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เครือ่ งตรวจวัดแกสโฟโตไอออนไนเซชั่น
หรือเรียกสัน้ ๆ วา เครือ่ งวัดแกส PID ชนิดพกพา
ผลิตจําหนายครัง้ แรกเมือ่ ป 1970 หรือเมือ่ 40
กวาปกอน ใชตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย
(VOCs: Volatile Organic Compounds) ความ
เขมขนต่ํา (0.1-2,000 ppm) เพื่อตรวจสอบ
การรั่วไหล การสํารวจเพื่อบงชี้อันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ ไดในการศึกษาทางพิษวิทยา การติดตาม
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการระบายอากาศ
หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนทํางาน ตรวจจับ
สารตกคางทีห่ ลงเหลืออยูใ นดินหรือน้าํ และการ
พิจารณาความจําเปนในการใชอปุ กรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลในการทํางานกับสารเคมีอนั ตราย
รู ปแบบและขั้ นตอนการทํางานของ
ระบบ PID เปนดังนี้
(1) แหลงกําเนิดลําแสงอุลตราไวโอเลต
(UV) ทีเ่ รียกวา UV Lamp อันเปนสวนประกอบ
สําคัญทีส่ ดุ ของตัวอุปกรณจะปลอยลําแสงอุลตรา
ไวโอเลตที่เรียกวาโฟตอน (Photons) ออกมา
โดยอยู ในรูปของพลังงานที่ ละเอียดออนชนิด
หนึ่ง มีคาพลังงานเปนอิเล็กตรอนโวลต (eV)
(2) เมือ่ โฟตอนทีม่ คี า พลังงานสูงดังกลาว
ผานเขาไปในหองแกส (Gas Chamber) ที่มี
ตัวอยางแกสถูกสงเขาไปแลว อิเลกตรอนตัวหนึง่
จะกระโดดออกมาจากโมเลกุลของโฟตอนดวย
กระบวนการกอประจุ (Ionization) กับตัวอยาง
แกสทีจ่ ะทําการตรวจวัด และหลังจากนีโ้ มเลกุล
ของโฟตอนจะกลายเปนประจุบวก

(3) ขณะเดียวกันขัว้ ประจุลบ (negative
electrode) จะผลักโมเลกุลประจุลบเขาไปใน
ที่เก็บประจุ (collector electrode) (4)
ปริมาณของการกอประจุหรือกระแสไฟฟา
ทีเ่ กิดขึน้ จะเปนสัดสวนสัมพันธกบั ปริมาณสวน
ผสมของแกสที่ ถูกสงเขาไปหรือผานเขาไปใน
Gas Chamber หากปรากฏวามีสวนผสมของ
แกสที่ตรวจวัดในปริมาณเทากับหรือมากกวา
คาพลังงานทีต่ งั้ ไวกจ็ ะมีการแสดงผลออกมาจาก
ตัวเครื่ องเพื่ อบอกหรือเตือนใหรู วาขณะนั้ นมี
สวนผสมของ VOC ซึ่งมีความเสี่ยงตออัคคีภัย
และการระเบิดอยูใ นบรรยากาศ ตัวอิเล็กตรอน
ทีเ่ ขาไปในหองแกสจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการตรวจวัด
เฉพาะสวนผสมกลุม ใดกลุม หนึง่ เทานัน้ โดยเปน

รูปแบบของระบบ PID

ขัน้ ตอนการทํางานของ PID

ผลมาจากการตัง้ คาพลังงานของโฟตอนทีม่ หี นวย ตรวจจับสวนผสมแกสทีม่ คี า ศักยภาพในการกอ
eV ซึ่งปลอยออกจาก UV Lamp ของตัวอุปกรณ ประจุหรือคา IP (Ionizing Potential) ซึ่งผูผลิต
นัน้ เมือ่ ตัง้ คาพลังงานหรือคา eV ไว อุปกรณจะ กําหนดไว เทากับหรือนอยกวาคา eV ที่ตั้งไว
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โดยทั่วไปแลว คา IP ที่ใชตั้งไวในระบบ
PID จะอยูที่ 10.6 eV โดยเปนระดับที่สามารถ
ตรวจจับและวัดคาสวนผสมในอากาศของแกส
VOC ชนิดหลักๆ ซึ่งมีคา IP นอยกวา 10.6 eV
ในขณะที่ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน
และออกซิเจน เปนกาซพืน้ ฐาน มีคา IP มากกวา
10.6 eV จึงไมสามารถตรวจจับไดดวยอุปกรณ
ชนิดนี้ ดังนัน้ สรุปไดวา ระบบ PID คิดคนมาเพือ่
ตรวจจับปริมาณสวนผสมของแกส VOC โดยมี
ความแมนยําสูงและจะไมไดรับผลกระทบใดๆ
จากความชืน้ และแกสพืน้ ฐานทีม่ ใี นบรรยากาศ
ขณะนั้น
อุปกรณระบบ PID บางรุน ใช UV Lamp
ในระดับพลังงานอื่น เชน 9.8 eV ซึ่งสามารถ
ตรวจจับ VOC บางตัวที่มีคา IP ต่ํากวา 9.8 eV

