เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๑๒ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๙๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกแว่นตา : แก้ว
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลนส์แว่นตา เล่ม ๓ ข้อกําหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกแว่นตา : แก้ว มาตรฐานเลขที่
มอก. 611 - 2529
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๐๒๘
(พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติม าตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกแว่นตา : แก้ว ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๙
และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลนส์แว่นตา เล่ม ๓ ข้อกําหนดของเลนส์
โพรเกรสซิฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 611 เล่ม 3 - 2559 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เลนสแวนตา
เลม 3 ขอกําหนดของเลนสโพรเกรสซิฟ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสมบัติทางแสง และสมบัติทางทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตของ
เลนสโพรเกรสซิฟ

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตาม มอก. 611 เลม 1 มอก 611 เลม 2
และดังตอไปนี้
2.1 เลนสโพรเกรสซิฟ (progressive addition lens) ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เลนส” หมายถึง เลนส
หลายโฟกัสที่มีการเพิ่มของกําลังอยางตอเนื่องจากสวนดูระยะไกลไปถึงสวนดูระยะใกลโดยไมมีรอยตอ
2.2 ดานโพรเกรสซิฟ (progressive side) หมายถึง ดานที่ความโคงของเลนสเปลี่ยนแปลงบนผิวเลนส

3. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อนของเลนสเปนดังนี้
3.1 เสนผานศูนยกลางของเลนสตองเปนไปตามคาที่ระบุไวที่ฉลากโดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนดังนี้
3.1.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนของเสนผานศูนยกลางที่วัดไดจริง
dn  1 mm  de  dn  2 mm
เมื่อ dn คือ เสนผานศูนยกลางระบุ หนวยเปนมิลลิเมตร
de คือ เสนผานศูนยกลางที่วัดไดจริง หนวยเปนมิลลิเมตร
3.1.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของเสนผานศูนยกลางของพื้นที่ที่ใชงานจริง
du  dn  2 mm
เมื่อ du คือ เสนผานศูนยกลางของพื้นที่ที่ใชงานจริง หนวยเปนมิลลิเมตร
dn คือ เสนผานศูนยกลางระบุ หนวยเปนมิลลิเมตร
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.2.1
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3.2 ความหนา
ความหนาตองเปนไปตามคาที่ระบุไวที่ฉลากโดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน  0.3 mm
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.2.2

4. วัสดุ
4.1 เลนส ตองทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดอาการแพ หรือเปนพิษตอผูสวมใสในการใชงานตามปกติ
ใหผูทําแสดงผลการวิเคราะหหรือเอกสารรับรองคุณภาพที่เกี่ยวของ

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทั่วไป การลุกไหม ความแข็งแรงทางกล และความสงผานของแสง ตองเปนไปตาม มอก. 611 เลม 1
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 611 เลม 1
5.2 สมบัติทางแสง
5.2.1 กําลังของสวนดูระยะไกล (distance portion) โดยใชกําลังดานหลังเปนหลัก
5.2.1.1 กําลังสัมบูรณบนแกนอางอิงหลัก (principal meridian; A) และกําลังสัมบูรณของเลนสสายตาเอียง
(cylindrical power; B)
ตองเปนไปตามคาที่ระบุไวที่ฉลากโดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามที่กําหนดในตารางที่ 1
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3.3
ตารางที่ 1 เกณฑความคลาดเคลื่อนของกําลังสัมบูรณบนแกนอางอิงหลัก และกําลังสัมบูรณของเลนสสายตาเอียง
(ขอ 5.2.1.1)
หนวยเปนไดออปเตอร
กําลังสัมบูรณของ
แกนหลักที่มีคาสูงสุด
(power of principal
meridian with higher
absolute focal power)
 0.00 และ  6.00
 6.00 และ  9.00
 9.00 และ  12.00
 12.00 และ  20.00
 20.00

