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เคร่ืองตรวจวัดแกสโฟโตไอออนไนเซชั่น
หรือเรียกสัน้ๆ วา เคร่ืองวัดแกส PID ชนดิพกพา
ผลิตจาํหนายคร้ังแรกเม่ือป 1970 หรือเม่ือ 40
กวาปกอน ใชตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย
(VOCs: Volatile Organic Compounds) ความ
เขมขนตํ่า (0.1-2,000 ppm) เพื่อตรวจสอบ
การร่ัวไหล การสํารวจเพื่อบงชี้อันตรายท่ีอาจ
เกดิข้ึนไดในการศึกษาทางพษิวิทยา การติดตาม
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมการระบายอากาศ
หรือการเปล่ียนแปลงข้ันตอนทํางาน ตรวจจับ
สารตกคางท่ีหลงเหลืออยูในดินหรือน้าํ และการ
พิจารณาความจาํเปนในการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลในการทาํงานกับสารเคมอัีนตราย

รูปแบบและขั้นตอนการทํางานของ
ระบบ PID เปนดงันี้

(1) แหลงกาํเนดิลําแสงอุลตราไวโอเลต
(UV) ท่ีเรียกวา UV Lamp อันเปนสวนประกอบ
สาํคัญท่ีสดุของตัวอุปกรณจะปลอยลําแสงอุลตรา
ไวโอเลตท่ีเรียกวาโฟตอน (Photons) ออกมา
โดยอยูในรูปของพลังงานท่ีละเอียดออนชนิด
หนึ่ง มีคาพลังงานเปนอิเล็กตรอนโวลต (eV)

(2) เม่ือโฟตอนท่ีมีคาพลังงานสงูดังกลาว
ผานเขาไปในหองแกส (Gas Chamber) ท่ีมี
ตัวอยางแกสถกูสงเขาไปแลว อิเลกตรอนตัวหนึง่
จะกระโดดออกมาจากโมเลกุลของโฟตอนดวย
กระบวนการกอประจุ (Ionization) กับตัวอยาง
แกสท่ีจะทําการตรวจวัด และหลังจากนีโ้มเลกลุ
ของโฟตอนจะกลายเปนประจบุวก

(3) ขณะเดียวกันข้ัวประจุลบ (negative
electrode) จะผลักโมเลกุลประจุลบเขาไปใน
ท่ีเก็บประจุ (collector electrode) (4)

ปริมาณของการกอประจหุรือกระแสไฟฟา
ท่ีเกดิข้ึนจะเปนสัดสวนสมัพนัธกบัปริมาณสวน
ผสมของแกสท่ีถูกสงเขาไปหรือผานเขาไปใน
Gas Chamber หากปรากฏวามีสวนผสมของ
แกสท่ีตรวจวัดในปริมาณเทากับหรือมากกวา
คาพลังงานท่ีต้ังไวกจ็ะมีการแสดงผลออกมาจาก
ตัวเคร่ืองเพื่อบอกหรือเตือนใหรูวาขณะนั้นมี
สวนผสมของ VOC ซึ่งมีความเสี่ยงตออัคคีภัย
และการระเบดิอยูในบรรยากาศ ตัวอิเล็กตรอน
ท่ีเขาไปในหองแกสจะมีคุณสมบติัในการตรวจวัด
เฉพาะสวนผสมกลุมใดกลุมหนึง่เทานัน้โดยเปน

ตรวจจบัสวนผสมแกสท่ีมีคาศักยภาพในการกอ
ประจุหรือคา IP (Ionizing Potential) ซึ่งผูผลิต
กําหนดไว เทากับหรือนอยกวาคา eV ท่ีต้ังไว

ผลมาจากการต้ังคาพลังงานของโฟตอนท่ีมีหนวย
eV ซึ่งปลอยออกจาก UV Lamp ของตัวอุปกรณ
นัน้ เม่ือต้ังคาพลังงานหรือคา eV ไว อุปกรณจะ

