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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

อันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตา แบ่งได้เป็น

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ประเภทอันตราย สาเหตุและความเสียหาย ลักษณะงาน

การกระแทก
ระดบัความเสียหายของดวงตาขึน้อยูก่บัขนาด, ความ

รุนแรง และความเรว็ของวตัถ ุเชน่ เศษไม ้เศษโลหะ

งานเจียร, งานกลงึ, งานพน่ทราย, งานเลื่อยไม,้ 

งานตดัไม,้ งานเจาะ, งานยิงตะป,ู อ่ืนๆ

สารเคมี

การกระเซน็ของสารเคมีเหลว, ฟมู, ไอระเหย, ละอองสาร

เคมี ท�าใหเ้กิดอาการปวดและไหม ้ดวงตาอาจมีสีแดง  

หรอืเปลือกตาบวม

งานผสมสารเคมี, งานลา้งท�าความสะอาด, งาน

ชบุ, งานท่ีเก่ียวกบัเลือดและสารคดัหลั่ง

ฝุ่ น เกิดจากการท�างานในพืน้ท่ีท่ีตอ้งเจอฝุ่ นผง งานเก่ียวกบัไม,้ งานขดั, งานปนู

แสง, รงัสี
เกิดจากแสงอลัตราไวโอเลต (UV), แสงอินฟราเรด, (IR) 

และแสงสะทอ้น

งานเช่ือม, งานตดั, งานบดักร,ี งานเลเซอร์

ความรอ้น เกิดจากงานท่ีมีความรอ้นสงู หรอืไอความรอ้นพน่ใส่ เตาหลอม, งานหลอ่, งานเช่ือม

1. แว่นตานิรภัย (Spectacles) เป็นอปุกรณป์อ้งกนัดวงตาท่ีหา

ไดง้า่ย และแวน่ตานิรภยัท่ีไดร้บัมาตรฐานจะสามารถปอ้งกนัทัง้

ดา้นหนา้และดา้นขา้งได ้ เลนสส์ว่นใหญ่ผลติจากโพลีคารบ์อเนต 

(Polycarbonate) ซึง่มีรูปแบบใหเ้ลือกหลากหลาย เพ่ือใหผู้ส้วมใส่

สามารถเลือกใหเ้ขา้กบัรูปหนา้และการใชง้าน

 อปุกรณป์อ้งกนัดวงตามีมากมายหลายประเภทใหเ้ลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานและความเสี่ยงท่ีตอ้งเผชิญ โดยสามารถแยกประเภท

อปุกรณป์อ้งกนัดวงตาไดด้งันี ้

แสงที่ตามองเห็น: คลื่นแสงท่ีมนษุยส์ามารถมองเหน็ได ้ มีความยาวคลื่นอยู่
ระหวา่ง 380 – 750 นาโนเมตร เป็นแสงท่ีผา่นชัน้บรรยากาศมากระทบกบัผิววตัถุ
ท�าใหแ้สงมีการหกัเหเป็นแสงสีตา่งๆ ซึง่ถา้ทราบวา่แสงภายในสภาพแวดลอ้มใน
การท�างานเป็นความยาวแสงชว่งใด จะท�าใหส้ามารถเลือกประเภทของเลนสเ์พ่ือใช้
ในการปอ้งกนัไดเ้หมาะสมย่ิงขึน้ ไดแ้ก่

UV 99.9%UV 99.9%  คือคณุสมบตัขิองเลนส ์โพลีคารบ์อเนต  ท่ีสามารถปอ้งกนัแสง UV

     ไดท่ี้คลื่น 380 nm (UV A บางสว่น, B,C)

UV 100%UV 100%  คือคณุสมบตัขิองเลนส ์โพลีคารบ์อเนต ท่ีสามารถปอ้งกนัแสง UV
     ไดท่ี้คลื่น 400 nm (UV A,B,C)

