
โพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน  PRP Part 1 v. 1.4   ความรูเร่ืองเลนสโพรเกรสซีฟ  หนาที่  1  จาก  66  หนา 

เขียนโดย สมบูรณ เชาวนโกศล  ประธานบริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด 1

โพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน PRP 
Part 1 : ความรูเรื่องเลนสโพรเกรสซีฟ 

เขียนโดย สมบูรณ เชาวนโกศล ( โบบิ ) ผูเชี่ยวชาญดานการขายเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณ 

APCL 
 

บจ.แอดวานซโพรเกรสซีฟแอดดิชั่นเลนส 
494 อาคารเอราวัณแบงค็อก  ชั้น 4 ถนนเพลินจิต 

 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
apcthai@gmail.com 

 

                 
 
รานแวนท่ีตองการเขารวมอบรมโพรเกรสซีฟทวีคูณ กรุณาสอบถามรายละเอียดไดโดยตรงที่ : 
บจ.แอดวานซโพรเกรสซีฟแอดดิชั่นเลนส : ( 10:00 – 18:00 น. ) ทุกวัน 
เบอรโทรศัพท  :  02-251-0455-8 แฟกซ  02-251-0454 
E-mail : apcthai@gmail.com 
 

เลนสโพรเกรสซีฟไฮเอนดจากเยอรมัน  
ราคาขายปลีกคูละ 80,000 บาท 
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“ ถาเชื่อ ก็ทําไดทุกส่ิง ” 
 

 
 

สารบัญ                 หนาที่ 

เลนสโพรเกรสซฟีราคาแพงทั่วไป 
ราคาขายปลีกคูละ 40,000 บาท 

Rodenstock Progressiv AT 1.6 MR-8 ABBE 41 เน้ือเหนียวความคมชัดสงู สําหรับกรอบเจาะ 
ราคาขายปลีกคูละ 15,000 บาท 
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บทท่ี 1 คาพารามิเตอรมาตรฐานของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป   5 

บทท่ี 2 Inset ของเลนสโพรเกรสซีฟ มีผลตอพ้ืนท่ีโซนกลาง และโซนใกลอยางไร   7 
 

บทท่ี 3 ผลกระทบของ SPH. / CYL. / Addition บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป  12 
 
บทท่ี 4 เปรียบเทียบผลกระทบของ SPH. / CYL. / Addition และ Face Form Angle  26 
 ระหวางเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา  

กับ เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology Progressive Back Surface 
 

บทท่ี 5 เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology       37 
เหนือกวาเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา อยางไร 
 

บทท่ี 6 เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด Individual Free Form Technology   42 
 เหนือกวาเลนสโพรเกรสซีฟ Free Fom ราคาแพงทั่วไป อยางไร 
 
บทท่ี 7 การวัดคาพารามิเตอร CVD / PTA / FFA ของกรอบแวน     46 
 อยางถูกตอง รวดเร็ว แบบมืออาชีพ 
 เพ่ือประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology 
 และ เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Rodenstock Progressiv Life XS 1.6 MR-8 ABBE 41 Super HMC 
เนื้อเหนียวความคมชัดสูง สําหรับกรอบเจาะขนาดสูงกรอบตั้งแต 20 มิลลิเมตรขึ้นไป ท่ี Fitting Height 14 mm 

ราคาขายปลีกคูละ 15,000 บาท 
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บทนํา 

นับตั้งแต Owen Aves ไดคิดคนเลนสโพรเกรสซีฟคูแรกในป ค.ศ. 1907 เลนสโพรเกรสซีฟ ไดรับการ
พัฒนาใหปรับตัวไดงาย ใสสบายและ ชวยให Presbyopes มองเห็นชัดทุกระยะในเส้ียววินาทีอยางเปน
ธรรมชาติ ใกลเคียงกับการมองเห็นเมื่อครั้งยังหนุมสาวมากขึ้น ดวยเทคโนโลยี Individual Free Form 
Technology ท่ีใหอิสระในการเลือกกรอบแวน อยางท่ีไมเคยมีมากอน 

การตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตองอาศัยท้ังความรู  
ความชํานาญ เครื่องมือตรวจวัดท่ีทันสมัย และการเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟแตละโครงสราง ใหเหมาะสมกับ
ผูใชแตละคน ตามคาสายตา บุคลิก ขนาดกรอบแวน พฤติกรรม อุปนิสัย อาชีพ งานอดิเรก และ งบประมาณ 

รานแวนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ Presbyopes ดวยเลนสโพรเกรสซีฟคุณภาพสูง ท่ีใชงาน
ไดดีท่ีสุด รูสึกสบายที่สุด ดูดีท่ีสุด ยอมสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดแกลูกคาแตละราย แลวแนะนําญาติสนิท 
มิตรสหาย และ ผูใกลชิด ใหใชเลนสโพรเกรสซีฟคุณภาพสูง เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา จนกลายเปนโพรเกรสซีฟทวีคูณ 
ปละมากกวา 1,000 คู จากรานแวนเพียงรานเดียว 

หนังสือเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรตอเนื่อง โพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน PRP ของ หสน.
นําศิลปไทย มีท้ังหมด 4 คอรส สําหรับรานแวนในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท่ีตองการพัฒนาศักยภาพในการขาย
เลนสโพรเกรสซีฟใหไดมากกวาปละ 1,000 คู 

การอบรมมีเนื้อหาครอบคลุมความรูเรื่องเลนสโพรเกรสซีฟท่ัวไป , จุดเดน จุดดอย ขอจํากัด ของเลนส
โพรเกรสซีฟแตละรุน ท่ีมีจําหนาย หรือ พบเห็นไดบอยในประเทศไทย , การตรวจวัดสายตา ประกอบ การ
ปองกัน และแกไขปญหา เลนสโพรเกรสซีฟ , การตลาด การนําเสนอ และ การปดการขายเลนสโพรเกรสซีฟ
ระดับไฮเอนด หลายคูกับลูกคาแตละราย แบบมืออาชีพ 

ผูเขียนเชื่อวา หลักสูตรโพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน PRP จะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพ ในการ
ตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ใหกับรานแวนท่ัวประเทศ แลววันหนึ่ง เมืองไทยของเรา จะเปน
ศูนยกลางการตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด ท่ีดีท่ีสุดในโลก 

“ ถาเชื่อ ก็ทําไดทุกส่ิง ” 

14  ตุลาคม 2006 

สมบูรณ เชาวนโกศล ( โบบิ ) 
บริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด 
594/178 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

• โทร./SMS : 081-538-4200 , 02-641-6979 

• แฟกซ 02-641-7915  

• e-mail : apcoptik@yahoo.com  

www.apcthai.com 
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บทที่ 1 

คาพารามิเตอรมาตรฐานของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ถูกออกแบบมาใหรองรับคาพารามิเตอร 4 คา ดังตอไปน้ี 

 

หากคาพารามิเตอรไมตรงตามท่ีเลนสถูกออกแบบมา จะทําใหพ้ืนท่ีการใชงานแคบลง การบิดเบือน
ดานขางเพ่ิมขึ้น ปรับตัวยาก ใสไมสบาย และในหลายกรณี อาจสงผลรายแรงถึงขนาดไมสามารถใชงานไดเลย 

ความคลาดเคล่ือนของคาพารามิเตอร ในการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ใหพิจารณาตามความยาวคอริดอร 

• FFA คามาตรฐาน 5 องศา คลาดเคล่ือนได ไมเกิน + / - 2 องศา 
• CVD คามาตรฐาน 13 mm เกณฑพิจารณาขึ้นอยูกับความยาวคอริดอรของเลนสโพรเกรสซีฟแตละรุน 

o Short Corridor คา CVD 10 mm – 13 mm หากคา CVD เกิน 13 mm ระยะกลางจะใชไมไดเลย 
o Semi-Short Corridor คา CVD 13 mm – 14 mm เชน Discovery Xtra , Freedom 13 
o Medium Corridor คา CVD 13 – 15 mm เชน Discovery , Freedom 15 , Progressiv AT 
o Standard Corridor คา CVD 13 – 16 mm เชน Supra Pro , Hoyalux GP 
 

• PTA คามาตรฐาน 7 องศา คลาดเคล่ือนไดไมเกิน + / - 4 องศา 
• P.D. คามาตรฐาน 64 mm 

o P.D. นอยกวา 64 mm ประกอบคลาดเคล่ือนไปทางกวาง เปนผลดีกวาคลาดเคล่ือนไปทางแคบ 
o P.D. มากกวา 64 mm ประกอบคลาดเคล่ือนไปทางแคบ เปนผลดีกวาคลาดเคล่ือนไปทางกวาง 

ระยะหางจากกระจกตา ถึง 
เลนสแวนตา 13 mm 

( Cornea Vertex Distance 
เรียกชื่อยอวา CVD ) 

 

P.D. 64 mm 
R 32 mm / L 32 mm 

มุมกมเงย 7 องศา 
( Pantoscopic Tilt Angle  
เรียกชื่อยอวา PTA )  

 
หนาแวน 5 องศา 
( Face Form Angle  
เรียกชื่อยอวา FFA ) 
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ภาพแสดง Pantoscopic Tilt Angle ( PTA ) , Cornea Vertex Distance ( CVD ) , Face Form Angle ( FFA ) และ PD 

มาตรฐานของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น ในการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา จึงตองปรับแตงคาพารามิเตอรของกรอบแวน
ใหไดมาตรฐาน ปญหาคือผูประกอบการสวนใหญ ยังขาดความชํานาญในการวัดคาพารามิเตอร และ การ
ปรับแตงกรอบแวนใหไดคาพารามิเตอรตามท่ีเลนสถูกออกแบบมา 

 

วิธีการวัดคาพารามิเตอร มี 4 วิธี 

1. กะโดยประมาณดวยสายตา : วิธีนี้อาศัยความชํานาญ และความสามารถเฉพาะบุคคล มีขอดีคือสะดวก 
รวดเร็ว ไมตองลงทุนซื้อเคร่ืองมือ แตมีขอเสีย คือ ผิดพลาดไดงาย ถายทอดฝกสอนคนอ่ืนไดยาก 

2. วัดดวยไมพีดี คูกับแผนวัด FFA : วิธีนี้ ตองใชไมพีดีท่ีมีเสนวัดองศา PTA มีขอดีคือ สะดวก รวดเร็ว 
ลงทุนนอย ใหความแมนยําพอสมควร ถายทอดและฝกสอนคนอ่ืนไดงาย  

3. วัดดวยเครื่องมือพิเศษ Rodenstock Parameter Ruler : วิธีนี้ สะดวก รวดเร็ว แมนยํา ดูนาประทับใจ 
ถายทอดและฝกสอนคนอ่ืนไดงาย แตมีขอเสียคือตองลงทุนซื้อเคร่ืองมือหลายพันบาท 

4. วัดดวยเครื่องมือพิเศษ Rodenstock ImpressionIST : วิธีนี้ สะดวก รวดเร็ว แมนยํา สรางความ
ประทับใจไดอยางสูงสุด และสามารถบนัทึกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรสมบูรณแบบ แตมีขอเสียคือ
ตองลงทุนสูงถึง หนึ่งลานสองแสนบาท จึงเหมาะสําหรับรานแวนท่ีตองการขายเลนสโพรเกรสซีฟ
ระดับไฮเอนดใหกับลูกคารายเดียว คราวละหลายคู 

สําหรับเทคนิคการวัดคาพารามิเตอรของกรอบแวน วิธีท่ี 2 และ วิธีท่ี 3 จะอธบิายโดยละเอียดภายใน
เลมนี้ สวนวิธีท่ี 4 จะจัดอบรมพิเศษใหกับรานแวนท่ีสนใจซื้อเคร่ือง Rodenstock ImpressionIST เทานั้น 

 

 

 

 

Pantoscopic 
Tilt Angle  
( PTA ) 7° 

PD 64 mm 

 
Face Form 
Angle ( FFA ) 
5° 

CVD 
13 mm 
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บทที่ 2 

Inset ของเลนสโพรเกรสซีฟ 
มีผลตอพื้นที่โซนกลาง และ โซนใกล อยางไร 

 

Inset ของเลนสโพรเกรสซีฟ คือ ระยะหาง 
ระหวางจุดศูนยกลางมองไกล ถึง จุดศูนยกลางมอง
ใกล ซึ่งเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา สวนใหญ 
ท่ีเบอรสายตา Plano ADD 2.00D จะมี Inset 2.5 
mm เสมอ โดยออกแบบตามการเหลือบตาเขามา
อานหนังสือของคนสวนใหญ ท่ีมีคา P.D. มองไกล 
64 mm 

 
 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ท่ีออกแบบและผลิต ต้ังแตป 2000 สวนใหญ ออกแบบใหคา Inset แปร
ผันตามคาสายตาดูไกล และคาสายตาดูใกล โดยมีต้ังแต 45 – 120 Inset แตกตางกัน หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไป
วา 45 – 120 โครงสราง โดยยังคงออกแบบตามการเหลือบตาเขามาอานหนังสือของคนสวนใหญ ท่ีมีคา P.D. 
มองไกล 64 mm ( สําหรับคําอธิบายวาทําไมตองออกแบบใหคา Inset แปรผันตามคาสายตาดูไกล และ คา
สายตาดูใกล ผมจะเขียนอยางละเอยีดในหนังสือ โพรเกรสซีฟทวีคูณขั้นพ้ืนฐาน ตอไป ) 

 

 
 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา Semi – Finished Progressive Front Surface ท่ีออกแบบใหคา Inset 
แปรผันตามคาสายตาดูไกล และ คาสายตาดูใกล 45 – 120 โครงสราง เทาท่ีมีจําหนายในประเทศไทย ณ 
ปจจุบัน มี Discovery , Discovery Xtra , Hoyalux Summit Pro , Summit CD , Sola Percepta , SolaMax , 
Rodenstock Progressiv AT , Rodenstock Progressiv Life 2 , Rodenstock Progressiv Life XS , Nikon 
Presio – 16 , Nikon Presio – 14 , Nikon Presio i – 15 , Nikon Presio i – 13 และเลนสโพรเกรสซีฟราคา
แพงเทคโนโลยีเการุนหนึ่ง ท่ีไมสามารถเอยชื่อในท่ีนี้ได 
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ผูตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับมืออาชีพ จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง Inset 
เปนอยางดี พึงระลึกไวเสมอวา เลนสโพรเกรสซีฟท่ีไดรับการตรวจวัด / ประกอบ อยางถูกตอง เท่ียงตรงจาก
ผูเชี่ยวชาญ จะมีผลใหผูบริโภคไดรับประโยชนสูงสุดจาก Performance ท้ังหมดของเลนสโพรเกรสซีฟแตละรุน
อยางคุมคาเงินทุกบาททุกสตางค ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ผมไดรบัรูปญหาจากรานแวนท่ีตรวจวัด / 
ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับพรีเมี่ยมเทคโนโลยเีกา Semi-Finished Progressive Front Surface อยางขาด
ความเขาใจ เปนผลใหผูบริโภคสูญเงินเปลาคนละเปนหมื่นบาท กับแวนโพรเกรสซีฟ ท่ีไมสามารถใชงานไดจริง 