ข้ันตอนการทํางานของ PID

รูปแบบของระบบ PID
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โดยท่ัวไปแลว คา IP ท่ีใชต้ังไวในระบบ
PID จะอยูท่ี 10.6 eV โดยเปนระดับท่ีสามารถ
ตรวจจับและวัดคาสวนผสมในอากาศของแกส
VOC ชนิดหลักๆ ซึ่งมีคา IP นอยกวา 10.6 eV
ในขณะท่ีไอน้ํา คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน
และออกซเิจน เปนกาซพืน้ฐาน มีคา IP มากกวา
10.6 eV จงึไมสามารถตรวจจบัไดดวยอุปกรณ
ชนดินี ้ดังนัน้ สรุปไดวาระบบ PID คิดคนมาเพือ่
ตรวจจับปริมาณสวนผสมของแกส VOC โดยมี
ความแมนยําสูงและจะไมไดรับผลกระทบใดๆ
จากความชืน้และแกสพืน้ฐานท่ีมีในบรรยากาศ
ขณะนั้น

อุปกรณระบบ PID บางรุน ใช UV Lamp
ในระดับพลังงานอ่ืน เชน 9.8 eV ซึ่งสามารถ
ตรวจจับ VOC บางตัวท่ีมีคา IP ตํ่ากวา 9.8 eV

ท่ีใชพลังงานระดับ 10.6 eV ดังท่ีไดกลาวไปแลว
ประกอบกบัมีอายกุารใชงานสัน้และเสยีคาบาํรุง
รักษามากเกินไปจึงไมเปนท่ีนิยมใชกัน

การเทียบคาและตัวแปรการตอบสนอง
นาจะเปนเร่ืองท่ีดีถาเราใช UV Lamp ท่ีเทียบคา
เทากบัคา IP ของสวนผสม VOC เฉพาะตัวใดตัว
หนึง่เขาไปในอุปกรณมาตรฐาน แตในทางปฏิบติั
แลวแทบเปนไปไมได เพราะสวนผสม VOC ท่ีมี
โอกาสจะร่ัวไหลออกมาในปริมาณตํ่าท่ีมีคาวัดได

ระดับ ppm นั้น มีอยูดวยกันหลายตัว ถาเราใช
อุปกรณท่ีตรวจจบัไดเฉพาะตัวใดตัวหนึง่จะทําให
ไมสามารถตรวจจับตัวอ่ืนได

ระบบ PID โดยพื้นฐานแลว จะเปนการ
ตรวจจับในลักษณะเปนกลุมสารโดยใชอางอิง
จากคา IP เปนหลัก เคร่ืองท่ีใช UV Lamp ระดับ
พลังงาน 10.6 eV สามารถตรวจจับสวนผสม
VOC ท่ีมีคา IP ต้ังแต 10.6 eV ลงมา อาทิเชน
Propyl alcohol (10.22 eV), Phosphine (9.96
eV), Vinyl chloride (10.00 eV), Acetaldehyde
(0.22 eV) แตจะไมระบุตรงตัววาสวนผสมใน
อากาศท่ีตรวจจับไดนั้นเปนตัวไหนและมีใน
ปริมาณเทาใด การจะระบุใหชัดเจนตองอาศัย
ตัวเทียบคา (Calibrate) ซึง่สวนใหญนยิมใชแกส
สงัเคราะห Isobutylene และคาตัวแปรการตอบ
สนอง (Response factors) ของสารอันตราย
ชนิดตางๆ ท่ีผูผลิตสวนใหญกําหนดไวตายตัว
สาํหรับใชกบัเคร่ืองตรวจจบัของตัวเองและจดัทํา
เปนบัญชีรายชื่อมอบใหกับผูซื้อหรือผูใชงาน
(คา Response factors ท่ีผูผลิตกําหนดไว จะ
ใชไดกับ UV Lamp ท่ีมีพลังงานระดับใดระดับ
หนึ่งเทานั้น โดยจะมีการอางอิงจากคากําหนด
ทางเคมีของสถาบนัเปนท่ียอมรับในระดับสากล
เชน ACGIH, NIOSH, OSHA ) หากเคร่ืองตรวจจบั
พบสภาวะซึ่งตรงกบัคาตัวแปรการตอบสนองท่ี
ต้ังไวในตัวเทียบคา Isobutylene จะแสดงผลให
ทราบทันที นัน่คือ ในบรรยากาศนัน้มีสวนผสม
ของสารท่ีเปนเปาหมาย สวนจะมีในปริมาณ
ppm เทาใด ตองพจิารณาจากปริมาณ ppm ของ
ตัวเทียบคาแลวนาํไปคํานวณจากการสตูรท่ีระบุ
ตามคูมือใชงานซึ่งโดยท่ัวไปแลวมีอยูดวยกนั 3
วิธี ดังตอไปนี้