2. แว่นครอบตานิรภัย (Goggles) สว่นใหญ่มาพรอ้มสายคาด 

Elastic ชว่ยในการปอ้งกนัดวงตาไดม้ากกวา่แวน่ตานิรภยั มีการหุม้

ปิดช่องว่างรอบกรอบของดวงตาและใบหนา้ท�าใหม้ั่นใจในความ

ปลอดภยั เลนสส์ว่นใหญ่ผลติจากโพลีคารบ์อเนต (Polycarbonate)

คุณสมบัติของเลนส์โพลีคาร์บอเนต:

1. สามารถกนักระแทกไดดี้

2. มีน�า้หนกัเบา 

3. มีคณุสมบตัใินการปอ้งกนัรงัสี UV ไดบ้างสว่น

*การปอ้งกนัการขีดขว่นท่ีดีย่ิงขึน้ เลนสค์วรมีการเคลือบ
แข็ง ปอ้งกนัรอยขีดขว่น และเคลือบปอ้งกนัการเกิดฝา้ 
(Anti- Scratch & Anti Fog) เพ่ิมเตมิ

เกร็ดความรู้
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ส่วนประกอบของแว่นตานิรภัย

ขาแว่นปรับระดับได้ ความยาวและระดบัของ
ขาแวน่ สามารถปรบัเพ่ือใหเ้หมาะกบัโครงหนา้ 
และการใชง้าน ไดแ้ก่ งานท่ีตอ้งเงยหนา้ใหป้รบั
เพ่ือปิดตรงคิว้ หรอืงานท่ีตอ้งกม้หนา้ใหป้รบั
เพ่ือปิดขอบลา่งของตา

ปลายขาวัสดุอ่อนนุ่ม เพ่ือลด
การเสียดสีของขาแวน่

เลนส ์ ผลติจากวสัดโุพลีคารบ์อเนต 
(Polycarbonate) สามารถกนักระแทก
ไดดี้ มีน�า้หนกัเบา เลนสโ์คง้เขา้กบั
ใบหนา้ยาวจนถงึดา้นขา้ง ชว่ยให้
ปลอดภยัจากการกระแทกมากย่ิงขึน้
ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน EN 166

ที่รองสันจมูก ขึน้รูปดว้ยยางสงัเคราะห ์
สามารถปรับองศาให้เข้ากับรูปหน้าได ้
ชว่ยเพ่ิมความแนบกระชบั และใหค้วาม
รูส้กึสบายเวลาสวมใส่

วาล์วระบายอากาศ 
ชว่ยปอ้งกนัการเกิดฝา้ แต่
หากใชง้าน Toxic Gas ไม่
ควรมีวาลว์

เลนส ์   
ท�าจากวสัดโุพลีคารบ์อเนต 
(Polycarbonate) ผา่นการ
ทดสอบตามมาตรฐาน 
EN166

ส่วนครอบตา
มีความยืดหยุน่ ท�าใหส้วมใส่
แลว้แนบสนิทกบัใบหนา้

สายคล้องแว่น สะดวกเม่ือตอ้งการถอด
ออกชั่วคราว และเพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย

ส่วนประกอบของแว่นครอบตานิรภัย

ข้อแนะน�าในการใช้งาน
1. ตรวจสอบสภาพชิน้สว่นตา่งๆของแวน่ตานิรภยัก่อนการใชง้าน ไดแ้ก่ เลนสไ์ม่

มวัหรอืแตก, ขาแวน่สามารถปรบัยืดหด, พบั-กาง, หรอืปรบัขึน้-ลงได ้สายคลอ้ง

แวน่ไมช่ �ารุด

2. ท�าความสะอาดเลนสโ์ดยใชน้�า้ยาท�าความสะอาดและกระดาษเช็ดเลนสโ์ดย

เฉพาะ หรอืใชส้บูอ่อ่นๆลา้งแลว้ซบัใหแ้หง้

3. ปรบัขนาดแวน่ตานิรภยัใหก้ระชบัใบหนา้

4. หา้มวางใหเ้ลนสส์มัผสักบัพืน้ เพราะจะท�าใหเ้ลนสเ์กิดรอยขีดขว่น

5. ควรสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัดวงตาตลอดเวลาการท�างานเสมอ เพราะหากถอด

