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   ถึงแมว้า่จะเป็นเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มแบบกา้วหนา้ท่ีไดถู้กน าไปใชจ้ริงและถูกมองวา่ไดผ้ลในเชิงปฏิบติัจริง แต่ก็อาจไม่ไดรั้บการประเมินอยา่งเป็นกลางเก่ียวกบัผลในเชิงการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ผูใ้ชง้านปลายทาง เช่น หน่วยงานสาธารณะส่วนทอ้งถ่ิน บริษทั หรือผูบ้ริโภค เป็นตน้ ไม่สามารถน าไปใชอ้ยา่งวางใจท าให้การแพร่หลายไม่มากเท่าท่ีควร 

   ส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ส าหรับเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆเหล่าน้ีท่ียงัไม่แพร่หลาย ส่วนงานน้ีจะด าเนินการให้มีการพิสูจน์ผลอยา่งเป็นกลางโดยหน่วยงาน
ท่ีเป็นบุคคลท่ีสามเพื่อพิสูจน์ผลในเชิงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม จากการพิสูจน์ผลโดยบุคคลท่ีสามจะเป็นการช่วยส่งขอ้มูลกลบัไปเป็นประโยชน์ต่อการส ารวจและการพฒันา
เทคโนโลย ีเป็นขอ้มูลสนบัสนุนแนวคิด ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มและการเผยแพร่ให้กวา้งขวางยิง่ขึ้น 

 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัส่วนงานมีการด าเนินการในสาขาต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1.เทคโนโลยดีา้นการก าจดัอุจจาระ ปัสสาวะ และการท าส้วม  ในส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 
2.เทคโนโลยดีา้นการจดัการน ้ าเสียท่ีมีสารประกอบอินทรีย ์ส าหรับหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็ก 
3.เทคโนโลยดีา้นการจดัการน ้ าเสียท่ีมีธาตุอโลหะ(เทคโนโลยดีา้นการจดัการน ้ าเสียท่ีมีธาตุโบรอนเป็นตน้) 
4.เทคโนโลยดีา้นการปรับคุณภาพน ้ าส าหรับ ทะเลสาบและแอ่งน ้ า 
5.เทคโนโลยกีารปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าในบริเวณทะเลท่ีมีลกัษณะปิด 
6.เทคโนโลยกีารลดการปล่อย VOC เทคโนโลยกีารก าจดักล่ิน (เทคโนโลยกีารลดการปล่อย VOC เทคโนโลยกีารก าจดักล่ินส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม) 
7.เทคโนโลยกีารวดั  VOC อยา่งง่าย 
8.เทคโนโลยป้ีองกนั ปรากฏการณ์เกาะร้อน(เทคโนโลยลีดภาระเคร่ืองปรับอากาศโดยการจดัการส่ิงปกคลุมภายนอกอาคาร) 
9.เทคโนโลยป้ีองกนั ปรากฏการณ์เกาะร้อน เทคโนโลยกีารลดความร้อนท่ีปล่อยออกจากส่ิงประดิษฐข์องมนุษยใ์นท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั(เทคโนโลยสีีเขียวส าหรับอุปกรณ์ทางไอที) 
10.เทคโนโลยป้ีองกนั ปรากฏการณ์เกาะร้อน(ระบบปรับอากาศแบบฮีทป้ัมป์ท่ีอาศยัแหล่งความร้อนใตโ้ลกหรือระบบน ้ าท้ิง) 
11.เทคโนโลยป้ีองกนั ปรากฏการณ์เกาะร้อน(เทคโนโลยกีารลดความร้อนจ าเพาะอนัเกิดจากยนิูตภายนอกอาคารของเคร่ืองปรับอากาศ) 
12.เทคโนโลยดีา้นการมอนิเตอร์สารเคมีอยา่งง่าย 

เคร่ืองหมายกลาง  

ส่วนงานการพสูิจน์ผลเทคโนโลยด้ีานส่ิงแวดล้อมคืออะไร?  

  “การพิสูจน์ผล” คือ การท่ีหน่วยงานบุคคลท่ีสามซ่ึงไม่ใช่ทั้งผูพ้ฒันาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มและก็ไม่ใช่ผูใ้ชง้าน มาน าเสนอขอ้มูล
อยา่งเป็นกลางเก่ียวกบัผลดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบแฝงต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆโดยอาศยัการทดลองเป็นตน้   
     “การพิสูจน์ผล” จะแตกต่างจาก “การรับรอง” ท่ีเป็นการสร้างมาตรฐานการพิจารณาหน่ึงๆข้ึนมาและพิจารณาวา่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานดงักล่าวหรือไม่ 

“การพสูิจน์ผล” คือ?  