เพ่ือทําความเขาใจเรื่อง Inset ของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา Semi – Finished Progressive 
Front Surface จึงขออธิบาย ปจจัยท่ีมีผลตอ Inset ในกรณีท่ี Near Point Convergence ปกติ และ คาสายตา 
R / L  Plano ADD 2.00D ดังตอไปนี้ 

1. บนแวนโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา กรณีท่ี P.D. มองไกล 64 / P.D. ในการประกอบ 64 mm = ไมมี
ผลกระทบใดๆตอการใชงานระยะไกล ระยะกลาง และ ระยะใกล 

    

  

2. คนท่ี P.D. มองไกลกวางกวา 64 mm จะสามารถเหลือบตาเขามาเพ่ืออานหนังสือไดมากกวาคนที่ P.D. 64  
mm เมื่อใช P.D. มองไกลในการประกอบ จะมีผลทําใหเหลือบตาเขามาไดมากเกินไป จนเลยจุดศูนยกลาง
ของพ้ืนท่ีมองใกล ทําใหพ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึกไมสบายตา 
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3. คนท่ี P.D. มองไกลแคบกวา 64 mm จะสามารถเหลือบตาเขามาเพ่ืออานหนังสือไดนอยกวาคนที่ P.D. 64  
mm เมื่อใช P.D. มองไกลในการประกอบ ตาจะเหลือบเขามาไดนอยกวาปกติ ทําใหไมสามารถเหลือบตา
ถึงจุดศูนยกลางของพื้นท่ีมองใกล ทําใหเหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก พ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึก
ไมสบายตา 

 

 

4. กรณีท่ีคา Cornea Vertex Distance ( CVD ) = 13 mm ตามมาตรฐาน จะไมมีผลกระทบตอการมองใกล 
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5. กรณีท่ีคา CVD นอยกวา 13 mm จะมีผลทําใหเหลือบตาเขามาไดไมถึงจุดศูนยกลางของพื้นท่ีมองใกล ทํา
ใหเหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก พ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึกไมสบายตา 

 

 

6. กรณีท่ีคา CVD มากกวา 13 mm จะมีผลทําใหเหลือบตาเขามาไดมากเกินไป จนเลยจุดศูนยกลางของพ้ืนท่ี
มองใกล ทําใหเหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก พ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึกไมสบายตา 
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7. ผลกระทบของ Pantoscopic Tilt Angle ( PTA ) ตอ Inset ของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา 

คามาตรฐานของ Pantoscopic Tilt Angle คือ 7 องศา 

• หาก PTA มากกวา 7 องศา จะมีผลทําใหเหลือบตาเขามาไดไมถึงจุดศูนยกลางของพื้นท่ีมองใกล ทํา
ใหเหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก พ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึกไมสบายตา 

• หาก PTA นอยกวา 7 องศา จะมีผลทําใหเหลือบตาเขามาไดมากเกินไป จนเลยจุดศูนยกลางของพ้ืนท่ี
มองใกล ทําใหเหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก พ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลง และรูสึกไมสบายตา 

 

 
 

   จะเห็นไดวา คาพารามิเตอรในการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ท่ีมีผลกระทบตอ Inset ของ
เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา มีหลายคา และ การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา 
Semi-Finished Progressive Front Surface ทุกคู ใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพตามที่เลนสถูกออกแบบ
มานั้น ไมใชเรื่องงายเลย จึงพบไดบอยๆ ท่ีผูใช ไมสามารถปรับตัวใหเขากับเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง
เทคโนโลยีเกาได และ มีผูใชจํานวนมากท่ีปรับตัวไดแตรูสึกไมสบายตา เมื่ออานหนังสือ 
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บทที่ 3 

ผลกระทบของ SPH. / CYL. / Addition บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนยีเกาทั่วไป 

ในปจจุบัน ยังคงมีรานจํานวนมาก ไมเขาใจวาเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด เทคโนโลยีลาสุด แตกตาง
จากเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาอยางไร สวนใหญ ยังคงมีความเขาใจวา ถาลูกคาเปล่ียนเลนสโพรเกรสซีฟ
รุนเดียวกัน จากแวนเดิม Plano ADD 2.00D เปน Plano ADD 2.50D ลูกคาจะรูสึกสบายเหมือนเดิม และไม
ตองปรับตัว 

ในบทนี้ จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา มมีุมมองแคบลง และการ
บิดเบือนดานขางเพ่ิมขึ้น ตามคาสายตาท่ีเพ่ิมขึ้นเสมอ และในหลายกรณี ผูใชไมสามารถปรับตัวไดเลย แมจะ
เปล่ียนเปนเลนสโพรเกรสซีฟรุนเดียวกัน ก็ตาม ( เลนสโพรเกรสซีฟท่ีดีท่ีสุดในโลก ณ ปจจุบัน ท่ีมีราคาขาย
ปลีกคูละ 60,000 บาท ยังคงไมสามารถออกแบบ / ผลิต เลนสโพรเกรสซีฟ Plano ADD 1.25D ใหมีมุมมอง
กวาง และมีการบิดเบือนดานขางนอย ไดเหมือนกับ Plano ADD 1.00D บนเลนสรุนเดียวกัน ) 

ภาพตอไปนี้ แสดงใหเห็นพ้ืนท่ีการมองเห็นท่ีลดลงของตาทั้งสองขาง ตามคาสายตาท่ีเพ่ิมขึ้น ของเลนส
โพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเการุนเดียวกัน ในคาสายตาตางๆ โดยประกอบใหไดคาพารามิเตอรมาตรฐานตามที่
เลนสถูกออกแบบมา คือ Panto Scopic Tilt Angle ( PTA ) = 7 องศา , Cornea Vertex Distance ( CVD ) = 
13 mm , Face Form Angle ( FFA ) = 5 องศา , P.D. 64 

1. ผลกระทบของคา ADD ที่เพิ่มข้ึน บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทัว่ไป 

 
1.1 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

Plano ADD 1.00D  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล กวาง 
 ปรับตัวงาย 

 

 
 

1.2 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
Plano ADD 1.25D 
ระยะกลางเริม่แคบลง 

 

 

Plano ADD 1.00D 

Plano ADD 1.25D 
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1.3 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

Plano ADD 2.00D  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล แคบลง 

 

 
 
1.4 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีทั่วไป  

Plano ADD 2.50D  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล ยิ่งแคบลง 

 

 
 
1.5 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

Plano ADD 3.00D  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล แคบลงมาก 
 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป พ้ืนท่ีการ
มองในระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล จะยิ่งแคบลง
ตามคา Addition ท่ีเพ่ิมขึ้น       
 

การเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ในการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟใหกับผูใชท่ีคา ADD 
เพ่ิมขึ้น โดยไมอธิบายใหผูใชเขาใจกอนวา มุมมองในทุกระยะจะแคบลง การบิดเบือนดานขางจะเพิ่มขึ้น ความ
สบายในการใสจะลดลง จึงไมเปนธรรมกับผูบริโภค และ เส่ียงตอความไมพึงพอใจของลูกคาท่ีซื้อเลนสโพรเกรส
ซีฟคูใหม จายเงินเทาคูเกา แตใสไมสบายเหมือนคูเกา 

 คําถามมีอยูวา เปนธรรมแลวหรือ ท่ีจะโทษวาเปนความผิดของผูบริโภคท่ีจายเงินเทาเดิม แตไมยอม
ปรับตัวใหเขากับมุมมองที่แคบลง การบิดเบือนดานขางท่ีเพ่ิมขึ้น และ ความสบายท่ีลดลง ? 

Plano ADD 2.00D 

Plano ADD 2.50D 

Plano ADD 3.00D 
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2. ผลกระทบของคา SPH. +  บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยเีกาทั่วไป 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป พ้ืนท่ีการมองในระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล จะย่ิงแคบลง
ตามคา สายตามองไกล ท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหปรับตัวยาก ดังแสดงใหเห็นในสามภาพขางลางนี้ 

 
2.1 SPH. + 1.00D ADD 2.00D   

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล เริ่มแคบลง  
แตผูใชสวนใหญยังคงสามารถปรบัตัวได 

    
 

 
2.2 SPH. + 2.00D ADD 2.00D  

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล เริ่มแคบลงมาก 
ทําใหปรับตัวยาก และใสไมสบาย  
ทําใหผูใชสวนหนึ่งไมสามารถปรบัตัวได 

     
 

 
2.3 SPH. + 3.00D ADD 2.00D  

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล แคบมาก  
ทําใหปรับตัวยาก และใสไมสบาย  
ผูใชสวนใหญไมสามารถปรับตัวได 

    
 
 
๑. SPH. + 4.00D ADD 2.00D  

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
 ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล ยิ่ง แคบมาก 
ทําใหปรับตัวยาก และใสไมสบาย  
ผูใชเกือบทุกรายไมสามารถปรับตัวได 

    

SPH. + 1.00D ADD 2.00D 

SPH. + 2.00D ADD 2.00D 

SPH. + 3.00D ADD 2.00D 

SPH. + 4.00D ADD 2.00D 
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2.5 SPH. + 5.00D ADD 2.00D  

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
ระยะกลาง ระยะไกล และ ระยะใกล  
ยิ่งแคบมากจนใชงานแทบไมไดเลย  
ทําใหปรับตัวยาก และใสไมสบาย  
ผูใชจํานวนนอยมากที่สามารถปรบัตัวได 

    
 
 
2.6 SPH. + 6.00D ADD 2.00D  

เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
ระยะกลาง และ ระยะใกล ยิ่งแคบลงไปอีก 
ทําใหการปรับตัวแทบเปนไปไมไดเลย   

     

 ภาพทั้งหมดในบทนี้ เปนภาพของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป แบบคอริดอรมาตรฐาน ซึ่ง
หากเปนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาแบบชอรทคอริดอร มุมมองจะยิ่งแคบลง การบิดเบือนดานขางจะยิ่ง
สูงขึ้น ในทุกคาสายตา และเปนคําอธิบายวาทําไมผูใชเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไปจํานวนมากใน
ประเทศไทย ประสบความลมเหลวในการปรับตัว ในเบอรสายตาเกิน SPH. + 2.00D ADD 2.00D เปนท่ีนา
เศราวา บริษัทขายสงเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาสวนใหญ ปฏิเสธความรับผิดชอบ แลวโยน
ความผิดใหผูบริโภควา ไมยอมปรับตัว หรือ โยนความผิดใหรานแวนวาตรวจวัดสายตาไมเปน ประกอบไมเปน 
แลวผลักภาระไปใหรานแวนและผูบริโภค รับผิดชอบความเสียหายกันเอง ย่ิงไปกวานั้นบริษัทขายสงบางราย
เพียงเพราะตองการปกปองยอดขายเลนสโพรเกรสซีฟของบริษัทตน จนถึงกับใหรายปายสีรานแวนดังกลาว ให
รานแวนอื่นๆฟงพรอมระบุชื่อรานแวนพรอมชื่อเจาของรานอยางชัดเจนวา “ ตรวจวัดสายตาไมเปน ประกอบ
เลนสโพรเกรสซีฟของบริษัทเขา แลวลูกคาใสไมได ” ทําใหรานแวนดังกลาวไดรับความเส่ือมเสีย 

 เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ย่ีหอดัง ท่ีมีจําหนายในประเทศไทย สวนใหญไมไดถูกออกแบบ
มาใหรองรับคาสายตาเกินกวา SPH. + 2.00D ADD 2.00D แตบริษัทขายสงฯเลนสดังกลาว กลับแจงรานแวน
อยางเปนทางการวา เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาของตน สามารถขัดไดถึง SPH. + 6.00D ADD 3.00D 
โดยไมมีการเตือนรานแวนวาไมควรใชกับคาสายตาเกินกวา SPH. + 2.00D ADD 2.00D สรุปงายๆคือ ขัดเบอร
สายตา SPH. + 6.00D ADD 3.00D ได แตใสไดหรือไมนั้น เปนอีกเรื่องหน่ึง รับประกันหรือไม ก็ย่ิงเปนอีกเรื่อง
หนึ่ง ถาเปนรานแวนเชนสโตรขนาดใหญ ซื้อเกินเดือนละสิบคู อาจรับประกันใหหนึ่งคู ถาซื้อนอยกวานั้น ราน
แวนรายยอย ก็ตองรับกรรมไปตามระเบียบ 

 การตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ตองอาศัยความรู ความเขาใจเรื่องความจํากัดของ
โครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟแตละรุน ในแตละคาสายตา และเลือกใชใหเหมาะสมกับแตละคาสายตา พึงระลึกไว
เสมอวา เลนสโพรเกรสซีฟทุกรุน ไมวาราคาแพงเทาไหรก็ตาม ลวนมีจุดดี จุดดอย แตกตางกันไป 

SPH. + 5.00D ADD 2.00D 

SPH. + 6.00D ADD 2.00D 
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ภาพเปรียบเทียบพ้ืนที่การมอง ที่แคบลงตามคา SPH. + และคา ADD ที่เพ่ิมข้ึน ของเลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกา ที่
คาพารามิเตอรมาตรฐานตามที่เลนสถูกออกแบบมา 

 

 

 

 

 

SPH.+ 0.50D ADD 2.00D                                     SPH.+ 1.50D ADD 2.00D 

SPH.+ 2.00D ADD 2.00D                                   SPH.+ 3.00D ADD 2.00D 

SPH.+ 2.00D ADD 2.75D                                   SPH.+ 3.00D ADD 2.75D 
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 บนเลนสโพรเกรสซีฟทุกชนิด คา ADD ท่ีเพ่ิมขึ้น จะมีผลเปนสองเทาของคา SPH. + และมีหลายกรณี
ท่ีรานแวนตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ใหกับลูกคาท่ีมีอาการสายตายาวซอนเรน 
แลวไดคา ADD ท่ีผิดปกติ เชน ตรวจวัดสายตาลูกคาอายุ 42 ป ดวยเลนสเสียบ โดยไมได FOG ไดคาสายตา R 
/ L Plano ADD 2.00D แลวประกอบแวนโพรเกรสซีฟเบอรสายตา R/L Plano ADD 2.00 ปรากฏวา ลูกคาไม
สามารถปรับตัวได เนื่องจากสวนใหญแลว กรณีนี้ คาสายตาท่ีแทจริง นาจะเปน R/L SPH. + 0.75D ADD 
1.25D  ปญหาอีกสวนหนึ่ง เกิดจาก รานแวนในตางจังหวัด หลายราน ใชวิธีทดคา SPH. + เปนคา ADD 
เนื่องจากเลนสในสตอกท่ีตรงกับเบอรสายตาท่ีวัดได ไมมี เชน ลูกคาอายุ 50 ป วัดสายตาได R/L SPH. + 2.00 
ADD 2.00D แตใชเบอรสายตา R/L SPH. + 1.00 ADD 3.00D แทน ซึ่งสงผลทําใหลูกคาปรับตัวไดลําบาก และ 
เปนผลเสียตอสุขภาพสายตาในระยะยาว 

 

 

 

 

ภาพเปรียบเทียบโครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป  
กรณีคา SPH. +  รวมกับ ADD เทากัน ท่ีคาพารามิเตอรมาตรฐาน 
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3. ผลกระทบของคา SPH. -  บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
 ผูจัดการฝายผลิตภัณฑของบริษัทขายสงเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาบางทาน สอนรานแวนวา 
เบอรสายตาลบ ใสเลนสโพรเกรสซีฟรุนไหนก็ได ปรับตัวไดงายเหมือนกัน ใชงานไดไมตางกัน คําสอนนี้ 
ใชไดในกรณีของ SPH. ไมเกิน -2.00D เทานั้น และจะตองไมมีสายตาเอียงรวมดวยเลย คาํถามท่ีรบกวน
จิตใจของรานแวนตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมานี้ วา ทําไมผูใชเลนสโพรเกรสซีฟ ท่ีมีคา SPH. เกิน – 
6.00D จึงชอบถอดแวนเมื่ออานหนังสือ หรือใชสายตาในระยะใกล  

ภาพตอไปน้ี แสดงผลกระทบของ SPH. ลบ บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ใหเห็นอยางชัดเจน 

 
 
 
3.1 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 2.00D ADD 2.00D 
พ้ืนที่การมองไกล กลาง และ ใกล ยังคงกวางเพียงพอ
กับการใชงานไดดีพอสมควร 

 

 
3.2 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 4.00 ADD 2.00D 
ระยะกลาง และ ระยะไกล เริ่มแคบลง 
ระยะใกลเริ่มแคบลงเล็กนอย 

 

 

 
3.3 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 5.00D ADD 2.00D 
ระยะกลาง และ ระยะไกล ยิ่งแคบลง 
ระยะใกลยิ่งแคบลง 

 

 

 

SPH. - 2.00D ADD 2.00D 

SPH. - 4.00D ADD 2.00D 

SPH. - 5.00D ADD 2.00D 
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เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ไมเหมาะสมสําหรับใชกับคาสายตาลบ เกินกวา SPH. – 6.00D 
เพราะพ้ืนท่ีการมองในทุกระยะ จะถูกบีบใหแคบลงมาก ดังแสดงใหเห็นในภาพตอไปนี้

 
3.4 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 6.00D ADD 2.00D 
ระยะใกล ระยะกลาง และ ระยะไกล  
ยิ่งแคบลงไปอีก 
จนเริม่ใชงานไดลําบาก ปรับตัวยาก 

 
 
 
3.5 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 7.00D ADD 2.00D 
ระยะกลาง และ ระยะไกลยิ่งแคบลงมาก 
ระยะใกลยิ่งแคบลงมากจนใชงานแทบไมได 

 
 

3.6 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
SPH. – 8.00D ADD 2.00D 
ระยะกลาง และระยะใกล 
ยิ่งแคบลงมากจนใชงานแทนไมไดเลย 
ระยะไกลยิ่งแคบลง และ การบิดเบือนยิ่งสูง 

 

 
 
3.7 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. – 10.00D ADD 2.00D 
ระยะไกลยิ่งแคบลง และ การบิดเบือนยิ่งสูง 
ทําใหผูใชรูสึกเหมือนอยูในอุโมงค 

 

SPH. - 6.00D ADD 2.00D 

SPH. - 7.00D ADD 2.00D 

SPH. - 8.00D ADD 2.00D 

SPH. - 10.00D ADD 2.00D 
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จึงไมแปลก ท่ีผูใชเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ท่ีมีเบอรสายตา ต้ังแต SPH. – 6.00D ADD 
2.00D จึงบนกับรานแวนเสมอวา ถอดแวนแลวอานหนังสือไดสบายกวา ดังท่ีรานแวนท่ัวประเทศ ประสบปญหา
นี้อยูบอยๆ และเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีกอใหเกิดการขายเลนสโพรเกรสซีฟแบบทวีหาร ( ย่ิงขาย ลูกคา
ย่ิงไปบอกตอ วาเลนสโพรเกรสซีฟ ใสไมดี อยาซื้อ ) ซึ่งตรงขามกับการขายเลนสโพรเกรสซีฟแบบทวีคูณ ( ย่ิง
ขาย ลูกคาย่ิงแนะนําญาติสนิท มิตรสหาย มาซื้อเลนสโพรเกรสซีฟคุณภาพสูงกับรานแวนของเรา เพราะปรับตัว
งาย ใสสบาย มุมมองกวาง เลนสบาง น้ําหนักเบา สวยงามสมราคา ) 

จากภาพท่ีผานมาขางตน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงผลกระทบของคา SPH. ลบ บนเลนสโพรเกรสซีฟ
เทคโนโลยีเกาท่ัวไป ซึ่งเปนหนาท่ีโดยตรงของรานแวนท่ีจะตองอธิบายใหผูบริโภคเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยี
เกาท่ัวไป ทราบถึงขอจํากัดดังกลาว แลวเสนอทางเลือกของการเห็นท่ีดีกวา ดวยเลนสโพรเกรสซีฟ Free Form 
Technology Progressive Back Surface ท่ีสามารถแกไขขอจํากัดของเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยี
เกา Semi-Finished Progressive Front Surface ไดมากถึง 65% และใหความคมชัดสูงสุด ( High Quality 
Vision ) โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืน 

 

4. ผลกระทบของคาสายตาเอียง บนเลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยเีกาทั่วไป 

เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ไมไดออกแบบมาใหรองรับคาสายตาเอียง  แตใชวิธีการ
ขัดคาสายตาเอียงดานหลังแบบ Toric เหมือนเลนสชั้นเดียว / สองชั้น ทําใหพ้ืนท่ีการมองเห็นลดลงเปนอยาง
มากในทุกคา CYL. ท่ีเพ่ิมขึ้น และ มีการบิดเบือนดานขางเพ่ิมขึ้นในอัตราทวีคูณ มากกวาสองเทาของ SPH. ดัง
จะแสดงใหเห็นในภาพดังตอไปนี ้

 
4.1 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. 0.00 CYL. – 1.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือหดแคบเหลือเพียงครึ่งเดียว เมือ่
เทียบกับ Plano ADD 2.00D 

   

 

 
4.2 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  

SPH. 0.00 CYL. – 2.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือยิ่งหดแคบลงอีกเกือบครึ่ง 

    

SPH. 0.00 CYL. – 1.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. 0.00 CYL. – 2.00D x 180  ADD 2.00D 
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4.3 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
SPH. 0.00 CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่มองไกล กลาง ใกล ยิ่งหดแคบลง 

 

จากภาพขางตน แสดงใหเราเห็นถึงผลกระทบของคาสายตาเอียงบนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาท่ัวไป และ
ไมควรใชกับเบอรสายตาเกินกวา Plano CYL. – 2.00D ADD 2.00D 

 กรณีท่ีมีคา SPH. – หรือ SPH. + รวมดวย ย่ิงตองระมัดระวังในการเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนลี
เกา ดังจะแสดงใหเห็นในหัวขอตอไป 

5. ผลกระทบของคาสายตา SPH. + / CYL.-  บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
 กรณีเบอรสายตา SPH. + CYL.- ( บวกเอียงลบ ) ท่ีเปน Complete Mix. ผูใชเลนสโพรเกรสซีฟ
เทคโนโลยีเกาท่ัวไป จะไมชอบใสแวนประจํา จะใสก็เมื่อตองการอานหนังสือ หรือ ใชสายตาในระยะกลาง เชน 
รับประทานอาหาร  เนื่องจาก 

• ในคนท่ีมีคาสายตาแบบ Complete Mix. สามารถเพงแลวเห็นภาพคมชัดท่ีระดับ VA 20/25 ในระยะไกลอยู
แลว โดยไมตองใชแวน 

• เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนลีเกาท่ัวไป มีมุมมองระยะไกลที่คอนขางแคบในเบอรสายตาแบบนี้ ทําใหผูใชรูสึก
วาถอดแวนแลวสบายตากวา เพราะไมถูกรบกวนจากภาพบิดเบือนดานขาง 

 

5.1 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป  
SPH. + 0.50D CYL. -1.00D x 180 ADD 2.00D 
ระยะไกล  ระยะใกล ถูกบีบแคบลง  

 

SPH. 0.00 CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. + 0.50D CYL. – 1.00D x 180  ADD 2.00D 
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5.2 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. + 0.75D CYL. – 1.50D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่มองใกล ยิ่งถูกบีบใหแคบลง 
จะเห็นไดวาที่เบอรสายตา SPH. + 0.75D CYL. – 1.50D 
x 180  ADD 2.00D ไมเหมาะท่ีจะเลือกใชเลนสโพรเกรส
ซีฟเทคโนโลยเีกาทั่วไป เนื่องจากพ้ืนที่อานหนงัสือถูก 
บีบแคบจนอานหนังสือไดลําบาก 

       

 

 

5.3 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
SPH. + 1.00D CYL. – 2.00D x 180 ADD 2.00D 

     

 

5.4 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
SPH. + 1.50D CYL. – 3.00D x 180 ADD 2.00D 

     

 

5.5 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
SPH. + 2.00D CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 

   

SPH. + 0.75D CYL. – 1.50D x 180  ADD 2.00D 

SPH. + 1.00D CYL. – 2.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. + 1.50D CYL. – 3.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. + 2.00D CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 
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5.6 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
SPH. + 3.00D CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 

 

 

5.7 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
SPH. + 4.00D CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 
 

จากภาพขางตน จะเห็นไดวาเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยี
เกาท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับเบอรสายตาประเภท Complete 
Mix. เกินกวา SPH. + 0.75D CYL. – 1.50D x 180 ADD 
2.00D 

 
 

  

6. ผลกระทบของคาสายตา SPH. - / CYL.-  บนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

 
 
6.1 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 2.00D CYL. – 0.50D x 180 ADD 2.00D 

 

 
 
6.2 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 2.00D CYL. – 1.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือแคบลงเกือบครึ่ง เมื่อเทยีบกับคาสายตา
เอียง – 0.50D 
 

 

SPH. + 3.00D CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. + 4.00D CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. - 2.00D CYL. – 1.00D x 180  ADD 2.00D 
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6.4 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 2.00D CYL. – 2.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือแคบลงเหลือครึ่งเดียว เมือ่เทยีบกับคา
สายตาเอียง – 1.00D 

 
 
 
6.5 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 2.00D CYL. – 2.50D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือยิ่งแคบลง  

 
 
 
6.6 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 2.00D CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือยิ่งแคบลง 
จนอานหนังสือไดลําบาก 

     

 
 
6.7 เลนสโพรเกรสซฟีเทคโนโลยีเกาทั่วไป 

SPH. – 4.00D CYL. – 4.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่อานหนังสือยิ่งแคบลง 
จนอานหนังแทบไมไดเลย 

  
  

SPH. - 2.00D CYL. – 2.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. - 2.00D CYL. – 2.50D x 180  ADD 2.00D 

SPH. - 2.00D CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 

SPH. - 4.00D CYL. – 4.00D x 180  ADD 2.00D 
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6.8 SPH. – 6.00D CYL. – 3.00D x 180 ADD 2.00D 
พ้ืนที่การมองไกลเหมือนอยูในอุโมงค 
ระยะกลางแคบจนแทบใชไมไดเลย 
ผูใชสวนใหญ อานหนังสือไมไดเลย 

 
  

 ภาพโครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ในแตละคาสายตา ท่ีผานมา ไดแสดงใหเราเห็น
ความจํากัดของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ท่ีถูกจํากัดดวยกฎทรงมวล เมื่อ SPH. หรือ CYL. หรือ 
Addition เพ่ิม = มวลเพ่ิม = พ้ืนท่ีการมองเห็นจะแคบลง พรอมกับการบิดเบือนดานขางท่ีสูงขึ้น = ผูใช ปรับตัว
ไดยากขึ้น  = ใสสบายนอยลง แมจะปรับตัวได แมจะใชงานเปนปแลวก็ตาม 

เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front Surface ได
พยายามแกปญหานี้ โดยการออกแบบ และ ผลิตเลนสโพรเกรสซีฟ ดวยระบบ 60 – 120 โครงสราง ซึ่งสามารถ
ลดผลกระทบจากคา SPH. ลงไดบาง โดยมี 5 – 12 โครงสราง สําหรับ SPH. step ละ 1.00D – 2.00D แตไม
สามารถลดผลกระทบจากคา CYL. ได จึงพบไดบอยๆ ในหลายกรณีท่ี ผูใชเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง
เทคโนโลยีเกา ท่ีจายเงินซื้อเลนสโพรเกรสซีฟคูละหลายหมื่นบาท แลวไมสามารถปรับตัวได หรือ ปรับตัวไดแต
ใสไมสบาย หรือ ปรับตัวได ใสสบาย แตมุมมองแคบ และความคมชัดดอยลงมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

จากความรูอันจํากัดท่ีผมมีอยู ขณะนี้ยังไมมีเลนสโพรเกรสซีฟรุนใด ท่ีเหมาะสําหรับทุกคาสายตา ทุกวัย 
ทุกสภาพการใชงาน แมวาผมจะทุมเทศึกษาคนควาเรื่องเลนสโพรเกรสซีฟ ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปท่ีผานมา 
แตก็ยังมีเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีใหม อีกหลายรุน ท่ีผมยังไมเขาใจโครงสราง จุดดี จุดดอย อยางถองแท 
เชน Zeiss Gradal Individual , Seiko Super P1 , Optovision Infinity Individual , R + H Ysis , Shamir 
Autograph , AO Easy HD , SolaOne , Nikon W Bi-Aspheric และเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง อีกสามรุน ท่ี
ไมสามารถเอยนามได ในท่ีนี้ 

 

  

 

SPH. - 6.00D CYL. – 3.00D x 180  ADD 2.00D 
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บทที่ 4 
เปรียบเทียบ ผลกระทบของ SPH. / CYL. / Addition และ Face Form Angle 

ระหวาง เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนยีเกา กับ 
เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology Progressive Back Surface 

 
 ในบทนี้ เปนการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของพ้ืนท่ีการมอง เมื่อมองดวยตาท้ังสองขาง  บน
เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา กับเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีลาสุด 4 ชนิด 
 
1) 12 โครงสราง : เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา Semi-Finished Multi-Design by Addition 12 โครงสราง 

ออกแบบสําหรับ P.D. 64 mm / PTA 7 องศา / FFA 5 องศา / CVD 13 mm เทานั้น 
 
2) 60 โครงสราง : เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา Semi-Finished Multi-Design by SPH. & 

Addition 60 โครงสราง ออกแบบสําหรับ P.D. 64 mm  / PTA 7 องศา / FFA 5 องศา / CVD 13 mm 
เทานั้น 

 
3) Free Form : เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology Progressive Back Surface 4,000,000 

โครงสราง ออกแบบ อยางเฉพาะเจาะจงตามคา SPH. Step ละ 0.25D / คา CYL. Step ละ 0.25D & CYL. 
AXIS Step ละ 1 องศา / รองรับคา P.D. ไดต้ังแต 40 – 80 mm / PTA 7 องศา / FFA 5 องศา / CVD 13 
mm 

 
4) Individual : เลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology Progressive Back Surface 

42,600,000,000 โครงสราง ออกแบบและผลิตพิเศษอยางเจาะจงแตละคาสายตา สําหรับกรอบแวนแตละ
อัน เฉพาะบุคคล 

