
     สังคมเมืองในป�จจุบัน มีความแออัด
วุ่นวาย การออกแบบ ดีไซด์อาคารสูง จึงถูก
ล้อมกรอบ ไปด้วยป�จจัยหลายๆอย่าง 
 การนํากระจก STORM GUARD  สามารถ
ตอบโจทย์ ได้เป�นอย่างดี   ทั�งในด้านของ
ความปลอดภัย  ความทนทาน   ต่อแรงลม
ได้มากเป�นพิเศษ   อีกทั�งยังสามารถช่วย
เพิ�มทัศนวิสัย การออกแบบดีไซด์ผนังกระจก
และหน้าต่าง ให้มีทัศนวิสัย ในการมองที�ดู
ปลอดโปร่ง โล่งสบาย  ทําให้โครงสร้าง
อาคาร ไม่ต้องรับนํ�าหนักที�มากเกินความ
จาํเป�นและงานระบบผนังอาคาร มีค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างที�คุ้มกว่า

กระจกนิรภัยกันพายุ 

STORM GUARD

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

กระจกชนิดนี�จะมีความแข็งแรงเป�นพิเศษ 
 เนื� องจากเป�นการนาํกระจก 2 แผ่นขึ�นไป 
 มาประกบเข้าด้วยกัน โดยคั�นกลางด้วยเยื� อ
PVB ชนิดพิเศษ ซึ�งมีคุณสมบัติพิเศษ คือมี
ความแข็งแรงมากกว่า PVB   ชนิดอื� นๆ ถึง  
** 5เท่า มีความมัวตํ�า และคงความใส ที�
ยาวนาน โดยเยื� อ (Interlayer) จะทําหน้าที�
ยึด ให้กระจกติดกัน ทําให้กระจกมีความแข็ง
แรงมากยิ�งขึ�น

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

กระจกมีความแข็งแรง ทนทานมาก
รองรับ  Win load ได้ดีกว่าใช้ PVB ที�มี
ความหนาเดียวกัน
ให้การปกป�อง และปลอดภัยเป�นพิเศษ
เนื� องจากสามารถคงสภาพหลังแตกได้ดี
ลดการเบี�ยงแบน ของแสงได้ดี  
 ทําให้กระจกที�ติดตั�ง  มีนํ�าหนักเบาและ
แข็งกว่า
 สามารถออกแบบ ให้มีการใช้อุปกรณ์ 
 (Support per area) คํ�ายันน้อยชิ�นขึ�น

การ ใช้ ง าน  :

ราวกันตกแบบไม่มีเสา

แผงกระจกชนิดไม่มีเฟรม

เหมาะสาํหรับทําพาร์ทิชั�น ในพื�นที� ที�มีคน
พลุกพล่าน เช่น  Lobbyในโรงแรม
สนามบิน      สถานีรถไฟฟ�า
ราวกั�นคนดู  ในสนามกีฬา
ผนัง หรือ แนวกั�นสระว่ายนํ�า
แผงกระจกSkylight จะโปร่งแสงกว่า
เนื� องจากใช้อุปกรณ์ Support  

ทําพื�นทางเดินกระจก 
ขั�นบันได้(ลูกบันได)

      (Free standing  balustrade)

      (Framelessglass)

      น้อยลงหมายเหตุ
** หมายถึง ข้อมูลประกอบได้มาจาก
บริษัท โซลูเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด
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       ด้วยสภาพคนเมืองป�จจุบัน  ที�อยู่อาศัย
หรือแม้แต่อาคารสาํนักงานมีราคาค่อนข้าง
สูงแต่มีพื�นที� ที�มีขนาดจาํกัด
จุดเริ�มต้นของการนาํกระจก        
 MAGICGLASS   มาดีไซน์เป�นผนังกั�นห้อง
หรืออาคาร   โดยคํานึงประโยชน์ใช้สอยให้ใช้ได้
อย่างคุ้มค่า  และยังให้วิสัยทัศน์  ที�ปลอดโปร่ง
ไม่รู ้สึกอึดอัด ด้วยเทคโนโลยีที�ทําให้กระจกใส  
 กลายเป�นกระจกสีฝ�า  ด้วยระบบไฟฟ�าเป�ด-ป�ด 
 และยังรวมไปถึงบางสถานการณ์ที�ต้องการการ
ป�องกัน  มิดชิดเช่น การประชุมลับทางธุรกิจ
หรือการประชุมสาํคัญของทางราชการ   รวมไป
ถึงการประมูลสิ�งของมีค่า หรือแม้แต่การแสดง
สินค้าต้นแบบ

MAGIC GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

เป�นกระจกที�มีชั �นผลึกเหลวอยู่ข้างในเหมือน
กับหน้าจอ LCD (Liquid Crystal
Display)     เพียงแต่ไม่มีแผ่น Polaroid
ซ้อนอยู่ โดยกระจกมีขั�วไฟฟ�าอยู่ 2 ด้าน
และคั�นกลางกระจกด้วยผลึกเหลว ซึ�งเมื� อมี
กระแสไฟฟ�าผ่าน  โมเลกุลของผลึกเหลวจะ
บิดตัวตามสนามแม่เหล็ก ทําให้แสงผ่านไม่
ได้ก็เลยเป�นฝ�า

การ ใช้ ง าน  :

ผนังกั�นห้องทํางาน ห้องประชุมที�
ต้องการความ เป�นส่วนตัว ปลอด
สายตา จากบุคคลภายนอก
แผงกั�นห้องนํ�าในโรงแรม ระดับ   
 High end
ผับหรือห้องพิเศษที�ต้องการความเป�น
ส่วนตัว
พื�นที�(ชั�วคราว) ที�จัดเก็บทรัพย์สินมีค่า
ของ ธนาคาร / สถาบันการเงิน 
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      ผ่านมาการออกแบบอาคาร จะมีรูปแบบ
เป�นรูปทรงสี�เหลี�ยมเสียเป�นส่วนใหญ่   ทําให้
สถาปนิกพยายามผลักดันการออกแบบ
อาคาร ที�แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ    มา
เป�นอาคารที�มีรูปทรงโค้ง เว้า ซึ�งส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ให้มี
ความหลากหลายมากยิ�งขึ�น  และเพิ�มมุม
มอง ที�ดูสะดุดตา แก่ผู้พบเห็น   โดยที�ผ่าน
มา การผลิตกระจกโค้ง ไม่สามารถทําได้ง่าย
จะต้องอาศัยทักษะ ความชาํนาญ ของช่าง
เป�นพิเศษ  ต่อมา มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึง
ทําให้กระจกโค้ง(บางชนิด) ผลิตได้ง่ายขึ�น
มากกว่าเดิม 

กระจกโค้ง 

CURVE  GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

กระจกโค้งชั�นเดียว  คือ การนาํกระจก
แผ่นเรียบ ขึ�นรูปโดยการใช้พิมพ์ดัด มา
ผลิตในกระจกโค้งรัศมีน้อยกว่า 1600
เพื� อให้ได้ความโค้งตามที�ต้องการ 
กระจกโค้งลามิเนต คือ การนาํกระจก
โค้ง 2 แผ่น มาประกบกัน โดยใช้ PVB
เป�นตัวยึดกระจก
กระจกดัดโค้งเทมเปอร์   คือ การนาํ
กระจก แผ่นเรียบขึ�นรูปโดยการผ่าน
ระบบโรลเลอร์ด้วยเทคโนโลยี     
 Force Convection  โดยไม่ต้องใช้
พิมพ์ดัด  
กระจกดัดโค้งเทมเปอร์ลามิเนต  คือ
การนาํ กระจกโค้งเทมเปอร์   2 แผ่น 
 มาประกบกัน  โดยใช้ PVB เป�นตัวยึด
กระจก