ออก อาจเปิดโอกาสใหเ้กิดความเสี่ยงกบัดวงตา

การดูแลรักษา
1. ท�าความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดและอยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้านเสมอ

2. จดัเก็บอปุกรณป์อ้งกนัดวงตาใหอ้ยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะ

สม หยิบใชง้านไดส้ะดวก และใชเ้ก็บอปุกรณท่ี์เก่ียวกบั

ดวงตาเทา่นัน้

3. เลนสท่ี์มีรอยขีดขว่น เป็นสญัญาณบง่ชีถ้งึการช�ารุด

ของอปุกรณ ์ ควรมีการเปลี่ยนใหมเ่พ่ือใหท้ศันวิสยัใน

การมองเหน็ของผูป้ฏิบตังิานชดัเจน

สีเลนส ์เลือกใหเ้หมาะกบังานท่ีท�า

สายรัดศีรษะ  
ท�าจากวสัด ุ Elastic สามารถ
ยืดหยุ่นและปรบัขนาดใหเ้ขา้กบั
ศีรษะได้

GLSS0102 
Spectacle
Page 28

GLSS0082 
Goggle
Page 29

เลนสใ์ส
งานปอ้งกนัวสัดเุขา้ดวงตา

เลนส ์I/O

งานท่ีท�างานระหวา่งในรม่และ
กลางแจง้ เชน่ warehouse

เลนสเ์ทา
งานกลางแจง้เพ่ือลดแสง

เกร็ดความรู้
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มาตรฐานการทดสอบการทนแรงกระแทกของเลนส์

ค่าสายตาของเลนส์ที่ใกล้เคียงกับค่าสายตาจริง
(Optical class)

คุณสมบัติอื่น

ชนิด & เฉดสีของเลนส์

A High energy (190 m/s)

(ทดสอบดว้ยการยิงลกูเหลก็ขนาด 6 มม.ดว้ยความเรว็ตา่งกนั)

B Medium energy (120 m/s)

F Low energy (45 m/s)

N เคลือบสารกนัฝา้

K เคลือบสารกนัรอยขีดขว่น

T ทนความรอ้นได ้-5 °c - 55 °c (± 2 °c)

3 ปอ้งกนัของเหลว

4 ปอ้งกนัฝุ่ นหยาบ (> 5 ไมโครเมตร)

5 ปอ้งกนัฝุ่ นละเอียด และ ก๊าซ (< 5 ไมโครเมตร)

9 ปอ้งกนัความรอ้นและโลหะหลอมเหลว

สัญลักษณ์ ระดบัค่าสายตา

1 ±0.06: สวมใสไ่ดต้ลอดเวลา

2 ±0.12: สวมใสบ่า้งบางโอกาส

3 ±0.25: แนะน�าใหส้วมใสเ่ฉพาะเวลาใชง้าน

มาตรฐานก�าหนดส�าหรับแว่นตานิรภัย 
EN 166 Personal eye protectors

EN 169 Filters for welding

EN 170 Ultraviolet (UV) filters

EN 172 Sunglare filters for industrial use

EN 175 Eye and face protectors for welding

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

Lens Marking
2 - 1.2 P 1 F T

ชนิด & เฉดสีของเลนส์

ผูผ้ลติ

ระดบัคา่สายตา

การทนแรงกระแทก

คณุสมบตัิอ่ืน

Frame marking

P EN166 FT CE

ผูผ้ลติ

มาตรฐานผลติภณัฑ์

ระดบัการทนแรงกระแทก

คณุสมบตัิอ่ืน

มาตรฐาน CE

สัญลักษณ์

ขาแวน่ปรบัสัน้-ยาว
Adjustable Temple 
Length

เคลือบสารกนัรอย
ขีดขว่น
Anti-Scratch Lens

ขาแวน่ปรบัขึน้-ลงได้
Pantoscopic 
Adjustment

เคลือบสารกนัฝา้
Anti-Fog Lens

ปลายขาแวน่หุม้ยาง
Soft Rubber

Lenses color
เลนสใ์ส เลนส ์I/O เลนสเ์ทา

Filter type and 
shade EN 166

2-1.2 5-1.7 5-2.5
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สีเลนส์ การป้องกันแสง ประเภทงาน