เกีย่วกบั “เคร่ืองหมายการพสูิจน์ผลเทคโนโลยด้ีานส่ิงแวดล้อม” 

 เทคโนโลยท่ีีมีการพิสูจน์ผลโดยส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บการแจกเคร่ืองหมายส่วนงานการพิสูจน์ 
ผลเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองหมายจะมี 2 ประเภท คือ “เคร่ืองหมายกลาง” ท่ีจะแสดงขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งสาขาเทคโนโลย ี
ทั้งหมด และ “เคร่ืองหมายเฉพาะ” ซ่ึงจะแยกตามแต่ละสาขา 
“ETV” ท่ีปรากฏอยูใ่นเคร่ืองหมายเป็นอกัษรยอ่มาจากค าวา่ การพิสูจน์ผลเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Technology 
Verification) 
*การใชช่ื้อของส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มหรือเคร่ืองหมายนั้นไม่ใช่การประกาศโฆษณาวา่เป็นการไดก้ารรับรองหรือ 
รับประกนัหรือไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัเทคโนโลยหีรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

1 ภาพรวมเกีย่วกบัส่วนงานการพสูิจน์ผลเทคโนโลยด้ีานส่ิงแวดล้อม 



ตัวอย่างระบบด าเนินการของ “งานส่วนงานการพสูิจน์ผลเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม” (ข้อความตัวอกัษรสีเขียวจะใช้ตาม  “ระบบการเกบ็ค่าด าเนินการ”)  

โครงสร้างการด าเนินการของส่วนงาน  

       กระทรวงส่ิงแวดล้อม 
・ การจดัการงานโดยรวม 
・ การเลือกสาขาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ 
・ การประกาศผลการทดลองทางโฮมเพจ  
・  การแจกเคร่ืองหมาย เป็นตน้  

องค์กรพฒันาวธีิการทดลองเพือ่พสูิจน์ผล  คณะกรรมการพจิารณาส่วนงานการพสูิจน์
ผลเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  

WGแต่ละสาขา  

องค์กรพสูิจน์ผล (ในแต่ละสาขาจะมีหลายองค์กร) 
(หน่วยงานสาธารณะส่วนท้องถิน่ นิตบุิคคลเพือ่ประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น)  

・ ท าการประกาศรับสมคัรเทคโนโลยท่ีีจะ 
   ท าการพิสูจน์ และด าเนินการตรวจสอบ 
・ ด าเนินการทดลองเพื่อการพิสูจน์ผล 

คณะกรรมการพสูิจน์ผลเทคโนโลย ี 

องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล 
(แต่ละสาขาจะมหีนึ่งองค์กร) 
(นิติบุคคลเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
นิติบุคคลNPO เป็นต้น) 
・ จัดท าระเบียบวธีิการทดลองพสูิจน์ผล 
・ คดัเลอืกองค์กรพสูิจน์ผล 
・ จัดท าหัวข้อการเกบ็ค่าใช้จ่ายในการ   
    พสูิจน์ผลและด าเนินการจัดเกบ็ 
・ ท าการอนุมัติเทคโนโลยทีี่ได้รับการพสูิจน์ผล 

ผู้ขอรับการพสูิจน์ผล  (ผู้คดิค้นพฒันา ร้านจัดจ าหน่าย เป็นต้น) 
・ด าเนินการร้องขอไปยงัองคก์รพิสูจน์ผล  
・ช าระค่าด าเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสถานประกอบการ เป็นตน้ 
・น าเคร่ืองหมายไปใช ้ 

สาขาเทคโนโลยดีา้นการวดั VOC อยา่งง่าย เดิมเป็นสาขาเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่เร่ิมท าการพิสูจน์ผล 
หลงัจากไดด้  าเนินการมาประมาณสองปีแลว้ ปัจจุบนัเพราะเป็นสาขาท่ีเทคโนโลยกีารพิสูจน์ผลไดถู้กก าหนดเป็นรูปธรรมชดัเจน จากแนวคิดในการ
ใหผู้ไ้ดรั้บผลประโยชน์จะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายจึงก าหนดใหผู้ย้ืน่เร่ืองขอรับการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการทดลองพิสูจน์
ผลดว้ยค่าใชจ่้ายจริงตามระบบการเก็บค่าด าเนินการ  

การไหลของงาน  

ความเท่าเทียมกนั : ผู้พฒันาหรือร้านจัดจ าหน่ายเป็นต้น ที่มีเทคโนโลยทีี่เข้าสู่ขั้นตอนการใช้จริงทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าผู้ใดกส็ามารถด าเนินการยืน่เร่ืองได้ 
ความยุติธรรม: องค์กรบริหารการพสูิจน์ผลและองค์กรพสูิจน์ผล จะเป็นการประกาศรับสมัครจากสาธารณะและด าเนินการพจิารณาคดัเลอืก ซ่ึงจะท าการคดัเลอืก   
                          โดยอาศัยมุมมองในทุกด้านเช่น ทางด้านลกัษณะและระบบขององค์กร ความสามารถทางเทคโนโลย ีความเท่าเทียมกนั ความยุติธรรม เป็นต้น 
ความเป็นกลาง : ท าการประกาศระเบียบการปฏิบัติการทดลองพสูิจน์ผล และให้องค์กรพสูิจน์ท าการทดลองพสูิจน์ในฐานะบุคคลที่สาม 
ความโปร่งใส: วธีิการทดลองการพสูิจน์ผลและผลการทดลองจะถูกประกาศบนโฮมเพจของกระทรวงส่ิงแวดล้อม 