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

กระจกโค้งสามารถทําได้หลากหลาย 
 รูปแบบ
สามารถดัดกระจกให้เป�นรูปตัวอักษร
“J” ได้ในแผ่นเดียวกัน (กรณีใช้พิมพ์
ดัด)
สามารถดัดกระจกให้มีความโค้งทั�งด้าน
สูง และด้านกว้างได้ในแผ่นเดียวกัน 
 (กรณีใช้พิมพ์ดัด)

การ ใช้ ง าน  :

ราวบันได , ราวกันตก
ปล่องลิฟต์และตัวลิฟต์แก้ว     
หลังคากระจก
ประตูห้องนํ�า (Shower)
ทําผนังอาคาร (Curtain wall
,Façade ) 
อาคารสาํนักงาน , โรงแรม ,อาคาร
พาณิชย์   
ศูนย์แสดงสินค้า 

ห้องสมุด ,พิพิธภัณฑ์ 

สาํหรับราวบันไดหรือราวกันตกอาคาร 
ควรใช้ กระจกดัดโค้งเทมเปอร์ลามิเนตเพราะด้านที�เป�นส่วนเว้า (Compressive Side)
ของกระจก จะรับแรงได้น้อยกว่า
สาํหรับกระจกโค้งชั�นเดียว และกระจกดัดโค้งเทมเปอร์ 

ข้อควรระวัง  :
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     การออกแบบอาคารพาณิชย์ ให้มีพื� นที�
ส่วนกลางที�สว่าง  เพื� อทั�งใช้ในการมองเห็น
และประหยัดไฟฟ�าในส่วนของแสงสว่าง เป�น
แนวคิดที�มีมานาน และกําลังเป�นที�นิยมเริ�มใช้
กันมากขึ�น แม้แต่ในการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ขนาดกลาง และที�พักอาศัย  ก็เริ�มนํา
หลังคากระจกมาใช้กันมากขึ�น

กระจกหลังคา 
SKYLIGHT 

วัสดุ คํ�า ยั นแล ะ ร ะบบ  :

เฟรมอลูมิเนียม ที�ใช้เป�น Curtain
Wall แบบ 4Side สามารถนํามาเป�น
เฟรม Skylight  ได้
เหล็ก PIPE   สาํหรับใช้เป�นโครงถัก
SPACE FRAME 
SPIDER  SYSTEM

ข้ อแน ะนาํ   :

แนะนํากระจกขนาดไม่เกิน 3.24 ตาราง
เมตร / แผ่น
· กระจกฮีทสเตร็งเทนลามิเนต (6 H/S  
Silk Screen + 1.52 PVB + 6 H/S)
· กระจกฮีทสเตร็งเทนลามิเนต (6 H/S
Low-E + 1.52 PVB + 6 H/S)
· กระจกฮีทสเตร็งเทนลามิเนต (6 H/S
+ 1.52 PVB + 6 H/S)
· กระจกฮีทสเตร็งเทนลามิเนต (6 H/S
+ STORM GUARD 0.89 PVB + 6
H/S)

การ ใช้ ง าน  :

Skylight    สถานีรถไฟฟ�า   สนามบิน
หลังคากระจก  ห้างสรรพสินค้า
Lobby โรงแรม

ควรเลี�ยงใช้กระจกบางกว่า 6 มม.เป�น
ส่วนประกอบ
ห้ามใช้กระจก Anneal มาประกบลามิ
เนตเพื� อทําหลังคากระจก
ห้ามใช้กระจก Tempered  ชั�นเดียวมา
ทําหลังคากระจก
ควรเลี�ยงการใช้กระจก Tempered 2
ชิ�นมาประกบ เพราะอาจเกิด Thermal
breakage ได้ง่าย

ข้อควรระวัง : 

หมายเหตุ :
เนื� องจากชนิดกระจก  ระบบและขนาด   ของ
หลังคากระจกแต่ละโครงการที�ไม่เหมือนกัน    
ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง ถึงวัสดุคํ�ายันที�
ต้องใช้รองรับนํ�าหนักกระจก
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      โดยทั�วไป หากกล่าวถึงกระจกที�มีรอย
ร้าว รอยแตก   ผู้คนมักจะนึกถึงความ
อันตราย และความไม่ปลอดภัย   แต่สาํหรับ
กระจกแพรวนั�น   ถือว่าเป�น กระจกลามิเนต
อีกชนิดหนึ�ง ที�มีความปลอดภัย   รอยแตก
ร้าว ที�ปรากฎบนตัวกระจกนั�น เป�นการสร้าง
ลวดลายของกระจก ให้ดู มีมิติมีความ
แวววาว เป�นประกาย อีกทั�งยังสามารถ ใช้
กระจกสี หรือ เยื� อ PVB สี เพื� อเพิ�มทาง
เลือกให้เหมาะสมกับสถานที�นั�นๆ และหาก
ติดไฟส่องสว่าง หรือ ติดสปอร์ตไลท์ ก็จะ
ช่วยเพิ�มความสวยงาม มากยิ�งขึ�น 

กระจกแพรว 

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

 นาํกระจก 3 แผ่น ม าประกบเข้าด้วย
กัน โดยกระจกแผ่นกลาง จะต้องเป�นก
ระจกเทมเปอร์ และคั�นระหว่างชั�น
กระจก ด้วยเยื� อ PVB ที�จะต้องมีความ
หนาอย่างน้อย 0.76 มม. ถึงจะสามารถ
รับแรงดึงของกระจกเทมเปอร์ได้ เมื� อ
ผ่านกระบวนการ ทําลามิเนตแล้ว จะใช้
อุปกรณ์ ตอกกระจกเทมเปอร์ที�อยู่ตรง
กลาง ให้แตก ซึ�งการตอกดังกล่าว
เป�นการสร้างลวดลายของกระจกแพรว

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

อ้างอิงตามมาตรฐาน TIS965 กระจก
เทมเปอร์ที�ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
 ลักษณะการแตก กระจกจะแตกเป�น
เม็ด   หากวัดในพื�นที�   5 ซม. x 5
ซม.จะต้องนับเม็ดได้    ไม่น้อยกว่า 40
เม็ด
กระจกแพรว ลักษณะทางกายภาค
ลวดลาย จะดูเหมือนเส้นใยของใบไม้
เหมือนงานศิลปะ(Abstract) ที�สอด
แทรกอยู่ในตัวกระจก ซึ�งขึ�นอยู่กับมุม
มองของแต่ละบุคคล ที�จะมองเห็นแตก
ต่างกัน

การ ใช้ ง าน  :

ฉากกั�น บังสายตา โดยส่วนใหญ่ จะใช้
ในร้านอาหาร และโรงแรมชั�นนาํ
ตกแต่งภายใน , ฉากหลังเคาเตอร์ ,
ทางเข้าสถานบันเทิง

 

ข้ อแน ะ นํา  :