แต VOC ตัวสําคัญสวนใหญจะมีคา IP ระหวาง
9.8 eV-10.6 eV ดังนัน้ เครือ่ งรุน นีจ้ งึ ใชงานได
อยางจํากัดและไมสามารถครอบคุลมไปถึงสาร
อันตรายไดอยางครบถวน เชนเดียวกับอุปกรณ
PID ทีใ่ ช UV Lamp ระดับพลังงาน 11.7 eV แม
จะใหพลังงานอิเล็กตรอนสูงมากแตมปี ระโยชน
ในการตรวจจับไมคมุ คา เพราะ VOC ตัวสําคัญๆ
ที่ถือเปนความเสี่ยงของพื้นที่จะมีคา IP ไมเกิน
10.6 eV ซึ่งสามารถตรวจจับดวย UV Lamp

ทีใ่ ชพลังงานระดับ 10.6 eV ดังทีไ่ ดกลาวไปแลว
ประกอบกับมีอายุการใชงานสัน้ และเสียคาบํารุง
รักษามากเกินไปจึงไมเปนที่นิยมใชกัน
การเทียบคาและตัวแปรการตอบสนอง
นาจะเปนเรือ่ งทีด่ ถี า เราใช UV Lamp ทีเ่ ทียบคา
เทากับคา IP ของสวนผสม VOC เฉพาะตัวใดตัว
หนึง่ เขาไปในอุปกรณมาตรฐาน แตในทางปฏิบตั ิ
แลวแทบเปนไปไมได เพราะสวนผสม VOC ที่มี
โอกาสจะรัว่ ไหลออกมาในปริมาณต่าํ ทีม่ คี า วัดได