1. คาปริมาณสารเปาหมายซึ่งกําหนด
ลวงหนาไวแลว (Preprogrammed Response
Factors) ผูผลิตแตละรายจะมีคาปริมาณ ppm
ของสวนผสมสารอันตรายชนดิตางๆ ท่ีคํานวณ

แต VOC ตัวสําคัญสวนใหญจะมีคา IP ระหวาง
9.8 eV-10.6 eV ดังนัน้ เคร่ืองรุนนีจ้งึใชงานได
อยางจาํกัดและไมสามารถครอบคุลมไปถึงสาร
อันตรายไดอยางครบถวน เชนเดียวกบัอุปกรณ
PID ท่ีใช UV Lamp ระดับพลังงาน 11.7 eV แม
จะใหพลังงานอิเล็กตรอนสงูมากแตมีประโยชน
ในการตรวจจบัไมคุมคา เพราะ VOC ตัวสาํคัญๆ
ท่ีถือเปนความเสี่ยงของพื้นท่ีจะมีคา IP ไมเกิน
10.6 eV ซึ่งสามารถตรวจจับดวย UV Lamp
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ไวแลวลวงหนาเตรียมไวใหผูใชงาน เพยีงแตต้ัง
คา ppm ของสารเปาหมายเขาไปในเคร่ือง เม่ือ
ในบรรยากาศมีสวนผสมสารเปาหมายในปริมาณ
เทากบัหรือมากกวาท่ีต้ังคาไว เคร่ืองจะตรวจจบั
ไดและแสดงผลออกมา คาปริมาณ ppm ของ
สารอันตรายท่ีผูผลิตสวนใหญกาํหนดไวจะเปน
คาจํากัดท่ียอมรับได นั่นคือ Threshold Limit
Values (TLVs) และ Permissible Exposure
Limits (PELs) อางอิงตามมาตรฐานสาํหรับการ
ปองกันอัคคีภัยหรืองานดานอาชีวอนามัยอ่ืนๆ
เชน สวนผสมในอากาศของ Ethyl benzene ต้ัง
คาปริมาณสารลวงหนาสาํหรับ ระบบ PID ท่ีใช
UV Lamp ในระดับพลังงาน 10.6 eV ไวท่ี 62
ppm เปนตน

ปริมาณ 210 ppm วิธกีารนี ้เราใสคา Response
factors ของสารใดลงไปในตัวเทียบคามาตรฐาน
ผลการตอบรับในการแสดงปริมาณสวนผสม
ของสารนั้นจะเปนไปตามสูตรนี้เสมอ ดังนั้น
การกําหนดคาปริมาณ ppm ของสารอันตราย
ท่ีเปนเปาหมายในการตรวจวัด หากไมมีใน
โปรแกรมของเคร่ืองหรือไมมีระบุไวในคูมือการ
ใชงาน ควรอางอิงจากคากาํหนดตามมาตรฐาน
ท่ียอมรับได แลวเลือกตัวเทียบคาท่ีเหมาะสม
เพือ่ใหเคร่ืองสามารถตรวจจบัปริมาณ ppm ของ
สารเปาหมายตามท่ีตองการได