จุดตอกหมุดกระจกเทมเปอร์  ควรอยู่
ในตําแหน่งบริเวณขอบกระจกด้านบน
หรือด้านล่างในระยะกึ�งกลางของแผ่น  
ในกรณีพื�นที�กระจก มากว่า 2.7 ตรม.
ควรใช้เป�นกระจกเทมเปอร์ ทั�ง 3
แผ่นSpecification ที�ทางบริษัทแนะนาํ
สาํหรับพื�นที�ไม่เกิน 2.7 ตรม. คือ
กระจกใส 6 มม.+กระจกเทมเปอร์ 6
มม. + กระจกใส 6 มม.
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     สีสัน ที�เรามองเห็น สามารถ สื� อความ
หมายได้ต่างๆ นานา ทั�งทางด้านอารมณ์
,ความรู้สึกอีกทั�งยังสามารถ บ่งบอกความ
เป�นตัวตน ของผู้เลือกใช้สี  ได้เป�นอย่างดี
และ สี  ยังมีอิทธิพลเป�นอย่างมาก ต่อการ
ตัดสินใจ ของคน   ดังนั�น  สี  จึงถูกนํามาใช้
ในการออกแบบ ดีไซด์ และ ตกแต่งภายใน
กระจกเคลือบสี Color Coated Glass  ก็
เป�น  อีกทางเลือกหนึ�ง ที�ได้รับความนิยม
เพราะนอกจาก สามารถเลือก สีสัน ได้ตามใจ
ชอบแล้ว ยังมีความเงางาม ของกระจก เป�น
ตัวเพิ�มความสวยงามอีกด้วย

กระจกเคลือบส ี

COLOR COATED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

เลือกใช้สี  ที�มีคุณสมบัติทนความร้อน
สูงได้ 200 องศาเซลเซียส โดยผ่าน
กระบวนการผลิต ซึ�งสามารถทําได้
หลาย  เช่น ทั�งการพ่นสี หรือการสกรีน
สี ลงบนผิวกระจกใส
เมื� อพ่น หรือ สกรีน เสร็จแล้ว ปล่อยทิ�ง
ไว้ เพื� อให้สี set ตัว ก่อนนาํไปใช้งาน

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

สี  ไม่มีการหลุดลอก ออกจากผิวกระจก 
ทนทาน สีสดใส เหมือนใหม่ อยู่เสมอ
ดูแลรักษา ทําความสะอาดได้ง่าย 
ไม่ดูดซับความชื�น

การ ใช้ ง าน  :

สามารถใช้แทน Wall Paper 
Back Ground สถาบันเสริมความ
งาม
Lobby ในโรงแรม

ตกแต่งภายใน Counter , Topโต๊ะ

ข้ อแน ะ นํา  :

หากต้องการเพิ�มความแข็งแรง ของ
กระจก สามารถใช้ กระจกเทมเปอร์
แทนกระจกธรรมดาในการทํากระจก
เคลือบสี (Color Coated  Glass ) ได้
การติดตั�ง  ควรใช้ไม้อัดแผ่นเรียบสีขาว
เจาะรูยึดเข้ากับผนังปูนจากนั�นจึงใช้กาว  
ทาที�ไม้อัด 
จากนั�นจึงนาํกระจกเคลือบสี  โดยหัน
กระจกที� Coat สี ไว้ด้านในที�ติดกับ
ผนังปูน
ควรคํานึงถึง การเจาะ และเจียรขอบ
กระจก เป�นพิเศษ เพื� อความสวยงาม 
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      ภูมิอากาศบ้านเรา เป�นแบบร้อนชื�น ทําให้
อาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่ จาํเป�นต้องพึ�ง
เครื�องปรับอากาศ เพื� อช่วยให้อากาศเย็น
สบายแต่การใช้เครื�องปรับอากาศ ในจาํนว
นมากๆ  ทําให้สิ�นเปลื� องพลังงานไฟฟ�า  และ
ที�สาํคัญที�สุด คือ การนาํไปสู่ ภาวะโลกร้อน
(Global Warming)  ซึ�งนับวัน ยิ�งทวีความ
รุนแรง ขึ�นเรื�อยๆ การหันมาใช้ กระจกสูญ
ญากาศ Insulated Glass จึงเป�นทางออกที�
ดี วิธีหนึ�ง ที�เราจะมีส่วนร่วมในการ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 

กระจกสญูญากาศ
INSULATED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

    นาํกระจก  2 แผ่น มาประกบเข้าด้วยกัน
โดยขั�นกลาง ด้วย เฟรมอลูมิเนียมโดยมี
ช่องว่าง อากาศ ( Air Gap) กั�นอยู่ ขอบ
กระจกทุกด้าน จะต้องมีสาร กันความชื�น   
 ( ซิลิก้า เจล)อยู่ด้านใน และ จะมี
ประสิทธิภาพ ดียิ�งขึ�น หากใส่ ก๊าซอากอน
(ก๊าซเฉี�อย) ) เมื� อทําการประกบแล้ว ขอบ
ด้านใน จะใช้ บิวทิล ส่วนขอบด้านนอก จะ
ต้องใช้ ซิลิโคน   ที�ใช้สาํหรับงานกระจกโดย
เฉพาะ ที�ไม่มีกรด และไม่ทําปฎิกริยา กับอลู
มิเนียม ป�ดโดยรอบ เพื� อกันอากาศเข้าไป
ภายใน อีกชั�นหนึ�ง 

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

ประหยัดพลังงานไฟฟ�า ในส่วนของแสง
สว่าง
ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
ป�องกันการถ่ายเทความร้อน จาก
ภายนอก สู่ภายใน   อาคาร

การ ใช้ ง าน  :

ผนังอาคารพาณิชย์
ห้องประชุม
ห้องอัดเสียง
ตู้แช่เครื�องดื� ม

ข้ อแน ะนาํ  :

สามารถเพิ�มความ แข็งแรง และ
ความปลอดภัย ได้มากยิ�งขึ�น หาก
เลือกใช้กระจกลามิเนต หรือ กระจก
เทมเปอร์ มาเป�นส่วนประกอบในการ
ทํากระจก   สูญญากาศ
การใช้กระจกสูญญากาศสาํหรับผนัง
อาคาร ควรเลือกใช้เฟรมอลูมิเนียม
กว้าง 10 มม.ขึ�นไป
เพื� อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกใช้
กระจก Low-E ไว้ด้านในอาคาร

หมายเหตุ :
ทางบริษัท สามารถให้คําแนะนาํ และคํา
ปรึกษา พร้อมทํารายงานการคํานวนพลัง
งาน ด้วยโปรแกรม window จากกรม
พลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา
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      กระจกชนิดนี� เป�นกระจกที�ผ่านการ
เคลือบสารที�ผิวของกระจก  เพื� อลดการ
สะท้อนแสง  จึงช่วยเพิ�มความคมชัดของ
ภาพ  ส่งผลให้การมองเห็นมีประสิทธิภาพ ได้
เป�นอย่างดี   โดยเฉพาะอย่างยิ�งในทาง
ดาราศาสตร์  ก็มีการนําไปปรับใช้กับกล้อง
ส่องดาว  สาํหรับการนําไปใช้งานอื� น   คือ
หน้าป�ดมาตราวัดอุปกรณ์ในเครื�องบิน  
 เลนส์สายตา   กล้องส่องทางไกล ป�จจุบันได้
ถูกพัฒนา หน้าจอโทรศัพท์มือถือ สมาร์ท
โฟน  และกระจกอาคาร

 ANTI-REFLECTIVE GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

      กระจกกันแสงสะท้อนชนิด Coating 
 ประกอบไปด้วยการกระจกวัตถุดิบที�ผลิต
เสร็จแล้ว และนาํส่งเข้าเครื�อง Coating  
 ซึ�งด้านในจะแบ่งเป�นห้องๆที�เรียกว่า  
 Chambers ในทุก Chamber   จะมี
อุปกรณ์ฉายแสงทําหน้าที�  Sputtering
สะไอของโลหะมีค่าหรือเคมีบางชนิดเพื� อให้
ผิวกระจกมีปฏิกิริยาเบี�ยงเบน และจะสะท้อน
ออกทางคลื�นแสงที�มีรูปทรงตรงกันข้ามกับ
คลื�นแสงขาเข้า