 
หมายเลขในภาพแตละชุด แทนเลนสโพรเกรสซีฟท้ัง 4 ชนิด 1) , 2) , 3) และ 4) ตามลําดับ  
ภาพแตละชุด มี 4 ภาพ เปรียบเทียบเลนสโพรเกรสซีฟท้ัง 4 ชนิด ท่ีคาสายตา และพารามิเตอรเดียวกัน 
 
การเปรียบเทียบผลของคาพารามิเตอรในบทนี้ จะเปรียบเทียบเฉพาะ Face Form Angle ( FFA ) มาตรฐาน 5 
องศา กับ FFA 0 องศา ( หนาแวนแอนออก ) 
 

 
 ภาพแสดง FFA มาตรฐาน 5 องศา 
 

 
ภาพแสดง FFA 0 องศา  
หรือที่เรียกกันวา “ หนาแวนแอนออก ” สวนใหญเกิด
จากแวนมีขนาดเล็กกวาขมับเกิน 10 mm 
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1. R/L Plano ADD 2.00D :  Face Form Angle ( FFA ) 5 องศาตามมาตรฐาน 

 
 
• เบอรสายตา R/L Plano ADD 2.00D หาก PD ลูกคา 64 mm เราสามารถปรับแตงกรอบแวนใหได

คาพารามิเตอร PTA / FFA / CVD ตามมาตรฐาน เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา 12 โครงสราง ก็
สามารถใชงานไดดีพอสมควร 

• เลนสโพรเกรสซีฟ 60 โครงสราง จะใหพ้ืนท่ีการมองใกลกวางกวาถึง 50 % 

• เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form ใหพ้ืนท่ีการมองใกลกวางกวาเลนสโพรเกรสซีฟ 60 โครงสราง เพียง 30% 
 
 

2. R/L Plano ADD 2.00D :  FFA = 0 องศา ( หนาแวนแอนออก ) 
ภาพแสดงพ้ืนท่ีการมองเห็นท่ีแคบลง เมื่อคา FFA ( Face Form Angle หรือท่ีเรียกกันภาษาชางแวนวา “ หนา
แวน ” ) = 0 องศา มีเพียงเลนสโพรเกรสซีฟ Individual ในภาพหมายเลข 4) เทานั้น ท่ีพ้ืนท่ีการมองไมแคบลง 

 

R/L Plano ADD 2.00D 
คาพารามิเตอร 
PTA = 7 degree 
FFA = 0 degree 
CVD = 13 mm 
P.D. = 64 mm  
 
จากภาพนี้ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา 
เลนสโพรเกรสซฟี 12 โครงสราง ในภาพ
หมายเลข 1 ไดรบัผลกระทบ 
จากคา FFA ที่เปล่ียนไป 5 องศา มาก
ที่สุด โดยพ้ืนที่อานหนังสือแคบลงทันที
ถึงครึ่งหนึ่ง 

 

1)   12 โครงสราง             2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form          4)   Individual 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    5  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 

เมื่อคาพารามิเตอรมาตรฐาน 
จะเห็นวา พ้ืนที่การมองของเลนสโพรเกรส
ซีฟ Individual ในภาพหมายเลข 4) ไม
แตกตางจากเลนสโพรเกรสซีฟ Free Form 
ในภาพหมายเลข 3)  ขณะที่เลนสโพรเกรส
ซีฟ 60 โครงสรางในภาพหมายเลข 2) 
กวางรองลงมา 

 

1)  12 โครงสราง            2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form               4)   Individual 
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3. R/L SPH. + 2.00D ADD 2.50D :  Face Form Angle ( FFA ) 5 องศาตามมาตรฐาน 
• เลนสโพรเกรสซีฟ 12 โครงสราง ในภาพหมายเลข 1) พ้ืนท่ีการมองแคบลงมาก จนใชงานไดลําบาก 

• เลนสโพรเกรสซีฟ 60 โครงสราง ในภาพหมายเลข 2) พ้ืนท่ีการมอง ยังคงพอเพียงกับการใชงาน 

• เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form ในภาพหมายเลข 3) พ้ืนท่ีการมองใกล ยังคงกวาง และใสสบาย 
 

 
 

4. R/L SPH. + 2.00D ADD 2.50D : FFA = 0 องศา ( หนาแวนแอนออก ) 

 
 
การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา 60 โครงสราง หรือ เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form 
Technology เบอรสายตา R/L SPH. + 2.00D ADD 2.50D จึงตองปรับแตงคา FFA ใหได 5 องศาตาม
มาตรฐาน เพ่ือใหลูกคาสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพคุมคาเงินหมื่นกวาบาทท่ีจายใหกับทางราน 
 

SPH. + 2.00D ADD 2.50D 
คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    5  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 

3)   Free Form                  4)   Individual 

1)   12 โครงสราง                  2)   60 โครงสราง 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    0  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
ในเบอรสายตานี้ หากหนาแวนแอนออก 
จน FFA 0 องศา จะมผีลทําใหเลนสโพร
เกรสซีฟ 12 โครงสราง แทบไมสามารถ
ใชงานไดเลย 
หากไมสามารถปรับแตงคา FFA ได 
ควรเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟ 
Individual เทานัน้ 
 

1)   12 โครงสราง         2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form          4)   Individual 
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5. R/L SPH. - 4.00D ADD 2.50D :  Face Form Angle ( FFA ) 5 องศาตามมาตรฐาน 

 
 

6. R/L SPH. - 4.00D ADD 2.50D : FFA = 0 องศา ( หนาแวนแอนออก ) 

 
ปญหาเรื่องหนาแวนแอนออก พบไดบอยในการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟบนกรอบเจาะ SPH. – 4.00D 

ขึ้นไป เลนสจะมีความโคงประมาณ 2D หากเจาะดวยวิธีปกติ จะทําใหหนาแวนแอนออก และหากแกไขมุมเจาะ 
ก็จะทําใหขาบีบขมับเขามา ตองดัดขาใหกางออก ซึ่งเปนงานท่ีตองอาศัยทักษะ และ ความชํานาญ ในระดับสูง 

การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟบนกรอบเจาะ จึงควรเลือกใชแตเลนสโพรเกรสซีฟเนื้อเหนียว High Tensile 
Strength ความคมชัดสูง ABBE 41 ขึ้นไป เทานั้น เชน MR-20 ABBE 42 , MR-8 ABBE 41 , Trivex ABBE 
43 เพราะใหใหภาพคมชัด และ สามารถปรับแตงกรอบแวนไดงายโดยไมตองถอดเลนสออกกอน 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    5  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
เบอรสายตานี้ เลนสโพรเกรสซีฟสวน
ใหญใชงานไดดีพอสมควร หากปรบัแตง
กรอบแวนใหไดคาพารามิเตอรตาม
มาตรฐาน 

1)   12 โครงสราง             2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form             4)   Individual 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    0  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
แตเมือ่หนาแวนแอนออก จน FFA 0 
องศา มีแตเลนสโพรเกรสซีฟ Individual 
เทานั้น ที่สามารถใชงานไดดี 
 
 
 

1)   12 โครงสราง                      2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form                       4)   Individual 
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7. R/L SPH. - 4.00D CYL. - 2.00D x 180 ADD 2.50D :  FFA  5 องศาตามมาตรฐาน 

 

 

8. R/L SPH. - 4.00D CYL. - 2.00D x 180 ADD 2.50D : FFA = 0 องศา  

 

การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟท่ีเบอรสายตา R/L SPH. - 4.00D CYL. - 2.00D x 180 ADD 2.50D ขึ้นไป เปน
เบอรสายตาท่ีตองอาศัยฝมือในการประกอบ โดยจะตองประกอบใหไดคาพารามิเตอรมาตรฐาน และควรแจง
ลูกคาใหนําแวนมาปรับแตงคาพารามิเตอรทุก 3 – 6 เดือน หรือ ใหนําแวนมาปรับแตงทันทีท่ีรูปทรงเปล่ียนไป
จากตําแหนงปกติ ( ผมประสบความสําเร็จสูงสุดในการขายเลนสโพรเกรสซีฟ สวนหนึ่งมาจากการที่ผมสามารถ
ปรับแตงแวนโพรเกรสซีฟอันเดิมของลูกคาท่ีทํามาจากท่ีอ่ืนใหใสสบายกวาเดิมอยางเห็นไดชัด ลูกคาจึงซื้อเลนส
โพรเกรสซีฟระดับพรีเมี่ยม และไฮเอนด ท่ีผมนําเสนอเสมอ ) 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    5  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
เลนสโพรเกรสซฟี 12 โครงสราง ไมควร
ใชในเบอรสายตานี้ 
สังเกตวา เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form 
จะใหพ้ืนทีก่ารมองเห็นกวางกวาเลนส
โพรเกรสซีฟ 60 โครงสราง เกือบเทาตัว 
 

1)   12 โครงสราง       2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form       4)   Individual 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    0  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
เบอรสายตานี้ หากหนาแวนแอนออกจน 
FFA 0 องศา มีแตเลนสโพรเกรสซีฟ 
Individual เทานัน้ ที่สามารถใชงานไดดี 
สวนเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยอีื่น มี
พ้ืนที่การมองเห็นเหมือนอยูในอุโมงค 
 

1)   12 โครงสราง       2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form        4)   Individual 
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9. R/L SPH. + 2.00D CYL. - 4.00D x 180 ADD 2.50D  : FFA = 5 องศา 

 

จากภาพท้ังสิบชุดท่ีผานมา ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความแตกตางของเลนสโพรเกรสซีฟท้ัง 4 
เทคโนโลยี ในแตละคาสายตา ท้ังในกรณีท่ีคาพารามิเตอรไดมาตรฐาน และ ในกรณีท่ีหนาแวนแอนออก 

ภาพตอไปนี้ แสดง ความกวางของโซนไกล โซนกลาง และ โซนใกล ท่ีเปล่ียนไปตามคาพารามิเตอร
กรอบแวน ของเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา 60 – 120 โครงสราง ราคาขายปลีกคูละหมื่นกวาบาท 
ท่ีคาสายตา R/L 0.00 ADD 2.00D ซึ่งออกแบบมาสําหรับคา CVD 13 mm , PT 7 องศา และ FFA 3 องศา ใน
กรณีท่ีคา P.D.มาตรฐาน 32 / 32 ( ซึ่งยังไมมผีลกระทบจากความแคบ / กวาง ของ P.D. )  

 ใหสังเกตุพ้ืนท่ีการมองเห็นท่ี
แคบลง ตามคาพารามิเตอรท่ีแตกตาง
กันของกรอบแวนแตละอัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บริเวณ พ้ืนท่ีมองใกล ท่ีแคบลง
ตามความแตกตางของคาพารามิเตอร
ท้ัง 3 เปนผลใหผูใช อานหนังสือได
ลําบาก 

 
 

ท้ัง 4 ภาพท่ีผานมา เปนคําอธิบายปญหา ท่ีรานแวนมักประสบวา ลูกคาหลายทาน บนวาอานหนังสือ
ลําบาก หรือ อานหนังสือไมไดเลย แมจะยอมจายเงินซื้อเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่ใชเทคโนโลยีเกา Semi-
Finished Progressive Front Surface เปนเงินหมื่นกวาบาทแลวก็ตาม เนื่องจากคาพารามิเตอรในการใชงาน
จริง ตางกับคาพารามิเตอรท่ีเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงคูนั้น ถูกออกแบบมา มากเกนิไป 

คาพารามิเตอร 
PTA    7  degree 
FFA    5  degree 
CVD  13 mm 
PD     64 mm 
 
เลนสโพรเกรสซฟี 60 โครงสราง ไมได
ถูกออกแบบมาใหรองรับคาสายตาขนาด
นี้ 
ควรเลือกใชแตเลนสโพรเกรสซีฟ Free 
Form สําหรับคาสายตาในลักษณะนี้
เทานั้น 
 

1)   12 โครงสราง             2)   60 โครงสราง 

3)   Free Form             4)   Individual 
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เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา Semi-Finished Progressive Front Surface   มี
ขอจํากัด ดังตอไปน้ี 

1. มีคา Inset เพียง 60 – 120  โครงสรางแบบ Semi-Finished ตามคา SPH. 6 – 10 โครงสรางตาม 
Base Curve ดานหนา และ ตาม Progressive Front Surface 12 Addition ซึ่งทุกโครงสราง ถูก
ออกแบบใหเหมาะกับคา SPH. เทากันท้ังสองขาง step ละ 1.00D – 2.00D โดยไมคํานึงถึงคาสายตา
เอียง ทําให 

• ผูใชท่ีมีคา SPH. แตละขางแตกตางกัน ( Anisometropia ) จะมีคุณภาพการมองเห็น ดอยลงตามคา 
Anisometropia โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อ Anisometropia เกินกวา 1.25D ขึ้นไป จะสงผลใหผูใชย่ิง
ปรับตัวไดลําบาก 

• ผูใชท่ีมีคาสายตาเอียง ในทุกกําลัง ทุกแนวองศา จะมีคุณภาพการมองเห็น ในทุกระยะ ดอยกวาผูใชท่ี
ไมมีคาสายตาเอียง และจะย่ิงดอยลง ในกรณีท่ี 

a. แนวแกนของสายตาเอียงท่ี 90 องศา 
b. กําลังของสายตาเอียงเกินกวา -2.00D 
c. แนวแกนของสายตาเอียงท้ังสองขางแตกตางกันเกินกวา 30 องศา ขึ้นไป 

ภาพแสดงผลกระทบของกฎทรงมวล ที่เกิดข้ึนตามคา SPH. และ CYL. บนเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยเีกา ใน
กรณีที่คาพารามิเตอร ตรงตามที่เลนสถูกออกแบบมา 

 
ภาพแรก เปนคาสายตา  
Plano ADD 2.00 D 

 
ภาพที่สอง เปนคาสายตา  
SPH.-2.00D ADD 2.00 D 

 
ภาพที่สาม เปนคาสายตา  
SPH.-6.00D ADD 2.00D 

   
ภาพที่ส่ี เปนคาสายตา  
SPH.-2.00D CYL. – 2.50D ADD 2.00D 

  

จากภาพท้ังส่ีนี้ เปนคําตอบวาทําไมผูใชหลายราย ประสบความลมเหลวในการใชเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง
เทคโนโลยีเกา และ หลายรายมีปญหาเมื่อใสขับรถในเวลากลางคืน  
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ภาพแสดงการฉีกขอจํากัดของกฎทรงมวล ที่เกิดข้ึนตามคา SPH.  บนเลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology  บน
คาพารามิเตอร เดียวกันกับเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยเีกา จะเห็นไดวา เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form  แทบ
ไมไดรับผลกระทบใดๆ เลย ทั้งในดาน Vision Field , Quality of Vision และ Astigmatism Error แมคา SPH. จะตางกัน
ถึง 6.00D ก็ตาม 

Sph -1,00 Add 2,00Sph -1,00 Add 2,00 Sph -4,00 Add 2,00Sph -4,00 Add 2,00 Sph +5,00 Add 2,00Sph +5,00 Add 2,00

 

Sph +2,00 Add 2,00Sph +2,00 Add 2,00 Sph +0,50 Add 2,00Sph +0,50 Add 2,00

 

 บนเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงท่ีใชเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front Surface 
ผูออกแบบถูกจํากัดดวยกฎทรงมวล ท่ีคา Astigmatism Error จะเพิ่มขึ้นตามคา SPH. / CYL. / ADD เสมอ ทํา
ใหตองเลือกระหวาง 

• ยอมสูญเสีย Quality of Vision ดวยการเฉลี่ยคา Astigmatism Error ใหออกหางจากศูนยกลางของเลนส
อยางคอยเปนคอยไป เพ่ือรักษา Vision Field , Dynamic Vision และ Comfort of Vision ไมใหลดลงมาก
เกินไป ตามคา SPH. / CYL. / ADD ท่ีเพ่ิมขึ้น วิธีนี้สงผลใหมีจุดออนในการขับรถตอนกลางคืน 

• ยอมสูญเสีย Comfort of Vision และ Dynamic Vision ดวยการผลักคา Astigmatism Error ไปรวมไว
บริเวณที่ใชงานนอยท่ีสุด เพ่ือรักษา Quality of Vision และ Vision Field ไมใหลดลงมากเกินไป ตามคา 
SPH. / CYL. / ADD ท่ีเพ่ิมขึ้น วิธีนี้สงผลใหมีจุดออนทําใหใสไมสบาย และ ปรับตัวไดชากวาวิธีแรก 

 เลนสโพรเกรสซฟี Free Form Technology  สามารถฉีกขอจํากัดเดิมๆ ของ เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่
ใชเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front Surface ท้ังสองแบบ โดยสามารถออกแบบเลนสโพร
เกรสซีฟใหมี Vision Field กวางขึ้น 30 – 35 % แตมี Astigmatism Error นอยลง 35 % ทําให ม ีVision Field , 
Dynamic Vision , Comfort of Vision และ Quality of Vision ใกลเคียงกันในทุกคาสายตา โดยออกแบบและ
ผลิตอยางเฉพาะเจาะจง หลายลานโครงสราง ตามคาสายตา และ คาพารามิเตอร ของผูใชแตละคน  

 

 

 



โพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน  PRP Part 1 v. 1.4   ความรูเร่ืองเลนสโพรเกรสซีฟ  หนาที่  34  จาก  66  หนา 

เขียนโดย สมบูรณ เชาวนโกศล  ประธานบริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด 34 

2. โครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงท่ีใชเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front 
Surface ถูกออกแบบมาสําหรับ คา P.D. มองไกล ขวา 32 / ซาย 32 ( P.D. รวม 64 ) ทําให  

• ผูใชท่ีมีคา P.D. มองไกล นอยกวา 32 / 32 จะเหลือบตาเขาไดไมถึงจุดศูนยกลางของ Addition สงผล
ให เหลือบตาอานหนังสือไดลําบาก / มีพ้ืนท่ีการอานหนังสือแคบลงกําลัง และ สงผลกระทบเปนสอง
เทาในการใชงานท่ีระยะกลาง 

 

• ผูใชท่ีมีคา P.D. มองไกล มากกวา 32 / 32 จะเหลือบตาเขาเลยจุดศูนยกลางของ Addition สงผลให 
หาระยะชัดไดชาลง เมื่อเหลือบตาลงมาอานหนังสือ ทําใหไมสบายตา และ สงผลกระทบเปนสองเทา
ในการใชงานท่ีระยะกลาง 

 

 จากภาพแสดงความแตกตางของการเหลือบตาเขามาอานหนังสือ ของผูใชท่ีมี P.D. แคบ หรือ กวาง
กวาปกติ ท่ีผานมานี้ เปนคําตอบวาทําไมผูใชหลายราย ประสบความลมเหลวในการใชเลนสโพรเกรสซีฟราคา
แพงเทคโนโลยีเกา และ หลายรายมีปญหาในการใชงานท้ังในระยะกลาง และ ระยะใกล 

 

 

 

P.D.มองไกล มากกวา 32 / 32  
จะเหลือบตาเขามาได 
มากกวาปกติ 

P.D.มองไกล นอยกวา 32 / 32  
จะเหลือบตาเขามาได 
นอยกวาปกติ 
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เปรียบเทียบโครงสรางของเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา 

1. Hoyalux Summit pro มีเพียง 120 โครงสราง 10 โครงสรางตามคา SPH และ 12 โครงสรางตามคา ADD 
 
2. Sola Percepta มีเพียง 60 โครงสราง 5 โครงสรางตามคา SPH 12 โครงสรางตามคา ADD 
 
3. เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง ท่ีเชื่อกันวาดีท่ีสุดในกลุมเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา Semi-finished 

Progressive Front Surface ( SPFS ) มีเพียง 60 - 72 โครงสราง ตามแตเนื้อวัสดุ โดยมี 5 - 6 โครงสราง
ตามคา SPH ( เนื้อวัสดุ 1.6 ขึ้นไป มี 6 โครงสราง ) และ 12 โครงสรางตามคา ADD  

 
4. เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่ใชเทคโนโลยีเกา มี Performance ท่ีดีในระดับท่ียอมรับได ในกรณีดังตอไปนี้ 

• เลือกกรอบแวน และ ปรับแตงกรอบแวนใหไดคา Face Form Angle / Cornea Vertex Distance / 
Pantoscopic Tilt Angle ตามท่ีเลนสรุนนั้น ถูกออกแบบมา 

• คา Rx มีแต SPH. / Addition / ไมม ีAnisometropia 

• Near Point Convergence ปกติ 

• Monocular P.D. ประมาณ R 32 / L 32 
 
5. เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่ใชเทคโนโลยีเกา แตละรุน จะมีจุดเดนและจุดดอย ในแตละคา SPH. ท่ี

ตางกันออกไป 

• Sola Percepta มีความโดดเดนในกรณีของ SPH ลบ 
 

 
 

• เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่ใชเทคโนโลยีเกาบางรุน มีความโดดเดนในกรณีของ SPH บวก แตมี
จุดออนในกรณีของ SPH ลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณภาพการมองเห็นเมื่อเหลือบมองดานขาง 
ในขณะขับรถตอนกลางคืน 

 
6. เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงที่ใชเทคโนโลยีเกาทุกรุน จะมี Performance ลดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

• กรณีท่ีมีสายตาเอียง  

• มีปริซึม  

• Anisometropia 

• Near Point Convergence ผิดปกติ 

• Monocular P.D. มากกวา หรือ นอยกวา R 32 / L 32 
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7. เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา จะย่ิงมี Performance ลดลง ในกรณีท่ี 

• กําลังสายตาเอียงเกิน 2.00D  

• แนวแกนของสายตาเอียง ขัดแยงกัน  

• Anisometropia เกิน 1.25D  

• Near Point Convergence เปนศูนย 
 

8.  กรณีของ Near Point Convergence ผิดปกติ  หากมีความจาํเปนจะตองเลือกใช เลนสโพรเกรสซีฟราคา
แพงเทคโนโลยีเกา ผูตรวจ/ประกอบ ควรตรวจ Near Point Convergence ของลูกคา และ ควรมีความรู
ความเขาใจใน Inset ของเลนสท่ีใช ในแตละคา Rx เพ่ือจะทดคา P.D. ในการประกอบไดอยางถูกตอง ก็จะ
ชวยให Performance ในสวนของ Reading Zone ไมลดลงมากเกินไป ( แตอาจสงผลใหไปลด 
Performance ของ Intermediate Zone และ Distance Zone ) 

 

    

ภาพแสดงการหาคา Near Point Down Gaze Convergence P.D.  

 

จะเห็นไดวาผูใชเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา จะตองเลือกอยางใดอยางหน่ึงเสมอ ระหวางความ
คมชัด กับ ความสบาย , มุมมองกวาง กับ การบิดเบือน , เนน โซนไกล โซนกลาง หรือ โซนใกล  อีกท้ังการ
ประกอบใหใชไดดี ตองอาศัยความรูความชํานาญ เรื่องการทด P.D. , การเลือกใชโครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟ
ราคาแพงเทคโนโลยีเกาแตละรุน ใหเหมาะกับผูใชแตละคน โดยตองคํานึงถึงคาสายตา พฤติกรรม อาชีพ งาน
อดิเรก อุปนิสัย ซึ่งไมใชเรื่องท่ีรานแวนทุกราน จะสามารถฝกฝนได ในระยะเวลาอันส้ัน 

เลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology จึงเปนทางลัดสําหรับรานแวนขนาดเล็ก ท่ีมีความจํากัด
ดานความรู ความชํานาญ บุคลากร งบประมาณ ใหสามารถประกอบเลนสโพรเกรสซีฟใหใชงานไดดี สรางความ
พึงพอใจสูงสุดแกลูกคา อันกอใหเกิดการขายเลนสโพรเกรสซีฟแบบทวีคูณ เกิดผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง 
สามสิบเทาบาง ตามศักยภาพของแตละราน จนกอเกิดความศรัทธาตอวิชาชีพตรวจวัดสายตา ประกอบเลนส
โพรเกรสซีฟทวีคูณ แกคนรุนตอไป 
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บทที่ 5 
เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology  

เหนือกวาเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา อยางไร 

 ภาพมุมมองที่หดแคบลงตามคาสายตาท่ีเพ่ิมขึ้น ของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ในบทท่ีผานมา 
ไดแสดงใหเราเห็นความจํากัดของเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ท่ีถูกจํากัดดวยกฎทรงมวล เมื่อ SPH. หรือ 
CYL. หรือ Addition เพ่ิม = มวลเพ่ิม = พ้ืนท่ีการมองเห็นจะแคบลง พรอมกับการบิดเบือนดานขางท่ีสูงขึ้น = 
ผูใช ปรับตัวไดยากขึ้น และใสไมสบาย ในระยะยาว 

ผูผลิตเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front Surface ได
พยายามแกปญหานี้ โดยการออกแบบ และ ผลิตเลนสโพรเกรสซีฟ ดวยระบบ 60 ถึง 120 โครงสราง ซึ่ง
สามารถลดผลกระทบจากคา SPH. ลงไดบาง โดยมี 5 ถึง 12 โครงสราง สําหรับ SPH. step ละ 1.00D ถึง 
2.00D แตไมสามารถลดผลกระทบจากคาสายตาเอียง ( Cylindrical Effect )  เนื่องจากยังใชเทคโนโลยีเกาแกท่ี
มีอายุนับรอยป ในการขัดคา SPH. และ CYL. ดานหลังแบบ Spherical และ Toric จึงพบไดบอยๆ ในหลาย
กรณีท่ี ผูใชเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา ท่ีจายเงินซื้อเลนสโพรเกรสซีฟคูละหลายหมื่นบาท แลว
ไมสามารถปรับตัวได หรือ ปรบัตัวไดแตใสไมสบาย หรือ ปรับตัวได ใสสบาย แตมุมมองแคบ และความคมชัด
ดอยลงมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

      

สองภาพนี้ เปนโครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยเีกา รุนเดียวกัน แสดงใหเห็นมมุมองทีแ่คบลง การ
บิดเบือนดานขางที่เพ่ิมข้ึนบรเิวณโซนไกล    
 ภาพทางซายเปนโครงสรางของคาสายตา Plano ADD 2.00D , ภาพทางขวาเปนโครงสรางของคาสายตา Plano Cyl .- 
2.50D ADD 2.00 

 

เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology รุนแรกๆ ท่ีผลิตขึ้นในชวงป 2000 ไดแกปญหาเหลานี้ 
ดวยการใชเทคโนโลยี Free Form ขัดผิวดานหลัง โดยขัดคาสายตา SPH. แบบ Aspheric step ละ 0.12D  , 
และขัดคาสายตาเอียง แบบ Atoric Step ละ 0.12D / แนวองศา Step ละ 1 องศา ทําใหสามารถลดการบิดเบือน
ดานขาง ท่ีเพ่ิมขึ้นจากคา SPH. และ คาสายตาเอียงในทุกองศา แตผิวโพรเกรสซีฟ ยังอยูดานหนา เราเรียก
เลนสโพรเกรสซีฟชนิดนี้วา Free Form Progressive Front Surface เชน Rodenstock Multigressiv 2 ซึ่งเปน
เลนสโพรเกรสซีฟท่ีเหนือกวาเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาทุกรุน 

 เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Technology ฉีกขอจํากัดเดิมๆ ของอันเปนขอจํากัดท่ีไมสามารถแกไข
ไดบน เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงท่ีใชเทคโนโลยีเกาแบบ Semi-Finished Progressive Front Surface อัน
ประกอบดวย 
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• การบิดเบือนดานขาง ตามคา SPH. / CYL. / ADD ท่ีเพ่ิมขึ้นตามกฎทรงมวล ทําใหปรับตัวไดยาก 

• Optic Quality ท่ีลดลง ตาม SPH. / CYL. / ADD ท่ีเพ่ิมขึ้นตามกฎทรงมวล  

• Vision Field ท่ีลดลง ตาม SPH. / CYL. / ADD ท่ีเพ่ิมขึ้นตามกฎทรงมวล โดยเฉพาะผูใชท่ีมี SPH. 
เกินกวา -2.00D 

• การบิดเบ้ียวของ Inset กรณีท่ีผูใชมีคาสายตาเอียง ทําใหระยะกลาง และ ระยะใกล ดอยกวาผูใชท่ีไมมี
คาสายตาเอียง (cylindrical effect ) 

• Anisometropia 

เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Progressive Front Surface ไดรับการออกแบบ และ ผลิตอยาง
เฉพาะเจาะจงทีละขาง ดวยการขัดคา SPH. และ CYL. บนเลนสทีละจุดแบบ Aspheric / Atoric ทําใหสามารถ
ลดการบิดเบือนดานขางจากคา SPH. และ CYL. ลงไดถึง 35% โดยยังคงรักษา Quality of Vision เพราะไม
ตองกระจายการบิดเบือนเปนรูปเขาควาย ไปท่ัวท้ังแผนเลนส เหมือนเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา
บางรุน ท่ีสงผลให Quality of Vision ลดลง จนทําใหเกิดปญหาเมื่อขับรถในเวลากลางคืน 

 

ภาพแสดงการกระจายการบิดเบือน 0.12D แบบ
เขาควาย ของเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง
เทคโนโลยีเกา ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานความคมชัด
ในเวลากลางคืน 

 

 
 
ภาพทางขวา แสดงมุมมองท่ีกวางกวา
ถึง 35%  ของเลนสโพรเกรสซีฟ Free 
Form ท่ีคาสายตา  
SPH. 0.00D CYL. – 2.00D x 45 
ADD 2.00D

 

 
 
ภาพทางขวา แสดงมุมมองท่ีกวางกวา
ถึง 30 % ของเลนสโพรเกรสซีฟ Free 
Formท่ีคาสายตา  
SPH. – 4.00 Prism 3 Base Down  
ADD 2.00D
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ภาพแสดงวิธีการขัดเลนสดวยเทคโนโลยี Free Form ที่
สามารถขัดโครงสรางเลนสอยางเฉพาะเจาะจง ใหกับคา
สายตาที่แตกตางกนัไดหลายลานโครงสราง ทําใหลดการ
บิดเบือนทั่วทั้งแผนเลนสไดถึง 35% ทําใหไดความคมชัด
สูงสุด ทุกมุมมอง  ในทุกคาสายตา 

