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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
กระจกฉนวน 

1.  ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมเฉพาะกระจกฉนวน  

 

2.  บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ให้เป็นไปตาม มอก. 880 และดังต่อไปน้ี 

2.1 กระจกฉนวน (sealed insulating glass) หมายถึง กระจกต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไปขนานกันแบบแบนเรียบ มีวัสดุ
ผนึกคั่นระหว่างช้ันรอยขอบกระจกเพ่ือกันอากาศเข้าออก อาจบรรจุอากาศแห้งความดันปกติ หรือก๊าซเฉื่อย 
เช่น อาร์กอน (argon) หรือคริปทอน (krypton) ให้อยู่ในช่องว่างระหว่างช้ัน เพ่ือเพ่ิมความเป็นฉนวน 

2.2 ความหนารวม (total thickness) หมายถึง ผลรวมของความหนาของกระจก และความหนาของช่องว่าง
ระหว่างช้ัน 

2.3 วัสดุผนึกคั่นระหว่างช้ัน (sealed material) หมายถึง วัสดุที่ใช้ผนึกและคั่นระหว่างกระจกเพ่ือให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างช้ันกระจก ยึดกระจกให้ติดกัน  
  

3.  ชั้นคุณภาพ และสัญลักษณ์ 
3.1 กระจกฉนวน แบ่งตามลักษณะความคงทนต่อภาวะเร่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ คือ 

3.1.1 ช้ันคุณภาพ I เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อภาวะเร่งได้ดีมาก ใช้สัญลักษณ์ IG I 
3.1.2 ช้ันคุณภาพ II เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อภาวะเร่งได้ดี ใช้สัญลักษณ์ IG II 
3.1.3 ช้ันคุณภาพ III เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อภาวะเร่งได้ดีพอสมควร ใช้สัญลักษณ์ IG III 
หมายเหตุ IG  หมายถึง กระจกฉนวน 
 

4.  ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
4.1 ขนาด 

4.1.1 ความหนารวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 
การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.1 

 
 
 
 
 



มอก. 1231–25XX 
 

-2- 
 

ตารางที ่1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนารวมของกระจกฉนวน 
(ข้อ 4.1) 

                                    หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
ความหนารวม เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

 < 17 ± 1.0 
17 ถึง < 22 ± 1.5 

≥ 22  ± 2.0 
 

4.1.2 ความกว้างและความยาว 
ความกว้างและความยาว และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ที่ฉลาก และเป็นไปตาม
ตารางที่ 2 
การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.2 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของกระจกฉนวน 

(ข้อ 4.2) 
 
                                                                                           หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ความกว้างและความยาว เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
< 1 000 ± 2 

1 000 ถึง  < 2 000 + 2 
- 3 

≥ 2 000  ± 3 
 
 

5.  คุณลักษณะท่ีต้องการ 
5.1 ลักษณะทั่วไป 
 กระจกฉนวนต้องไม่มีตําหนิ และหากมีตําหนิ ให้เป็นไปตามตารางที่ 3 
 การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2 และข้อ 9.3 
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ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของกระจกฉนวน 
(ข้อ 5.1) 

รายการ ชนิดของตําหน ิ เกณฑ์ที่กําหนด วิธีทดสอบตาม 
1 ตําหนิที่รอยประสาน 

 
รอยประสานปิดผนึกอย่างเรียบร้อย ไม่มีรอยประสานที่ไม่
เต็ม วัสดุผนึกคั่นที่ขอบต้องไม่ล้น และไม่มตีามด  

ข้อ 9.2 
2 สิ่งแปลกปลอมท่ีเกิด

ระหว่างช้ันกระจก  ต้องไม่มีในระหว่างช้ันของกระจก  

3 ราน เมื่อตรวจพินิจต้องไม่พบ 
4 ความมัวและรอยขูดขีด 

 เมื่อตรวจพินิจต้องไม่พบ 

5 ตําหนิที่ขอบ 
 

อาจมีได้เฉพาะท่ีขอบและมมุโดยความกว้างหรือความยาว
ของตําหนิที่ขอบต้องน้อยกว่าความหนาของกระจก ข้อ 9.3 

 
5.2  การเหลื่อมของแผ่น  

การเหลื่อมของแผ่นถ้ามี ค่ามากที่สุดของแผ่นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 4 
การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4 
 
 

ตารางที ่4 ค่าการเหลื่อมของแผ่นกระจกฉนวน 
(ข้อ 5.2) 