เลนสใ์ส

กรองแสง UV 99.9% เหมาะกบังานภายในอาคาร 
งานในหอ้งทดลอง งานซอ่ม
บ�ารุง

เลนส ์I/O

กรองแสง UV 100%
สามารถใชไ้ดก้บังานภายในอาคาร

ท่ีมีแสงนอ้ย และภายนอกอาคารท่ี

แสงมาก เหมาะกบังานคลงัสนิคา้

พนกังานขบัรถในคลงัสนิคา้

เลนสเ์ทา

กรองแสง UV 99.9% เหมาะกบังานท่ีตอ้งการลดแสง
จา้ งานท่ีสมัผสัแสงแดด งาน
ภายนอกอาคาร

       คุณสมบัติ
• เลนสผ์ลติจากวสัด ุโพลีคารบ์อเนต ทนตอ่แรงกระแทก

• เลนสเ์คลือบแข็ง็ ปอ้งกนัรอยขีดขว่น และเคลือบ
ป้องกันการเกดิฝ้า (Anti- Scratch & Anti Fog) ชว่ยยืด
อายกุารใชง้าน

• ไดค่้าสายตาระดบั 1 (Optical Class 1) ท�าใหม้องเหน็
ชดัเจน ไมเ่บ่ียงเบน ไมเ่กิดการปวดตา ปวดศีรษะ

• ผา่นการทดสอบทนแรงกระแทก EN 166 ระดบั F
• มสีายคล้องแว่น คลอ้งคอเม่ือไมใ่ชง้าน 

ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากการวาง
และสามารถปอ้งกนัการสญูหาย

แว่นตานิรภัย Spectacles

• เลนสอ์อกแบบใหมี้ขนาดใหญ่เป็นแบบชิน้เดียวมองเห็นไดใ้นมมุกวา้ง 
ปอ้งกนัแรงกระแทกและช่วยปกปอ้งดวงตาจากเศษวตัถอุนัตรายและ
การกระเซน็ของสารเคมีเลก็นอ้ยไดม้ากขึน้

• เพ่ิมความพิเศษดว้ยสนัจมกูแบบมาตรฐานป้องกนัภยัท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดอนัตรายของดวงตาไดเ้ป็นอยา่งดี

• สวมใสส่บาย กระชบั สามารถปรบัข็าแว่นสั�น-ยาวไดถ้ึงึ 4 ระดบั

• ปอ้งกนัเศษวสัดตุา่งๆ กระเดน็เขา้ดวงตาและใบหนา้ รูปทรงออกแบบ
ใหป้อ้งกนัดา้นขา้งดว้ยรูปแบบท่ีเรยีบหรู มีลกัษณะโคง้รบักบัใบหนา้ 
เพ่ือปกปอ้งไดร้อบดา้น

• สนัจมกูขึน้รูปดว้ยยางสงัเคราะห ์นุม่ ลดแรงกดจากเลนสแ์วน่ตา สวม
ใสส่บาย เพ่ิมความกระชบั ปลอดภยัและไมบ่ดบงัทศันวิสยั

• สามารปรบัขาแวน่ สั�น-ยาวได ้ 4 ระดบั ใหเ้หมาะกบัโครงหนา้และ
ความสบาย สามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสมของรูปหนา้

EN166 ANSI Z87.1

แว่นตานิรภัย รุ่น ET-46A
Spectacles # ET-46A

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0088 แวน่ตานิรภยัเลนสเ์ทา #ET-46A+ เทา 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0089 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #ET-46A+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0090 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์สฉาบปรอท#ET-46A+ I/O 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