     

 
 

รูปรางหนาตาของเคร่ือง CNC ที่ใชขัด 
เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form

 

เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยี Free Form ไดรับการพัฒนาตอ ในสองแนวทาง 
 

1. ยายผิวโพรเกรสซีฟไปไวดานหลังบางสวน 
เรียกวา Double Side Progressive Surface ( 
Dual ADD ) เพ่ือลดการบิดเบือนดานขางให
นอยลง ผูผลิตเลนสโพรเกรสซีฟ ท่ีมีความ
ชํานาญดาน Hard Design จะเลือกผลิตเลนส
เทคโนโลยีแบบนี้ เชน Hoyalux iD , 
DEFINITY , Nikon Presio W 

 
 

2. ยายผิวโพรเกรสซีฟไปไวดานหลังท้ังหมด เรียกวา Progressive Back Surface ทําใหไดมุมมองท่ีกวางขึ้น 
ผูผลิตเลนสโพรเกรสซีฟ ท่ีมีความชํานาญดาน Soft Design จะเลือกผลิตเลนสเทคโนโลยีแบบนี้ เชน 
Rodenstock Multigressiv ILT  

 
 

ภาพบนทางซายมือแสดงถึง 
เลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา  
Semi-Finished Progressive Front Surface   

 
 

 ภาพบนทางขวามือแสดงถึง 
เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form Progressive Back Surface 
ซ่ึงใหมุมมองท่ีกวางกวา แตการบิดเบือนดานขางไมเพิ่มข้ึน 
ดังแสดงใหเห็นในภาพหนาถัดไป 
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ภาพแสดงมุมมองของเลนสโพรเกรสซีฟ  
Free Form Progressive Back Surface  
ที่กวางกวาเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา 

  

 

ภาพแสดงถึงเลนสโพรเกรสซีฟที่มีโครงสรางเดียวกัน เม่ือผลิตดวย Free Form Technology  
จะทําให Vision Field กวางข้ึน การบิดเบือนดานขางลดลง และ ไดเลนสที่บางกวาเดิม 30 – 35 % 
 

ในปจจุบันเลนสโพรเกรสซีฟ Free Form ไดพัฒนาเขาสูยุคการออกแบบ และผลิต เฉพาะบุคคล ดวย
โครงสรางท่ีแตกตางอยางเฉพาะเจาะจงถึง 42,600,000,000 ลานโครงสราง เชน Rodenstock Impression ILT 
, Zeiss Gradal Individual , Optovision Infinity Individual  ทําใหสามารถผลิตเลนสโพรเกรสซีฟท่ีดีท่ีสุด 
สําหรับแตละบุคคล ในการใชงานแตละดาน ไดอยางเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีสูงเหลานี้ ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และเคร่ืองมือใน
การประกอบโดยเฉพาะ จึงเหมาะสําหรับรานแวนท่ีพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่งเทานั้น 
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เลนสโพรเกรสซีฟ Individual กับ เลนสโพรเกรสซฟี Personalized ตางกันอยางไร 
1. เลนสโพรเกรสซีฟ Individual หมายถึง เลนสโพรเกรสซีฟ Free Form ท่ีออกแบบเฉพาะเจาะจง ตาม

คาสายตาของแตละบุคคล  บนคาพารามิเตอรของกรอบแวนแตละอัน ของแตละบุคคล เชน Rodenstock 
Impression ILT , Zeiss Gradal Individual , Optovision Infinity Individual  หากลูกคาหนึ่งรายส่ังเลนส
โพรเกรสซีฟ Individual 4 คู เบอรสายตาเดียวกัน สําหรับกรอบแวน 4 รุน เลนสจะถูกออกแบบและผลิต 
เจาะจงตามคาพารามิเตอรของแวนแตละอัน โดยไมมีขอจํากัดวาตองเลือกกรอบแวนท่ีสามารถปรับแตงให
ไดมาตรฐาน PTA 7 องศา / FFA 5 องศา / CVD 13 mm  เหมือนสมัยกอน 

 

2. เลนสโพรเกรสซีฟ Personalized หมายถึง เลนสโพร
เกรสซีฟ Free Form ท่ีออกแบบเฉพาะคาสายตาของแตละ
บุคคล และเลือกโครงสราง Soft หรือ Hard ตามพฤติกรรม
การหันศีรษะ / การกลอกตา หากลูกคาหนึ่งรายส่ังเลนส
โพรเกรสซีฟ Personalized 4 คู เบอรสายตาเดียวกัน 
สําหรับกรอบแวน 4 รุน เลนสท้ัง 4 คู จะถูกออกแบบและ
ผลิต เหมือนกันท้ัง 4 คู กรอบแวนท่ีใช จะตองปรับแตงให
ไดมาตรฐาน PTA 7 องศา / FFA 5 องศา / CVD 13 mm 
หากกรอบแวนโคงนอยหรือมากเกินไป จะสงผลใหใชงาน
ไดไมดี หรือไมสามารถใชงานไดเลย 
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บทที่ 6 

เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด 
Individual Free Form Technology 

เหนือกวาเลนสโพรเกรสซีฟ Free Form ราคาแพงทั่วไป อยางไร 

เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด เทคโนโลยี Individual Free Form ถูกออกแบบมาเพ่ือฉีกขอจํากัดเดิมๆ 
ท่ีผูใชตองเลือกกรอบแวนท่ีออกแบบไดมาตรฐานตามคาพารามิเตอร สําหรับเลนสโพรเกรสซีฟท่ัวไป และ เพ่ือ
ลดระยะเวลาการปรับตัวของผูใช ใหส้ันท่ีสุด  

คาพารามิเตอรกรอบแวน ท่ีทําใหผูใชเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ปรับตัวไดยาก ประกอบดวย 

• Face Form Angle ( FFA ) : กรอบแวนโคงเขา หรือ แอนออก มากเกินไป 

• Pantoscopic Tilt Angle ( PTA ) : กรอบแวนกม หรือ เงย มากเกินไป 

• Cornea Vertex Distance ( CVD ) : กรอบแวนชิดหนา หรือ หางหนา มากเกินไป  

เลนสโพรเกรสซีฟ Individual ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองแนวคิดของเลนสโพรเกรสซีฟท่ีปรับตัวไดทันที 
( Instant Adaptation ) โดยการออกแบบ และ ผลิตเลนสโพรเกรสซีฟ ตามตําแหนงของกรอบแวนบนใบหนา
ของผูใช แทนการท่ีผูใช ตองปรับตัวใหเขากับเลนสโพรเกรสซีฟ ในแตละตําแหนงของกรอบแวน  

  เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด ท่ีใชเทคโนโลยี Individual Free Form สามารถออกแบบ และ ผลิต
เลนสตามคาพารามิเตอรท่ีใชงานจริงของผูใช  ทําใหผูประกอบ ไมตองฝนเส่ียงปรับแตงกรอบแวนใหเขากับ
เลนส อีกตอไป แตเลนส Individual Free Form จะถูกออกแบบและผลิตอยางเฉพาะเจาะจง ใหกับผูใชแตละคน 
ในกรอบแวนแตละอัน เพ่ือคุณภาพการมองเห็น ในระดับสูงสุด 

โครงสรางเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกาท่ัวไป ถูกออกแบบมาใหรองรับคาพารามิเตอร
ของกรอบแวน CVD 15 , PTA 8° , FFA 4° หากเปนกรณีท่ีมีคาสายตาเอียงท่ีมี SPH. + รวมดวย และ
คาพารามิเตอร ในการใชงานจริง ไมตรงตามที่ถูกออกแบบมา จะสงผลใหคุณภาพการมองเห็นในการใชงานจริง
ดอยลงเปนอยางมาก ดังแสดงในภาพขางลาง 

 

 

   

 

Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50D  
PD 32 / 32 ,  CVD 15 , PTA 8° , FFA 4° 
  

Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50D 
PD 35 / 35 ,  CVD 10 , PTA 5° , FFA 0° 
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แมแตเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง Free Form Double Surface คูละสามหมื่นบาท ก็ไดรับผลกระทบหาก
คาพารามิเตอรของกรอบแวนในการใชงาน ไมตรงตามที่เลนสถูกออกแบบมา ดังรูปขางลางนี้ 

 

 

 

Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50D 
PD 32 / 32 ,  CVD 13 , PTA 7° , FFA 5°  
   

Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50D 
PD 35 / 35 ,  CVD 10 , PTA 5° , FFA 0°

แตเลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form ไดเปรียบเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงดังกลาว ดังรูปขางลาง 

 
Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50D  
PD 32 / 32 ,  CVD 13 , PTA 7° , FFA 5° 
  

Sph +2.50D Cyl.-1.00D Axis 150 Add 1.50     
PD 35 / 35 ,  CVD 10 , PTA 5° , FFA 0° 

ภาพตอไปน้ี แสดง Vision Field ท่ีเปล่ียนไปตามกรอบแวน ของเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยี
เกา ท่ีคา Rx R/L 0.00 ADD 2.00D ซึ่งออกแบบมาสําหรับคา CVD 13 mm , PT 7 องศา และ FFA 3 องศา ใน
กรณีท่ีคา P.D.มาตรฐาน 32 / 32 ( ซึ่งจะไมมีผลกระทบจากความแคบ / กวาง ของ P.D. )  

CVD:13mm 
PT: 9°
FFA:  4°

CVD:12mm 
PT: 12°
FFA:   6°

CVD:  9mm 
PT: 14°
FFA: 15°

CVD:14mm 
PT: 7°
FFA:  3°

CVD:13mm 
PT: 9°
FFA:  4°

CVD:13mm 
PT: 9°
FFA:  4°

CVD:13mm 
PT: 9°
FFA:  4°

CVD:12mm 
PT: 12°
FFA:   6°

CVD:12mm 
PT: 12°
FFA:   6°

CVD:12mm 
PT: 12°
FFA:   6°

CVD:  9mm 
PT: 14°
FFA: 15°

CVD:  9mm 
PT: 14°
FFA: 15°

CVD:14mm 
PT: 7°
FFA:  3°

CVD:14mm 
PT: 7°
FFA:  3°

CVD:14mm 
PT: 7°
FFA:  3°
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จากรูปขางลาง เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงคูละหลายหมื่นบาทท่ัวไป สีขาวแสดงถึง 
Vision Field ใหสังเกตุ Vision Field โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริเวณ Reading Zone ท่ีหายไปตามความแตกตางของ
คาพารามิเตอรท้ัง 3 ทําใหหา Reading Zone ไมเจอ  

CVD: 12mm 
PT:    12°
FFA:   6°

CVD: 14mm 
PT:    7°
FFA:  3°

CVD: 9mm 
PT:  4°
FFA:  5°

CVD: 13mm 
PT: 9°
FFA:  4°

 

 จากภาพท้ังสองชุดท่ีผานมา ไดไขขอของใจท่ีรานแวนมักประสบวา ลูกคาหลายทาน มีอาการหา 
Reading Zone ไมเจอ แมจะยอมจายเงินซื้อเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงท่ีใชเทคโนโลยีเกา Semi-Finished 
Progressive Front Surface เปนเงินหมื่นกวาบาท หรือแมกระท่ังเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพง Free Form 
Technology ราคาคูละหลายหมื่นบาทแลวก็ตาม เนื่องจากคาพารามิเตอรในการใชงานจริง ตางกับ
คาพารามิเตอรท่ีเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงคูนั้น ถูกออกแบบมา 

 แตเลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology จะไมไดรับผลกระทบ จากคาพารามิเตอร  
PTA , FFA และ CVD ดังท่ีแสดงใหเห็นในรูปขางลางนี้ 
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 เลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology เปนโอกาสทางธุรกิจท่ีย่ิงใหญสําหรับรานแวน 
ในการตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด ดวยแนวคิด See Clearer , Feel Younger 
and Look Better เนื่องจากไมมีขอจํากัดเรื่อง ความโคงของกรอบที่มีคา Face Form Angle มากกวา + 5 องศา 
หรือ กรอบพลาสติกแบรนดเนมชื่อดัง ท่ีมีขาหนาตามแฟชั่น และมี Pantoscopic Tilt Angle นอยกวา 7 องศา 
เทคโนโลยี Individual Free Form Technology นี้ ไดชวยใหลูกคามีความสุขกับการใสแวนโพรเกรสซีฟบน
กรอบท่ีชื่นชอบ และมีคณุภาพการมองเห็นชัดทุกระยะในระดับสูงสุด จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และ
แนะนําเพ่ือนๆท่ีมีปญหาเดียวกันกับการเลือกแวนโพรเกรสซีฟ โดยไมถูกจํากัดความปรารถนาทางแฟชั่น 
ความงาม และ รสนิยม เหมือนเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเกา  

 เลนสแวนตาโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด Individual Free Form Technology เปนวิธีท่ีงายท่ีสุด ในการ
ตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟใหได Performance สูงสุด แมผูประกอบ จะขาดพ้ืนฐานความรูเรื่อง 
Inset , PTA , FFA , CVD และ Near Point Convergence ก็ตาม 

 โอกาสทางธุรกิจตรวจวัดสายตา ประกอบ เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนดจึงเปดกวางสําหรับรานแวน 
ท่ีมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องนี้ และสามารถขายเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด ไดงายกวาท่ีเคย
คิด โดยลงทุนเพ่ิมเติมไมกี่พันบาท และ ใชเวลาในการฝกอบรมการนําเสนอ / การตรวจวัดคาพารามิเตอร เพียง
ไมกี่ชั่วโมง เทานั้น 
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บทที่ 7 
การวัดคาพารามิเตอร CVD / PTA / FFA ของกรอบแวน  

อยางถูกตอง รวดเร็ว แบบมืออาชีพ 
เพื่อประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology  

และ เลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกาทั่วไป 
 

 การตรวจวัดคาพารามิเตอรของเลนสโพรเกรสซีฟ เพ่ือประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด 
Individual Free Form Technology มีส่ีวิธี ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจวัดดวยไมพีดีนําศิลปไทย และ แผนชารทวัด FFA แบบทําเอง 
2. ตรวจวัดดวย ชุด Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดเล็ก  
3. ตรวจวัดดวย ชุด Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดใหญ 
4. ตรวจวัดดวย Rodenstock ImpressionIST 

( ศูนยโพรเกรสซีฟทวีคูณนําศิลปไทย กําลังจัดทํา Video CD , Video DVD และ CD-ROM การตรวจวัด
คาพารามิเตอรของกรอบแวน ท้ัง 4 วิธี ใหกับรานแวนท่ีซื้อเปาเลนส 40,000 บาท เพ่ือเขาโครงการ PRP ท้ัง 4 
คอรส คาดวาจะเสร็จสมบูรณ ภายในเดือนกรกฎาคม 2006 ) 

1) ตรวจวัดดวยไมพีดี และ แผนชารทวดั FFA แบบทําเอง 

• การวัดคา CVD :  ใหวัดดานขางของ

ลูกคา ดวยไมพีดี โดยวัดระยะจากกระจก
ตา ถึงกรอบแวน ตามรูป 
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• การวัด Pantoscopic Tilt Angle ( PTA ) แบบหนวยเปน mm :  ใหขีด หรือ จุด ทํา

