ส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้าน
สิ่ งแวดล้ อม ภาพรวมของ
เทคโนโลยีการวัด VOC อย่ างง่ าย

ปี งบประมาณ 2011

สานักวางแผนสิ่ งแวดล้ อมองค์ รวม กระทรวงสิ่ งแวดล้อม
สมาคมเพือ่ ประโยชน์ สาธารณะ เทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อมญี่ปนุ่

1 ภาพรวมเกีย่ วกับส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อม
ส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อมคืออะไร?
ถึงแม้วา่ จะเป็ นเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมแบบก้าวหน้าที่ได้ถูกนาไปใช้จริ งและถูกมองว่าได้ผลในเชิงปฏิบตั ิจริ ง แต่ก็อาจไม่ได้รับการประเมินอย่างเป็ นกลางเกี่ยวกับผลในเชิงการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม จึงทาให้ผใู ้ ช้งานปลายทาง เช่น หน่วยงานสาธารณะส่ วนท้องถิ่น บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ไม่สามารถนาไปใช้อย่างวางใจทาให้การแพร่ หลายไม่มากเท่าที่ควร
ส่ วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อม คือ สาหรับเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆเหล่านี้ที่ยงั ไม่แพร่ หลาย ส่ วนงานนี้จะดาเนิ นการให้มีการพิสูจน์ผลอย่างเป็ นกลางโดยหน่วยงาน
ที่เป็ นบุคคลที่สามเพื่อพิสูจน์ผลในเชิงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม จากการพิสูจน์ผลโดยบุคคลที่สามจะเป็ นการช่วยส่ งข้อมูลกลับไปเป็ นประโยชน์ต่อการสารวจและการพัฒนา
เทคโนโลยี เป็ นข้อมูลสนับสนุนแนวคิด ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมและการเผยแพร่ ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั ส่ วนงานมีการดาเนิ นการในสาขาต่างๆดังต่อไปนี้
1.เทคโนโลยีดา้ นการกาจัดอุจจาระ ปัสสาวะ และการทาส้วม ในสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีดา้ นการจัดการน้ าเสี ยที่มีสารประกอบอินทรี ย ์ สาหรับหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็ก
3.เทคโนโลยีดา้ นการจัดการน้ าเสี ยที่มีธาตุอโลหะ(เทคโนโลยีดา้ นการจัดการน้ าเสี ยที่มีธาตุโบรอนเป็ นต้น)
4.เทคโนโลยีดา้ นการปรับคุณภาพน้ าสาหรับ ทะเลสาบและแอ่งน้ า
5.เทคโนโลยีการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมทางน้ าในบริ เวณทะเลที่มีลกั ษณะปิ ด
6.เทคโนโลยีการลดการปล่อย VOC เทคโนโลยีการกาจัดกลิ่น (เทคโนโลยีการลดการปล่อย VOC เทคโนโลยีการกาจัดกลิ่นสาหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม)
7.เทคโนโลยีการวัด VOC อย่างง่าย
8.เทคโนโลยีป้องกัน ปรากฏการณ์เกาะร้อน(เทคโนโลยีลดภาระเครื่ องปรับอากาศโดยการจัดการสิ่ งปกคลุมภายนอกอาคาร)
9.เทคโนโลยีป้องกัน ปรากฏการณ์เกาะร้อน เทคโนโลยีการลดความร้อนที่ปล่อยออกจากสิ่ งประดิษฐ์ของมนุษย์ในที่ทางานและที่อยูอ่ าศัย(เทคโนโลยีสีเขียวสาหรับอุปกรณ์ทางไอที)
10.เทคโนโลยีป้องกัน ปรากฏการณ์เกาะร้อน(ระบบปรับอากาศแบบฮีทปั้มป์ ที่อาศัยแหล่งความร้อนใต้โลกหรื อระบบน้ าทิ้ง)
11.เทคโนโลยีป้องกัน ปรากฏการณ์เกาะร้อน(เทคโนโลยีการลดความร้อนจาเพาะอันเกิดจากยูนิตภายนอกอาคารของเครื่ องปรับอากาศ)
12.เทคโนโลยีดา้ นการมอนิเตอร์สารเคมีอย่างง่าย