3. คาท่ีต้ังข้ึนจากการคํานวณดวยตัวเอง
(Manually Calculated Response Factors) ถาผู
ใชอุปกรณไมตองการคาปริมาณ ppm ของ VOC

จะมีการแสดงผลหรือเตือนทันที การเตือนมีท้ัง
การเตือนดวยเสยีงและแสง ระบบ PID ของ MSA
รุน Sirius ถือวามีความกาวหนามาก ขนาด
กะทัดรัด จอ LED ขนาดใหญแสดงขอมูลของสาร
เปาหมายและปริมาณ ppm ท่ีต้ังไวใน Calibrate
อยางชัดเจน เม่ือเคร่ืองตรวจพบสารอันตราย
ตามชนิดและในปริมาณท่ีกําหนดไวจะสงเสียง
เตือนดวยเสียงทันทีและจะมีไฟสวางวาบข้ึนท่ี
หนาจอทุก 15 วินาทีตราบเทาท่ีจุดนั้น ยังมี
สภาวะตรงตามท่ีต้ังไวใน Calibrate หรือจนกวา
จะมีการขจัดสารอันตรายนัน้ออกไป

2. คาต้ังเองตามตองการ (Customized
Response Factors) หากสารใดไมมีคาปริมาณ
ppm ท่ีกาํหนดไวลวงหนาสาํหรับเคร่ือง PID เรา
สามารถกําหนดข้ึนมาเองโดยใชคา Response
factors ของสารท่ีเปนเปาหมายคูณดวยปริมาณ
ppm ของตัวเทียบคามาตรฐาน Isobutylene ท่ีใช
(ปกติจะอยูท่ี 100 ppm) เชน สารเปาหมายเปน
Tetrahydrofuran คา Response factors สาํหรับ
เคร่ืองท่ีใช UV Lamp ระดับ 10.6 eV อยูท่ี 2.1
คูณดวย 100 จะได 210 ถาเคร่ืองตอบรับ แสดง
วาในบรรยากาศมีสวนผสม Tetrahydrofuran

บางตัวท่ีไดจากวิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 ก็สามารถ
คํานวณจากคาท่ีปริมาณ ppm ของตัวเทียบคา
Isobutylene ท่ีต้ังข้ึนมาเอง เชน 10 ppm เชน
สารเปาหมาย Cyclohexanone มีคา Response
factors ท่ี 0.82 นําตัวเลขนี้ไปคูณกับ 10 ก็จะ
ไดคา ppm ของสารตัวนี้ท่ี 8.2 ppm

การระบสุารท่ีเปนเปาหมายการตรวจจบั
และต้ังคา ppm ท่ีแนนอนลงไปใน Calibrate ของ
อุปกรณตรวจจับแบบ PID ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการทํางานในระบบนี ้เม่ือเคร่ืองพบสภาวะ
หรือเงื่อนไขท่ีตรงกับขอมูลท่ีต้ังไวใน Calibrate
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เงือ่นไขที่มผีลกระทบตอการตรวจจับ
ของระบบ PID

1. ผลกระทบจากอุณหภูมิ อากาศเย็น
จัดจะเปนอุปสรรคในการใชงาน ยิ่งถาเปนการ
ใชคร้ังแรกหลังจากเกบ็ไวเปนเวลานานดวยแลว
หลอดไฟท่ีเปนตัวปลอยรังส ีUV อาจจะขัดของจน
ทําใหซอฟแวรสาํหรับการตรวจจบัซึง่ตองไดรับการ
กระตุนจากหลอดไฟดังกลาวเกิดความผิดปกติ
หรือตรวจจับไดคลาดเคล่ือนจากคาท่ีต้ังไวใน
Calibrate เชนเดียวกนั หากอากาศรอนเกนิไปก็
จะมีผลกระทบกับตัวเซนเซอรภายในตัวเคร่ือง
ระดับอุณหภูมิท่ีสามารถใชเคร่ือง PID ไดอยาง
มีประสทิธภิาพอยูในชวง 0-40 องศาเซลเซยีส