เกณฑความคลาด
เคลื่อนของกําลัง
สัมบูรณบนแกน
อางอิงหลัก
A (Sph.)
 0.12
 0.18
 0.18
 0.25
 0.37

เกณฑความคลาดเคลื่อนของกําลังสัมบูรณของเลนสสายตาเอียง
B (Cyl.)
 0.00 และ  0.75
 0.12
 0.18
 0.18
 0.18
 0.25
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 0.75 และ  4.00  4.00 และ  6.00
 0.18
 0.18
 0.18
 0.25
 0.25

 0.18
 0.18
 0.25
 0.25
 0.37

 6.00
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.37
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5.2.1.2

ทิศทางของแกนทรงกระบอก (cylindrical axis)
ตองไมคลาดเคลื่อนจากตําแหนงที่กําหนดตามที่กําหนดในตารางที่ 2
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3.4
ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของทิศทางของแกนทรงกระบอก
(ขอ 5.2.1.2)

กําลังสายตาเอียง D
เกณฑความคลาดเคลื่อนบนแกน 

 0.50
7

 0.50 และ  0.75
5

 0.75 และ  1.50
3

 1.50
2

5.2.2 กําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลากโดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามที่กําหนดในตารางที่ 3
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3.5
ตารางที่ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของกําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล
(ขอ 5.2.2)
หนวยเปนไดออปเตอร
 4.00
 0.12

กําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล
เกณฑความคลาดเคลื่อน

 4.00
 0.18

5.2.3 จุดศูนยกลางทางแสง (optical centration) และคากําลังปริซึม (prismatic power)
ที่จุดอางอิงของปริซึม คากําลังปริซึมและการทําปริซึมลดความหนาทั้งหมดตามใบสั่ง (ถามี) ตองเปนไป
ตามที่ระบุ โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามที่กําหนดในตารางที่ 4
ตัวอยางการคํานวณดูภาคผนวก ข.
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3.6
ตารางที่ 4 เกณฑความคลาดเคลื่อนของคากําลังปริซึม และการปรับตําแหนงฐานปริซึม
(ขอ 5.2.3 และขอ 5.2.4)
หนวยเปนปริซึมไดออปเตอร
คากําลังปริซึม
แนวนอน
แนวตั้ง
 0.00 และ  2.00
 (0.25  0.1  Smax)
 (0.25  0.05  Smax)
 2.00 และ  10.00
 (0.37  0.1  Smax)
 (0.37  0.05  Smax)
 10.00
 (0.50  0.1  Smax)
 (0.50  0.05  Smax)
หมายเหตุ Smax คือกําลังสัมบูรณในแกนเมอริเดียนที่มีคาสูงกวา หนวยเปนไดออปเตอร
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5.2.4 การปรับตําแหนงฐานปริซึม
เมื่อปรับแลวองคประกอบของความคลาดเคลื่อนของคากําลังปริซึมในแนวนอนและแนวตั้งตองเปนไป
ตามที่กําหนดในตารางที่ 4
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3.4

6. การบรรจุ
6.1 ใหหอหุมเลนสดวยวัสดุปองกันการขีดขวนบนผิวเลนสระหวางการจัดเก็บและขนสง และบรรจุในภาชนะ
บรรจุใหเรียบรอย

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุเลนสทุกหนวยอยางนอยตองมีเครื่องหมายแจงรายละเอียดใหเห็นไดงายและชัดเจนตาม
มอก. 611 เลม 1
7.2 ที่เลนสทุกชิ้น อยางนอยตองมีเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงายและชัดเจน
7.2.1 เครื่องหมายที่ตองแสดงอยางถาวร
(1) จุดอางอิง 2 จุดหางกัน 34 mm ระยะหางจากพื้นราบในแนวตั้งเทากันโดยผานจุดที่ประกอบ
(fitting point) หรือจุดปริซึมอางอิง
(2) กําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล เปนไดออปเตอร (D หรือ dpt)
(3) ชื่อผูทํา หรือผูจัดจําหนาย หรือชื่อรานคา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
7.2.2 เครื่องหมายที่ตองแสดงอยางไมถาวร
(1) แนวเสนอางอิง
(2) จุดอางอิงของสวนดูระยะไกล
(3) จุดอางอิงของสวนดูระยะใกล
(4) จุดประกอบ
(5) จุดปริซึมอางอิง