“การพิสูจน์ ผล” คือ?
“การพิสูจน์ผล” คือ การที่หน่วยงานบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ท้ งั ผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและก็ไม่ใช่ผใู ้ ช้งาน มานาเสนอข้อมูล
อย่างเป็ นกลางเกี่ยวกับผลด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบแฝงต่อสิ่ งแวดล้อมรวมถึงข้อมูลอื่นๆโดยอาศัยการทดลองเป็ นต้น
“การพิสูจน์ผล” จะแตกต่างจาก “การรับรอง” ที่เป็ นการสร้างมาตรฐานการพิจารณาหนึ่งๆขึ้นมาและพิจารณาว่าถูกต้องตาม
มาตรฐานดังกล่าวหรื อไม่

เกีย่ วกับ “เครื่องหมายการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้อม”
เทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์ผลโดยส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมจะได้รับการแจกเครื่ องหมายส่วนงานการพิสูจน์
ผลเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อม เครื่ องหมายจะมี 2 ประเภท คือ “เครื่ องหมายกลาง” ที่จะแสดงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างสาขาเทคโนโลยี
ทั้งหมด และ “เครื่ องหมายเฉพาะ” ซึ่งจะแยกตามแต่ละสาขา
“ETV” ที่ปรากฏอยูใ่ นเครื่ องหมายเป็ นอักษรย่อมาจากคาว่า การพิสูจน์ผลเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อม (Environmental Technology
Verification)
*การใช้ชื่อของส่วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อมหรื อเครื่ องหมายนั้นไม่ใช่การประกาศโฆษณาว่าเป็ นการได้การรับรองหรื อ
รับประกันหรื อได้รับอนุญาตจากกระทรวงสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เครื่ องหมายกลาง

โครงสร้ างการดาเนินการของส่ วนงาน
คณะกรรมการพิจารณาส่ วนงานการพิสูจน์
ผลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม

WGแต่ ละสาขา

กระทรวงสิ่ งแวดล้อม

องค์ กรพัฒนาวิธีการทดลองเพือ่ พิสูจน์ ผล

องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล
・ การจัดการงานโดยรวม
(แต่ ละสาขาจะมีหนึ่งองค์ กร)
・ การเลือกสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ
(นิติบุคคลเพือ่ ประโยชน์ สาธารณะ
・ การประกาศผลการทดลองทางโฮมเพจ นิติบุคคลNPO เป็ นต้น)
・ จัดทาระเบียบวิธีการทดลองพิสูจน์ ผล
・ การแจกเครื่ องหมาย เป็ นต้น

・ คัดเลือกองค์ กรพิสูจน์ ผล
・ จัดทาหัวข้ อการเก็บค่าใช้ จ่ายในการ
พิสูจน์ ผลและดาเนินการจัดเก็บ
・ ทาการอนุมัติเทคโนโลยีที่ได้ รับการพิสูจน์ ผล

องค์ กรพิสูจน์ ผล (ในแต่ละสาขาจะมีหลายองค์กร)
(หน่ วยงานสาธารณะส่ วนท้ องถิน่ นิตบิ ุคคลเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ เป็ นต้น)

・ ทาการประกาศรับสมัครเทคโนโลยีที่จะ

ทาการพิสูจน์ และดาเนินการตรวจสอบ
・ ดาเนิ นการทดลองเพื่อการพิสูจน์ผล

คณะกรรมการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยี

ผู้ขอรับการพิสูจน์ ผล

(ผู้คดิ ค้ นพัฒนา ร้ านจัดจาหน่ าย เป็ นต้ น)
・ดาเนินการร้องขอไปยังองค์กรพิสูจน์ผล
・ชาระค่าดาเนิ นการ ติดตั้งอุปกรณ์ที่สถานประกอบการ เป็ นต้น
・นาเครื่ องหมายไปใช้

ตัวอย่างระบบดาเนินการของ “งานส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม” (ข้ อความตัวอักษรสีเขียวจะใช้ ตาม “ระบบการเก็บค่าดาเนินการ”)