เครื่องหมายบน Demo Lenses สองจุดจากดานหนา ดังรูป โดยจุดใหตรงกึ่งกลางตาดํา  
a. จุดตําแหนงแรก โดยปรับศีรษะของลูกคา ใหกระจกตาทํามุม 90 องศากับพ้ืน หรือให

ลูกคามองตรงไปขางหนา 
b. จุดตําแหนงท่ีสอง โดยปรับศีรษะของลูกคา ให Demo Lenses ของกรอบแวน ทํามุม 90 

องศากับพ้ืน 
c. วัดระยะหางระหวางจุดแรก กับจุดท่ีสอง แลวบันทึกคาเปนมิลลิเมตร 

 

 

 
 
จากรูป อานคา PTA ได 5 มิลลิเมตร 
ใหบันทึกคา เพ่ือส่ังเลนสโพรเกรสซีฟ Individual 
Free Form Technology โดยระบุในแบบฟอรมส่ัง
เลนสวา PTA 5 mm 
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• การวัดคา PTA เปนองศา ดวยไมวัดพีดี  NST PTA Ruler ของนําศลิปไทย 

 

 

วิธีนี้ ใหลูกคาสวมกรอบแวนแลวมองตรง ปรับกรอบแวนใหพอดี แลวทาบไมวัดพีดีใหขนานกับ
พ้ืน แลวสังเกตดูวา แนวของ Demo Lenses หรือ กรอบแวนขนานกับเสนกี่องศา จากภาพ วัดได
ประมาณ 10 องศา ( ควรเล่ือนไมพีดีไปใหชิดกับกรอบแวน จะอานคาไดงายกวา ) 

หากประกอบเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา จะตองดัดมุมขาแวน เพ่ือลด PTA ใหเหลือ 7 องศา 
จะใสสบาย ปรับตัวงาย และไดมุมมองกวางเต็มท่ี 

การดัดมุมขาแวน เพ่ือลด หรือ เพ่ิม PTA บนกรอบเซาะรอง หรือ กรอบเจาะ ตองใชเครื่องมือ 
และ เทคนิคพอสมควร ซึ่งรานแวนท่ีเขาโครงการ PRP ซื้อเปาเลนส 40,000 บาท ของนําศิลป
ไทย สามารถเขามาเรียนไดท่ีศูนยโพรเกรสซีฟทวีคูณ นําศิลปไทย โดยไมตองเสียคาใชจาย 

NST PTA Ruler มีจําหนายในราคาอันละ 100 บาท ส่ังซื้อไดท่ีผูแทนฝายขาย หสน.นําศิลปไทย 
หรือรับไดฟรี เมื่อเขาอบรมหลักสูตร NPP / NPA หรือ PRP ของศูนยโพรเกรสซีฟทวีคูณนําศิลป
ไทย ( NPC ) 
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• การวัดคา Face Form Angle ( FFA ) ดวยแผนชารทวัด FFA แบบทําเอง 

 

ภาพแสดงแผนชารทวัดคา FFA แบบทําเอง โดยสามารถใชรูปนี ้ วัดคา FFA ไดโดยการขีดเสนบอกองศา
โดยประมาณ Step ละ 2.5 องศา โดยมีจุดศูนยกลางที่วงกลมเล็กสีขาว คา FFA มีหนวยเปนองศา และ ขนาด
ของแผนชารทใหญ หรือ เล็กกวาขนาดจริง ไมมผีลตอคาที่วัดได เนื่องจากหนวยเปนมุมองศา ไมใชความยาว
เปนมิลลิเมตร  วิธีการวัดคา FFA มีอธิบายในหัวขอ การวัดคา FFA ดวย Rodenstock Impression ILT Ruler 
ในเลมนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง Face Form Angle 0 องศา ที่เรยีกวา “ หนาแวนแอนออก ” เมื่อวางกรอบแวน จุดที่ 2 และ 3 บนเสนตรง หาก
จุดที่ 1 และ จุดที ่4 อยูในแนวเดียวกันกับจุดที่ 2 และ 3 แสดงวา Face Form Angle เปนศูนย  ( หนาแวนแอนออก ) จาก
รูปคา Face Form Angle 0 องศา หากลูกคาใสแวนโพรเกรสซีฟแลวหนาแวนแอนออกแบบนี้ จะทําใหพ้ืนที่อานหนังสือ
แคบลงจนแทบไมสามารถใชงานได วิธีแกไข จะตองดัดหนาแวนใหโคงเขาหาใบหนา ขางละ 2.5 องศา จึงจะใชงานไดดี 

 

Face Form Angle 0 

4 1 2 3
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เมื่อวางกรอบแวน จุดท่ี 2 และ 3 บนเสนตรง หากจุดท่ี 1 และ จุดท่ี 4 อยูตํ่ากวาจุดท่ี 2 และ 3 แสดงวา Face 
Form Angle เปนบวก ( หนาแวนโคงเขาหาใบหนา ) จากรูปคา Face Form Angle ประมาณ 5 องศา 

 

 

การวัดคา Face Form Angle ดวย Face Form Angle Chart 

• วางกรอบแวน จุดท่ี 1, จุดท่ี2 และ จุดท่ี 3 บน Chart ตามรูป 

• อานคาจากเสนบอกองศาบน Face Form Angle Chart วา จุดท่ี 3 กับ จุดท่ี 4 ของกรอบแวน ขนานกับแนว
องศาใดมากท่ีสุด จากรูป จุดท่ี 3 กับจุดท่ี 4 ขนานกับเสน 5 องศามากที่สุด อานคา Face Form Angle ได 5 
องศา 

 
การประกอบเลนสโพรเกรสซีฟเทคโนโลยีเกา ควรปรับแตงกรอบแวนใหไดคา Face Form Angle 5 องศา 
คลาดเคล่ือนไดไมเกิน + / - 2 องศา หากคลาดเคล่ือนมากกวานี้ จะมีผลทําใหพ้ืนท่ีอานหนังสือแคบลงถึง
ครึ่งหนึ่ง หรือมากกวานั้น 
 
กรณีส่ังเลนสโพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology ใหวัดคา Face Form Angle ( FFA ) แลวทดคา
โดยยึดหลักดังตอไปนี้ 

• กรอบเต็ม กรอบเซาะรอง ทุกเบอรสายตา ลดคา FFA ลง 1 - 2 องศา เนื่องจากกรอบแวนสวนใหญ จะแอน
ออกอีกเล็กนอย เมื่อใชงานจริง 

• กรอบเจาะ เบอรสายตาลบ ต้ังแต – 4.00 ขึ้นไป ลดคา FFA ลง 3 – 4 องศา เนื่องจากเลนสจริง มีความโคง
ประมาณ 2D ขณะท่ี Demo Lenses บนกรอบเจาะ มีความโคงประมาณ 5D 

Face Form Angle 5 องศา 
5 

1 2 
3

4

Face Form Angle เปนบวก 

31 2 4
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การวัดคา Face Form Angle ดวย Face Form Angle Chart มีโอกาสคลาดเคล่ือนไดถึง + / - 3 องศา ขึ้นอยู
กับความชํานาญของผูวัด 

รานแวนท่ีตองการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด Individual Free Form Technology จึงควรลงทุน
ซื้อ Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดเล็ก ราคาชุดละ 1,200 บาท หรือ ชุดใหญ ราคาชุดละ 4,500 บาท 
ซึ่งเปนการลงทุนท่ีตํ่าและคุมคามากกวา เมื่อเทียบกับเคร่ืองวัดคาพารามิเตอรของเลนสโพรเกรสซีฟในระดับ
เดียวกันของบริษัทอ่ืน ท่ีตองลงทุนหลายแสนบาท เพียงเพ่ือขายเลนสโพรเกรสซีฟราคาแพงเพียงรุนเดียว 
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2) การตรวจวัดคาพารามิเตอร ดวย Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดเลก็ :  

Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดเล็ก บรรจุในกลองพลาสติก เรียบหรู ดูดี ประกอบดวย 

• Face Form Angle Ruler 

 

• ไมวัด CVD 

  

2.1 ) การวัดคา CVD ดวย Rodenstock Impression ILT Ruler :  จะตองวัดในหองท่ีมีแสง
สวางเพียงพอโดยมีขั้นตอนการวัดดังตอไปนี้ 

    

 

o ทาบไมวัด CVD ใหชิดกับ Demo 
Lenses ดานขวาของลูกคา ( วงกลม
สีดําคือรูมานตา ) แลวเล่ือนไมวัดจน
เห็นตาดําของลูกคาตามรูป วางไม
วัดใหหัวสามเหล่ียมสีฟา ทางขวามือ
ของผูวัด ตรงกับขอบตาดําคร่ึงบน
ของไมวัด ดังรูป   

2
20 

15 10 
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วงกลมสีดําคือรูมานตา 

ภาพของตาดําที่ปรากฎบนไมวัด CVD 

  

 

 

ภาพแสดงภาพของตาดํา 
ที่ปรากฎบนไมวัด CVD 

  
 

o การวัด CVD ตาขวา ของลูกคา ใชครึ่งลางของไมวัด โดยใหหวัลูกศรตรงกับขอบตาดําของครึ่งบน 
แลววัดจากขีด 0 ของไมวัดครึ่งลางไปทางซายมือของผูวัด จนถึงขอบตาดํา ของครึ่งลาง ดังรูป 
จากตัวอยางภาพขางลาง วัด CVD ตาขวาของลูกคา ได 12 mm 

 

o การวัด CVD ตาซาย ของลูกคา ใชครึ่งบนของไมวัด โดยใหหัวลูกศรตรงกับขอบตาดําของ
ครึ่งลาง แลววัดจากขีด 0 ของไมวัดครึ่งบนไปทางขวามือของผูวัด จนถึงขอบตาดํา ของครึ่งบน
ดังรูป จากตัวอยางภาพขางลาง วัด CVD ตาขวาของลูกคา ได 12 mm 
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2.2)  การวัดคา Face Form Angle ดวย Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดเล็ก : การวัดคา 
FFA ทําคลายวิธีท่ีหนึ่ง แตแมนยํากวา เนื่องจากสเกลของ ILT Ruler จะละเอียดถึง step ละ 0.5 องศา 
และอานคาไดงาย รวดเร็วกวาดวยการหมุนแกนวัดองศา วิธีใช ILT FFA Ruler มีดังตอไปนี้ 

•   จัดวางกรอบแวนใหขางหน่ึงขนาดกับแนวเสนสีเขียวประ แลวใหมุมของสะพานกรอบแวนของอีก
ขางหน่ึงอยูบนจุดหมุนของ Face Form Angle Ruler 

 

•   หมุนแกนวัดองศาของ FFA Ruler จนขนานกับแนวกรอบแวนอีกขางดังรูป ( สังเกตุการวาง
ตําแหนงกรอบแวนใหตรงกับท่ีไดวงกลมสีแดงเอาไวท้ังสองจุด ) ในกรณีนี้ อานคา FFA ได 5 องศา 

 

 

 

    

  

 

ภาพแสดงการจับกรอบแวน เพ่ือวัด FFA ดวย FFA Ruler ชุดเล็ก 
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3) การตรวจวัดดวย ชุด Rodenstock Impression ILT Ruler ชุดใหญ :  

ILT Ruler ชุดใหญบรรจุในกลองสวยงาม ถูกพัฒนาตอจาก ILT Ruler ชุดเล็ก เพ่ือใหสามารถตรวจวัด
คาพารามิเตอรไดงาย สะดวก รวดเร็ว แมนยํา สรางความประทับใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ทํา
ใหลูกคาตัดสินใจซื้อเลนสโพรเกรสซีฟไฮเอนดคูละหลายหมื่นบาทไดงายขึ้น 

ILT Ruler ชุดใหญนี้ สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟคุณภาพสูง ของราน
แวนขนาดเล็ก ใหเหนือกวารานแวนขนาดใหญ ไดอยางเหนือชั้น และสรางความแตกตางไดอยาง
ชัดเจน 

ILT Ruler ชุดใหญนี้ จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับรานแวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ัวประเทศ ท่ีทําเลไมดี  ดวย
เงินลงทุนไมถึงหาพันบาท แตสามารถขายเลนสโพรเกรสซีฟไฮเอนด และพรีเมี่ยม คูละ 15,000 บาท
ขึ้นไปไดอยางไมนาเชื่อ 

ILT Ruler ชุดใหญ มีจําหนายในราคาชุดละ 4,500 บาท 

  

    

Rodenstock ILT Ruler ชุดใหญ ประกอบดวยเครื่องมือวัดคาพารามิเตอร 3 ชิ้น ไดแก 

1. Face Form Angle Ruler ( FFA Ruler ) : สําหรับวัดความโคงของกรอบแวน 

2. Corneal Vertex Distance Ruler ( CVD Ruler ) : สําหรับวัด Vertex Distance ของกรอบแวน 

3. Pantoscopic Tilt Angle Ruler ( PTA Ruler ) : สําหรับวัดมุมเทของกรอบแวน 
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การวัดคา Face Form Angle ( FFA ) 

การวัดคา FFA ใชหลักการเดียวกับ ILT FFA Ruler ชุดเล็ก  ( หนา 54 ) หนวยเปนองศา 

 

 

ขั้นตอนการวดัคา Face Form Angle ( FFA ) ดวย FFA Ruler 

1. วางกรอบแวนหงายขึ้นตามรูป ใหขอบเลนสดานสะพานจมูกทางขวามืออยูกึ่งกลางกากบาท เปนจุดหมุน 

2. ปรับระดับขอบเลนสของกรอบทางดานซายมือ ใหขนานเสนใดเสนหนึ่ง 

3. ปรับแกนวัดองศาแตะขอบดานหลังของเลนสทางดานขวามือ อานคาเปนองศา 

 

วางกรอบแวนใหปลายขาชี้ข้ึน ตามรูป 
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การวัดคา Corneal Vertex Distance ( CVD ) 

การวัดคา CVD ใชหลักการเดียวกับ ILT CVD Ruler ชุดเล็ก แตในชุดใหญนี้ มีการเพ่ิมดวงไฟสองดวง ชวยให
มองเห็นขอบตาดําของลูกคาขณะวัดไดชัดเจน และ วัดคาโดยการเล่ือนสเกลคลายเวอรเนียรคาลิปเปอร ทําให
ใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว อานคาไดแมนยําย่ิงขึ้น         

        

ขั้นตอนการวดัคา Corneal Vertex Distance ( CVD ) ดวย CVD Ruler 

1. ทาบ CVD Ruler ใหแนบดานหนาของกรอบแวน ตามรูป แลวกดปุมเปดไฟ ขยับ CVD Ruler ใหเสนสีดํา
ทางขวามือ แตะขอบตาดําดานบน ตามรูป 

 

 

2. เล่ือนสไลดทางซายจนเสนสีดําของขอบแตะขอบตาดําขวาลาง ตามรูป 

 

3.  อานคาท่ีได หนวยเปนมิลลิเมตร 
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การวัดคา Pantoscopic Tilt Angle ( PTA ) ดวย PTA Ruler 