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

ช่วยลดแสงสะท้อนจากกระจก ได้น้อย
กว่า 1%  เมื� อเทียบกับกระจกโฟลต  
Single Side Coating การเคลือบด้าน
เดียว เมื� อต้องการทัศนียภาพ การมอง
จากด้านหนึ�งออกไปเป�นหลัก
Double Side Coating การเคลือบ 2
ด้าน เมื� อต้องการทัศนียภาพ การมอง
จาก      ทั�ง 2 ด้าน 

การ ใช้ ง าน  :

เหมาะสาํหรับใช้ใน พิพิธภัณฑ์ **
Shop-Front สินค้าแบรนด์เนม
ฉากกั�นวัตถุมีค่า เช่น  วัตถุโบราณ
ภาพวาดที�มีมูลค่าสูง
ฉากกั�นห้อง Operation ที�ต้องการ
การมองออกไปอย่างชัดเจนนาํมาเป�น
วัตถุดิบในการแปรรูปกระจกนิรภัย 
 เช่น Laminated   และ Tempered
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       สถานฑูต เป�นสถานที� ที�มีความจาํเป�นจะ
ต้อง มีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด
เพราะ เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศ
นั�นๆ    และยังเป�นสถานที�ต้อนรับ บุคคล
สาํคัญระดับประเทศ    ดังนั�นวัสดุอุปกรณ์ ที�
จะใช้เป�นส่วนประกอบ ในการก่อสร้างสถาน
ฑูต จึงจาํเป�นต้องเป�นวัสดุอุปกรณ์ ที�มีความ
พิเศษเป�นที�สุด กระจกกันกระสุน ก็เป�นตัว
เลือกสาํคัญอีกชนิดหนึ�ง ที�ใช้ในการตกแต่ง
สถานฑูตเพราะนอกจาก จะมีประสิทธิภาพใน
การกันกระสุนได้แล้ว ยังทําให้สถานฑูต ดู
ปลอดโปร่ง และสวยงามขึ�นอีกด้วย 

  กระจกกันกระสนุ

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

 นาํกระจกที�ตัดขึ�นรูปแล้วอย่างน้อย 3 แผ่น
มาประกบลามิเนต   โดยใช้Interlayer ชนิด
พิเศษ  ความหนาตาม มาตรฐาน NIJ
·ทําการดึงอากาศ (Vacuuming Process)
ออกจากชั�น PVB 
·นําเข้าสู่ถังแรงดัน (Auto Clave) อัดด้วย
แรงดัน 13 Bar  อุณหภูมิ 130 C   ระยะ
เวลา3 ชั�วโมง

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

การเลือกใช้กระจกกันกระสุน   ต้องผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐาน NIJ 0108.04   Level 2 เป�นอย่างน้อย
กระจกกันกระสุนสาํหรับห้องนิรภัย  ต้องสามารถกันกระสุน
.357     Magnum    JSP  ได้
กระจกกันกระสุน ต้องกันกระสุนที�วิ�งด้วยความเร็ว 430 M/S ได้
เมื� อถูกแรงปะทะจากกระสุน ที�ยิงมาในระยะ 5 M  กระสุนจะต้อง
ไม่ทะลุผ่านชั�นในสุดของกระจก ตามมาตรฐาน NIJ
กระจกต้องกันกระสุนได้โดยไม่ทะลุ  เมื� อถูกยิงซํ�าต่อเนื� อง 3 นัด
ในครั�งเดียว  ตามมาตรฐาน NIJ

การ ใช้ ง าน  :

ติดตั�งในสถานที� ที�ต้องการความ
ปลอดภัยสูง เช่น สถานฑูต
ผนัง LOBBY สถานที�สาํคัญ ธนาคาร
แห่งชาติ  สถาบันการเงิน
กระจกรถยนต์ บุคคสาํคัญ 
รถบรรทุกของมีค่า เช่น  เงินสด 
 ทองคํา 
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       ในอดีต เมื� อสถาปนิกต้องการออกแบบ
งานตกแต่ง อาคาร  สาํนักงาน ต่างๆ  โดย
กระจกมีการตกแต่งลวดลายแต่ภาพที�มอง
เห็น จะเป�นเสมือนภาพนิ�ง      ไม่มีมิติ    ต่อ
มาจึงมีการคิดค้น     พัฒนาการสร้าง
ลวดลายบนผิวกระจก ทําให้เมื� อสกรีน
ลวดลายลงไปแล้ว เวลามอง จะเห็นเป�นภาพ
ที�มี มิติ เคลื� อนไหวได้ ซึ�งได้แนวคิดมาจาก
ร้านหลุยส์  วิคตอง  ให้ความสวยงามที�แตก
ต่างออกไป  และเป�นที�น่าจดจาํ ต่อผู้พบเห็น
นอกจากนี�ยังสามารถนําไปทําเป�น กระจก
นิรภัยได้อีกด้วย  ดังนั�นจึงสามารถนําไปใช้ได้
ทั�งงานตกแต่งภายในและเป�นผนังภายนอก
อาคาร

 HOLOGRAM  GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

ตัดกระจกขึ�นรูปตามรูปแบบขนาด ตาม
ต้องการ
นาํกระจกไปสกรีนลวดลาย รูปทรงเลขา
คณิต เพื� อให้ภาพที�มองเห็นมีมิติ
นาํกระจกไปอบความร้อนสูง เพื� อให้           
สีติดทนนาน
นาํกระจก  2 แผ่นมาประกบไว้ด้วยกัน
คั�นกลาง ด้วย PVB     โดยให้นาํด้านที�
สกรีนลาย ไว้ด้านนอก  ทั�ง 2 แผ่น   

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

กระจกมีความแข็งแกร่ง เนื� องจากเป�น
กระจกเทมเปอร์
ลวดลาย สวยติดทนนาน   ไม่หลุดลอก
ให้มุมมองแบบ 3 มิติ 
สามารถทนความชื�นได้สูง หากใช้ PVB
STORM GUARD 

การ ใช้ ง าน  :

CANOPY
Backdrop ชั�นวางสินค้ามีมูลค่า
Backdrop สถานเสริมความงาม
ระดับ High end
พื�นทางเดินภายในอาคาร **  หรือ
ทางเชื�อมระหว่างอาคาร 
เค้าท์เตอร์ บาร์

หมายเหตุ  
** กรณีมี Backing สีขาวหรือสีที�
Contrast กับสีที�ใช้สกรีนทําลวดลาย
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       หากพูดถึงกระจกลามิเนต เป�นที�รู ้กันว่า  
เป�นกระจกที�มีความปลอดภัยสูง  แต่หากใช้
เยื� อ PVB ในการผลิต  ก็จะพบป�ญหา ด้าน
ความชื�น  เนื� องจากกระจก   ลามิเนต  ที�ใช้
เยื� อ PVB  เป�นส่วนประกอบนั�น ตัวเยื� อ
PVB  มีความไวต่อความชื�น และนํ�า ทําให้
อายุการใช้งานกระจกลามิเนต สั�นลง    แต่
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  จึงได้มีการค้นคิด
วัสดุคั�นกลางชนิดใหม่ เพื� อลดจุดด้อยของ
PVB  อีกทั�ง ยังมีความสามารถ ในการยึด
ติดกับวัสดุอื� นๆได้ ไม่ว่าจะเป�นวัสดุผิวเรียบ
หรือผิวขุรขระก็ตาม   ดังนั�น EVA จึงตอบ
โจทย์ของกระจกตกแต่ง ได้เป�นอย่างลงตัว
อาคาร