สาขาเทคโนโลยีดา้ นการวัด VOC อย่างง่าย เดิมเป็ นสาขาเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่เริ่ มทาการพิสูจน์ผล
หลังจากได้ดาเนินการมาประมาณสองปี แล้ว ปัจจุบนั เพราะเป็ นสาขาที่เทคโนโลยีการพิสูจน์ผลได้ถูกกาหนดเป็ นรู ปธรรมชัดเจน จากแนวคิดในการ
ให้ผไู้ ด้รับผลประโยชน์จะต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายจึงกาหนดให้ผยู้ นื่ เรื่ องขอรับการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดลองพิสูจน์
ผลด้วยค่าใช้จ่ายจริ งตามระบบการเก็บค่าดาเนินการ

การไหลของงาน
การประกาศรับสมัครและคัดเลือก “องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล”

คณะกรรมการพิจารณาส่ วนงานการพิสูจน์ผลเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม กระทรวงสิ่ งแวดล้อม

การประกาศ / รับรอง “ระเบียบวิธีการทดลองพิสูจน์ ผล”

องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล, WGแต่ละสาขา /กระทรวงสิ่ งแวดล้อม

การประกาศรับสมัครและคัดเลือก / รับรอง “องค์ กรพิสูจน์ ผล”

องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล, WGแต่ละสาขา /กระทรวงสิ่ งแวดล้อม

การประกาศรับสมัครและตรวจสอบ/ รับรอง “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง”

องค์กรพิสูจน์ผล, คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลยี/กระทรวงสิ่ งแวดล้อม(องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล)

จัดทา “แผนการทดลองพิสูจน์ ผล” ตามความจาเป็ น
ชาระค่ าดาเนินการ
ดาเนินการ “ทดลองพิสูจน์ ผล”
จัดทา/รับรอง “รายงานผลการทดลองพิสูจน์ ผล”
ทาการประกาศบนโฮมเพจ
แจก/นาไปใช้ “เครื่องหมายและหมายเลขการพิสูจน์ ผล”

องค์กรพิสูจน์ผล ,คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลยี
ผูข้ อรับการพิสูจน์ผล องค์ กรบริหารการพิสูจน์ ผล
องค์กรพิสูจน์ผล
องค์กรพิสูจน์ผล, คณะกรรมการพิสูจน์ผลเทคโนโลยี / กระทรวงสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงสิ่ งแวดล้อม / ผูข้ อรับการพิสูจน์ผล

*(ข้ อความตัวอักษรสี เขียวจะใช้ ตาม
“ระบบการเก็บค่ าดาเนินการ”)

ความเท่ าเทียมกัน : ผู้พฒ
ั นาหรือร้ านจัดจาหน่ ายเป็ นต้ น ที่มีเทคโนโลยีที่เข้ าสู่ ข้ นั ตอนการใช้ จริงทั้งในและนอกประเทศไม่ ว่าผู้ใดก็สามารถดาเนินการยืน่ เรื่องได้
ความยุติธรรม: องค์กรบริหารการพิสูจน์ ผลและองค์ กรพิสูจน์ ผล จะเป็ นการประกาศรับสมัครจากสาธารณะและดาเนินการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะทาการคัดเลือก
โดยอาศัยมุมมองในทุกด้ านเช่ น ทางด้ านลักษณะและระบบขององค์ กร ความสามารถทางเทคโนโลยี ความเท่ าเทียมกัน ความยุติธรรม เป็ นต้ น
ความเป็ นกลาง : ทาการประกาศระเบียบการปฏิบัติการทดลองพิสูจน์ ผล และให้ องค์ กรพิสูจน์ ทาการทดลองพิสูจน์ ในฐานะบุคคลที่สาม
ความโปร่ งใส: วิธีการทดลองการพิสูจน์ ผลและผลการทดลองจะถูกประกาศบนโฮมเพจของกระทรวงสิ่ งแวดล้ อม