• การวัดคา PTA มีความแตกตางจากสองวิธีแรก โดย ILT PTA Ruler ชุดใหญ จะอานคาเปนองศา  
วิธีใช ใหหนีบ PTA Ruler กับขาแวนของลูกคา ใหแนวเสนสีดําบนสันสามเหล่ียมขนานกับ Demo 
Lenses ของกรอบแวนตามรูปขางลาง แลวใหลูกคามองตรง ปรับศีรษะของลูกคาใหกระจกตาตั้ง
ฉากกับพ้ืนโดยประมาณ อานคาจากลูกกล้ิงในทอ PTA Ruler ดังรูป คาท่ีไดหนวยเปนองศา 
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4) การวัดคาพารามิเตอร ดวย Rodenstock ImpressionIST :   

เปนวิธีการวัดคาพารามิเตอรท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เท่ียงตรง แมนยํา หรูหรา ดูดี มีระดับ แตตอง
ลงทุนสูง เหมาะสําหรับรานแวนขนาดเล็ก ท่ีมุงมั่น
สูความเปนเลิศดานการตรวจวัดสายตาประกอบ
เลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนดเทียบเทา
มาตรฐานสากล ปจจุบันเคร่ืองRodenstock 
ImpressionIST มีใชในประเทศไทยเพียง 2 เครื่อง
เทานั้น เหมาะสําหรับรานแวนท่ีเนนการขายเลนส
โพรเกรสซีฟ Individual Free Form Technology  

Rodenstock ImpressionIST เปนระบบการตรวจวัดคาพารามิเตอรแบบ 3 มิติ ท่ีรวมเอาเครื่องเลือก
กรอบแวน , เครื่องวัด P.D. , เครื่องวัดพีสูง , เครื่องคําณวนขนาดเลนสเพ่ือส่ังฝน , โปรแกรมส่ังเลนสทาง
อินเตอรเน็ตกับ Lab ของ Rodenstock Impression ILT ท่ี มิวนิค ประเทศเยอรมัน ไดโดยตรง , โปรแกรมเก็บ
ประวัติลูกคา พรอมรูปถาย ท่ีสามารถรองรับการส่ังแวนเพ่ิมเติมในระบบทางไกล , โปรแกรมจําลอง Vision 
Field ของเลนสโพรเกรสซีฟแตละระดับราคา ปฏิบัติการดวยระบบ Windows XP ท่ีรองรับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ทําใหติดต้ังอุปกรณตอพวงไดอยางหลากหลาย ท้ัง Printer / Monitor ไดถึงแปดตัว งายตอการ
พัฒนา และ อัพเกรดทั้งซอฟทแวร / ฮารดแวร ในอนาคต 

 Rodenstock ImpressionIST ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ดวยเทคโนโลยีลาสุด เพ่ือชวยใหรานแวน
สามารถขายเลนสโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนดราคาคูละหลายหมื่นบาท แกลูกคารายเดียว ครั้งละหลายคู มูลคา
การขายตอครั้ง หลายแสนบาท ไดอยางงายดาย ตัวกระจกและตัวกลองวีดีโอสามมิติ ปรับระดับดวยไฟฟา 
พรอมชุดวางกรอบแวนท่ีลูกคาตองการเลือกถายรูป จํานวน 8 อัน ในตําแหนงท่ีงายตอการใชงาน ควบคุมดวย
ระบบ Touch Screen และสามารถตอคียบอรด เมาส แบบไรสาย ไดตามตองการ 

 Rodenstock ImpressionIST ใชงานงาย สามารถถายรูป พรอมบันทึกขอมูลของลูกคาแตละรายได
ภายในเวลาไมกี่นาที  
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ตัวอยางของภาพถายสามมิติจากกลองวีดีโอสองตัว 

     

 

 การหาคาพีดี , พีสูง , ตีบลอค , วัดขนาดของเลนสท่ีตองการส่ังฝน สามารถทําไดในภายหลัง ขอมูล
เหลานี้ สามารถบันทึกไวเพ่ือประกอบเลนสโพรเกรสซีฟดวยระบบทางไกล ในอนาคต 
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ระบบวีดีโอสามมิติ สามารถคําณวนหาคา CVD , PTA , FFA ไดโดยอัตโนมัติ เพียงลากจุดกากบาท ผาน 
Touch Screen เพียงไมกี่ครั้ง 

 

 

การคําณวนขนาดของเลนสเพ่ือส่ังฝนขัดบาง สามารถทําไดภายใน 2 นาที 
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ขอมูลท้ังหมดสําหรับส่ังเลนส สามารถพิมพดวย Printer เพ่ือส่ังเลนสทางแฟกซ  หรือทางอินเตอรเน็ต กับระบบ
เครือขายความเร็วสูงของ Rodenstock ท่ี มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยระบบสนับสนุน Printer ท่ีมีจําหนายใน
ประเทศไทย ณ ปจจุบัน มากกวา 100 รุน ท้ังระบบ Inkjet , Laser ขาวดํา และ เลเซอรสี 

 



โพรเกรสซีฟทวีคูณเขมขน  PRP Part 1 v. 1.4   ความรูเร่ืองเลนสโพรเกรสซีฟ  หนาที่  63  จาก  66  หนา 

เขียนโดย สมบูรณ เชาวนโกศล  ประธานบริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด 63

หลักสูตรโพรเกรสซีฟทวีคูณ โอกาสที่ย่ิงใหญ ของรานแวนตาทองถ่ินขนาดเล็ก 

ธุรกิจตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ตองอาศัยความรู ความชํานาญ ในการนําเสนอเลนส
โพรเกรสซีฟท้ัง 4 เทคโนโลยีนี้ ใหเหมาะสมสําหรับคาสายตา คาพารามิเตอรของลูกคาแตละคน ในทุกเนื้อวัสดุ  
โดยใหลูกคาเปนผูตัดสินใจเอง และผูท่ีทําไดดีท่ีสุด ยอมมีโอกาสไดลูกคาท่ีดีท่ีสุดเสมอ  

และเมื่อลูกคาท่ีดีท่ีสุดใหความไววางใจซื้อเลนสโพรเกรสซีฟระดับพรีเมี่ยม และ ไฮเอนดจากทานแลว ท่ี
เหลือขึ้นอยูกับวา ทานสามารถตรวจวัดสายตา ประกอบแวนโพรเกรสซีฟ ใหถูกตอง เท่ียงตรง แมนยํา สวยงาม 
ใสสบาย และ ใชงานไดเต็มประสิทธิภาพเพียงไร 

หากทานสามารถทําไดอยางครบถวนสมบูรณท้ังหมดนี้ ทานไดขายเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณเบ้ืองตน
แลว ท่ีเหลือคือการบริหารการจัดการ วางระบบการนัดหมาย การออกบัตรคิวตรวจวัดสายตา เพราะลูกคาจะ
หล่ังไหลมาที่รานของทาน เพ่ือรับการตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณ จากทาน นั่นเอง 

ไมวารานแวนของทานจะอยูจังหวัดไหนก็ตาม ขอเพียงมีประชากรเกิน 100,000 คนในจังหวัดนั้น ขอ
เพียงมีประชากรเพียง 10,000 คน ท่ีมีรายไดต้ังแต 5,000 บาทตอเดือนขึ้นไป ทานก็มีโอกาสขายเลนสโพรเกรส
ซีฟไดมากกวาปละหน่ึงพันคู ภายในระยะเวลาไมเกินสามป เหมือนกับท่ีลูกศิษยของผมทั่วประเทศกําลังทําอยู
ทุกวัน 

ถาทานเชื่อ และ มีความต้ังใจจริง ท่ีจะอุทิศตนเพ่ือประกอบธุรกิจตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรส
ซีฟทวีคูณ ใหติดตอผมไดโดยตรงที่ :  
บริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด 
594/178 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

• โทร./SMS : 081-538-4200 , 02-641-6979 

• แฟกซ 02-641-7915  

• e-mail : apcoptik@yahoo.com  

• รับเพียงจังหวัดละ 1 ทานเทานั้น ( กทม. , ภูเก็ต , เชียงใหม , ชลบุรี , สุราษฎรธานี และ นครราชสีมา รับ
เขต / อําเภอละ 1 ทาน ) 

• รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขายเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณ คนควาไดท่ี www.apcthai.com 
 

 

   

ภาพการอบรมเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณ นําศิลปไทย ที่ผานมา ในป 2006 
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www.apcthai.com 

“ Life is beautiful and sight is life ” 
 
 

1.   APC คืออะไร : APC เปนเครือขายผูประกอบการตรวจวัดสายตาประกอบแวนรายยอย กอต้ังขึ้นเพ่ือ
พัฒนาวิชาการดานเลนสโพรเกรสซีฟขั้นสูงในประเทศไทย ใหเทียบเทามาตรฐานสากล และรวมมือทาง
วิชาการกับเครือขาย APC ในตางประเทศ 

 
2.   ใครคือ APC : สมาชิก APC ประกอบดวย จักษุแพทย , นักทัศนมาตรศาสตร และ รานแวนรายยอย 

ดําเนินงานดานวิชาการ อยางเปนอิสระดวยงบประมาณจากคาสมาชิก โดยมุงเนนการแลกเปล่ียนวิชาการ , 
ความรู , ความชํานาญเฉพาะดาน , เทคนิค แลวนํามาพัฒนารวมกัน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการตรวจวัด
สายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ ในหมูสมาชิก ใหผูใชเลนสโพรเกรสซีฟไดรับประโยชนสูงสุด 

 
3.   APC ทําอะไรบาง :  

3.1   พัฒนาวิชาการตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟขั้นสูง เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค 
3.2   ใหความรูแกผูบริโภค ในการเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟ อยางเหมาะสม คุมคาเงินทุกบาททุกสตางค 
3.3   ใหคําปรึกษา และ ชวยเหลือผูบริโภค ท่ีมีปญหาในการใชเลนสโพรเกรสซีฟ 
3.4   ใหคําปรึกษาดานการตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ แกรานแวนท่ัวไป 
3.5   ลดตนทุนการดําเนินการของผูประกอบการฯ รายยอย ท่ีเปนสมาชิก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันกับผูประกอบการรานแวนเชนสโตรขนาดใหญ 
3.6   ใหรวมมือทางวิชาการดานเลนสโพรเกรสซีฟกับทุกหนวยงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูบริโภค 
3.7   กําหนดมาตรฐานการประกอบเลนสโพรเกรสซีฟ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูบริโภค 

 
4.   APC ทํางานอยางไร : 

4.1   แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางดานวิชาการ อยางอิสระ ผานทางเว็บบอรด www.apcthai.com 
4.2   จัดอบรมทางวิชาการดานเลนสโพรเกรสซีฟขั้นสูง เพ่ือพัฒนาผูประกอบการฯรายยอย 
4.3   ใหคําปรึกษากับผูประกอบการแวนตา และ ผูบริโภค ผานทางเว็บบอรด www.apcthai.com , e-

mail : apcoptik@yahoo.com และ ทางโทรศัพท 01-538-4200 โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
4.4   ใหคําแนะนําบริษัทผูผลิตและขายสง เลนสโพรเกรสซีฟ ในการออกแบบ ผลิต และ ขายสง เลนส

โพรเกรสซีฟคุณภาพดี ในราคาสมเหตุสมผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูบริโภค ( เลนสโพรเกรสซีฟ
บางรุน คุณภาพ ไมสมราคา ) 

4.5   ทดสอบเลนสโพรเกรสซีฟแตละรุน วาเหมาะกับการใชงานแบบใด เพ่ือเลือกใชเลนสโพรเกรสซีฟท่ีดี
ท่ีสุด สําหรับผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ตามคาสายตา พฤติกรรม อายุ อาชีพ งานอดิเรก 
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5.   APC รับสมาชิก อยางไร :  

5.1   APC เปดรับสมาชิกท่ัวประเทศ 90 ทาน เพ่ือใหผูบริโภคท่ัวประเทศ สามารถรับบริการตรวจวัด
สายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟดวยมาตรฐานสูงสุด ( จังหวัดละ 1 ทาน , กทม.เขตละ 1 ทาน ) 

5.2  ผูสมัครจะตองมีเครื่องมือตรวจวัดสายตาประกอบเลนสแวนตาหลายชั้นไรรอยตอ เทียบเทา
มาตรฐานสากล ภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีสมัครเปนสมาชิก โดยทาง APC จะใหคําปรกึษาและ
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

5.3 ผูสมัครจะตองมีความสามารถตรวจวัดสายตาประกอบเลนสแวนตาหลายชั้นไรรอยตอ ไดอยาง
ถูกตอง เท่ียงตรง แมนยํา สวยงาม ดวยฝมือปราณีตเทียบเทามาตรฐานสากล ใหไดภายใน 12 
เดือน นับจากวันท่ีสมัครเปนสมาชิก โดยทาง APC จะสนับสนุนดานการฝกอบรมใหอยางใกลชิด 

5.4    ผูสมัครจะตองรับประกันเลนสแวนตาหลายชั้นไรรอยตอ ทุกคูแกผูบริโภค ตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

5.4.1  รับประกันความถูกตอง เท่ียงตรง ของคาสายตา ไมนอยกวา 90 วัน โดยทาง APC จะเปนผู
จัดหาเลนสแวนตาหลายชั้นไรรอยตอ ท่ีรับประกันตามเงื่อนไขนี้ ใหสมาชิกฯ 

5.4.2  รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพการมองเห็น วาใชงานไดจริง ไมนอยกวา 90 วัน  

5.4.3 รับประกันคุณภาพผิวเคลือบเลนสแวนตาตัดแสงสะทอน ในภาวะการใชงานปกติ ตาม
มาตรฐานสากล เปนระยะเวลาไมนอยกวา 365 วัน โดยทาง APC จะเปนผูจัดหาเลนส
แวนตาตัดแสงสะทอน ท่ีรับประกันตามเงื่อนไขดังกลาว ใหกับสมาชิกฯ 

6.   สิทธิประโยชนเบื้องตนของสมาชิก 

6.1 ไดรับการถายทอดความรูดานการตรวจวัดสายตาประกอบเลนสโพรเกรสซีฟทวีคูณ แบบมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล ท่ีสามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง ภายใน 72 ชั่วโมง 

6.2  ไดรับการถายทอดความรูทางดานการตลาด , การขาย , การวางแผน , การจัดเก็บขอมูลลูกคา เพ่ือ
ตรวจวัดสายตา ประกอบเลนสแวนตาหลายชั้นไรรอยตอ แบบทวีคูณอยางยั่งยืน 

6.3  ไดรับสวนลดพิเศษสุด เมื่อส่ังซื้อ เครื่องมือฯ , กรอบแวน และ เลนสแวนตา ในนาม APC 

7.  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ APC ไดที่ใคร :  
คุณ สมบูรณ เชาวนโกศล ประธาน APC 
บริษัท แอดวานซ โพรเกรสซีฟ แอดดิชั่นเลนส จํากัด ( APCL ) 
594/178 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400   
Tel./SMS. : 081-538-4200 , Office Tel. : 02-641-6979 
e-mail : apcoptik@yahoo.com , Fax. : 02-641-7915                    

www.apcthai.com   
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Rodenstock ImpressionIST : เครื่องวัดคาพารามิเตอรระบบ
คอมพิวเตอร ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือขายเลนสโพรเกรสซีฟ
คุณภาพสูงสุดคูละ 50,000 บาท ครั้งละหลายคูใหลูกคาแตละราย 
 

www.apcthai.com   