• เลนสอ์อกแบบเป็นแบบชิน้เดียว ไรร้อยตอ่ ชว่ยปอ้งกนัเศษวสัดตุา่งๆ 
กระเดน็เขา้ดวงตา ดว้ยรูปแบบโคง้กระชบัรบักบัโครงหนา้ชว่ยให้
ปลอดภยัเพ่ิมย่ิงขึน้ น�า้หนกัเบา

• เพ่ิมความพิเศษดว้ยสนัจมกูแบบมาตรฐานป้องกันภยัท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดอนัตรายของดวงตาไดเ้ป็นอยา่งดี

• สามารปรบัขาแวน่สั�น-ยาวได ้ 4 ระดบั ใหเ้หมาะกบัโครงหนา้และ
ความสบายไดต้ามความตอ้งการ

• ออกแบบพิเศษใหข้็าแว่นปรับข็ึ�น-ลงไดเ้พ่ือเพ่ิมความกระชับและ
ปลอดภยัตอ่การใชง้านไดม้ากย่ิงขึน้ 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0098 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #ET-83R+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0099 แวน่ตานิรภยัเลนสเ์ทา #ET-83R+ เทา 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0100 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์สฉาบปรอท #ET-83R+ I/O 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0101 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #J-13S-2+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0102 แวน่ตานิรภยัเลนสเ์ทา #J-13S-2+ เทา 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0103 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์สฉาบปรอท #J-13S-2+ I/O 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

EN166 ANSI Z87.1

แว่นตานิรภัย รุ่น ET-83R
Spectacles # ET-83R

EN166 ANSI Z87.1

แว่นตานิรภัย รุ่น J-13S-2
Spectacles # J-13S-2
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• เลนสด์า้นหนา้และกรอบโครงเป็นแบบป้องกันดา้นขา้งดว้ยการเพ่ิม
ความหนาของโพลีคารบ์อเนต จงึชว่ยปอ้งกนัเศษวสัดตุา่ง ๆ ท่ีจะ
กระเดน็เขา้สูด่วงตาทัง้ดา้นหนา้และดา้นขา้งไดเ้ป็นอยา่งดี

• สันจมูกข็ึ�นรูปด้วยยางสังเคราะหอ์่อนนุ่มชิน้ใหญ่ลดแรงกดจาก
เลนสแ์วน่ตา ท�าใหส้วมใสส่บายไมบ่ดบงัทศันวิสยับ

• ขอบแวน่ตาดา้นบนขึน้รูปโฟมตลอดความยาว มีความน่ิมและยืดหยุน่ 
ลดการเสียดสีขอบแวน่ชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัย่ิงขึน้

• สามารถึปรับข็าแว่นข็ึ�น-ลงไดเ้พ่ือเพ่ิมความกระชับของผูส้วมใส่
แตล่ะคนปลอดภยัตอ่การใชง้าน สรา้งความมั่นใจมากย่ิงขึน้

EN166 ANSI Z87.1

แว่นตานิรภัย รุ่น DE-11RL
Spectacles # DE-11RL

• เลนสรู์ปแบบโคง้รบักบัใบหนา้ ปกปอ้งไดร้อบดา้นเพ่ิมความมั่นใจใน
การปอ้งกนั ทนัสมยั โฉบเฉ่ียว สวมใสเ่บาสบาย ดว้ยรูปลกัษณท์รง
สปอรต์ ไมบ่ดบงัทศันวิสยัในการมองผา่นเลนส์

• สันจมูกข็ึ�นรูปด้วยยางสังเคราะห์ลดแรงกดจากเลนสแ์ว่นตา 
ท�าใหส้วมใสส่บาย เพ่ิมความกระชบั

• ปลายข็าแว่นทั้งสองข้างหุ้มยางสังเคราะหช์่วยลดการเสียดสี
บรเิวณหลงัใบหจูากการสวมใส ่ รูปรา่งของขาแวน่เพ่ิมความกระชบั 
สวมใสส่บาย มั่นใจวา่ไมล่ื่นหลดุ