การประกาศรับสมัครและคัดเลือก “องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล”  
การประกาศ / รับรอง “ระเบียบวิธีการทดลองพสูิจน์ผล”   

การประกาศรับสมัครและคัดเลือก / รับรอง “องค์กรพสูิจน์ผล”  
การประกาศรับสมัครและตรวจสอบ/ รับรอง “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง”   

จัดท า “แผนการทดลองพสูิจน์ผล” ตามความจ าเป็น   
ช าระค่าด าเนินการ  

ด าเนินการ “ทดลองพสูิจน์ผล”  
จัดท า/รับรอง “รายงานผลการทดลองพสูิจน์ผล”   

ท าการประกาศบนโฮมเพจ   

แจก/น าไปใช้ “เคร่ืองหมายและหมายเลขการพสูิจน์ผล”  

คณะกรรมการพิจารณาส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม   
องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล, WGแต่ละสาขา /กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม  

องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล, WGแต่ละสาขา /กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม  
องคก์รพิสูจน์ผล, คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลย/ีกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม(องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล) 

องคก์รพิสูจน์ผล ,คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลย ี 

ผูข้อรับการพิสูจน์ผล  องค์กรบริหารการพสูิจน์ผล   
องคก์รพิสูจน์ผล  
องคก์รพิสูจน์ผล, คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลย ี / กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม    

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม / ผูข้อรับการพิสูจน์ผล  
*(ข้อความตัวอักษรสีเขียวจะใช้ตาม  
“ระบบการเก็บค่าด าเนินการ”)  



เกีย่วกบัสาขาเทคโนโลยกีารวดั VOC อย่างง่าย 

 เทคโนโลยกีารวดั VOC อยา่งง่าย ท่ีงานน้ีจดัการคือ จะเป็นเทคโนโลยท่ีีมีลกัษณะเด่นในการท่ีการใชง้านและควบคุมดูแลท าไดโ้ดยง่ายและมีความรวดเร็วใน
ระดบัหน่ึง และเป็นเทคโนโลยท่ีีมีประโยชน์ต่อ การควบคุมขั้นตอนการปฏิบติังานของสถานท่ีปฏิบติัการท่ีมีการจดัการ VOC การควบคุมเคร่ืองมือ การควบคุม
อุปกรณ์จดัการ VOC การควบคุมส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และการลดการปล่อย VOC  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะเป็นการวดัภายในสถานท่ีประกอบการและมีเง่ือนไขตรงกบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 ● เป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถวดั VOC ไดห้ลายๆส่วนประกอบพร้อมกนั*1  
 ●  การใชง้าน การควบคุมดูแลเป็นไปอยา่งง่าย  
 ●  ผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑพ์ร้อมจ าหน่าย  

 วิธีการวดัความเขม้ขน้ของ VOC ท่ีถูกก าหนดโดยกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม(วิธีการวดัมาตรฐานกลาง) *2  จากการท่ีประเภทของ VOC ท่ีถูกปล่อยออกมามีหลาย
ชนิด ท าให้การวดัไม่ใช่การวดัแต่ละชนิดแต่เป็นการวดัโดยรวมโดยใชจ้  านวนธาตุคาร์บอนเป็นเกณฑ ์ดงันั้นวิธีการวดัดงักล่าวความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ะถูกแสดงใน
หน่วย ppm ของจ านวนคาร์บอนเทียบเท่า(ppmC)  

*เทคโนโลยท่ีีส่วนงานน้ีสนใจนั้นจะเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัแต่ละสถานประกอบการท่ีมีการใชต้วัท าละลายแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นการใช้
จากเจตนารมณ์ของตน ดงันั้น จึงไม่ถือวา่เง่ือนไขของการวดัปริมาณโดยรวมของ VOCตามวิธีการวดัมาตรฐานกลาง(แสดงผลของการวดัเป็นหน่วย ppmC)เป็น
เง่ือนไขจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม และทฤษฎีการวดันั้นโดยหลกัการแลว้จะไม่ถูกบงัคบัเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง  

*1: ค  าวา่ “พร้อมกนั” หมายถึง เม่ือท าการป้อนเขา้ก๊าซท่ีตอ้งการทดสอบจะสามารถวดัส่วนประกอบต่างๆไดพ้ร้อมกนัก็เพียงพอ ไม่จ  าเป็นท่ีผลการวดัของ
ส่วนประกอบต่างๆจะตอ้งไดอ้อกมาพร้อมกนั  