กระจกลามเินต EVA

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

นาํกระจกมาตัดขึ�นรูปตามขนาดที�
ต้องการ 
นาํกระจกมาประกบเข้าด้วยกัน โดยมี
EVA(Ethylene Vinyl Acetate ) เป�น
ฟ�ล์มคั�นกลาง
นาํเข้าเครื�องดูดสูญญากาศ ที�แรงดูด
-640 mm.Hgอุณหภูมิที� 130 C   

       ระยะเวลา55นาที

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

ทนต่อสภาพความชื�นของนํ�าสูง จึง
สามารถเพิ�มวัสดุตกแต่งอื� นๆมาเป�น
ส่วนประกอบในการสร้างลวดลายได้
เช่น ใยผ้า หลอดไฟ LED แผ่นหิน
แกรนิต
กระจกแตกแล้ว กระจกจะไม่ร่วงหล่น 
 ช่วยลดอันตราย 
มีการส่งผ่านรังสี UV ได้ดีกว่า PVB

การ ใช้ ง าน  :

ผนังห้อง หรือ ฉากกั�น  
วัสดุตกแต่งผนัง
แผงกระจกโซล่าเซลล์ 
ฉากกั�นนํ�า Shower Room
กระจกกันนํ�า บริเวณสระว่ายนํ�า

EVA มีความทนต่อแสงได้น้อย     
 จึงไม่เหมาะกับงานตกแต่งภายนอก
อาคาร
EVA ทนต่อการทะลุทะลวงได้น้อย
กว่า PVB 

  ข้อควรระวัง :  
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        การใช้กระจกสีนั�น มีมานานแล้วตั�งแต่
ยุคสมัยโรมัน  กลุ่มอาหรับประเทศยุโรป 
 และเข้าสู่ยุคเฟ�� องฟูในอเมริกา เรื�อยมา
จนถึงเอเชียกระจกสีมีประวัติและการ
พัฒนาการอย่างมากมาย จากอดีตสู่ป�จจุบัน
ด้วยความทรงอิทธิพล ด้วยมนต์ขลังพลัง
แห่งแสงสีนี�เอง    กระจกสี สเตนกลาส จึง
ได้เคยถูกสั�งให้ทําลายทิ�งให้หมดและฆ่าช่าง 
 รวมถึงเผาตําราต่างๆ ที�ใช้สาํหรับการผลิต
กระจกสี  เพื� อที�จะแย่งชิง และทําลายมนต์
ขลัง พลังแสงแห่งอํานาจของกระจกสี ของ
ฝ�ายศาสนาจักร โดยฝ�ายอาณาจักรผู้
ปกครองฝ�ายทหาร  ผู้ที�ต้องการมีอํานาจ
เหนือฝ�ายศาสนาจักร   ในยุคนั�นงานกระจกสี
ถูกทําลายจนแทบไม่เหลือ   จนเวลาล่วงเลย
ไป ได้มีการรวบรวมและฟ�� นฟูงานกระจกสี ส
เตนกลาสขึ�นมาใหม่  มีการคิดค้นและพัฒนา
อย่างจริงจังในสมัยพระนางเจ้าวิคทอเรีย
และไปแตกหน่อเติบโตขึ�นที� ประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วยเทคนิคการผลิตนํ�ากระจก
การทําแผ่นกระจกที�รู ้จักกันในชื�อของ
Tiffany  ที�ได้สร้างสรรกระจกสีเสตนกลาส
ได้อย่างวิจิตรงดงาม จนเป�นที�รู ้จักกันอย่าง
กว้างขวาง

กระจกสเตนกลาส 

STAINED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

ในอดีตการผลิตกระจกสเตนกลาส จะ
เป�นการนาํกระจกสีชิ�นเล็กแต่ละชิ�นมา
เรียงต่อกันเป�นลวดลายต่างๆตามที�ได้
มีการออกแบบ โดยประกอบป�นลวดกับ
วัสดุที�ปลอดสนิม  เช่น  รางตะกั�ว
โครเมียม  องเหลือง  ตะกั�วชุบทอง ฯ
ป�จจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการผลิตโดย
การนาํกระจกเทมเปอร์มาเพ้นท์สี เป�น
ลวดลายต่างๆ แทนการนํากระจกสีมา
เชื�อมต่อกัน เพื� อให้มีความปลอดภัย
มากยิ�งขึ�น

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

เป�นกระจกนิรภัย ( Tempered Glass )
สามารถรองรับแรงกระแทกได้มาก  กว่า
กระจกทั�วไปถึง 5 เท่า 
ติดตั�งได้ทั�งภายในและภายนอกอาคาร

การ ใช้ ง าน  :

เพดาน  สกายไลท์ (skylight)  หรือ
โดม (Dome) เช่น ประสาทราชวัง  
 โบสถ์วิหาร  
ฉากกั�นห้อง เช่น ห้องรับแขก ห้องนั�ง
เล่น   ห้องนอน
ส่วนประกอบของ บานประตูหน้าต่าง
อาคาร  โถงบันได
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      พิพิทธภัณฑ์ เป�นสถานที� จัดเก็บ
รวบรวม  ศิลปะ วัฒนะธรรม ต่างๆ ในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ�งสิ�งของที�จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์นั�น
บางชิ�นไม่สามารถประเมินค่าได้     ดังนั�น
การรักษาความปลอดภัย และการป�องกัน
จึงเป�นสิ�งสาํคัญ  

      กระจก เสริมลวด  คือกระจกธรรมดา 
 ที�มีตะแกรงลวดเสริมเข้าไปในเนื� อกระจก
อาจจัดเป�นกระจกนิรภัยประเภทหนึ�งได้
เหมือนกันเพราะกระจกประเภทนี�หากแตก
ขึ�นมาเศษลวดที�เสริมนี� จะช่วยยึดเศษ
กระจกไม่ให้หลุดออกมาได้ระดับหนึ�ง  เพราะ
นอกจากจะสามารถป�องกันการโจรกรรมได้
แล้วนั�น ยังสามารถ ทําให้เรามองเห็น สิ�งที�
เกิดขึ�นภายใน พิพิทธภัณฑ์ ได้อีกด้วย

กระจกเสรมิลวด 

WIRE GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

ขึงแผงตาข่ายลวด 
เทนํ�ากระจกในขณะหลอมเหลว ลงไป 
รอให้กระจกเซ็ทตัว  
 

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

เมื� อกระจกแตก ลักษณะการแตกเป�น
เม็ดละเอียด
ยึดอยู่กับกรอบ  และติดอยู่กับแผง
ตาข่ายลวด
ป�องกันการขโมย และโจรกรรม

การ ใช้ ง าน  :

พิพิทธภัณฑ์
ห้องสมุด
ฉากกั�นห้อง ,ประตู
กระจกกั�นโคมไฟ
 

ข้ อควรพิ จ า รณา  :

       ควรเลือกใช้ชนิดของกระจกให้ถูก
กับลักษณะงานแล้วความหนาของกระจก
เนื� องจากมีผลต่อความแข็งแรงโดยตรง
หากเราใช้กระจกที�มีขนาดพื�นที�มาก
กระจกก็มีโอกาสที�จะรับแรงกระทําที�เกิด
ขึ�นมาก ในกรณีที�ต้องการใช้กระจกบาง
จะต้องมีกรอบบานถี�เพื� อให้พื�นที�ของ
กระจกแต่ละช่องนั�นไม่มากจนเกินไป ซึ�ง
ก็อาจจะทําให้ผนังกระจกที�เราต้องการให้
โปร่งโล่งนี�มีกรอบบานมาบดบัง
ทัศนียภาพ ซึ�งสถาปนิกที�ออกแบบต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมทั�งในเรื�องความ
สวยงามและความปลอดภัยใน
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       ก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้
บริการเป�นสาํคัญด้วย ซึ�งกระจกเทมเปอร์
เป�นกระจกนิรภัย ที�สามารถ ใช้วิธีการติดตั�ง
ได้หลายรูปแบบ และถ้าหากใช้เป�นกระจกสูง
ก็จะไม่บดบัง ทัศนียภาพ 