 
          หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ความยาวของด้านแผ่นกระจกที่ต้ังฉากกับ
แนวขอบกระจกฉนวนที่มีการเหลื่อม การเหลื่อมของแผ่น 

< 1 000 2.0 
1 000 ถึง < 2 000 3.0 
2 000 ถึง < 4 000 4.0 

≥ 4 000  6.0 
หมายเหตุ    ในกรณีที่ต้องการให้เกิดการเหลื่อมของแผ่นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน (step unit)                

การเหลื่อมของแผ่นของกระจกฉนวนอาจขึ้นอยู่กับเง่ือนไขระหว่างผู้ทํากับผู้ซื้อ 
5.3  จุดนํ้าค้าง (dew point) 

จุดนํ้าค้างของอากาศในช่องว่างระหว่างช้ันของกระจกฉนวนต้องตํ่ากว่า -35 oC เมื่อทดสอบตาม           
ข้อ 9.5 แล้ว ต้องไม่มีไอนํ้าจับเป็นฝ้าที่ผิวภายในช่องว่างระหว่างช้ันของกระจกฉนวนแต่ละช้ัน 

5.4  ความคงทนต่อภาวะเร่ง (accelerated durability) 
เมื่อนํากระจกฉนวนไปทดสอบความคงทนต่อภาวะเร่งตามข้อ 9.4 โดยใช้ระยะเวลาตามท่ีกําหนดใน
ตารางที่ 5 และทดสอบจุดนํ้าค้างตามข้อ 9.5 แล้ว ต้องไม่มีไอนํ้าจับเป็นฝ้าที่ผิวภายในช่องว่างระหว่างช้ัน
ของกระจกฉนวนแต่ละช้ัน 
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ตารางที ่5 ระยะเวลาภายใต้ภาวะเร่ง 
(ข้อ 5.4 ข้อ 9.6.3.1 และข้อ 9.6.3.2) 

 

สภาวะเร่ง ระยะเวลาภายใต้สภาวะเร่ง 
IG I IG II IG III 

ความช้ืนและแสง 42 d 14 d 7 d 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 72 รอบ 24 รอบ 12 รอบ 

 
5.5 ความเข้งแรงของวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ (edge seal strength)   

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.7 แล้ว ต้องไม่พบรอยแยกระหว่างกระจกฉนวนกับวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ หรือรอยแยก
ในวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ในระยะเวลางการทดสอบแรงดึงภายใต้เส้น AOB (ดูรูปที่ 2 
ประกอบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

1) รอยแยกระหว่างกระจกและวัสดุคั่นกลาง 
2) รอยแยกในวัสดุคั่นกลาง 

รูปที ่1 ตัวอย่างรอยแยกของช้ินงาน 
(ข้อ 5.5 และขอ้ 9.7.3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธร์ะหว่างความเค้นกับความเครียดภายใต้พืน้ที่ AOB ของชิ้นงานทดสอบ 

(ข้อ 5.5) 

1 1 

2 
2 

A 

B 

ความเค้น 
(MPa)

ความเครียด 
(%)0 50 

0.5 
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6.  การบรรจุ 
6.1 ให้บรรจุกระจกฉนวนในภาชนะบรรจุที่ป้องกันความเสียหายจากการขนส่งและการเก็บรักษา 
 

7.  เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ที่กระจกฉนวนทุกแผ่นอย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ติดแน่นและถาวร 
(1)    ช้ันคุณภาพและความหนารวม 
(2) ช่ือผู้ทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7.2 ที่ภาชนะบรรจุกระจกฉนวนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปน้ีให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ติดแน่นและถาวรi 

 (1)  คําว่า “กระจกฉนวน” 
 (2)  ช้ันคุณภาพ สัญลักษณ์ และความหนารวม 
 (3)  ขนาด (ความกว้าง X ความยาว) เป็นมิลลิเมตร 
 (4)  จํานวน เป็นแผ่น 
 (5)  มวลสุทธิ เป็นกิโลกรัม 
 (6)  เดือน ปีที่ทํา หรือรหัสรุ่นที่ทํา 
 (7)  ช่ือผู้ทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
 (8)  ประเทศที่ทํา 
 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 
 