มีอยูทําใหการตรวจจบัลดประสทิธภิาพลงเพราะ
ตัวเลขของ Calibrate ไมตรงกับสภาวะของสาร
อันตรายท่ีมีอยูจริงในขณะนัน้ สาํหรับเคร่ือง PID
ท่ัวไป ปริมาณไอน้ําท่ีจะไมมีผลกระทบตอการ
ทํางานจะตองมีไมเกิน 1 ppm ท่ีตองระวังไวอีก

อยางหนึ่งในเร่ืองความชื้นจากอุณหภูมิท่ีลดลง
คือการเกดิฝาภายในหองแกส (Gas chamber)
ของเคร่ืองวัดเพราะฝาจะไปกัน้รังสยีวีูท่ีจะว่ิงเขา
มาทําใหการตรวจจับเกิดความขัดของหรือถูก
บิดเบือนไป

ชวงเวลาท่ีไมควรใชเคร่ืองตรวจจบั ไดแก
ชวงเชาตรู ชวงฝนตก โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ี
อุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส รวมท้ัง
บริเวณท่ีมีความชื้นสัมพัทธเกิน 10%

รปูแบบการใชระบบตรวจวดั PID
 การตรวจจับการรั่วไหล การร่ัวไหล

ของสาร VOC จากถังบรรจุจะอยูในปริมาณตํ่า
มาก แตก็ถือวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และการระเบดิ ระบบ PID สามารถตรวจจบัการ
ร่ัวไหลไดในปริมาณตํ่ากวา 1 ppm จงึเหมาะสม
ท่ีจะใชงานตามวัตถปุระสงคนีม้ากกวาระบบอ่ืน
ยิ่งไปกวานั้น ผูใชสามารถกําหนดพื้นท่ีร่ัวไหล
จากระยะท่ีหางจากจุดกําเนิด เนื่องจากการท่ี
สามารถตรวจจบัไดในปริมาณ ppm ท่ีตํ่ามากๆ
แสดงวาผูใชเคร่ืองยืนอยูไกลจากตนกําเนิดซึ่ง
จะตองมีปริมาณ ppm ของสารท่ีร่ัวไหลออกมา
สูงกวา ดังนั้นผู ใชจึงมีความปลอดภัยและมี
เวลาเตรียมพรอมในการเขาไปจดัการการร่ัวไหล
ท่ีเหมาะสมตอไป

 การกําหนดขอบเขตการแพรกระจาย
ของสารอนัตราย เนือ่งจากเปนเคร่ืองตรวจจบัท่ี
ละเอียดออนและสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ง
ผูใชจึงสามารถติดตามทิศทางการแพรกระจาย
ของสารอันตรายไดตลอดเวลา ประโยชนก็คือ
สามารถกําหนดเขตอันตรายอยางถูกตองและ
เปนไปตามสภาพความจริงในขณะนั้น

ตวัอยาง ในเหตุฉุกเฉิน HazMat คร้ังหนึง่
มีปริมาณสารทูโลอีน 5ppm ในบริเวณเขตกั้น
A เม่ือเวลา 8.30 น. แตอีก 15 นาทีตอมาท่ี
จดุเดียวกนั ปริมาณทูโลอีนไดเพิม่เปน 10 ppm
เนื่องจากการเปล่ียนทิศทางลม ขอมูลนี้แสดง
ใหรูวาจะตองมีการขยายเขตกั้น A ออกไป