*2 :ตวัอยา่งของขอบเขตการวดัตามมาตรฐานการวดักลาง คือ 0-500/1,000/2,000/5,000 ppmC ซ่ึงขอบเขตการวดัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาเป็นเง่ือนไขของ
เทคโนโลยท่ีีจะตอ้งท าได ้ 

เกีย่วกบัวธีิการทดลองพสูิจน์ผล  
 การทดลองพิสูจน์ผลนั้นจะถูกด าเนินการตาม “ระเบียบวิธีการทดลองพิสูจน์ผล”ตามท่ีถูกระบุไวใ้นสาขาเทคโนโลยกีารวดั VOC อยา่งง่าย ผลิตภณัฑท่ี์ถูกขอรับ

พิสูจน์ผลจากผูข้อรับการพิสูจน์ผลจะไดรั้บการพิสูจน์ผลจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
 ● ความน่าเช่ือถือของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 
 ● ความสามารถในการใชง้านจริงของการวดั VOC ท่ีเป็นเป้าหมาย ในสถานท่ีประกอบการท่ีมีการใช ้VOC 
 ● ความสะดวกในการใชง้านผลิตภณัฑ ์

1.การขอรับการพิสูจน์ผลเทคโนโลย ี: ผูท่ี้มีเทคโนโลยกีารวดั VOC อยา่งง่าย เช่น บริษทัผูผ้ลิตเป็นตน้ จะท าการกรอกแบบฟอร์มการขอรับการพิสูจน์ผลใน
รายละเอียดเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีตอ้งการขอให้พิสูจน์ผลแลว้น าไปยืน่ต่อองคก์รพิสูจน์ผล  

2.แผนการทดลองพิสูจน์ผลและการทดลองพิสูจน์ผล: องคก์รพิสูจน์ผลจะท าการพิจารณาเน้ือหาท่ีไดรั้บการยืน่มาในกรณีท่ีไม่มีปัญหาจะท าการจดัท าแผนการ
พิสูจน์ผลแลว้จะด าเนินการตามแผนท่ีไดว้างไว ้ 

 การทดลองพิสูจน์ผลนั้นจะน าก๊าซหน่ึงชนิดท่ีเป็นตวัแทนของก๊าซท่ีผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถวดัได(้ก๊าซบริสุทธ์ิเช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซโทลูอีน ก๊าซไดคลอโร
มีเทนเป็นตน้) ท าการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน เช่น คุณสมบติัการท าซ ้า ผลกระทบจากส่วนประกอบเจือปนอ่ืนๆ (เช่น ก๊าซออ๊กซิเจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์น ้า ) และ ใชก้๊าซผสมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจริงในสถานท่ีท างาน (ขั้นตอนการท างาน) มาท าการทดสอบคุณสมบติั  

 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีออปชัน่ท่ีจะใชก้๊าซจริงท่ีถูกขบัออกจากสถานประกอบการมาทดสอบดว้ยก็ได ้ 

3.การพิจารณาขอ้มูลและการแจง้ผล :  การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการพิสูจน์ผลและการพิจารณาจะกระท าโดยองคก์รพิสูจน์ผลแลว้จะจดัท าสรุปผลออกมาเป็นรายงาน
ผลการทดลองพิสูจน์ผล  

2. ภาพรวมเกีย่วกบัสาขาเทคโนโลยกีารวดั VOC อย่างง่าย งานการพสูิจน์ผลเทคโนโลย ี
    ด้านส่ิงแวดล้อม 



เกีย่วกบัหัวข้อการพสูิจน์ผล  

มุมมอง รายละเอียด 

ความน่าเช่ือถือ 
สามารถท าการวดั VOC ดว้ยความน่าเช่ือถือตามขอบเขตของความ 
ละเอียดท่ีตอ้งการในลกัษณะการใชง้านของแต่ละเทคโนโลยหีรือไม่ 

การใชง้านจริง 
คุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละความสามารถในการวดัเหมาะสมกบัการใชง้านสถานท่ีจริง 
ท่ีมีการปล่อย VOC ออกมาหรือไม่ 

ความสะดวก คุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละขั้นตอนการใชง้านเป็นไปอยา่งเรียบง่ายและสะดวกต่อการใชง้านหรือไม่  

การทดลองพิสูจน์ผลจะถูกด าเนินการโดยยดึตามระเบียบการทดลองพิสูจน์ผล เทคโนโลย ี(ผลิตภณัฑ)์ ท่ีถูกขอรับการพิสูจน์ผลจะไดรั้บการพิสูจน์ผลดว้ย 
มุมมอง รายละเอียด หวัขอ้ และ วิธีการตาม ตารางต่อไปน้ี ในฐานะบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง  