ระดับ ppm นั้น มีอยูดวยกันหลายตัว ถาเราใช
อุปกรณทตี่ รวจจับไดเฉพาะตัวใดตัวหนึง่ จะทําให
ไมสามารถตรวจจับตัวอื่นได
ระบบ PID โดยพื้นฐานแลว จะเปนการ
ตรวจจับในลักษณะเปนกลุมสารโดยใชอางอิง
จากคา IP เปนหลัก เครือ่ งทีใ่ ช UV Lamp ระดับ
พลังงาน 10.6 eV สามารถตรวจจับสวนผสม
VOC ที่มีคา IP ตั้งแต 10.6 eV ลงมา อาทิเชน
Propyl alcohol (10.22 eV), Phosphine (9.96
eV), Vinyl chloride (10.00 eV), Acetaldehyde
(0.22 eV) แตจะไมระบุตรงตัววาสวนผสมใน
อากาศที่ ตรวจจั บได นั้ นเป นตั วไหนและมี ใน
ปริมาณเทาใด การจะระบุใหชัดเจนตองอาศัย
ตัวเทียบคา (Calibrate) ซึง่ สวนใหญนยิ มใชแกส
สังเคราะห Isobutylene และคาตัวแปรการตอบ
สนอง (Response factors) ของสารอันตราย
ชนิดตางๆ ที่ผูผลิตสวนใหญกําหนดไวตายตัว
สําหรับใชกบั เครือ่ งตรวจจับของตัวเองและจัดทํา
เปนบัญชีรายชื่ อมอบใหกับผู ซื้ อหรือผู ใชงาน
(คา Response factors ที่ผูผลิตกําหนดไว จะ
ใชไดกับ UV Lamp ที่มีพลังงานระดับใดระดับ
หนึ่งเทานั้น โดยจะมีการอางอิงจากคากําหนด
ทางเคมีของสถาบันเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
เชน ACGIH, NIOSH, OSHA ) หากเครือ่ งตรวจจับ
พบสภาวะซึ่งตรงกับคาตัวแปรการตอบสนองที่
ตั้งไวในตัวเทียบคา Isobutylene จะแสดงผลให
ทราบทันที นัน่ คือ ในบรรยากาศนัน้ มีสว นผสม
ของสารที่ เปนเปาหมาย สวนจะมีในปริมาณ
ppm เทาใด ตองพิจารณาจากปริมาณ ppm ของ
ตัวเทียบคาแลวนําไปคํานวณจากการสูตรทีร่ ะบุ
ตามคูมือใชงานซึ่งโดยทั่วไปแลวมีอยูด วยกัน 3
วิธี ดังตอไปนี้
1. คาปริมาณสารเปาหมายซึ่งกําหนด
ลวงหนาไวแลว (Preprogrammed Response
Factors) ผูผลิตแตละรายจะมีคาปริมาณ ppm
ของสวนผสมสารอันตรายชนิดตางๆ ที่คาํ นวณ
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ไวแลวลวงหนาเตรียมไวใหผูใชงาน เพียงแตตั้ง
คา ppm ของสารเปาหมายเขาไปในเครื่อง เมื่อ
ในบรรยากาศมีสว นผสมสารเปาหมายในปริมาณ
เทากับหรือมากกวาทีต่ งั้ คาไว เครือ่ งจะตรวจจับ
ไดและแสดงผลออกมา คาปริมาณ ppm ของ
สารอันตรายทีผ่ ผู ลิตสวนใหญกาํ หนดไวจะเปน
คาจํากัดที่ยอมรับได นั่นคือ Threshold Limit
Values (TLVs) และ Permissible Exposure
Limits (PELs) อางอิงตามมาตรฐานสําหรับการ
ปองกันอัคคีภัยหรืองานดานอาชีวอนามัยอื่นๆ
เชน สวนผสมในอากาศของ Ethyl benzene ตัง้
คาปริมาณสารลวงหนาสําหรับ ระบบ PID ที่ใช
UV Lamp ในระดับพลังงาน 10.6 eV ไวที่ 62
ppm เปนตน

ปริมาณ 210 ppm วิธกี ารนี้ เราใสคา Response
factors ของสารใดลงไปในตัวเทียบคามาตรฐาน
ผลการตอบรั บในการแสดงปริ มาณส วนผสม
ของสารนั้ นจะเปนไปตามสูตรนี้ เสมอ ดังนั้ น
การกําหนดคาปริมาณ ppm ของสารอันตราย
ที่ เป นเป าหมายในการตรวจวั ด หากไม มี ใน
โปรแกรมของเครือ่ งหรือไมมีระบุไวในคูม ือการ
ใชงาน ควรอางอิงจากคากําหนดตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับได แลวเลือกตัวเทียบคาที่เหมาะสม
เพือ่ ใหเครือ่ งสามารถตรวจจับปริมาณ ppm ของ
สารเปาหมายตามที่ตองการได
3. คาทีต่ งั้ ขึน้ จากการคํานวณดวยตัวเอง
(Manually Calculated Response Factors) ถาผู
ใชอปุ กรณไมตอ งการคาปริมาณ ppm ของ VOC

2. คาตั้งเองตามตองการ (Customized
Response Factors) หากสารใดไมมคี า ปริมาณ
ppm ทีก่ าํ หนดไวลว งหนาสําหรับเครือ่ ง PID เรา
สามารถกําหนดขึ้นมาเองโดยใชคา Response
factors ของสารทีเ่ ปนเปาหมายคูณดวยปริมาณ
ppm ของตัวเทียบคามาตรฐาน Isobutylene ทีใ่ ช
(ปกติจะอยูท ี่ 100 ppm) เชน สารเปาหมายเปน
Tetrahydrofuran คา Response factors สําหรับ
เครื่องที่ใช UV Lamp ระดับ 10.6 eV อยูที่ 2.1
คูณดวย 100 จะได 210 ถาเครือ่ งตอบรับ แสดง
วาในบรรยากาศมีสวนผสม Tetrahydrofuran