8.  การชักตวัอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก 

 
9.  การทดสอบ 

9.1 ขนาด 
9.1.1 ความหนารวม 

9.1.1.1 เครื่องมือ 
ไมโครมิเตอร์ที่มีความละเอียด 0.01 mm  

9.1.1.2 วิธีทดสอบ 
วัดความหนาของตัวอย่าง ที่จุดตัดระหว่างเส้นทแยงมุมกับเส้นขนานกับขอบ และห่างจากขอบไม่
น้อยกว่า 15 mm รวม 4 ตําแหน่ง สําหรับกระจกฉนวนที่มีลายให้วัดส่วนนูนที่สุดของลายใกล้
บริเวณจุดตัด 

9.1.1.3 รายงานความหนารวมทุกค่า โดยมีทศนิยม 1 ตําแหน่ง เป็นมิลลิเมตร(mm) 
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9.1.2 ความกว้างและความยาว 
9.1.2.1 เครื่องมือ 

ตลับเมตรที่มีความละเอียด 1 mm  
9.1.2.2 วิธีทดสอบ 

วัดความกว้างและความยาวทุกด้านตามแนวที่ขนาน และห่างจากขอบกระจกไม่เกิน 50 mm  
9.1.2.3 การรายงานผล 

รายงานความกว้างและความยาวทุกค่า เป็นมิลลิเมตร (mm) 
9.2 ตําหนิที่รอยประสาน สิ่งแปลกปลอมท่ีเกิดระหว่างช้ันกระจก ราน ความมัวและรอยขีดข่วน 
9.2.1 เครื่องมือ 

ผนังดําที่มีแหล่งกําเนิดแสงคูลไวท์ (cool white) ที่มีความสว่างอย่างสมํ่าเสมอในช่วง 600 lx ถึง       
1 000 lx บนระนาบของกระจกท่ีทดสอบ 

9.2.2  วิธีทดสอบ   
นํากระจกตัวอย่างวางห่างจากผนังดํา 1 000mm ให้กระจกตัวอย่างกับผู้ทดสอบห่างกันประมาณ    1 
000 mm (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) แล้วตรวจพินิจ 
 

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปที่ 3 การทดสอบหาลักษณะท่ัวไป 
(ข้อ 9.2.2) 

9.3 ตําหนิที่ขอบ 
9.3.1 เครื่องมือ 

บรรทัดเหล็กสนัตรงทีมีความละเอียด 0.5 mm  
9.3.2 วิธีทดสอบ 

ใช้บรรทัดเหลก็สันตรงวัดขนาดตําหนิที่ขอบ ได้แก่ รอยบ่ินและส่วนย่ืน รอยกะเทาะ รอยแหว่งที่มุม
และส่วนย่ืนทีมุ่ม และรอยเฉอืนที่ไม่ตรง (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 
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(ก)  รอยบ่ินและสว่นย่ืน          (ข) รอยกะเทาะ 

 

                      
แน

วตั
ด

แน
วตั

ด

รอยเฉือน (แบบแฉลบออก) รอยเฉือน (แบบแฉลบเข้า)

ความหนากระจก

 
(ค) รอยแหว่งที่มุมและส่วนย่ืนทีมุ่ม                   (ง) รอยเฉือนที่ไม่ตรง 

รูปที่ 4 ตําหนทิี่ขอบ 
(ข้อ 9.3) 

 
9.4  การเหลื่อมของแผ่น  

9.4.1 เครื่องมือ 
บรรทัดเหล็กสนัตรงที่มีความละเอียด 0.5 mm 

9.4.2 วิธีทดสอบ 
ใช้บรรทัดเหลก็สันตรงวัดความยาวของกระจกตัวอย่างจากขอบด้านในของกระจกตัวอย่างแผ่นหน่ึงถึง
ขอบดานนอกของกระจกตัวอย่างอีกแผ่นหน่ึง (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) โดยให้วัดทุกด้านที่มีการเหลื่อม  

 
 

รูปที ่5 การเหลื่อมของแผน่ 
(ข้อ 9.4) 
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9.4.3 การรายงานผล 
 รายงานการเหล่ือมของแผ่นทกุค่า เป็นมิลลิเมตร (mm) 

9.5  จุดนํ้าค้าง 
  9.5.1 เครื่องมือ 

ถังสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 50 mm x 100 mm x 150 mm ทําด้วยแผ่นทองแดงหนา 3 mm ภายใน
ถังติดต้ังเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิได้ละเอียด 1 oC ในช่วง -70 oC ถึง 30 oC  และที่ก่ึงกลางด้านหน้า
ของถังมีแผ่นทองแดงขัดเงาหนา 3 mm ขนาดประมาณ 50 mm x 60 mm ติดอยู่ (ดูรูปที่ 6 ประกอบ) 
 

