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เซนเซอรตรวจวัดแกสตดิไฟไดแบบ
หัวเรงปฏิกิริยาและแบบแสงอินฟราเรด

เทคโนโลยเีซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟได
ชนดิหัวเรงปฏิกริิยา (Catalytic bead combustible
sensor) มีอายยุอนหลังไปถงึป ค.ศ. 1830 หรือ
เม่ือ 187 ปกอน ใชเปนเคร่ืองมือตรวจวัดอัตรา
สวนผสมแกสติดไฟไดหลายชนดิมาหลายทศวรรษ

จะเสนอขอมูลเปรียบเทียบระหวางสองเทคโนโลยี
นี้ในดานขอดีขอเสีย เงื่อนไขในการติดสินใจ
เลือกซื้อท่ีแตกตางกัน ขอมูลการใชงาน และ
อ่ืนๆ ดังตอไปนี้

เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิด
หัวเรงปฏกิิริยา (Catalytic Bead Sensor)

เคร่ืองตรวจวัดแกสติดไฟไดชนดินีเ้ปนชนดิ
ขดลวดเรงปฏิกริิยาหรือขดลวดรอน (Hot Wire)
โดยท่ัวไปจะเรียกกนัวาเคร่ืองตรวจจบัแกสวงจร
Wheatstone Bridge ประกอบดวย 4 สวนสาํคัญ
ไดแก ปุมขดลวดตัวตานทานประจาํท่ีจาํนวน 2
ปุม และปุมขดลวดท่ีสัมผัสบรรยากาศ จํานวน
2 ปุม โดยปุมขดลวดชดุหลังนี ้ทําหนาท่ีตรวจจบั
(Detector) แกสติดไฟได โดยทําปฏิกิริยากับ
แกสติดไฟไดเกิดความรอน หลังจากนั้น ความ
ตานทานภายในวงจรจะเปล่ียนแปลงไปจนขาด
ความสมดุลของวงจร สําหรับปุ มขดลวดตัว
ตานทานประจาํท่ีจะเปนตัวชดเชยอุณหภูมิและ
ความชื้น (Compensator) ของบรรยากาศท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในขณะยงัไมมีการตรวจวัดเพือ่
ใหวงจรเกดิการสมดุลซึง่ทําใหเคร่ืองอยูในสภาพ
ปกติไมมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ ท้ังนี้ การ
เปล่ียนแปลงความตานทานของวงจรเคร่ือง
ตรวจจบัจะเปนสดัสวนกบัอัตราสวนของแกสใน
บรรยากาศท่ีทําการตรวจวัด

 หลกัการทาํงาน
สวนผสมของแกสติดไฟไดจะไมลุกไหม

จนกวาจะรอนจนถงึอุณหภูมิจดุติดไฟของตัวเอง

Source: Combustible gas detector sensor drift: Catalytic vs. infrared by Kelly Rollick, Allan Roczko, and Leslie Mitchell, July/
August 2010; The International Society of Automation, https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-publications/

intech-magazine/2010/august/automation-basics-combustible-gas-detector-sensor-drift-catalytic-vs-infrared/

ขณะท่ีลําแสงเลเซอรถกูคนพบในป ค.ศ. 1800
แตมีการนํามาใชประโยชนดานตางๆ รวมถึง
การตรวจวัดแกสติดไฟไดอยางแพรหลายในชวง
ทศวรรษ 1950 หรือเม่ือ 60 ปกอน บทความนี้
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แตเนื่องจากมีตัวกลางท่ีเปนสารเคมีบางชนิด
แกสจะเร่ิมลุกไหมหรือติดไฟท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา
จุดติดไฟของตัวเอง ซึ่งปรากฏการณนี้เรียกวา
“การลุกไหมแบบเรงปฏิกิริยา” (Catalytic
Combustion) ออกไซดของโลหะเกือบทุกชนิด
และสวนประกอบมีคุณสมบัติการลุกไหมแบบ
เรงปฏิกริิยา ยกตัวอยางเชน กอนหินภูเขาไฟท่ีมี
ออกไซดของโลหะหลายชนดิรวมกนัอยูมักจะถกู
เอามาวางในเตาไฟ ไมใชเอามาประดับแตมัน
ชวยใหกระบวนการเผาไหมในเตาไฟสะอาดและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน สารระกอบแพลทตินัม
พลัลาเดียม  และธอเรีย ใหการเผาไหมแบบเรง
ปฏิกริิยาท่ียอดเยีย่มเชนกนั นีจ่ึงเปนคําตอบวา
ทําไมระบบไอเสยีของรถยนตจึงตองบําบัดดวย
สารประกอบแพลทตินมัท่ีเรียกวา “เครือ่งฟอก
ไอเสยีเชิงเรงปฏกิิรยิา” (Catalytic Converter)