บางตัวที่ไดจากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ก็สามารถ
คํานวณจากคาที่ปริมาณ ppm ของตัวเทียบคา
Isobutylene ที่ตั้งขึ้นมาเอง เชน 10 ppm เชน
สารเปาหมาย Cyclohexanone มีคา Response
factors ที่ 0.82 นําตัวเลขนี้ไปคูณกับ 10 ก็จะ
ไดคา ppm ของสารตัวนี้ที่ 8.2 ppm
การระบุสารทีเ่ ปนเปาหมายการตรวจจับ
และตัง้ คา ppm ทีแ่ นนอนลงไปใน Calibrate ของ
อุปกรณตรวจจับแบบ PID ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการทํางานในระบบนี้ เมือ่ เครือ่ งพบสภาวะ
หรือเงื่อนไขที่ตรงกับขอมูลที่ตั้งไวใน Calibrate

จะมีการแสดงผลหรือเตือนทันที การเตือนมีทงั้
การเตือนดวยเสียงและแสง ระบบ PID ของ MSA
รุ น Sirius ถือวามีความกาวหนามาก ขนาด
กะทัดรัด จอ LED ขนาดใหญแสดงขอมูลของสาร
เปาหมายและปริมาณ ppm ทีต่ งั้ ไวใน Calibrate
อยางชัดเจน เมื่อเครื่องตรวจพบสารอันตราย
ตามชนิดและในปริมาณที่กําหนดไวจะสงเสียง
เตือนดวยเสียงทันทีและจะมีไฟสวางวาบขึ้นที่
หนาจอทุก 15 วินาทีตราบเทาที่จุดนั้น ยังมี
สภาวะตรงตามทีต่ งั้ ไวใน Calibrate หรือจนกวา
จะมีการขจัดสารอันตรายนัน้ ออกไป
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เงือ่ นไขที่มผี ลกระทบตอการตรวจจับ
ของระบบ PID
1. ผลกระทบจากอุณหภูมิ อากาศเย็น
จัดจะเปนอุปสรรคในการใชงาน ยิ่งถาเปนการ
ใชครัง้ แรกหลังจากเก็บไวเปนเวลานานดวยแลว
หลอดไฟทีเ่ ปนตัวปลอยรังสี UV อาจจะขัดของจน
ทําใหซอฟแวรสาํ หรับการตรวจจับซึง่ ตองไดรบั การ
กระตุนจากหลอดไฟดังกลาวเกิดความผิดปกติ
หรือตรวจจับไดคลาดเคลื่อนจากคาที่ตั้งไวใน
Calibrate เชนเดียวกัน หากอากาศรอนเกินไปก็
จะมีผลกระทบกับตัวเซนเซอรภายในตัวเครื่อง
ระดับอุณหภูมิที่สามารถใชเครื่อง PID ไดอยาง
มีประสิทธิภาพอยูใ นชวง 0-40 องศาเซลเซียส

2. ความชืน้ และไอน้าํ ไอน้าํ ไมสามารถ
อานคาไดดว ย UV Lamp ระดับพลังงาน 10.6 eV
แตปริมาณของมันก็มีอยูหลาย ppm ถาบริเวณ
ตรวจวัดมีความชื้นหรือไอน้ําคาของ Calibrate
ทีต่ งั้ ไวจะถูกบวกเขาไปดวยคา ppm ของไอน้าํ ที่

มีอยูท าํ ใหการตรวจจับลดประสิทธิภาพลงเพราะ
ตัวเลขของ Calibrate ไมตรงกับสภาวะของสาร
อันตรายทีม่ อี ยูจ ริงในขณะนัน้ สําหรับเครือ่ ง PID
ทั่วไป ปริมาณไอน้ําที่จะไมมีผลกระทบตอการ
ทํางานจะตองมีไมเกิน 1 ppm ทีต่ องระวังไวอีก