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปที่ 6 เครื่องทดสอบจุดน้ําค้าง 
(ข้อ 9.5.1) 

 
 9.5.2 สารเคมี 

ตัวทําละลายอินทรีย์ที่มีจุดแข็งตัวตํ่ากว่า -35 oC เช่น แอซีโทน (acetone) เอทานอล (ethanol) หรือตัว
ทําละลายอินทรีย์อ่ืนที่มีสมบัติคล้ายคลึงกัน และต้องเป็นตัวทําละลายที่ไม่มีผลต่อกาวกันรั่วที่ใช้ 

9.5.3 วิธีทดสอบ 
    9.5.3.1   เก็บกระจกตัวอย่างไว้ในห้องทดสอบ ที่มีอุฒหภูมิ (27 ± 2) oC ความช้ืนสัมพัทธ์ (50 ± 5) % เป็น

เวลาอย่างน้อย 24 h ก่อนทดสอบ 
9.5.3.2   เทตัวทําละลายอินทรีย์ลงในถังให้ระดับของตัวทําละลายอินทรีย์สูงกว่าขอบบนของแผ่นทองแดงขัด

เงา   ค่อย ๆ เติมนํ้าแข็งแห้งก้อนเล็กๆ พร้อมกับกวนจนกระทั่งอุณหภูมิของตัวทําละลายในถัง
เท่ากับ (-35 ± 2) oC และรักษาอุณหภูมิน้ีไว้ตลอดการทดสอบ 

    9.5.3.3   เช็ดกระจกตัวอย่างด้วยผ้าให้สะอาด 
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    9.5.3.4   ทาตัวอย่างด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ให้ทั่วแผ่นทองแดงขัดเงา ต้ังตัวอย่างให้บริเวณก่ึงกลางตัวอย่าง 
แนบติดกับแผ่นทองแดงขัดเงาแล้วปล่อยไว้ที่ตําแหน่งน้ีตามระยะเวลาทดสอบที่กําหนดในตารางที่ 6 

    9.5.3.5   เมื่อครบกําหนดระยะเวลาทดสอบตามที่กําหนดในตารางที่ 6 แล้ว เช็ดไอนํ้าที่จับเป็นฝ้าบนผิวนอก
กระจกตัวอย่างให้หมดทันที หลังจากแยกกระจกตัวอย่างออกจากแผ่นทองแดงขัดเงา ตรวจพินิจผิว
ภายในของกระจกตัวอย่างทันที ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 500 lx 
 

ตารางที ่6 ระยะเวลาทดสอบจุดน้ําค้าง 
(ข้อ 9.5.3.4 และข้อ 9.5.3.5) 

 
ความหนาของแผ่นกระจกตัวอย่างด้านที่

สัมผสักับตัวทําละลายอินทรีย์ 
(mm) 

ระยะเวลาทดสอบ 
(min) 

3 3 
5 4 
6 5 
8 7 

≥ 10  10 
 
9.6  ความคงทนต่อภาวะเร่ง 
  9.6.1 เครื่องมือ 
    9.6.1.1   ตู้อบ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (55 ± 3) oC และควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ได้ไม่น้อยกว่า 95 % มี

อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการทดสอบ ภายในมีแผงหลอดอัลตราไวโอเลต กําลังไฟฟ้า 
40 w และความยาวคลื่นแสงในช่วง 300 nm ถึง 400 nm ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
 

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปที ่7 แผงหลอดอัลตราไวโอเลตและการติดต้ังกระจกตัวอย่าง 
(ข้อ 9.6.1.1 และข้อ 9.6.3.1) 
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    9.6.1.2   ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (-20 ± 3) oC และ (50 ± 3) oC และมีอุปกรณ์บันทึก

อุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 
  9.6.2  การเตรียมกระจกตัวอย่าง 

 เก็บกระจกตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนทดสอบ 
  9.6.3 วิธีทดสอบ 

 ให้ทดสอบในภาวะต่าง ๆ ตามลําดับดังน้ี 
9.6.3.1    ความช้ืนและแสง 

ต้ังกระจกตัวอย่างให้ผิวหน้ากระจกตัวอย่างที่หันรับแสงอัลตราไวโอเลตห่างจากแนวศูนย์กลางของ
หลอดอัลตราไวโอเลต (50 ± 3) mm (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) ในตู้อบที่อุณหภูมิ (55 ± 3) oC และ
ความช้ืนสัมพัทธ์ ไม่น้อยกว่า 95 % ปล่อยไว้ในภาวะเร่งระยะเวลาตามที่กําหนดในตารางที่ 5 แล้ว
นําไปทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