 การตรวจซ้าํหลงัจากใชน้ําหรอืโฟม
แมวาจะมีการใชน้าํหรือโฟมจดัการกบัการร่ัวไหล
ไปแลว แตเราจะแนใจไดอยางไรวาบนพื้นผิว
โฟมหรือน้ําท่ีปกคลุมสารอันตรายอยูจะไมมี
สวนผสมของสารอันตรายนั้นหลงเหลืออยู ซึ่ง
ถามีอยูในปริมาณมากอาจเกดิการลุกติดไฟข้ึนมา
ใหมหรือมีผลตอสุขภาพได เนือ่งจากระบบ PID
ไมแสดงผลกับน้ําหรือโฟม ผู ใชจึงสามารถ
ตรวจวัดปริมาณสารอันตรายท่ีหลงเหลืออยูตรง

2. ความช้ืนและไอน้าํ ไอน้าํไมสามารถ
อานคาไดดวย UV Lamp ระดับพลังงาน 10.6 eV
แตปริมาณของมันก็มีอยูหลาย ppm ถาบริเวณ
ตรวจวัดมีความชื้นหรือไอน้ําคาของ Calibrate
ท่ีต้ังไวจะถกูบวกเขาไปดวยคา ppm ของไอน้าํท่ี
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บริเวณสวนบนของวัตถปุกคลุมการร่ัวไหลเหลานี้
ได แตการใชงานจะตองระวังเร่ืองความชื้นเพื่อ
ปองกนัระบบเกดิการขัดของหรือแสดงผลบดิเบอืน

 การตรวจจับสารตกคาง หลังจากเกดิ
การร่ัวไหลมักจะมีสารตกคางในดินหรือน้ําซึ่ง
จะเปนผลเสยีตอสิง่แวดลอมในอนาคตได ระบบ
PID สามารถตรวจจบัในจดุนี ้หากมีการแสดงผล
วาเกิดการตกคางก็จะไดทําการกําจัดดวยวิธีท่ี
ถูกตองและเหมาะสมตอไป

 การสอบสวนสาเหตุทีท่ําใหเกดิอคัคีภยั
หลังเกิดเหตุอัคคีภัยจําเปนตองมีการสอบสวน
สาเหตุ บางกรณีสามารถพิสูจนไดจากปริมาณ
สารอันตรายท่ียังหลงเหลือในบรรยากาศของ
ท่ีเกิดเหตุหรือท่ีติดอยูกับพยานวัตถุ แมวาอาจ
จะไมผลตอรูปคดี แตขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชน
ไมนอยตอการวางแผนปองกนัและระงบัอัคคีภัย

 การเฝาระวังไอระเหยจากน้ํามันดีเซล
สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมแหงสหรัฐฯ
หรือ ACGIH กําหนดคาสูงสุดท่ียอมรับไดของ
สวนผสมไอระเหยดีเซลในอากาศใหมเปน 15
ppm ผูสัมผัสเปนเวลานานติดตอกันอาจเปน
มะเร็งได ดังนัน้จงึตองมีการตรวจจบัในลักษณะ
เฝาระวังตอเนือ่งเพือ่ไมใหคาสวนผสมไอระเหย
ดีเซลเกิน 15 ppm ตามท่ี ACGIH ระบุไว โดยมี
พื้นท่ีเสี่ยง ไดแก คลังเชื้อเพลิง สถานีบริการ
หองเคร่ืองจักร ฯลฯ ปริมาณสวนผสมระดับตํ่า
และตองตรวจวัดในชวงความถี่สูงเชนนี้ ระบบ
PID นาจะเหมาะสมกวาระบบอ่ืน

 การพิจารณาระดับของอุปกรณปองกัน
(PPE) ทีจ่ะนาํมาใชงาน ระดับของ PPE สาํหรับงาน
จดัการสารเคมีหรือ HazMat จะตองเปนไปตาม
มาตรฐานกาํหนดโดยพจิารณาจากปริมาณสวน
ผสมของสารอันตรายในบรรยากาศ ปริมาณ
ppm ของสารอันตรายมีสงูเทาไหรกต็องใช PPE
ในระดับท่ีสามารถปองกนัไดดีหรือสงูข้ึนเทานัน้