อยางหนึ่งในเรื่องความชื้นจากอุณหภูมิทลี่ ดลง
คือการเกิดฝาภายในหองแกส (Gas chamber)
ของเครือ่ งวัดเพราะฝาจะไปกัน้ รังสียวู ที จี่ ะวิง่ เขา
มาทําใหการตรวจจับเกิดความขัดของหรือถูก
บิดเบือนไป
ชวงเวลาทีไ่ มควรใชเครือ่ งตรวจจับ ไดแก
ชวงเชาตรู ชวงฝนตก โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่
อุณหภูมิลดลงต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส รวมทั้ง
บริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธเกิน 10%
รูปแบบการใชระบบตรวจวัด PID
 การตรวจจับการรั่วไหล การรั่วไหล
ของสาร VOC จากถังบรรจุจะอยูในปริมาณต่ํา
มาก แตก็ถือวามีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และการระเบิด ระบบ PID สามารถตรวจจับการ
รัว่ ไหลไดในปริมาณต่าํ กวา 1 ppm จึงเหมาะสม
ทีจ่ ะใชงานตามวัตถุประสงคนมี้ ากกวาระบบอืน่
ยิ่งไปกวานั้น ผูใชสามารถกําหนดพื้นที่รั่วไหล
จากระยะที่หางจากจุดกําเนิด เนื่องจากการที่
สามารถตรวจจับไดในปริมาณ ppm ทีต่ า่ํ มากๆ
แสดงวาผูใชเครื่องยืนอยูไกลจากตนกําเนิดซึ่ง
จะตองมีปริมาณ ppm ของสารที่รั่วไหลออกมา
สู ง กว า ดั งนั้ นผู ใช จึ งมี ความปลอดภั ยและมี
เวลาเตรียมพรอมในการเขาไปจัดการการรัว่ ไหล
ที่เหมาะสมตอไป
 การกําหนดขอบเขตการแพรกระจาย
ของสารอันตราย เนือ่ งจากเปนเครือ่ งตรวจจับที่
ละเอียดออนและสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ ง
ผูใ ชจึงสามารถติดตามทิศทางการแพรกระจาย
ของสารอันตรายไดตลอดเวลา ประโยชนก็คือ
สามารถกําหนดเขตอันตรายอยางถูกตองและ
เปนไปตามสภาพความจริงในขณะนั้น
ตัวอยาง ในเหตุฉกุ เฉิน HazMat ครัง้ หนึง่
มีปริมาณสารทูโลอีน 5ppm ในบริเวณเขตกั้น
A เมื่อเวลา 8.30 น. แตอีก 15 นาทีตอมาที่
จุดเดียวกัน ปริมาณทูโลอีนไดเพิม่ เปน 10 ppm
เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางลม ขอมูลนี้แสดง
ใหรูวาจะตองมีการขยายเขตกั้น A ออกไป
 การตรวจซ้า
ํ หลังจากใชน้ําหรือโฟม
แมวา จะมีการใชนา้ํ หรือโฟมจัดการกับการรัว่ ไหล
ไปแลว แตเราจะแนใจไดอยางไรวาบนพื้นผิว
โฟมหรือน้ําที่ ปกคลุ มสารอันตรายอยู จะไมมี
สวนผสมของสารอันตรายนั้นหลงเหลืออยู ซึ่ง
ถามีอยูใ นปริมาณมากอาจเกิดการลุกติดไฟขึน้ มา
ใหมหรือมีผลตอสุขภาพได เนือ่ งจากระบบ PID
ไม แสดงผลกั บ น้ํ า หรื อ โฟม ผู ใช จึ ง สามารถ
ตรวจวัดปริมาณสารอันตรายทีห่ ลงเหลืออยูต รง
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บริเวณสวนบนของวัตถุปกคลุมการรัว่ ไหลเหลานี้
ได แตการใชงานจะตองระวังเรื่องความชื้นเพื่อ
ปองกันระบบเกิดการขัดของหรือแสดงผลบิดเบือน
 การตรวจจับสารตกคาง หลังจากเกิด
การรั่วไหลมักจะมีสารตกคางในดินหรือน้ําซึ่ง
จะเปนผลเสียตอสิง่ แวดลอมในอนาคตได ระบบ
PID สามารถตรวจจับในจุดนี้ หากมีการแสดงผล
วาเกิดการตกคางก็จะไดทําการกําจัดดวยวิธีที่
ถูกตองและเหมาะสมตอไป
ี่ ําใหเกิดอัคคีภยั
 การสอบสวนสาเหตุทท
หลังเกิดเหตุอัคคีภัยจําเปนตองมีการสอบสวน
สาเหตุ บางกรณีสามารถพิสูจนไดจากปริมาณ
สารอันตรายที่ยังหลงเหลือในบรรยากาศของ
ที่เกิดเหตุหรือที่ติดอยูกับพยานวัตถุ แมวาอาจ
จะไมผลตอรูปคดี แตขอ มูลทีไ่ ดจะเปนประโยชน
ไมนอ ยตอการวางแผนปองกันและระงับอัคคีภยั
 การเฝาระวังไอระเหยจากน้ํา มันดีเซล
สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมแหงสหรัฐฯ
หรือ ACGIH กําหนดคาสูงสุดที่ยอมรับไดของ
สวนผสมไอระเหยดีเซลในอากาศใหมเปน 15
ppm ผูสัมผัสเปนเวลานานติดตอกันอาจเปน
มะเร็งได ดังนัน้ จึงตองมีการตรวจจับในลักษณะ
เฝาระวังตอเนือ่ งเพือ่ ไมใหคา สวนผสมไอระเหย
ดีเซลเกิน 15 ppm ตามที่ ACGIH ระบุไว โดยมี
พื้นที่เสี่ยง ไดแก คลังเชื้อเพลิง สถานีบริการ
หองเครื่องจักร ฯลฯ ปริมาณสวนผสมระดับต่ํา
และตองตรวจวัดในชวงความถี่สูงเชนนี้ ระบบ
PID นาจะเหมาะสมกวาระบบอื่น
 การพิจารณาระดับของอุปกรณปองกัน
(PPE) ทีจ่ ะนํามาใชงาน ระดับของ PPE สําหรับงาน
จัดการสารเคมีหรือ HazMat จะตองเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนดโดยพิจารณาจากปริมาณสวน
ผสมของสารอันตรายในบรรยากาศ ปริมาณ
ppm ของสารอันตรายมีสงู เทาไหรกต็ อ งใช PPE
ในระดับทีส่ ามารถปองกันไดดหี รือสูงขึน้ เทานัน้