    9.6.3.2    การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
วางกระจกตัวอย่างที่ได้ทดสอบด้วยความช้ืนและแสงตามข้อ 9.6.3.1 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่
อุณหภูมิห้อง ลดอุณหภูมิลงจนถึง (-20 ± 3) oC ภายในเวลา 1 h และรักษาไว้ที่อุณหภูมิน้ีนาน 1 h 
จากน้ันเร่งอุณหภูมิขึ้นจนถึง (50 ± 3) oC ภายในเวลา 2 h และรักษาไว้ที่อุณหภูมิน้ีนาน 1 h 
จากน้ันลดอุณหภูมิลงให้เท่ากับอุณหภูมิเริ่มต้น รวมเวลาทั้งหมด 6 h ถือเป็น 1 รอบ (ดูรูปที่ 8 
ประกอบ) ให้ทดสอบจนครบจํานวนรอบตามท่ีกําหนดในตารางที่ 5 แล้วรีบนําตัวอย่างไปทดสอบจุด
นํ้าค้างตามข้อ 9.5.3 ทันที 
 

                 

 
 

รูปที ่8 การทดสอบการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิ 
(ข้อ 9.6.3.2) 
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9.7   ความแข็งแรงของวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ   
  9.7.1 เครื่องทดสอบ 

เครื่องทดสอบแรงดึงที่มีอุปกรณ์สําหรับวัดระยะยืดของช้ินงาน (extensometer) 
  9.7.2 การเตรียมตัวอย่าง  

เตรียมตัวอย่างตามรูปที่ 9 สําหรับตัวอย่างที่ใช้วัสดุผนึกคั่นเป็นพอลิเมอร์ และเตรียมตัวอย่างตามรูปที่ 
10 สําหรับตัวอย่างที่ใช้ขอบกันรั่วโลหะ (metallic edge seal) และเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ    
(27±2) oC ความช้ืนสัมพัทธ์ (50±5) % เป็นระยะเวลา 21 d เพ่ือให้เกิดการคงรูปเบ้ืองต้น (initial 
curing) ก่อนนําไปทดสอบต่อไป 
 

 
 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
รูปที่ 9 การเตรียมตัวอย่างในกรณีที่ใช้ผนกึคั่นเป็นพอลเิมอร์ 

(ข้อ 9.7.2) 
 

 
 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
รูปที่ 10 การเตรียมกระจกตัวอย่างที่ใช้วัสดุผนึกคัน่ทีข่อบเปน็โลหะ 

(ข้อ 9.7.2) 
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  9.7.3 การทดสอบแรงดึง 
 นํากระจกตัวอย่างจากข้อ 9.7.2 มาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ (25 ± 2) oC ความช้ืนสัมพัทธ์ (50 ± 5) % เป็น

ระยะเวลา 24 h ถึง 48 h ก่อนเริ่มการทดสอบแรงดึง ในกรณีที่กระจกตัวอย่างใช้กาวกันรั่วเป็นพอลิ
เมอร์ ให้ทดสอบแรงดึงโดยใช้อัตราการยืดดึง (5±0.25) mm/min และกรณีที่กระจกตัวอย่างใช้วัสดุ
ผนึกคั่นที่ขอบเป็นโลหะl ให้จับตัวอย่างดังรูปที่ 11 และทดสอบแรงดึงโดยใช้อัตราการยืดดึง 
(12.5±0.5) mm/min  

9.7.4 การรายงานผล 
รายงานค่าความเค้นและความเครียด ณ ตําแหน่งที่พบรอยแยกระหว่างกระจกฉนวนและวัสดุผนึกคั่นที่
ขอบ หรือรอยแยกในวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ (ดูรูปที่ 11 ประกอบ)  

 

   
 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
รูปที่ 11 การทดสอบแรงดึงกรณีที่วัสดุผนึกคั่นที่ขอบเป็นโลหะ                                            

(ข้อ 9.7.3) 
 
  9.7.4 การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ 

นํากระจกตัวอย่างที่ผ่านการคงรูปเบ้ืองต้นจากข้อ 9.7.2 ไว้ที่อุณหภูมิ (25±2) oC และความช้ืนสัมพัทธ์ 
(50±5) % เป็นระยะเวลา 7 d ก่อนการทดสอบดังรายการต่อไปนี้ โดยแต่ละการทดสอบใช้ช้ินทดสอบ
จํานวน 7 ช้ิน   

