่ครอบตาสารเคลือบจะ
ดูดความชืน้ ในบรรยากาศทีม่ าเกาะผิวเลนสกอ น
กระทบความเย็นแลวควบแนนเปนเม็ดฝา
การใชเลนส 2 ชั้น มีชองวางตรงกลาง
เปนการรักษาสมดุลของอุณหภูมริ ะหวางอากาศ
ภายในทีค่ รอบตากับบรรยากาศภายนอกไมให
แตกตางกัน เลนส 2 ชิน้ วางบนตัวรองรับขนาด
เล็กที่ขอบเลนสทําใหไมประกบกันสนิท แตมี
ชองอากาศทําหนาทีเ่ ปนฉนวนกั้นไมใหอากาศ
เย็นของบรรยากาศและเลนสชั้นนอกสงมาถึง
เลนสชนั้ ใน ดังนัน้ เลนสชนั้ ในทีอ่ ยูป ระชิดตาจะ
มีอุณหภูมเิ ทาๆ กับรางกายผูส วมใสในขณะนัน้
(ไมเย็นตามบรรยากาศและเลนสชนั้ นอก) เมือ่
ไอน้าํ ระเหยจากเหงือ่ ลอยมากระทบกับผิวเลนส
ชัน้ ในก็จะไมควบแนนเปนเม็ดน้าํ (ฝา) เพราะ
อุณหภูมใิ กลเคียงกันมาก เชนเดียวกันกับเลนส
ชั้นนอก อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงไปตามเลนส
ชัน้ ใน แตจะอยูใ นระดับเทาบรรยากาศภายนอก
มากกวา ดังนัน้ โอกาสที่ไอน้ําจะควบแนนเปน
เม็ดฝาบนผิวเลนสดา นนอกจึงมีนอยมาก
ในการเลือกซือ้ ทีค่ รอบตา นอกเหนือจาก
รูปลักษณและคุณสมบัติปกปองอันตรายแลว
การระบายอากาศเพือ่ ใหเกิดความสบายในการ
สวมใสและปองกันการเกิดฝาอันเปนสิ่งบดบัง
ทัศนวิสยั ถือวามีความสําคัญโดยทัดเทียมกัน ผู
ตองการจะใชอุปกรณชนิดนี้ควรพิจารณาอยาง
รอบดานดังทีไ่ ดกลาวไปแลวตัง้ แตตน เพือ่ ใหได
ผลิตภัณฑมคี ุณภาพคุมกับคาใชจา ยที่เสียไป
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