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย◎ในช่องวิธีการ เป็นหวัขอ้ท่ีใหน้ ้ าหนกัมากในการพิสูจนผ์ล จะท าการเกบ็ขอ้มูลจากการวดัจริง 
1,2 เป็นการใชต้วัอยา่งสารท่ีจดัท าข้ึนจากสารเป้าหมายหรือสารใกลเ้คียงท่ีเป็นของมาตรฐานขายตามทอ้งตลาด 3 เป็นการวดัจากตวัอยา่งสารท่ีไดจ้ากสถานประกอบการ  

เกีย่วกบัภาพรวมผลการทดลองพสูิจน์ผล 

 สาขาเทคโนโลยีการวดั VOC อยา่งง่ายถูกระบุใหเ้ป็นสาขาท่ีจะด าเนินการพิสูจนผ์ลมาตั้งแต่ปีงบประมาณค.ศ.2009 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัมี 5 เทคโนโลยีท่ีไดรั้บการ
พิสูจนผ์ลโดยรัฐบาลสนบัสนุนค่าใชจ่้าย  

● องคก์รพิสูจน์ผล: สมาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ สมาคมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มญ่ีปุ่ น 

หัวข้อ  ดัชนีช้ีวัด  
มุมมอง  วิธีการ 

ความน่าเช่ือถือ  การใช้งานจริง  ความสะดวก เอกสาร  การทดลอง  

1.หัวข้อพจิารณาเกี่ยวกับการวัดก๊าซบริสุทธ์ิ(ตรวจสอบเอกสาร + วัดจริง)  

1.ขอบเขตการวดั  ○ ○ － 

2.คุณสมบติัการท าซ ้ า  ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

○ ○ ◎ 

3.ความเป็นเชิงเส้น  ค่าความสัมพนัธ์ ○ ○ ◎ 

4.การทดลองวดัผลการรบกวน  อตัราส่วน ○ ○ ◎ 

5 เวลาตอบสนอง  เวลา ○ ○ ◎ 

6 ความไวสัมพทัธ์  อตัราส่วน ○ ○ － 

7 การประเมินเหมือน  ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

○ － ◎ 

2.หัวข้อพจิารณาเกี่ยวกับการวัดก๊าซผสม (วัดจริง) 

1.ขอบเขตการวดั  ○ ○ ○ － 

2.คุณสมบติัการท าซ ้ า  ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ○ ○ ○ ◎ 

3.ความเป็นเชิงเส้น  ค่าความสัมพนัธ์ ○ ○ ○ ◎ 

4.การทดลองวดัผลการรบกวน  อตัราส่วน ○ ○ ○ － 

5 เวลาตอบสนอง  เวลา ○ ○ ○ ◎ 

6 ค่า ppmC ○ ○ ○ ◎ 

3.หัวข้อพจิารณาเกี่ยวกับการวัดก๊าซจริงที่เก็บจากสถานท่ีประกอบการ (ออปช่ัน)  

1.คุณสมบติัการท าซ ้ า ค่าความเบ่ียงเบน 
   มาตรฐาน ○ ○ － ◎ 

2. เปรียบเทียบกบัการวดัแบบอ่ืนๆ (เช่น วธีิการ
วดัมาตรฐานกลาง, วธีิ GC-MSเป็นตน้)  ค่าความสัมพนัธ์ ○ ○ － ◎ 
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หมายเลขการ
พสูิจน์ผล  

ปีงบประมาณที่
ด าเนินการพสูิจน์ผล  

ผู้ขอรับการพสูิจน์ผล  เทคโนโลยีท่ีขอพสูิจน์ผล  ทฤษฎีการวัด  

100-0901 ค.ศ.2009 บริษัท KOMYO RIKAGAKU 
KOGYO K.K. 

ระบบวัด VOC อย่างง่าย 
(รหัสสินค้า VOC-1) 

วิธีการใช้ท่อตรวจสอบการออกซิเดช่ันตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

100-0902 ค.ศ. 2009 บริษัท OSP  แฮนดี ้VOC เซนเซอร์ 
(รหัสสินค่าVOC-121H) 

วิธีการสะท้อนและขยายการรบกวนโดยอาศัยการ
อิ่มตัวของเยื่อโพลีเมอร์บาง (วิธี IER)  

100-0903 ค.ศ. 2009 บริษัท Figaro Engineering แฮนดี ้TVOC มอนิเตอร์(FTVR-02) 
ก๊าซเซนเซอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์สารออกไซด์  

100-0904 ค.ศ. 2009 บริษัท RIKEN KEIKI เคร่ืองตรวจจับก๊าซร่ัว (รหัสสินค้า GL-103)  เคร่ืองตรวจสอบโดยใช้การท าเป็น อิออน ของไฟ
ไฮโดรเจน 

100-1001 ค.ศ. 2010 บริษัท OSP VOC มอนิเตอร์ (VM-501) วิธีการสะท้อนและขยายการรบกวนโดยอาศัยการ
อิ่มตัวของเยื่อโพลีเมอร์บาง (วิธี IER) 