ระบบ PID ทีส่ ามารถวัดคา ppm ไดอยางละเอียด
และแมนยําจึงตอบสนองไดเปนอยางดี
 การตรวจสอบหลังการชําระลางสารเคมี
ระบบ PID สามารถตรวจสอบปริมาณ ppm ของ
สารอันตรายทีย่ งั ติดอยูต ามเสือ้ ผาหลังจากการ
ชําระล างสารเคมี (Decontamination) เพื่ อ
ความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัย ดวยเหตุที่
ปริมาณ ppm ซึง่ ยังติดอยูก บั เครือ่ งแตงกายของผู
ปฏิบัติงานมีต่ํามากจนระบบอื่นๆ ไมสามารถ
ตรวจสอบไดนั่นเอง
บทสรุป
ระบบ PID เหมาะสําหรับใชตรวจจับสวน
ผสมของสารอันตราย โดยเฉพาะ VOC ที่ทําให
เกิดความเสีย่ งตออัคคีภยั และการระเบิด รวมถึง
ภัยตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงและ
การปรับเทียบเครื่องวัดแกส (Calibration)

สารอินทรียอนื่ ๆ เนือ่ งจากเปนระบบทีส่ ามารถ
ตรวจจับสารไดอยางหลากหลายและในปริมาณต่าํ
ซึง่ มีประโยชนมากสําหรับใชเปนขอมูลเตือนภัย
ลวงหนาเพื่อใหมีการเตรียมการตอบโต อพยพ
หรือ มาตรการที่ เหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังใชไดกบั งานตรวจสารตกคางการ
สอบสวนสาเหตุอัคคีภัย การเฝาระวังการแพร
กระจายของสารอั นตรายบางชนิ ด และอื่ นๆ