เคร่ืองตรวจวัดแกสชนดิหัวเรงปฏิกริิยาก็
ใชหลักการเดียวกนั ใชเซนเซอรเรงปฏิกริิยาการ
เผาไหม โมเลกลุของแกสจะรวมตัวกบัออกซเิจน
บนผวิหนาของเซนเซอรเรงปฏิกริิยาท่ีอุณหภูมิตํ่า

กวาอุณหภูมิติดไฟไดตามปกติของตัวเอง วัตถท่ีุ
เปนตัวนาํไฟฟาท้ังหมดในเคร่ืองจะเปล่ียนสภาพ
การนาํไฟฟาเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป นีคื่อสิง่
ท่ีเรียกวาสมัประสทิธิข์องความตานทานอุณหภูมิ
(Ct; Coefficient of temperature resistance)
มีหนวยเปน % ตออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง ท้ังนี้
คา Ct จะอยูในแนวระนาบระหวางอุณหภูมิ 500
-1,000   ํC ซึ่งชวงอุณหภูมิท่ีเซนเซอรตองการ

ไมยุงยากและมีความแมนยําสูง อีกท้ัง สาร
แพลทตินัมท่ีใชมีคุณสมบัติทางกลท่ีดีเยี่ยม มี
ความแข็งแรงแมจะใชงานเปนเสนลวดบางๆ
สาํหรับเปนสวนประกอบหัวเซน็เซอรขนาดเล็ก
ยิ่งไปกวานั้นแพลทตินัม มีคุณสมบัติตานทาน
การกดักรอนและสามารถทํางานไดดีท่ีอุณหภูมิสงู
เปนระยะเวลานานโดยจะไมมีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพ ใหสญัญาณท่ีเชื่อถอืได
แมจะมีการยืดเวลาการทํางานออกไปก็ตาม

ท้ังนี ้ในการตรวจวัดแกสติดไฟได (แกส
ไฮโดรคารบอน) เซนเซอรตองการความรอนท่ี
พืน้ผวิระหวาง 900-1000   ํC เพือ่ใหเซนเซอร
มีกิริยากับแกสในระดับสูงและม่ันคง ท้ังนี้ คา
การตรวจวัดท่ีไดจะเปนสดัสวนโดยตรงกบัอัตรา
การออกซเิดชัน่ (แกสไฮโดรคารบอนรวมตัวกบั
ออกซเิจน)

เซนเซอรหัวเรงปฏิกริิยาจะตอบสนองแกส
หรือไอสารชนดิติดไฟไดบางชนดิเม่ือมีการสมัผสั
เปนเทคโนโลยีเกาแก ใชงานมานาน มีความ
ทนทาน ติดต้ังและใชงานงาย แตเนื่องจากเปน
เซนเซอรท่ีรอนจัด (ผิวหนาเสนลวดมีอุณหภูมิ
ราว 500   ํC) เหมือนกับหลอดไฟฟาท่ีเกิดการ
ไหมเสียหายไดซึ่งมีผลตอการวัดปริมาณแกสท่ี
คลาดเคล่ือนไป ขดลวดเม่ือรอนจัดจะขาดและ
เปดออก ความตานทานในวงจรสงูข้ึนเร่ือยๆ จน
วงจรเกิดความไมสมดุล ดวยสาเหตุจากความ
เกา การปนเปอนของวัตถุตางๆ หรือการสัมผสั
อัตราสวนผสมแกสท่ีรอนซ้ําหลายๆ คร้ัง

สาเหตุท่ีสองท่ีทําใหเซ็นเซอรแบบเรง
ปฏิกริิยาเกดิความคลาดเคล่ือนคือการกดักรอน
สวนใหญเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการเผาไหม
การเผาไหมของสารไฮโดรคารบอนทําใหเกดิน้าํ
และคารบอนไดออกไซด สารไฮโดรคารบอนท่ี
ผสมสารฮาโลเจนเขาไป เชน เมธิลคลอไรด
(methyl chloride) หรือไดฟลูออโรอีเทนหรือ
อาร-152เอ [difluoroethane (R-152a)] ผลิต
สารท่ีทําใหกัดกรอน ไดแก ไฮโดรเจนคลอไรด
(HCL) และไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) ซึ่งเม่ือ