1.การทดลองคุณสมบติัพ้ืนฐาน  
  การทดลองนั้นจะเร่ิมตน้โดยป้อนก๊าซท่ีใชใ้นการทดลองเขา้ไปในแมนนิโฟลด (MANIFOLD) ป้อนเขา้ไปพร้อมกนัท่ีเคร่ืองท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีก าลงัจะตรวจสอบและเคร่ือง
ส าหรับเปรียบเทียบ(เคร่ืองวดัโดยวิธีมาตรฐานกลาง) ก๊าซท่ีเป็นตวัแทน(ในการทดลองน้ีจะใชโ้ทลูอีน)จะเป็นก๊าซท่ีถูกเตรียมโดยวิธีท่อกระจายไอน ้า หวัขอ้การทดสอบนั้นได้
ด าเนินการทดสอบเก่ียวกบัคุณสมบติัการท าซ ้า การประเมินเหมือน ความเป็นเชิงเสน้ เวลาตอบสนอง ผลกระทบจากองคป์ระกอบรบกวน(อ๊อกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์น ้า) 
นอกจากนั้นแลว้โดยทัว่ไปในสถานท่ีประกอบการ(ขั้นตอนการท างาน)ท่ีมีการใช ้VOCมกัจะมี VOCหลายๆประเภทอยูพ่ร้อมกนั ในการทดลองทดสอบน้ีจะท าการจ าลอง
สถานะการณ์ดงักล่าวน้ีโดยใชก๊้าซผสม(ก๊าซจ าลอง: VOC5 ประเภท, VOC3 ประเภท :สารประกอบคลอลีน)แลว้ท าการวดัโดยภาพรวม  
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2. การทดลองการวดัก๊าซของจริงจากสถานท่ีประกอบการ  

ในปีงบประมาณ 2009 ท าการพิสูจนผ์ลกบั ขั้นตอนการพน่สเปรยเ์คลือบผิวท่ีด าเนินการน าสีเคลือบมาพน่เป็นหมอกลงไปท่ีวสัดุท่ีตอ้งการเคลือบ ไดท้ าการเกบ็ก๊าซท่ี
ปล่อยออกมาเวลาท่ีด าเนินการพน่เคลือบเก็บเขา้ไวใ้นถุง ส่วนในปีงบประมาณ 2010 ไดท้ าการเกบ็เขา้ลงถุงจากท่อท่ีติดตั้งอยูก่่อนเขา้สู่ขั้นตอนการจดัการ VOCของ
กระบวนการพิมพสี์กระดาษมนั หลงัจากนั้นไดน้ าถุงท่ีเกบ็ก๊าซกลบัมาท่ีหอ้งทดลองเพื่อท าการวดั  

● เทคโนโลยทีีไ่ด้รับการพสูิจน์ผล  

ปีงบประมาณ 2009 ปีงบประมาณ 2009 

อากาศบริสุทธ์ิ 

อากาศบริสุทธ์ิ 

อากาศบริสุทธ์ิ 

        ประมาณ ถงัอุณหภูมิคงท่ี  

ท่อกระจาย 
ไอน ้า  

เคร่ือง 
ผสม         สลบั  

โอเวอร์โฟลว ์

แมนนิโฟลด  

เคร่ืองทดลอง1 

เคร่ืองเปรียบ 
เทียบ1 NDIR  

เคร่ืองทดลอง2 

เคร่ืองเปรียบ 
เทียบ2 FID 

ก๊าซส าหรับการ
ทดลอง  

ก๊าซไฮโดรเจน 
เช้ือเพลิง  

ท่อส่ง 
ไอเสียออก  

ไอ
เสี
ย  ช่องวดั  

VOC  

ฟิลเตอร์ 

ถุง50
ลิตร 

ถุง50
ลิตร 

ถุง50
ลิตร 

ท่อดูด
อากาศ  

อากาศภายนอก   

      พ่นสี  บูธพ่นสี   บูธพ่นสี 

    

เคร่ืองเปรียบ 
เทียบ1 NDIR  

เคร่ืองเปรียบ 
เทียบ2 FID 



3 รวมผลการทดลองพิสูจน์ผล 
หมายเลขการ
พสูิจน์ผล 100-0901 100-0902 100-0903 100-0904 100-1001 

เทคโนโลยท่ีี
พิสูจน์ผล 

ระบบวดั VOC อยา่งง่าย
(รหัสสินคา้ VOC-1) 

แฮนด้ี VOC เซนเซอร์(รหัส
สินค่าVOC-121H) 

แฮนด้ี TVOC มอนิเตอร์
(FTVR-02) 

เคร่ืองตรวจจบัก๊าซร่ัว (GL-
103) 
 

VOC มอนิเตอร์ (รหัสสินค่า
VM-501) 

องคก์รท่ีขอรับ
การพิสูจน์ผล 

บริษทั KOMYO 
RIKAGAKU KOGYO K.K. 