9.7.4.1 ทดสอบแรงดึงของช้ินงานก่อนทําการเร่งภาวะ  
9.7.4.2 การอบด้วยความร้อน (heat exposure) 

วางช้ินทดสอบในเตาอบที่มีอุณหภูมิ (60±2) oC เป็นเวลา (168±5) h จากน้ันนําช้ินทดสอบไป
ทดสอบแรงดึง 
 

 



มอก. 1231–25XX 
 

-13- 
 

9.7.4.3 การแช่นํ้า (water immersion) 
แช่ช้ินทดสอบในนํ้ากลั่น หรือนํ้าขจัดไอออนแล้ว (deionized water) ปริมาณ 1 L ถึง 2 L ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา (168±5) h แล้วนําช้ินทดสอบไปทดสอบแรงดึง 

9.7.4.4 การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet exposure)  
ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตต้ังฉากกับช้ินทดสอบ (ดูรูปที่ 12 ประกอบ) เป็นระยะเวลา (96±4) h ด้วย
ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต อยู่ในช่วง 40±5 W/m2 ตาม ISO 9050 โดยความสูงในการฉายรังสี
ต้องปรับให้รังสีฉายครอบคลุมช้ินทดสอบทั้งหมด แล้วนําช้ินทดสอบไปทดสอบแรงดึง   
 

 

กระจกใส

ผิวเคลือบ

รังสีอัลตราไวโอเลต

 
 
 

รูปที่ 12 การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตบนชิ้นทดสอบ 
(ข้อ 9.7.4.4) 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 8.1) 
ก.1  รุ่น ในที่น้ี หมายถึง กระจกฉนวน ช้ันคุณภาพ ความหนารวมเดียวกัน และจํานวนช้ันเท่ากัน ทําจากวัสดุ

อย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
ก.2  การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปน้ี หรืออาจใช้แผนการชัก

ตัวอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้ 
  ก.2.1  การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และเคร่ืองหมายและฉลาก 
     ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจํานวน 2 หน่วยภาชนะบรรจุ ตรวจสอบเคร่ืองหมายและ

ฉลากที่ภาชนะบรรจุ แล้วชักตัวอย่างจากแต่ละภาชนะบรรจุอย่างน้อยภาชนะบรรจุละ 2 แผ่น ให้ได้
ตัวอย่างรวมอย่างน้อย 5 แผ่น เพ่ือทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และเคร่ืองหมายและฉลาก 

     ก.2.1.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 5.1 และ ข้อ 7. จึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

หมายเหตุ การตรวจสอบการบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลากให้ทดสอบที่โรงงานผู้ทํา 
ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบการเหลื่อมของแผ่น  

    ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากกระจกฉนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในเร่ืองขนาดและลักษณะทั่วไป 
แล้วจํานวน 3 แผ่น 

    ก.2.2.2  ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 จึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบจุดนํ้าค้าง  
    ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในเรื่องขนาดและลักษณะทั่วไปแล้ว

จํานวน 2 แผ่น หรือทําตัวอย่างจากกระจกฉนวนรุ่นเดียวกันขนาดประมาณ 350 mm x 500 mm 
จํานวน 2 แผ่น  

    ก.2.3.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.3 จึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความคงทนต่อภาวะเร่ง 
    ก.2.4.1 ให้ทําตัวอย่างจากกระจกฉนวนรุ่นเดียวกัน ขนาดประมาณ 200 mm x 200 mm 

    จํานวน 6 แผ่น  
ก.2.4.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.4 จึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความแข็แรงของวัสดุผนึกคั่นที่ขอบ   
ก.2.5.1 ให้ทําตัวอย่างจากกระจกฉนวนรุ่นเดียวกัน โดยเตรียมตัวอย่างดังรูปที่ 9 หรือรูปที่10 จํานวน 28 แผ่น  
ก.2.5.2 ตัวอย่างทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 ทุกแผ่น จึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
หมายเหตุ   ในกรณีที่กระจกฉนวนมีวัสดุผนึกคั่นที่ขอบเป็นพิลิเมอร์ชนิดพอลิซัลไฟด์ ให้ยกเว้นการทดสอบการ

ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในข้อ 9.7.4.4 
ก.3  เกณฑ์ตัดสิน 

ตัวอย่างกระจกฉนวนต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 และข้อ ก.2.5.2 
ทุกข้อจึงจะถือว่ากระจกฉนวนรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

---------------------------------------- 