ระบบ PID ท่ีสามารถวัดคา ppm ไดอยางละเอียด
และแมนยําจึงตอบสนองไดเปนอยางดี

 การตรวจสอบหลงัการชําระลางสารเคมี
ระบบ PID สามารถตรวจสอบปริมาณ ppm ของ
สารอันตรายท่ียงัติดอยูตามเสือ้ผาหลังจากการ
ชําระลางสารเคมี (Decontamination) เพื่อ
ความม่ันใจสูงสุดในความปลอดภัย ดวยเหตุท่ี
ปริมาณ ppm ซึง่ยงัติดอยูกบัเคร่ืองแตงกายของผู
ปฏิบัติงานมีตํ่ามากจนระบบอ่ืนๆ ไมสามารถ
ตรวจสอบไดนั่นเอง

บทสรปุ
ระบบ PID เหมาะสาํหรับใชตรวจจบัสวน

ผสมของสารอันตราย โดยเฉพาะ VOC ท่ีทําให
เกดิความเสีย่งตออัคคีภัยและการระเบดิ รวมถงึ
ภัยตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงและ

เปนระบบท่ีนยิมใชกนัอยางแพรหลายในวงการ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมท้ังในสหรัฐฯและยโุรป

ภาคผนวก
ตัวอยางสารท่ีสามารถตรวจจับไดดวย

PID: Benzene, Toluene, Vinylchloride, Hexane,
Ammonia, Isobutylene, Styrene Jet A fuel,
Allyl alcohol, Mercaptans, Trichloroethylene,
Perchloroethylene, Propylene oxide, Phosphine

สารอินทรียอ่ืนๆ เนือ่งจากเปนระบบท่ีสามารถ
ตรวจจบัสารไดอยางหลากหลายและในปริมาณตํ่า
ซึง่มีประโยชนมากสาํหรับใชเปนขอมูลเตือนภัย
ลวงหนาเพื่อใหมีการเตรียมการตอบโต อพยพ
หรือ มาตรการท่ีเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง
นอกจากนี ้ยงัใชไดกบังานตรวจสารตกคางการ
สอบสวนสาเหตุอัคคีภัย การเฝาระวังการแพร
กระจายของสารอันตรายบางชนิด และอ่ืนๆ

 การปรับเทียบเครื่องวัดแกส (Calibration)
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ตัวอยางสารท่ีไมสามารถตรวจจบัไดดวย
PID : Oxygen, Nitrogen, Carbon dioxide, Sulfur
dioxide, Carbon monoxide, Methane, Hydro-
gen fluoride, Hydrogen chloride, Fluorine,
Sulfur hexafluoride, Ozone

ระบบ PID ท่ีใช UV Lamp ระดับพลังงาน
9.8 eV สามารถตรวจจบัสวนผสม VOC บางชนดิ
ท่ีมีคา eV ตํ่ากวา 9.6 เชน

 Toluene (8.82 eV)
 Benzene (9.25 eV)
 Propyl amine (8.78 eV)
 Styrene (8.40 eV)
 Vinyl acetate (9.19 eV)
ระบบ PID ท่ีใช UV Lamp ระดับพลังงาน

10.6 eV สามารถตรวจจับสวนผสม VOC บาง
ชนิดท่ีระบบ PID ท่ีใช UV Lamp ระดับพลังงาน
9.8 eV สามารถตรวจจับได รวมถึงสวนผสม
VOC บางชนิดท่ีมีคา eV ตํ่ากวา 10.6 เชน

 Propyl alcohol (10.22 eV)
 Phosphine (9.96 eV)
 Vinyl chloride (10.00 eV)
 Acetaldehyde (10.22 eV)