ในการทํางาน เนื่องจากสัญญาณจากเซนเซอร
เปนแนวระนาบ หมายความวาคาอัตราสวนผสม
ของแกสท่ีอานไดเปนสดัสวนโดยตรงกบัสญัญาณ
ไฟฟา ดังนั้นการตรวจวัดดวยสัญญาณไฟฟาจึง

Catalytic bead combustible sensor

Wheatstone Bridge circuit
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ผสมกบัน้าํจะกอตัวเปนกรดท่ีมีฤทธิม์ากพอจะ
ทําลายขอตอและชิ้นสวนพื้นฐานภายในเคร่ือง
ตรวจวัดและลามไปยังสวนอ่ืนโดยเฉพาะกลไก
การตรวจจบัและการแสดงคาทําใหการตรวจวัด
พื้นฐานคลาดเคล่ือน ทิศทางการคลาดเคล่ือน
จะเปนบวกหรือเปนลบข้ึนอยูกับดานไหนของ
สะพานวงจรถูกกัดกรอนในอัตราท่ีเร็วกวา

อีกสาเหตุหนึง่ท่ีทําใหกลไกเคร่ืองตรวจวัด
มีความคลาดเคล่ือนคือการซมึของของเหลวผาน
โลหะท่ีมีรูพรุนของเคร่ืองดักจบัเปลวไฟยอนกลับ
(Flash-back Arrestor) หากสารมีความดันตํ่า
(เชน น้าํมัน หรือตัวทําละลายจดุวาบไฟสงู) มัน
จะระเหยกลายเปนไอท่ีชามากและจะเปนแหลง

เรงปฏิกิริยาอาจไดรับผลกระทบจากสารยับยั้ง
ปฏิกริิยา เชน ตะกัว่หรือซิลิคอนท่ีอาจปนเปอน
ในตัวอยางแกสท่ีจะตรวจวัด ทําใหการอานคา
คลาดเคล่ือนไปจากคาพืน้ฐาน และในท่ีสดุกจ็ะ
ทําใหเซนเซอรไมทํางาน

เนือ่งจากทํางานดวยปฏิกริิยาการเผาไหม
เซนเซอรแบบเรงปฏิกิริยาจึงตองใชออกซิเจน

โดยเซนเซอรแบบเรงปฏิกริิยานีไ้มสามารถอานคา
อัตราสวนผสมของแกสเหนอือัตราตํ่าสดุท่ีทําให
เกิดการระเบิดได (LEL) ผูปฏิบัติงานตรวจวัด
แกสอาจจะตองตรวจสอบเงือ่นไขการเตือนโดย
ใชเคร่ืองอ่ืนเปนตัวเทียบคา

เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิด
อินฟราเรด (Infrared Combu stible Sensors)

เซนเซอรชนิดอินฟราเรดสามารถแก
ปญหาท่ีเกดิข้ึนกบัเซนเซอรชนดิตัวเรงปฏิกริิยา
ท่ีกลาวไปขางตนไดท้ังหมด เซนเซอรชนิดนี้
ประกอบดวยแหลงกําเนิดเลเซอร (IR Source)
ซึง่เปนจดุปลอยลําแสงออกมาจาํนวนหนึง่หนวย
โดยมีตัวตรวจจบั (Detectors) จาํนวน 2 ตัว ตัว
หนึง่ใชวิเคราะหสารไฮโดรคารบอน (Analytical
Detector) อีกตัวหนึ่งใชเปนตัวอางอิงคาสวน
ผสมในแกส (Reference Detector) ซึงรับแสง
อินฟราเรดกอนจะถึงตัวตรวจจับวิเคราะหสาร
พลังงานอินฟราเรดถกูปลอยนออกมาจากแหลง

ของไฮโดรคารบอนท่ีสงเขาไปในเซนเซอรอยาง
ตอเนื่องจนกระท่ังเซนเซอรรอนกอนจะถึงเวลา
กาํหนดจากการทํางานปกติ

ขอสังเกตของการปองกันอันตราย คือ
การอ่ิมตัวของเคร่ืองดักจบัเปลวไฟยอนกลับเม่ือ
แกสและไอสารถกูขวางไมใหเขาไปในเซนเซอรซึง่
ทําใหไมถูกตรวจจับ นอกจากนี้ เซนเซอรแบบ