กระจกเทมเปอร ์

TEMPERED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

นาํกระจกโฟล๊ท (Float Glass) มาผ่าน
กระบวนการความร้อนประมาณ650
องศาเซลเซียส 
จากนั�นทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยลมแรงดันสูง ซึ�ง VMCได้นาํ ระบบ
FORCE CONVECTION **  ซึ�งเป�น
ระบบการนาํพาความร้อนแบบบังคับใน
เตาอบเทมเปอร์  จึงช่วยลดการระเบิด
แตกเองได้ และทําให้กระจกมีความแข็ง
แรงมากขึ�น

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

แข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา 5 เท่า 
ทนความร้อนได้ 500 องศาเซลเซียส
กระจกเทมเปอร์  ตามมาตรฐาน
TIS965  ลักษณะการแตก กระจกจะ
แตกเป�นลักษณะเม็ดข้าวโพดหากวัดใน
พื�นที� 50 มม. x 50 มม. จะต้องนับเม็ด
ได้ ไม่น้อยกว่า 40 เม็ด(ขนาดเม็ดที�
ใหญ่ที�สุด ต้องไม่เกิน 4.7 กรัม
 

การ ใช้ ง าน  :

ห้องโชว์สินค้า   ที�ต้องการความ
โปร่งใสแต่ทนทาน
สถานที�ที�ต้องรับแรงกระแทกสูง เช่น
สนามสควอซ ( Squash Court )
สถานที�ที�ต้องการความแข็งแรงและ
ปลอดภัยสูง เช่น โรงเรียนอนุบาล 
ฉากกัน และ ประตูห้องนํ�า
ราวบันไดเลื� อน  ราวกันตก
ประตูบานเปลือย 

ข้ อควรพิ จ า รณา  :

จุดอ่อนของกระจกนิรภัยเทมเปอร์
คือ แรงที�กระทําเป�นจุด  ในการติด
ตั�ง ไม่ควรยึดกระจกกับโลหะโดยตรง   
ควรมียางหรือวัตถุอื� นๆมารองที�ผิว
กระจก
ห้าม!!!  ทําการเจาะรู  บากหรือตัด
แต่ง ภายหลังการอบกระจกแล้วโดย
เด็ดขาด
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      ความต้องการขั�นพื�นฐาน นอกเหนือจาก
ป�จจัยหลัก ในการดาํรงชีพแล้ว ในสังคม
ป�จจุบัน ยังคงมีความต้องการเรื�องความ
ปลอดภัย เพราะฉะนั�นกระจกลามิเนต
(Laminated Glass) จึงเป�นอีกทางเลือก
หนึ�งในการตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ไม่มีขีดจาํกัด โดยมีความปลอดภัยเป�นเลิศ ,
เป�นกระจกที�สามารถออกแบบ (design) ที�
ทันสมัย และทันต่อเทคโนโลยี�ที�ก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั�ง และยังคํานึงถึงการประหยัด
พลังงาน เพื� อเข้ากับยุคสมัยในป�จจุบัน 

กระจกลามเินต
LAMINATED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

นาํกระจกตั�งแต่ 2 ชิ�นขึ�นไป ประกบติด
กันด้วยวัสดุคั�นกลางPVB Interlayer 
ผ่านกระบวนการรีดด้วย Roller และ
ความร้อน  เพื� อไล่อากาศ และทําให้
PVB ยึดติดกับกระจก
จากนั�นให้ กระจกที�ประกบแล้ว ไปอบใน
เตา Autoclave ที�ควบคุมอุณหภูมิ และ
ความดันที�เหมาะสมเพื� อไล่อากาศออก
จนหมด

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

มีความปลอดภัยเมื� อแตกร้าว กระจกจะ
ไม่หลุดออกจากกัน เนื� องจากมี PVB
ยึดกระจก 2 แผ่น
สามารถลดเสียงจากภายนอกได้ดีกว่า
กระจกโฟลต ในความหนาเดียวกัน
สามารถสกัดกั�นรังสีอัลตราไวโอเลต

กระจกลามิเนตจะไม่มีการซีดจางของสี
เยื� อในกระจกโดยเด็ดขาด

      ที�จะเข้าในอาคารได้ดี

การ ใช้ ง าน  :

ราวกันตก 
แผงกระจก เช่นอาคารสูง ,  ห้าง
สรรพสินค้า , โรงแรม , สนามบิน ,
โรงพยาบาล เป�นต้น
เหมาะสาํหรับทําพาร์ทิชั�น ในพื�นที�มีคน
พลุกพล่าน เช่น Lobby โรงแรม ,
สนามบิน , สถานีรถไฟฟ�า
สามารถใช้เป�นกระจกตกแต่งภายใน
ได้อย่างลงตัว

ข้ อควรพิ จ า รณา  :

กรณีอาคารสูงต้องพิจารณาความ
หนาของกระจก ให้เหมาะสม
เนื� องจากในอาคารชั�นสูงๆ  จะมีแรง
ลมกระทําที�ผนังภาย-นอกตลอดเวลา
ในทางวิศวกรรม จะเรียกแรงดัน
หรือแรงดูดตามลักษณะของแรง
กระทําที�เกิดขึ�นกับตัวกระจก (แรง
positive, แรง negative) แรง
ต่างๆที�เกิดขึ�นนี�จะต้องมีการคํานวณ
อย่างถูกต้องเพื� อความปลอดภัย
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       ป�จจุบันกระจกถูกนาํมาเป�นส่วน
ประกอบของราวกันตกมากขึ�น   มากไปกว่า
นั�น คือ รูปแบบขนาด   รูปทรง (Shape) 
 และวัสดุที�ใช้ทําเสาก็เปลี�ยนไปมาก     หาก
ย้อนไป ไม่กี�ป�ที�ผ่านมา  ราวกันตกที�มีกระจก
นั�นจะทําจากกระจก Tempered หนา 6-10
มม.  หรือกระจกลามิเนต 8 มม. (4+4)ถึง
12 มม. (6+6)   และจะเป�นกระจกแผ่นเรียบ
เกือบทั�งหมด   เสาส่วนใหญ่นั�นทําจากเหล็ก
ทาสี / ชุบสี หรือ สแตนเลสขัดเงา /  ด้าน
(Hardline) และเสาจะติดตั�งแนวตรงหรือ
แนวดิ�งเท่านั�น 

       แต่ป�จจุบันด้วยเทคโนโลยีที�พัฒนาไป
มากจึงทําให้มีการออกแบบราวกันตกที�
หรูหรามากยิ�งขึ�น เช่นการเปลี�ยนรูปทรง
(Shape) จากกระจกทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้า 
 เป�นสี�เหลี�ยมคางหมู ขยายความกว้างให้มาก
ขึ�น  มีการทํา Silk Screen  ลวดลายต่างๆ
บนผิวกระจก   หรือทําเป�นกระจกโค้ง
Temper Laminate     ที�สามารถเพิ�มความ
หนาและใส่ เยื� อ (Interlayer)  ชนิดพิศษเพื� อ
ให้สามารถนํากระจกมาติดตั�งเป�นราวกันตก
โดยไม่ต้องใช้เสายึดอีกต่อไป 