EN166 ANSI Z87.1

แว่นตานิรภัย รุ่น LB-17
Spectacles # LB-17

• เลนสไ์รก้รอบท�าใหมี้น�า้หนกัเบา และตวัเลนสอ์อกแบบใหมี้ลกัษณะ
โคง้รบักบัใบหนา้ มั่นใจในการปอ้งกนั ทนัสมยั โฉบเฉ่ียว

• สันจมูกข็ึ�นรูปดว้ยยางสังเคราะหล์ดแรงกดจากเลนสแ์วน่ตา ท�าให้
สวมใสส่บาย เพ่ิมความกระชบั

• ปลายข็าแว่นทัง้สองขา้งหุม้ยางสังเคราะห ์ แบบมีสปรงิมีความออ่น
นุ่มช่วยลดการเสียดสีบริเวณหลงัใบหจูากการสวมใส่โคง้รบัศีรษะใส่
ไดย้าวนานขึน้

EN166 ANSI Z87.1

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0112 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #PP-01S+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0113 แวน่ตานิรภยัเลนสเ์ทา #PP-01S+ เทา 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0114 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์สฉาบปรอท #PP-01S+ I/O 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0115 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #LB-17+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

GLSS0116 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #LB-17+ เทา 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สีเลนส์ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0117 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #DE-11RL+ ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

แว่นตานิรภัย รุ่น PP-01S
Spectacles # PP-01S
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แว่นครอบตานิรภัยป้องกันแรงกระแทก รุ่น ET-39A
Impact Resistant Goggle # ET-39A

แว่นครอบตานิรภัยป้องกันแรงกระแทกและสารเคมี รุ่น ET-49A
Eco-Impact & Chemical Resistant Goggle # ET-49A

• เลนสอ์อกแบบใหมี้ขนาดใหญ่ ปอ้งกนัอนัตรายจากวตัถไุด้
มากขึน้

• กรอบแวน่ครอบตาท�าจาก PVC มีความนุม่ลดการระคายเคือง
ผิว ออกแบบใหโ้คง้แนบสนิท

• ออกแบบใหม้ีรูระบายอากาศโดยรอบกรอบเพ่ือระบาย
ความรอ้นจากภายในสูภ่ายนอก ปอ้งกนัการอบัชืน้และการ
เกิดฝา้

• สายคาดปรบัขนาดไดเ้พ่ือเพ่ิมความกระชบัในการสวมใส่
• เหมาะส�าหรบังานเจียร งานสะเก็ด งานฝุ่ นละออง

• เลนสเ์คลือบแข็ง็ ปอ้งกนัรอยขีดขว่น ชว่ยยืดอายกุารใชง้าน
• เลนสอ์อกแบบใหมี้ขนาดใหญ่ ปอ้งกนัอนัตรายจากวตัถแุละสารเคมี

ไดม้ากขึน้
• กรอบแวน่ตาท�าจาก PVC มีความนุม่ลดการระคายเคืองผิว ออกแบบ

ใหโ้คง้แนบสนิทกระชบักบัใบหนา้
• วาลว์ระบายอากาศ (Exhaust Valve) 4 จุด ชว่ยระบายความรอ้น

จากภายในสูภ่ายนอกและปอ้งกนัฝุ่ นจากภายนอกเขา้สูภ่ายใน
• สายคาดปรบัขนาดไดเ้พ่ือเพ่ิมความกระชบัในการสวมใส่
• เหมาะส�าหรบังานเจียร งานสะเก็ด งานฝุ่ นละอองและงานของเหลว

กระเซน็

• เลนสเ์คลือบแข็ง็ ปอ้งกนัรอยขีดขว่น และเคลือบ
ป้องกันการเกดิฝ้า (Anti-scratch & Anti-fog) เพ่ิม
ความปลอดภยั ชว่ยยืดอายกุารใชง้าน

• เลนสอ์อกแบบใหม้ขี็นาดใหญ่ เพ่ิมมมุมองในการ
มองเหน็ และปอ้งกนัอนัตรายจากวตัถ ุและสารเคมีได้
มากขึน้ กว้างและโค้งไปตามกรอบแวน่ท�าใหแ้นบ
สนิทกบัใบหนา้ไดดี้