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 การเตรียมตัวอยาง
นําตัวอยางไปลางดวยน้ําสะอาด ซับใหแหงดวยผา (lint-free wiper sheet) แลวเช็ดดวยกระดาษเช็ดเลนส
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9.2 ขนาด
9.2.1 เสนผานศูนยกลางระบุ
ใชเครื่องวัดที่มีความละเอียด 0.1 mm วัดเสนผานศูนยกลางของเลนส และเสนผานศูนยกลางของพื้นที่ที่
ใชงานจริง
9.2.2 ความหนา
ใชเครื่องวัดที่มีความละเอียด 0.01 mm วัดความหนาที่จุดอางอิงของปริซึมระหวางผิวดานหนาเลนสกับ
ผิวดานตรงขาม
9.3 สมบัติทางแสง
9.3.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบโดยวัดที่อุณหภูมิ (23  5) ºC และแหลงกําเนิดแสงที่ความยาวคลื่นเทียบเทากับ เมอรคิวรี
อี-ไลน (mercury e-line) 546.37 nm หรือฮีเลียม ดี-ไลน (helium d-line) 587.56 nm กรณีมีขอโตแยงให
ใชเมอรคิวรี อี-ไลนเปนตัวตัดสิน
9.3.2 เครื่องมือ
เครื่องวัดกําลังเลนสหรือโฟไซมิเตอร (focimeter) ตาม ISO 8598
9.3.3 กําลังสัมบูรณบนแกนอางอิงหลัก และกําลังสัมบูรณของเลนสสายตาเอียง
วางผิวดานหลังของเลนสบนฐานรองรับเลนสของเครื่องวัดกําลังเลนส โดยใหจุดอางอิงสวนดูระยะไกล
อยูตรงกลาง วัดกําลังเลนส แลวตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของกําลังตามตารางที่ 1
9.3.4 ทิศทางของแกนทรงกระบอก และการปรับตําแหนงฐานปริซึม
ใหวัดทิศทางของแกนทรงกระบอก และการปรับตําแหนงฐานปริซึมโดยอาศัยเสนสมมติที่ลากผาน
จุ ด อ า งอิ ง ถาวรที่ ผู ทํ า กํ า หนดไว แล ว ตรวจสอบความคลาดเคลื่ อ นตามตารางที่ 2 และตารางที่ 4
ตามลําดับ
9.3.5 กําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล
9.3.5.1 ขอกําหนดของวิธีการวัด
วิ ธี ก ารวั ด กํ า ลั ง ส ว นเพิ่ ม ของส ว นดู ร ะยะใกล มี 2 วิ ธี ไ ด แ ก ก ารวั ด ผิ ว ด า นหน า และการวั ด ผิ ว
ดานหลัง โดยผิวดานที่วัดตองเปนดานโพรเกรสซิฟ (progressive side) เวนแตผูทําจะระบุไวเปน
อยางอื่น
9.3.5.2 การวัดผิวดานหนา
วางเลนสใหผิวดานหนาอยูบนฐานวัดของเครื่องวัดกําลังเลนส จัดตําแหนงจุดอางอิงของสวนดู
ระยะใกลที่กํา หนด วั ด กําลั งของสวนดูระยะใกล วางเลนสไ วในลัก ษณะเดิม แล วจัด ตํ าแหนง
จุดอางอิงของสวนดูระยะไกลที่กําหนด วัดกําลังของสวนดูระยะไกล
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คํานวณคากําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกลจากผลตางระหวางคากําลังของสวนดูระยะใกลกับคา
กําลังของสวนดูระยะไกล คากําลังของสวนดูระยะใกล และคากําลังของสวนดูระยะไกลอาจเปน
กํ า ลั ง ที่ วั ด โดยใช แ นวตั้ ง ที่ อ ยู ใ กล ที่ สุ ด กั บ แนวตั้ ง ในเครื่ อ งวั ด หรื อ กํ า ลั ง สายตาที่ เ ที ย บเท า
(spherical equivalent power)
9.3.5.3 การวัดผิวดานหลัง