BALUSTRADE  GLASS
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       มลพิษทางเสียง  คือสภาวะ ที�มีเสียงดัง
เกินปกติ หรือเสียงดังอย่างต่อเนื� อง จน
ทําให้เกิดความราํคาญและเป�นสิ�งหนึ�งที�ทําให้
คนเรา เกิดอาการเครียด ทั�งทางร่างกาย
และทางจิตใจ  โดยส่วนใหญ่ มลพิษทาง
เสียง มักจะเกิดขึ�นในสภาวะแวดล้อมชุมชน
เมือง ที�มีคนพลุกพล่าน หรือที� ที�มีการจราจร
ที�ติดขัด “กระจกกันเสียง”   จึงเป�นทางเลือก
หนึ�ง ที�สามารถช่วยให้ ผู้ที�อยู่อาศัย หรือคน
ทํางาน ในชุมชนเมือง มีสุขภาพจิต ที�ดีขึ�น  

กระจกกันเสยีง

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

กระจกกันเสียง  ผลิตได้ทั�ง แบบกระจก
ลามิเนต  หรือ กระจกสูญญากาศ+
กระจกลามิเนต     โดยสามารถนํา
กระจกที�มีคุณสมบัติ แตกต่างกัน มา
เป�นองค์ประกอบของกระจกกันเสียง
เพื� อเพิ�มประสิทธิภาพในการลดเสียง
และอื� นๆ เช่น  การป�องกันความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์   ตัวอย่าง
กระจกที�นํามาผลิต   เช่น  กระจก
ธรรมดา (Float glass),     กระจก   
 Low-E,       กระจก  Reflective 

หมาย เหตุ   :

กระจกธรรมดา 12 มม. ป�องกัน
เสียง ได้เพียง 27 เดซิเบล
กระจกลามิเนต 6+ 6 หรือกระจก
สูญญากาศ 18 มม. มีคุณสมบัติ
ป�องกันเสียงได้ ประมาณ 35 เดซิ
เบล 

การ ใช้ ง าน  :

ประกอบเป�น ประตู,  หน้าต่าง   
ผนังกั�นห้อง   เช่นห้องพักในโรงแรม  
ห้องอัดเสียง สตูดิโอ
ห้องคาราโอเกะ  ในโรงแรมระดับ
หรูหรา 

ข้ อแน ะนาํ ในก าร ติด ตั� ง  :

สาํหรับการติดตั�งบานหน้าต่าง
แนะนาํให้ใช้เป�น หน้าต่างบานตาย
(บาน Fix) เพราะจะเก็บเสียงได้
มากกว่า  กระจกบานที�มีฟ�งค์ชั�นอื� นๆ
หากมีความต้องใช้หน้าต่างบานเป�ด
ควรใช้เป�นบานกระทุ้งแทน (ห้ามใช้
กระจกบานเลื� อน) 
ช่องว่างระหว่างเฟรมอลูมิเนียม ของ
บานหน้าต่างกับขอบปูน ต้องมีวัสดุ
ซับเสียงอยู่ในเฟรมอลูมิเนียมจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น
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       กระจกเทมเปอร์ลามิเนต เป�นการผสม
ผสานคุณสมบัติเด่น  ของกระจกนิรภัย  2
ชนิด  เข้าด้วยกันอย่างลงตัว  โดยใช้
คุณสมบัติ ด้านความแข็งแรง ของกระจก เท
มเปอร์ และคุณสมบัติ การยึดติดของ เยื� อ
PVBในกระจกลามิเนต  กระจกชนิดนี� จึง
เหมาะสาํหรับงาน ที�ต้องการใช้กระจก ที�มี
ขนาดใหญ่กว่าปกติ หรืองานที�ต้องการ
กระจกที�มีความแข็งแรงเป�นพิเศษ    
 Product : กระจกเทมเปอร์ลามิเนต
(Tempered Laminate Glass)
 
 

กระจกเทมเปอรล์ามเินต
TEMPER LAMINATED GLASS

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ลามิเนต คือการนํา
กระจก Float Glass ผ่านกระบวนการ ตัด-
เจียร-เจาะ-บาก (ต้องทําก่อนเสมอ) แล้วนํา
เข้าเตาอบเทมเปอร์ เพื� อให้ได้เป�นกระจก
นิรภัยเทมเปอร์ เมื� อได้กระจกมาแล้ว นําเอา
กระจกทั�ง 2 แผ่นนี�มาประกบกัน คั�นกลาง 
 PVB Interlayer ผ่านกระบวนการรีดด้วย
Roller และความร้อน  เพื� อไล่อากาศ และ
ทําให้ PVB Interlayer ยึดติดกับกระจก
จากนั�นให้นาํ กระจกที�ประกบแล้ว ไปอบใน
เตา Autoclave ที�ควบคุมอุณหภูมิ และ
ความดันที�เหมาะสมเพื� อไล่อากาศออกจน
หมด

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

กระจกมีความแข็งแรง ทนทานมาก
ให้การปกป�องให้ปลอดภัยเป�นพิเศษ
เนื� องจากสามารถ คงสภาพหลังแตกได้
เป�นอย่างดี
เมื� อกระจกแตกเป�นเม็ดไม่มีความคม
และยังคงยึดติดกัน ไม่หลุดออกจากกัน
(คงรูปเดิม)

การ ใช้ ง าน  :

พื�นทางเดินกระจก
หลังคากระจก Skylight 
งานติดตั�งแบบ Spider
ผนังอาคารสูง , ราวกันตก
ขั�นบันได

ข้ อควรพิ จ า รณา  :

การติดตั�ง ควรใช้ซิลิโคลที�ไม่มีกรด  
ในกรณีที�ติดตั�งเป�นพื�นทางเดิน ควร
หลีกเลี�ยงไม่ให้กระจกกระแทกกับ
ของแข็ง
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       การออกแบบ อาคาร บ้านพักอาศัยสมัย
ใหม่ ในส่วนของระเบียง และราวกันตก เป�น
ส่วนหนึ�งที�ทางสปานิก  ให้ความสาํคัญเป�น
พิเศษ  เพราะสามารถออกแบบดีไซด์ ได้
หลากหลายรูปแบบ   อีกทั�งวัสดุอุปกรณ์ ที�
นํามาใช้ ทําราวกันตก ก็มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะ
เป�น ไม้, เหล็ก หรือ สเตนเลส ก็ต่างมีจุดเด่น
อยู่ในตัวของมัน แต่ถ้าหาก ต้องการ ราวกัน
ตก ที�ดูปลอดโปร่ง ไร้ขอบเขต แต่ปลอดภัย
ราวกันตกกระจก ก็ดูจะเป�นทางเลือกที�ดีที�สุด

กระจกฮีตสเตรง็ลามเินต
HEAT STRENGTH LAMINATED

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

 นาํกระจก Float Glass ผ่านกระบวนการ
ตัด-เจียร-เจาะ-บาก (ต้องทําก่อนเสมอ)
แล้วนาํเข้าเตา อบ เพื� อให้ได้เป�นกระจก
นิรภัยฮีสเตร็ง เมื� อได้กระจกมาแล้ว นาํเอา
กระจกทั�ง 2 แผ่นนี�มาประกบกัน คั�นกลาง
PVB Interlayer ผ่านกระบวนการรีดด้วย
Roller และความร้อน  เพื� อไล่อากาศ และ
ทําให้ PVB ยึดติดกับกระจกจากนั�นให้นาํ
กระจกที�ประกบแล้ว ไปอบในเตา
Autoclave ที�ควบคุมอุณหภูมิ และ ความ
ดันที�เหมาะสมเพื� อไล่อากาศออกจนหมด
และปล่อยให้กระจกเย็นตัวอย่างช้าๆ