• กรอบแวน่ตาท�าจาก PVC มีความออ่นนุม่ เบา และ
ยืดหยุน่ไดดี้เป็นพิเศษลดแรงกดทบัและลดการระคาย
เคืองผิวช่วยปอ้งกนัเศษวสัดแุละของเหลวกระเซน็เขา้
ดวงตาทางดา้นขา้ง

• มช่ี่องระบายอากาศแบบ Indirect ชว่ยระบาย
อากาศและยังสามารถป้องกันอนุภาคเขา้สู่ภายใน
แวน่ครอบตา

• สายคาดแถบยางยืด (Elastic) ปรบัขนาดไดเ้พ่ือเพ่ิม
ความกระชบัในการสวมใส่

• เหมาะส�าหรบังานแก๊ส งานสารเคมี งานฝุ่ น งาน
ของเหลวกระเซน็ หรอืงานเจียรท่ีมีชิน้งานจ�านวนมาก
ไดดี้กวา่

เป็นการออกแบบระหวา่งแวน่ตานิรภยัและ    แวน่
ครอบตานิรภยั จงึมีขนาดกระทดัรดั นา่สวมใสแ่ละ
ใหค้วามกระชบัแนบสนิทกบัใบหนา้

สามารถสวมทบัแวน่สายตาได้

EN166, ANSI Z87.1

EN166, ANSI Z87.1

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0081 แวน่ครอบตากนักระแทก 
#ET-39A+

ใส 1 ชิน้ 10 ชิน้ : 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0082 แวน่ครอบตากนักระแทกและสารเคมี 
#ET-49A+

ใส 1 ชิน้ 10 ชิน้ : 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0108 แวน่ครอบตานิรภยัเลนสใ์ส #G-08V+ ใส 1 ชิน้ 10 ชิน้ : 1 กลอ่ง

GLSS0109 แวน่ครอบตานิรภยั เลนสใ์ส #G-11+ ใส 1 ชิน้ 10 ชิน้ : 1 กลอ่ง

คุณสมบัติ
• เลนสผ์ลติจากวสัด ุโพลีคารบ์อเนต ทนตอ่แรงกระแทกและกรองแสง UV 99.9% 
• เลนสใ์ส ไดค่้าสายตาระดบั 1 (Optical Class 1) ท�าใหม้องเหน็ชดัเจน ไมเ่บ่ียง

เบน ไมเ่กิดการปวดตา ปวดศีรษะ
• ผา่นการทดสอบทนแรงกระแทก EN 166 ระดบั B
• ไดร้บัมาตรฐาน สญัลกัษณ ์ T ทนตอ่การใชง้านในอณุหภมิูท่ีเปลี่ยนแปลงไดเ้ป็น

อยา่งดี

GLSS0109GLSS0108

แว่นครอบตานิรภัย Goggles

แว่นครอบตานิรภัยส�าหรับใช้ป้องกันแรงกระแทกและ
สารเคมี รุ่น G-08V และ G-11
Impact & Chemical Resistant Goggle 

EN166, ANSI Z87.1

G-11G-08V
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• โครงครอบตาท�าจากวสัดอุอ่นนุม่ แนบกระชบั
• ฟิลเตอรก์รองแสงงานเช่ือม ความเข้็มระดบั 5 สามารถถอด

เปลี่ยนเลนสง์านเช่ือมได้
• เลนสส์ามารถึยก เปิดข็ึ�นดงูานเช่ื�อมได ้ ออกแบบแข็งแรง

สะดวกตอ่การใชง้าน สวมใสท่ �างานไดน้านอยา่งตอ่เน่ืองโดยไม่
ตอ้งถอดแวน่ออก

• มีวาลว์ระบายอากาศ 4 จุด เพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศท�าให้
สวมใสส่บาย