กาํเนดิผานทะลุชองเกบ็ตัวอยางแกสแลวสะทอน
หนาตาง (กระจก) ไปยงัตัวตรวจจบัท้ังสอง หาก
ไมมีสารไฮโดรคารบอนผสมอยูในแกสตัวอยาง
พลังงานท่ีไปถงึตัวตรวจจบัจะมีเทาเดิม แตหาก
มีสารไฮโดรคารบอนติดไฟไดผสมอยูในแกส
มันจะดูดพลังงานอินฟราเรดบางสวนไวท่ีความ
ยาวคล่ืนนัน้ ทําใหพลังงานท่ีสงไปยงัตัวตรวจจบั

infrared sensor
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จะลดลงซึง่ตัวตรวจจบัวิเคราะหสารจะรับรูไดวา
แกสตัวอยางนั้นเปนแกสติดไฟได

ในขณะเดียวกนัตัวตรวจจบัอางอิงฯ ซึง่รับ
พลังงานอินฟราเรดท่ีสะทอนจากหนาตางปริมาณ
เทากับเคร่ืองตรวจจับวิเคราะหซึ่งตัวตรวจจับ
อางอิงก็จะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางปริมาณสารไฮโดรคารบอนในบรรยากาศ
ปกติกับปริมาณท่ีตรวจจบัได ซึ่งความแตกตาง
จะเปนสัดสวนกับปริมาณสารไฮโดรคารบอน
ท่ีมีอยูในแกสตัวอยาง โดยแกสตัวอยางจะเขา ไป
ในชองเกบ็ตัวอยางแลวลอยออกไปโดยไมมี การ
เปล่ียนแปลงใดๆ ไมมีการเปล่ียนรูป ไมมีสาร
มาแทนท่ี และไมมีการกาํจดัสารไฮโดรคารบอน
ท่ีผสมอยู

ดวยเหตุผลท่ีตัวเกบ็อินฟราเรดมีอายกุาร
ใชงานนาน ระดับพลังงานอาจจะลดลงไป และ
เพราะมีเพยีงตัวเดียวในเคร่ืองตรวจวัด พลังงาน
ท่ีลดลงมีผลกระทบตอเซน็เซอรตรวจจบัท้ังสองตัว
ซึ่งพบวามีการขาดความสมดุลระหวางกัน และ
หากหนาตางและกระจกของเคร่ืองตรวจวัดเกดิ
ความสกปรกเคร่ืองตรวจวัดแกสจะมีพลงงานตํ่า
และสงสญัญาณบอกเคร่ืองขัดของ ดังนัน้จงึตอง
ทําความสะอาดเพือ่ใหเคร่ืองกลับมาทํางานเปน
ปกติ ในกรณีของเหลวกระเซ็นใสกระจกหรือ
หนาตาง สัญญาณบอกเคร่ืองขัดของจะปรากฏ
ข้ึนเพื่อเตือนใหรีบทําความสะอาด

การตรวจวัดแกสดวยอินฟราเรดไมตองการ
หรือทําใหเกดิความรอนสงูเหมือนชนดิแรก จงึม ี
ผลกระทบนอยมากตอวัสดุท่ีใชทําเคร่ืองตรวจวัด
เนือ่งจากไมมีการเผาไหมและไมมีการกดักรอน
จากผลิตภัณฑท่ีเกดิจากการเผาไหม ดวยเหตุนี้
โครงสรางพืน้ฐานของเซนเซอรอินฟราเรดถอืไดวา
ความม่ันคงสูงมาก

ประการสําคัญ ชิ้นสวนท่ีเปนตัวทํางาน
ของเคร่ืองตรวจวัดชนดิอินฟราเรดท่ีอยูหลังกระจก
แซฟไฟรถกูบรรจุไวในชองเก็บท่ีมีการผนกึเปน
อยางดี แยกตางหากจากตัวอยางแกส แมแต
สารกัดกรอนท่ีมีฤทธิ์แรงท่ีสุดก็ไมสามารถทํา
ความเสยีหายใหกบัแหลงกาํเนิดเลเซอรและตัว
ตรวจจบัท้ังสองไดเนือ่งจากอยูภายในซลีท่ีแนน
สนิท นอกจากนี้ ชิ้นสวนอิเลกทรอนิกสและท่ี
เปนตัวทํางานถกูแยกออกจากบรรยากาศท่ีมีแกส
ติดไฟไดจงึไมจาํเปนตองมีเคร่ืองดักจบัเปลวไฟ
ยอนกลับ (Flash-back Arrestor) ทําใหเคร่ือง
มีขอไดเปรียบดานการตอบสนองแกสท่ีดีข้ึน

เนือ่งจากอุปกรณอิเล็กทรอนกิสของเคร่ือง

ตรวจวัดชนิดอินฟราเรดถูกเก็บไวในสวนปดท่ี
มิดชดิจงึมีขอจาํกดัในการตรวจวัดในท่ีมีอุณหภูมิ
สูง การตรวจวัดแกสในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเกิน
ขีดจํากัดท่ีสามารถสัมผัสไดมีแนวโนมจะทําให
อินฟราเรดคลาดเคล่ือนหรือลมเหลวได