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

กระจกฮีตสเตรง มีความแข็งแรง กว่า
กระจกธรรมดา 2 เท่า    ผิวกระจกแข็ง
แรงขึ�น 10%
ทนการยึดหยุ่นได้ดี 
กับการติดตั�งที�ทนต่อความร้อนได้ดี
เมื� อกระจกแตกจะคล้ายกระจกธรรมดา

การ ใช้ ง าน  :

พื�นทางเดินกระจก
หลังคากระจก Skylight 
งานติดตั�งแบบ Spider
ผนังอาคารสูง , ราวกันตก
ขั�นบันได้ (ลูกบันได)
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      การออกแบบ  ที�ต้องการความใส ของ
กระจกเป�นพิเศษ   เพื� อที�เวลามอง จะได้มอง
เห็นวัตถุ สิ�งของ ที�อยู่หลังกระจก ได้อย่าง สี
ไม่ผิดเพี�ยนไปจากของจริง เหล่านัก
ออกแบบ จึงเลือกใช้กระจกชนิดพิเศษ ที�ชื�อ
ว่า กระจก  Low-iron  ซึ�งเป�นกระจกที�
สามารถตอบโจทย์ เรื�องการถ่ายทอดสี ที�มี
ความเที�ยงตรงสูง มากกว่า กระจกใสทั�วไป   
เพราะกระจกใสทั�วๆไป   เวลามองผ่าน
กระจกนั�น   ก็จะมีโอกาสที�จะทําให้ ของที�มอง
เห็นสีเพี�ยนได้  (เนื� องจากกระจกใสทั�วไป สีจะ
อมเขียว ยิ�งความหนามากขึ�นเท่าไหร่ กระจก
ก็จะอมสีเขียวมากขึ�นเท่านั�น)

กระจกใสพเิศษ
LOW – IRON

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

 กระจกใสพิเศษเกิดจากขบวนการผลิต โดย
การลดสาร Iron Oxide   ในวัตถุดิบที�ใช้ใน
การผลิตกระจก  ทําให้ความเขียวในเนื� อ
กระจกลดลง     ซึ�งโดยปกติแล้ว ความ
เขียวในเนื� อกระจกจะชัดเจนมากขึ�น  เมื� อ
กระจกมีความหนามากขึ�น จะสังเกตุเห็นได้
ชัดเจน โดยการมองดูจากด้านสันของ
กระจก

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

แสงส่องผ่านได้อย่างดี ดีกว่ากระจก
โฟลตใสปกติ
กระจกลามิเนตมีความใสแบบคริสตัล
ทําให้มองทะลุกระจกเห็นสิ�งข้างในได้
อย่างดีเยี�ยม ชัดเจน
สามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายรูป
แบบ ตามความต้องการในการใช้งาน 
 เช่น กระจกเทมเปอร์ กระจกฉนวน
ความร้อน 
สันกระจกเป�นสีขาวใส ไม่เหมือนกระจก
ชนิดอื� น

การ ใช้ ง าน  :

โครงสร้างผนังกระจกสูงขนาดใหญ่
เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้ทําใน
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
 เช่น ใช้ประกอบเป�นแผง โซล่าร์เซล  
โชว์รูมสินค้าที�ไม่ต้องการให้สีของ
สินค้าที�โชว์ เพี�ยน เช่น โชว์รูมกระเป�า
หลุยส์, โชว์รูมรถยนต์หรู , เครื�อง
ประดับ หรือสินค้าที�ต้องการความ
เที�ยงตรงของสี
ตู้โชว์ภาพวาดศิลปะ 
 งานเฟอร์นิเจอร์กระจก ที�ต้องการ
เน้นความใสของกระจกมากเป�นพิเศษ    
เช่น    ตู้โชว์เครื�องประดับ          
 เพชร – พลอย
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       โดยปกติแล้ว อาคาร ไม่ว่าจะมีขนาด
เล็กหรือใหญ่ ก็จาํเป�นจะต้องมีระบบปรับ
อากาศ ที�สามารถควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื�น ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
การควบคุมอุณหภูมิ โดยเครื�องปรับอากาศ
จาํเป�นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ�า ค่อนข้างมาก  
ดังนั�น หากต้องการที�จะลด การใช้พลังงาน
ไฟฟ�าของระบบปรับอากาศลงนั�น   สิ�งที�เรา
ต้องดาํเนินการก็คือ การลดภาระ ของเครื�อง
ปรับอากาศ ให้ตํ�าลงนั�นเอง    การใช้ กระจก
LOW-E เพื� อเป�นผนังอาคาร เป�นวิธีหนึ�ง ที�
สามารถลดภาระ เครื�องปรับอากาศของ
อาคารได้    ด้วยเหตุที�ว่า กระจกประเภทนี�
สามารถสะท้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ได้ และ
ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้ามาในตัวอาคาร นั�น
เอง  

กระจกแผ่รงัสตํี�า
LOW -E

วิ ธี ก า รผ ลิต  :

       กระจก low-e เป�นการนาํกระจกโฟลต  
มาเคลือบสารโลหะ(สปอตเตอร์ริ�ง) ลงบน
ผิวกระจก ซึ�งการเคลือบดังกล่าว มี 2 วิธี
คือ 

1. Soft coat (offline) เป�นการเคลือบ
ออกไซด์ของโลหะลงไปบนกระจกที�เย็นตัว
ลงแล้ว ลักษณะเป�นชั�นฟ�ล์มบางๆ เคลือบ
ทับอยู่บนผิวกระจก สะท้อนความร้อนได้ดี
แต่จะเป�นรอย ขูด ขีดได้ง่ายกว่า หรือถ้ามี
ฝุ�นจับ ประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนก็
จะลดลง ดังนั�น จึงเหมาะสาํหรับ นาํไปผลิต
เป�นกระจกลามิเนต หรือกระจกสูญญากาศ 

2. Hard coat (online) เป�นการเคลือบ
ออกไซด์โลหะ ในระหว่างกระบวนการ ผลิต
กระจก โดยจะเคลือบ ลงไปในขณะอุณหภูมิ
กระจกยังไม่เย็นตัวลง ออกไซด์ของโลหะก็
จะเคลือบลึก ลงไปในเนื� อกระจก ถึงกระจก
จะโดน ขูด ขีด ข่วนอย่างไรหรือมีฝุ�นละออง
หรือเจอ มลภาวะนอกอาคารก็ไม่มีผล กับ
ตัวเคลือบ สามารรถสัมผัส จับต้องได้ไม่
เป�นรอย สามารถใช้เป�น Single glaze
window ได้

คุณสมบั ติ แล ะ ลั กษณะ   :

ป�องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
ไม่ทําลายสภาพวะแวดล้อม
เป�นกระจกที�ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้า
มาในตัวอาคารมากกว่ากระจกสะท้อน
แสง

การ ใช้ ง าน  :

เหมาะกับผนังภายนอกอาคาร,
โรงแรม
อาคารพาณิชย์, บ้านพักอาศัย 
อาคารผู้โดยสารในสนามบิน 
โรงพยาบาล 
อุตสาหกรรมเครื�องเย็นที�ต้องการโชว์
ผลิตภัณฑ์     เช่น ตู้แช่เครื�องดื� ม
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Line Offical Account 

http://www.vmcsafetyglass.com
https://www.facebook.com/vmcsafetyglass