• เหมาะกบังานเช่ือมแก๊ส งานเจียรเหลก็ งานปอ้งกนัสะเก็ดไฟเขา้ตา

• กรอบของแวน่ครอบตาท�าจากวสัดอุอ่นนุม่ แนบกระชบั น�า้หนกัเบา
• ฟิลเตอรก์รองแสงงานเช่ือม ความเข้็มระดบั 5
• สามารถปอ้งกนัแสง UV-A, UV-B, UV-C ได ้ 100% ปอ้งกนัแสง

ประกายไฟจากงานเช่ือมได ้100 %
• เลนส ์ 2 ชัน้ สามารถยก เปิด-ปิดเลนสใ์สได ้ ออกแบบแข็งแรง

สะดวกตอ่การใชง้าน สวมใสท่ �างานไดน้านอยา่งตอ่เน่ืองโดยไม่
ตอ้งถอดแวน่ออก

• มีวาลว์ระบายอากาศ 4 จุด เพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศ และ
ปอ้งกนัการอบัชืน้ในตวัอปุกรณ์

• เหมาะกบังานเช่ือมและตดัแก๊ส งานปอ้งกนัสะเก็ดไฟเขา้ตา

CE EN166 , ZNSI Z87.1
EN166:2001 
EN175:1997

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0015 แวน่ครอบตา งานเช่ือมโลหะ 
#WG-008:

เขียว 1 ชิน้ 10ชิน้: 1 กลอ่ง

แว่นตานิรภัยส�าหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน รุ่น Visitor
Visitor Spectacles # P660

แว่นครอบตานิรภัยส�าหรับงานเช่ือม รุ่น WG-008 
Welding Goggle # WG-008

แว่นครอบตานิรภัยส�าหรับงานเช่ือม รุ่น GW250
Welding Goggle # GW250

• เลนสผ์ลติจากวสัด ุ โพลีคารบ์อเนต ทนตอ่แรงกระแทกและ
กรองแสง UV 99.9% 

• เลนสเ์คลือบแข็ง็ ป้องกันรอยข็ดีข่็วน (Anti-scratch) เพ่ิม
ความปลอดภยั ชว่ยยืดอายกุารใชง้าน

• เลนสใ์ส ไดค่้าสายตาระดบั 1 (Optical Class 1) ท�าใหม้อง
เหน็ชดัเจน ไมเ่บ่ียงเบน ไมเ่กิดการปวดตา ปวดศีรษะ

• เลนสอ์อกแบบใหมี้ขนาดใหญ่เป็นแบบชิน้เดียวมองเหน็ได้ใน
มุมกว้าง ปอ้งกนัแรงกระแทกและชว่ยปกปอ้งดวงตาจากเศษ
วตัถอุนัตรายและสารเคมีไดม้ากขึน้

• มสีายคล้องแว่น คลอ้งคอเม่ือไมใ่ชง้าน ปอ้งกนัการเกิดรอย
ขีดขว่นจากการวางและสามารถปอ้งกนัการสญูหาย

• สวมใสส่บาย กระชบั เพ่ิมความพิเศษดว้ยการระบายออกดา้นขา้ง
• สามารถสวมทบัแวน่สายตาได้
• ผ่่านการทดสอบมาตรฐาน EN 166 ระดบั F

CE, ANSI

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0080 แวน่ตานิรภยัเลนสใ์ส #P660+ ใส 1 ชิน้ 12ชิน้ : 1 กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0085 แวน่ครอบตาเช่ือมโลหะ #GW250+ เขียว 1 ชิน้ 12 ชิน้: 1 กลอ่ง

สายคล้องแว่นตา
Spectacle Cord

• สายคลอ้งแวน่ตาแบบหว่ง
• ใชคู้ก่บัแวน่ตานิรภยั คลอ้งคอเม่ือไมใ่ชง้าน ปอ้งกนัการเกิด

รอยขีดขว่นจากการวาง และสามารถปอ้งกนัการสญูหาย

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

GLSS0062 สายคลอ้งแวน่ตา+ ด�า 1 ชิน้ 50 ชิน้ : 1 แพค

อุปกรณ์เสริม / Accessory

แว่นครอบตานิรภัยส�าหรับงานเช่ือม Welding Goggle