สามารถเขาไปในอุปกรณท่ีไมมีไสกรองอยู ท่ี
ทางเขาและไปกองอยท่ีูชองเปดของหลอด ดังนัน้
ผูผลิตจึงแนะนําใหทําความสะอาดเคร่ืองมือ
หลังใชงานทุกคร้ัง

 ฝุนและอนภุาค (Dust & Particulates)
ถงึแมวา PIDs มีไสกรองฝุน แตก็ยงัมีฝุน

ขนาดเล็กมากผานเขาไปในชองไอออไนเซชั่น
แลวรวมตัวกันทําใหลําแสงกระจายและปดกั้น
ลําแสง UV รวมท้ังกีดกัน้การเกิดไอออไนซดวย
นอกจากนัน้อนภุาคเหลานี ้ยงัสามารถถกูชารจ
ประจุและสงผลตอกระแสไอออนดวย

 สิง่แวดลอมทีม่อีณุหภมูสิงู (Heated
atmospheres)

แกสและไอรอนเกบ็ตัวอยางไดยากเพราะ
เกดิการควบแนนในสายเกบ็ตัวอยาง และทําให
หลอดไฟเย็นลงซึ่งสงผลใหเกิดแสง UV นอยลง
หากเกดิการควบแนนเกดิอยางตอเนือ่งจะทําให
เคร่ืองวัดอานคาไดนอยลงทันทีทันใด

 แกสกัดกรอน (Corrosive gases)
แกสกัดกรอนจะสงผลตออิเล็คโทรดใน

ชองไอออไนซเซชั่น และชองเปดหลอดไฟ หาก
สัมผัสเปนเวลาทําใหผุกรอน จําเปนจะตองทํา

ขอจํากัดและขอควรระวังอื่นๆ ที่ควร
พิจารณา (Limitation and Precaution)

 กาซหรอืไอทีไ่มเกิดไอออไนซ (Non-
lonizable gas and vapor)

สารเคมีท่ีมี IP สูงกวา หลอด UV eV จะ
แสดงปฏิกริิยาเชนเดียวกับเม่ือเจอไอน้ํา หากมี
ปริมาณสารเหลานีม้ากๆ อาจไปกัน้การทํางาน
ของ UVได แกสหรือไอท่ีไมเกดิไอออไนซเหลานี้
จะทําตัวเปนเกาะกาํบงัไมใหแสง UV เขาถงึแกส
ตัวอยางท่ีตองการตรวจวัดได คาท่ีอานไดจาก
เคร่ืองมือตรวจวัดจะมีตํ่ากวาความเปนจริง

 สภาพของหลอด UV (Lamp condition)
หลอดไฟท่ีสกปรกจะสงผลตอการอานคา

โดยจะอานคาไดลดลง เนื่ องจากสิ่ งสกปรก

ความสะอาด และปรับเทียบบอยข้ึน ผูผลิต
สวนใหญแกปญหานี้ โดยการนําวัสดุท่ีทนตอ
การกัดกรอนไดมาใช

 แกสความเขมขนสูง (High concentration
of gases and vapor)

PID ถูกออกแบบไวใหเก็บตัวอยางสาร
ปนเปอนท่ีมีความเขมขนตํ่าท่ีไมเกนิ 400-500
ppm ขอมูลเหลานีมั้กจะถกูอําพราง โดยผูผลิตมี
การนาํเสนอวา เคร่ืองสามารถตรวจวัดไดต้ังแต
0-2,000 ppm ซึ่งในความเปนจริงแลว การ
ตอบสนองท่ีความเขมขนสูง เชน 2,000 ppm
มีการสอบเทียบโดยผูผลิตจริง แตไมแมนยํา
โดยเฉพาะชวงความเขมขนสูงและชนิดแกส
ท่ีไมไดปรับเทียบ (Calibration)