วางเลนสใหผิวดานหลังอยูบนฐานวัดของเครื่องวัดกําลังเลนส จัดตําแหนงจุดอางอิงของสวนดู
ระยะใกลที่กํา หนด วัด กําลังของส วนดู ระยะใกล วางเลนส ไ วในลัก ษณะเดิม แล วจัด ตํ าแหนง
จุดอางอิงของสวนดูระยะไกลที่กําหนด วัดกําลังของสวนดูระยะไกล
คํานวณคากําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกลจากผลตางระหวางคากําลังของสวนดูระยะใกลกับคา
กําลังของสวนดูระยะไกล คากําลังของสวนดูระยะใกลและคากําลังของสวนดูระยะไกล อาจเปน
กําลังที่วัดโดยใชแนวตั้งที่อยูใกลที่สุดกับแนวตั้งในเครื่องวัด หรือกําลังสายตาที่เทียบเทา
9.3.6 จุดศูนยกลางทางแสง และคากําลังปริซึม
วางผิวดานหลังของเลนสบนฐานวัดของเครื่องวัดกําลังเลนส โดยใหเลนสอยูตรงกลางที่จุดอางอิงของ
ปริซึม วัดจุดศูนยกลางทางแสง และคากําลังปริซึม แลวตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจุดศูนยกลางทาง
แสง และคากําลังปริซึมตามตารางที่ 4 อาจใชอุปกรณทดกําลังปริซึม (prism compensating device) ตาม
คากําลังปริซึมโดยปรับตั้งฐานวัดดานตรงขาม (opposite base setting)
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง เลนสประเภท แบบ กลุม และสี เดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การลุกไหม ความแข็งแรงทางกล
ความสงผานของแสง การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากใหเปนไปตาม มอก. 611 เลม 1
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบเสนผานศูนยกลางของเลนส ความหนา กําลังของ
สวนดูระยะไกล กําลังสวนเพิ่มของสวนดูระยะใกล จุดศูนยกลางทางแสงและคากําลังปริซึม และการ
ปรับตําแหนงฐานปริซึม
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 10 คู
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 3.2 ขอ 5.2.1 ขอ 5.2.2 ขอ 5.2.3 และขอ 5.2.4 ทุก
รายการ จึงจะถือวาเลนสรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
เลนสตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑเลนสรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
ตัวอยางการคํานวณเกณฑความคลาดเคลือ่ นของคากําลังปริซึม
(ขอ 5.2.3)
ขอมูลเลนสประเภทโพรเกรสซิฟ
กําลังสายตาดูไกล  0.50/  2.50 axis 20 กําลังปริซึมไมเกิน 2.00 ปริซึมไดออปเตอร
การคํานวณ
กําลังหลักคือ  0.50 ไดออปเตอร และ  2.00 ไดออปเตอร
กําลังสัมบูรณในแกนเมอริเดียนที่มีคาสูงกวา (Smax) คือ 2.00 ไดออปเตอร
จากตารางที่ 4
เกณฑความคลาดเคลื่อนในแนวนอนที่คากําลังปริซึม 2.00 ปริซึมไดออปเตอร
=  (0.25  0.1  2.00)
=  0.45 ปริซึมไดออปเตอร
เกณฑความคลาดเคลื่อนในแนวตั้งที่คากําลังปริซึม 2.00 ปริซึมไดออปเตอร
=  (0.25  0.05  2.00)
=  0.35 ปริซึมไดออปเตอร
_______________________________
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