เปนระบบทีน่ ยิ มใชกนั อยางแพรหลายในวงการ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมทัง้ ในสหรัฐฯและยุโรป
ภาคผนวก
ตัวอยางสารที่ สามารถตรวจจับไดดวย
PID: Benzene, Toluene, Vinylchloride, Hexane,
Ammonia, Isobutylene, Styrene Jet A fuel,
Allyl alcohol, Mercaptans, Trichloroethylene,
Perchloroethylene, Propylene oxide, Phosphine
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สามารถเขาไปในอุ ปกรณที่ ไมมีไสกรองอยู ที่
ทางเขาและไปกองอยูทชี่ อ งเปดของหลอด ดังนัน้
ผู ผลิ ตจึ งแนะนําให ทําความสะอาดเครื่ องมื อ
หลังใชงานทุกครัง้
 ฝุน
 และอนุภาค (Dust & Particulates)
ถึงแมวา PIDs มีไสกรองฝุน แตก็ยงั มีฝนุ
ขนาดเล็กมากผานเขาไปในชองไอออไนเซชั่น
แลวรวมตัวกันทําใหลําแสงกระจายและปดกั้น
ลําแสง UV รวมทั้งกีดกัน้ การเกิดไอออไนซดวย
นอกจากนัน้ อนุภาคเหลานี้ ยังสามารถถูกชารจ
ประจุและสงผลตอกระแสไอออนดวย
 สิง
่ แวดลอมทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู (Heated
atmospheres)
แกสและไอรอนเก็บตัวอยางไดยากเพราะ
10.6 eV สามารถตรวจจับสวนผสม VOC บาง เกิดการควบแนนในสายเก็บตัวอยาง และทําให
ชนิดที่ระบบ PID ที่ใช UV Lamp ระดับพลังงาน หลอดไฟเย็นลงซึ่งสงผลใหเกิดแสง UV นอยลง
9.8 eV สามารถตรวจจับได รวมถึงสวนผสม หากเกิดการควบแนนเกิดอยางตอเนือ่ งจะทําให
VOC บางชนิดที่มีคา eV ต่ํากวา 10.6 เชน
เครื่องวัดอานคาไดนอยลงทันทีทันใด
 Propyl alcohol (10.22 eV)
 แกสกัดกรอน (Corrosive gases)
 Phosphine (9.96 eV)
แกสกัดกรอนจะสงผลตออิเล็คโทรดใน
 Vinyl chloride (10.00 eV)
ชองไอออไนซเซชั่น และชองเปดหลอดไฟ หาก
 Acetaldehyde (10.22 eV)
สัมผัสเปนเวลาทําใหผุกรอน จําเปนจะตองทํา

ตัวอยางสารทีไ่ มสามารถตรวจจับไดดว ย
PID : Oxygen, Nitrogen, Carbon dioxide, Sulfur
dioxide, Carbon monoxide, Methane, Hydrogen fluoride, Hydrogen chloride, Fluorine,
Sulfur hexafluoride, Ozone
ระบบ PID ทีใ่ ช UV Lamp ระดับพลังงาน
9.8 eV สามารถตรวจจับสวนผสม VOC บางชนิด
ที่มีคา eV ต่ํากวา 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 ทีใ่ ช UV Lamp ระดับพลังงาน

ขอจํากัดและขอควรระวังอื่นๆ ที่ควร
พิจารณา (Limitation and Precaution)
 กาซหรือไอทีไ่ มเกิดไอออไนซ (Nonlonizable gas and vapor)
สารเคมีที่มี IP สูงกวา หลอด UV eV จะ
แสดงปฏิกริ ิยาเชนเดียวกับเมือ่ เจอไอน้ํา หากมี
ปริมาณสารเหลานีม้ ากๆ อาจไปกัน้ การทํางาน
ของ UVได แกสหรือไอทีไ่ มเกิดไอออไนซเหลานี้
จะทําตัวเปนเกาะกําบังไมใหแสง UV เขาถึงแกส
ตัวอยางที่ตองการตรวจวัดได คาที่อานไดจาก
เครื่องมือตรวจวัดจะมีต่ํากวาความเปนจริง
 สภาพของหลอด UV (Lamp condition)
หลอดไฟทีส่ กปรกจะสงผลตอการอานคา
โดยจะอ านค าได ลดลง เนื่ องจากสิ่ ง สกปรก

ความสะอาด และปรั บ เที ยบบ อยขึ้ น ผู ผ ลิ ต
สวนใหญ แก ปญหานี้ โดยการนําวั สดุที่ ทนตอ
การกัดกรอนไดมาใช
 แกสความเขมขนสูง (High concentration
of gases and vapor)
PID ถูกออกแบบไวใหเก็บตัวอยางสาร
ปนเปอ นทีม่ คี วามเขมขนต่าํ ทีไ่ มเกิน 400-500
ppm ขอมูลเหลานีม้ กั จะถูกอําพราง โดยผูผ ลิตมี
การนําเสนอวา เครือ่ งสามารถตรวจวัดไดตงั้ แต
0-2,000 ppm ซึ่งในความเปนจริงแลว การ
ตอบสนองที่ความเขมขนสูง เชน 2,000 ppm
มีการสอบเทียบโดยผู ผลิตจริง แตไมแมนยํา
โดยเฉพาะช วงความเข มข นสู งและชนิ ดแก ส
ที่ไมไดปรับเทียบ (Calibration)
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