บริษทั OSP  บริษทั Figaro Engineering  บริษทั RIKEN KEIKI บริษทั OSP 

ภาพถ่าย สังเขป  

ความน่าเช่ือถือ  

เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยใช้
ท่อตรวจสอบส าหรับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดรั้บการ
พฒันามาอยา่งสมบูรณ์แลว้ 
ดงันั้นความน่าเช่ือถือจึงจะอยู่
ตรงจุดท่ีว่าจะน ามาประกอบกบั
เคร่ืองออกซิเดชัน่ตวัเร่งปฏิกิริยา
อยา่งไร คุณสมบติัของตวัเร่ง
ปฏิกิริยานั้นประสิทธิภาพการ
ออกซิเดชัน่จะข้ึนอยูก่บั
ส่วนผสมของก๊าซท่ีจะน ามาวดั 
ดงันั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบว่า ส่วนประกอบของ
ก๊าซท่ีจะน ามาวดันั้นเป็นเช่นไร
ก่อนท่ีจะด าเนินการวดั และควร
จะพฒันาวิธีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการออกซิเดชัน่
อยา่งง่ายข้ึนมาเพ่ิมเติมดว้ย 

คุณสมบติัการท าซ ้ าความเป็นเชิง
เส้น เวลาตอบสนองท างานไดดี้
มาก ส าหรับผลกระทบจากการ
รบกวนนั้นพบว่าจะถูกรบกวน
จากน ้า ในการใชง้านใน
ส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไปนั้นค่าการ
รบกวนมีนอ้ยไม่ส่งผลต่อผลการ
วดัแต่จ าเป็นจะตอ้งให้ความ
ระมดัระวงัในประเดน็น้ี  
ถา้จะรักษาความแม่นย  าและ
ความน่าเช่ือถือของการแสดงค่า
นั้นควรจะมีการพฒันาวิธีการ
เชค็สแปนอยา่งง่ายข้ึนมา 

พบว่าในดา้นความน่าเช่ือถือ 
ควรมีการปรับปรุงในประเดน็
ของขอบเขตความเขม้ขน้การวดั 
เวลาตอบสนอง ผลการรบกวน
ของสารอ่ืน แต่ว่าถา้ใชใ้นการวดั
ขอบเขตท่ีมีโทลูอีน ต ่ากว่า 200 
ppm ดูเหมือนว่าจะมีความ
น่าเช่ือถือไดใ้นระดบัหน่ึง  
เพ่ือแกไ้ขปัญหาผลกระทบจาก
น ้าท่ีตวัเคร่ืองวดัมีการติดตั้ง
เซนเซอร์ตรวจสอบความช้ืนอยู ่
แต่ก็ยงัมีปัญหาในการท่ีว่าไม่
สามารถแสดงค่าชดเชยจากน ้ า
ได ้

ทฤษฎีการวดัจะใชท้ฤษฎีFID 
เช่นเดียวกบัวิธีการวดัมาตรฐาน
กลาง ส าหรับผลกระทบจาก
ออกซิเจนและลกัษณะของความ
ไวสมัพทัธ์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของวิธีวดักลางแบบ
FID(JIS B 7989:วิธีการวดัVOC
ในก๊าซไอเสียโดยใชเ้คร่ืองวดั
อตัโนมติั)แต่ว่าส าหรับการวดั
อยา่งง่ายนั้นสามารถให้ความ
น่าเช่ือถือไดใ้นระดบัท่ีเพียงพอ
(โดยทัว่ไปแลว้จะอยูท่ี่บวก ลบ 
20% ของความละเอียดท่ีวดัได)้ 

ให้ผลท่ีดีหลายๆคุณสมบติั 
ไดแ้ก่คุณสมบติัการท าซ ้ า ความ
เป็นเชิงเส้น เวลาตอบสนองการ
ประเมินเหมือนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งจากการท่ีมีการน ายนิูต
ควบคุมอากาศเขา้มาใชด้ว้ยท า
ให้เห็นผลชดัเจนในการปรับปรุง
ผลกระทบจากน ้า แต่ว่ามีการพบ
แบลง็ค(์หรือการปนเป้ือน)ท่ีดู
เหมือนว่าจะเกิดจากวสัดุของถุง 
ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการใชง้าน
อยา่งระวงัโดยอาจจะใชก้ารวดั
ค่าแบค็กราวดแ์ลว้น ามาหกัลบ
จากค่าท่ีวดัได ้

การน าไปใช้
จริง 

สามารถวดัในหน่วย ppmC ได้
เหมือนกบัวิธีการวดัมาตรฐาน
กลาง ดงันั้นถา้จะตอ้งมีการน า
ผลไปประกาศหรือพิจารณาต่อ
จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เป็นอยา่งมาก พร้อมกบัการวดั 
VOC ก็จะตอ้งมีการวดัอากาศท่ี
เป็นแบค็กราวด ์ในกรณีท่ีความ
เขม้ขน้ของ VOC เม่ือเทียบกบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์ความ
เขม้ขน้ต ่ากว่ากนัมากก็จ าเป็น
จะตอ้งเพ่ิมความระวงัเก่ียวกบั
ความละเอียดในการวดัเป็นพิเศษ 