เคร่ืองตรวจวัดอินฟราเรดมีการประกอบ
ชิน้สวนรวมเปนชดุใหความแมนยาํสงู ราคาต้ังตน
จึงสูงกวาเคร่ืองตรวจวัดแบบตัวเรงปฏิกิริยา

เคร่ืองตรวจวัดอินฟราเรดไมใชออกซเิจน
ชวยในการตรวจวัดแกส  แตไมสามารถตรวจวัด
แกสติดไฟไดทุกตัว (ยกตัวอยาง : ไมสามารถ
ตรวจวัดไฮโดรเจน) รวมท้ังมีขอจํากัดในการ
ตรวจจบัสารไฮโดรคารบอนดวยเชนกัน

บทสรปุ
เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนดิหัวเรง

ปฏิกริิยา (Catalytic Bead Sensor) ใชหลักการ
เรงปฏิกริิยาการลุกไหมของแกสติดไฟได (แกส
ท่ีมีสวนผสมของสารไฮโดรคารบอน) โดยทําให
ตัวอยางแกสเกิดความรอนจัดและลุกไหมดวย
การเรงปฏิกิริยาดวยสารประกอบออกไซดของ
โลหะและกระแสไฟฟาของวงจรภายในเคร่ืองซึง่
การลุกไหมของตัวอยางแกสทําใหเกิดความไม
สมดุลของวงจรไฟฟาและสามารถระบไุดวาเปน
แกสติดไฟไดโดยจะมีตัวตรวจจบัท่ีเปนตัวเทียบ
หรือตัวอางอิงเพือ่การระบชุนิดและปริมาณของ
แกสติดไฟไดดังกลาว ท้ังนี ้เม่ือตรวจจบัไดวาเปน
แกสติดไฟไดจะมีสญัญาณเตือนใหผูปฏิบติัการ
รับรูได

เนือ่งจากเปนเซนเซอรท่ีสมัผสักบัตัวอยาง
แกสและสวนผสมสารไฮโดรคารบอนโดยตรง
อีกท้ังมีการเผาไหมเพือ่พสิจูนคุณสมบติัของแกส
จริง เซนเซอรหัวเรงปฏิกริยาเผาไหมจึงมีความ
แมนยาํสงูท้ังในการระบชุนดิแกสและอัตราสวน

ท่ีมีอยูจริงในบรรยากาศ
สาํหรับเซนเซอรอินฟราเรดทํางานดวยแสง

อินฟราเรดท่ียงิออกจากแหลงกําเนิดภายในตัว
เคร่ืองผานหองเกบ็แกสท่ีมีแกสตัวอยางท่ีตองการ
ตรวจสอบลอยอยูภายในจากนัน้แสงอินฟราเรด
ท่ีผานตัวอยาวงแกสจะสะทอนกระจกไปยังตัว
ตรวจจบัท่ีมีดวยกนั 2 ตัว ไดแก ตัวตรวจจบัเพือ่
วิเคราะหวาใชแกสติดไฟไดหรือไม และตัวตรวจ
จับอางอิงเพื่อระบุชนิดและอัตราสวนผสมของ
แกสติดไวไฟไดท่ีทําการตรวจจบันั้น

ในกรณตัีวอยางแกสท่ีทําการตรวจวัดนัน้
ไมใชแกสติดไฟไดก็จะไมมีมีสวนผสมของสาร
ไฮโดรคารบอน ลําแสงอินฟราเรดท่ีสะทอนจาก
กระจกไปยงัตัวตรวจจบัจะมีอยูเทาเดิม แตหาก
มีสารไฮโดรคารบอนเปนสวนผสมในแกสท่ีทํา
การตรวจสอบ/ตรวจวัด สารไฮโดรคารบอนจะ
ดูดซบัพลังงานของอินฟราเรดไปสวนหนึง่ซึง่เม่ือ
แสงอินฟราเรดสะทอนไปยังตัวตรวจจับท้ังสอง
กจ็ะมีการวิเคราะหพลังงานของลําแสงอินฟราเรด
เม่ือพบวามีลดลง ตัวตรวจจบัก็จะแสดงผลออก
มาวา ตัวอยางแกสท่ีทําการตรวจวัดเปนแกสติด
ไฟไดแลวสงสญัญาณใหผูปฏิบติัการรับรู พรอม
กนันัน้ตัวตรวจจบัอางอิงกจ็ะประมวลผลคาท่ีได