จะใชไ้ดผ้ลดีท่ีจุดวดัท่ีโครงสร้าง
ของ VOC มีสดัส่วนชดัเจนและ
ไม่เปล่ียนแปลงหรือในกรณีท่ี
เป็น VOC ท่ีมีส่วนประกอบเดียว
ในการวดัสารอ่ืนนอกจากโทลู
อีนแลว้จ าเป็นจะตอ้งใช้
สมัประสิทธ์ิการค านวณเพ่ือ
น ามาค านวณ 
ในกรณีท่ีเป็นสารท่ีมีหลาย
องคป์ระกอบหรือโครงสร้างท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณีดงักล่าว การวดัจะตอ้งมี
การตรวจสอบองคป์ระกอบและ
โครงสร้างของก๊าซท่ีจะน ามาวดั
เพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแลว้จึง
ด าเนินการวดัได ้

จะใชไ้ดผ้ลดีท่ีจุดวดัท่ีโครงสร้าง
ของ VOC มีสดัส่วนชดัเจนและ
ไม่เปล่ียนแปลงหรือในกรณีท่ี
เป็น VOC ท่ีมีส่วนประกอบเดียว
ในการวดัสารอ่ืนนอกจากโทลู
อีนแลว้จ าเป็นจะตอ้งใช้
สมัประสิทธ์ิการค านวณเพ่ือ
น ามาค านวณ 
ในกรณีท่ีเป็นสารท่ีมีหลาย
องคป์ระกอบหรือโครงสร้างท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณีดงักล่าว การวดัจะตอ้งมี
การตรวจสอบองคป์ระกอบและ
โครงสร้างของก๊าซท่ีจะน ามาวดั
เพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแลว้จึง
ด าเนินการวดัได ้

สามารถวดัในหน่วย ppmCได้
เหมือนกบัวิธีการวดัมาตรฐาน
กลาง ดงันั้นถา้จะตอ้งมีการน า
ผลไปประกาศหรือพิจารณาต่อ
จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากใชถ้งั
ไฮโดรเจนและใชไ้ฟจาก
แบตเตอร่ีจึงมีความสะดวกใน
การใชง้าน หนา้ปัดแสดงผลเลก็
และขีดแสดงผลค่อนขา้งหยาบ
จึงท าให้ความผิดพลาดการอ่าน
ค่ามีสูง เสียงของป้ัมภายในจะ
ค่อนขา้งดงัจะเกิดปัญหาส าหรับ
การใชง้านในห้องภายในอาคาร 

จะใชไ้ดผ้ลดีท่ีจุดวดัท่ีโครงสร้าง
ของ VOC มีสดัส่วนชดัเจนและ
ไม่เปล่ียนแปลงหรือในกรณีท่ี
เป็น VOCท่ีมีส่วนประกอบเดียว 
ในกรณีท่ีเป็นสารท่ีมีหลาย
องคป์ระกอบหรือโครงสร้างท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณีดงักล่าว การวดัจะตอ้งมี
การตรวจสอบองคป์ระกอบและ
โครงสร้างของก๊าซท่ีจะน ามาวดั
เพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแลว้จึง
ด าเนินการวดัได ้

ความสะดวก  
กระบวนการวดัทั้งหมดจ าเป็น
จะตอ้งมีความช านาญในระดบั
หน่ึงแต่ก็ไม่มีความยากในจุดใด
เป็นพิเศษ 

ขั้นตอนการใชง้านสะดวกและ
ง่ายส าหรับการวดัอยา่งต่อเน่ือง
ถา้มีคุณสมบติัการโฮลดค์่าท่ีวดัก็
จะสะดวกยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนการใชง้านสะดวกและ
ง่าย จากการท่ีเก็บขอ้มูลไว้
หน่วยความจ าภายในจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นงาน
ควบคุมแนวโนม้ 

กระบวนการวดัทั้งหมดจ าเป็น
จะตอ้งมีความช านาญในระดบั
หน่ึงแต่ขั้นตอนการใชง้าน
ค่อนขา้งสะดวกและง่าย 

ขั้นตอนการใชง้านค่อนขา้ง
สะดวกและง่าย 
มีช่องต่อout put แบบอนาลอ็ก
ท าให้สามารถท าให้น ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมอนิเตอร์ก็ได ้

ราคา 3 แสนเยน 
ประมาณ 9 แสนเยน 
(ราคาขายแนะน า) 

198,000 เยน ราคาบนฉลาก 5 แสนเยน 
1.6 ลา้นเยน 
(ราคาขายแนะน า) 

น ้ าหนกั  
ประมาณ 5 ก.ก. 
(ชุดกระเป๋าเคร่ืองมือ) 

ประมาณ 400 กรัม. ประมาณ 400 กรัม. ประมาณ 4 ก.ก. ประมาณ 5 ก.ก. 
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