2. ภาพรวมเกีย่ วกับสาขาเทคโนโลยีการวัด VOC อย่ างง่ าย งานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยี
ด้ านสิ่งแวดล้อม
เกีย่ วกับสาขาเทคโนโลยีการวัด VOC อย่ างง่ าย
เทคโนโลยีการวัด VOC อย่างง่าย ที่งานนี้จดั การคือ จะเป็ นเทคโนโลยีที่มีลกั ษณะเด่นในการที่การใช้งานและควบคุมดูแลทาได้โดยง่ายและมีความรวดเร็ วใน
ระดับหนึ่ ง และเป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อ การควบคุมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของสถานที่ปฏิบตั ิการที่มีการจัดการ VOC การควบคุมเครื่ องมือ การควบคุม
อุปกรณ์จดั การ VOC การควบคุมสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และการลดการปล่อย VOC
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเป็ นการวัดภายในสถานที่ประกอบการและมีเงื่อนไขตรงกับหัวข้อดังต่อไปนี้
● เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถวัด VOC ได้หลายๆส่ วนประกอบพร้อมกัน*1
● การใช้งาน การควบคุมดูแลเป็ นไปอย่างง่าย
● ผลิตออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์พร้อมจาหน่าย
วิธีการวัดความเข้มข้นของ VOC ที่ถูกกาหนดโดยกระทรวงสิ่ งแวดล้อม(วิธีการวัดมาตรฐานกลาง) *2 จากการที่ประเภทของ VOC ที่ถูกปล่อยออกมามีหลาย
ชนิด ทาให้การวัดไม่ใช่การวัดแต่ละชนิ ดแต่เป็ นการวัดโดยรวมโดยใช้จานวนธาตุคาร์ บอนเป็ นเกณฑ์ ดังนั้นวิธีการวัดดังกล่าวความเข้มข้นที่ได้จะถูกแสดงใน
หน่วย ppm ของจานวนคาร์บอนเทียบเท่า(ppmC)
*เทคโนโลยีที่ส่วนงานนี้ สนใจนั้นจะเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถนาไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการที่มีการใช้ตวั ทาละลายแบบต่างๆ ซึ่ งเป็ นการใช้
จากเจตนารมณ์ของตน ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเงื่อนไขของการวัดปริ มาณโดยรวมของ VOCตามวิธีการวัดมาตรฐานกลาง(แสดงผลของการวัดเป็ นหน่วย ppmC)เป็ น
เงื่อนไขจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม และทฤษฎีการวัดนั้นโดยหลักการแล้วจะไม่ถูกบังคับเจาะจงว่าจะต้องเป็ นทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
*1: คาว่า “พร้อมกัน” หมายถึง เมื่อทาการป้ อนเข้าก๊าซที่ตอ้ งการทดสอบจะสามารถวัดส่ วนประกอบต่างๆได้พร้อมกันก็เพียงพอ ไม่จาเป็ นที่ผลการวัดของ
ส่วนประกอบต่างๆจะต้องได้ออกมาพร้อมกัน
*2 :ตัวอย่างของขอบเขตการวัดตามมาตรฐานการวัดกลาง คือ 0-500/1,000/2,000/5,000 ppmC ซึ่งขอบเขตการวัดนี้ ไม่จาเป็ นต้องนามาเป็ นเงื่อนไขของ
เทคโนโลยีที่จะต้องทาได้

เกีย่ วกับวิธีการทดลองพิสูจน์ ผล
การทดลองพิสูจน์ผลนั้นจะถูกดาเนินการตาม “ระเบียบวิธีการทดลองพิสูจน์ผล”ตามที่ถูกระบุไว้ในสาขาเทคโนโลยีการวัด VOC อย่างง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขอรับ
พิสูจน์ผลจากผูข้ อรับการพิสูจน์ผลจะได้รับการพิสูจน์ผลจากหัวข้อดังต่อไปนี้
● ความน่าเชื่ อถือของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
● ความสามารถในการใช้งานจริ งของการวัด VOC ที่เป็ นเป้ าหมาย ในสถานที่ประกอบการที่มีการใช้ VOC
● ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์
1.การขอรับการพิสูจน์ผลเทคโนโลยี : ผูท้ ี่มีเทคโนโลยีการวัด VOC อย่างง่าย เช่น บริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นต้น จะทาการกรอกแบบฟอร์ มการขอรับการพิสูจน์ผลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ตอ้ งการขอให้พิสูจน์ผลแล้วนาไปยืน่ ต่อองค์กรพิสูจน์ผล
2.แผนการทดลองพิสูจน์ผลและการทดลองพิสูจน์ผล: องค์กรพิสูจน์ผลจะทาการพิจารณาเนื้ อหาที่ได้รับการยืน่ มาในกรณี ที่ไม่มีปัญหาจะทาการจัดทาแผนการ
พิสูจน์ผลแล้วจะดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
การทดลองพิสูจน์ผลนั้นจะนาก๊าซหนึ่ งชนิ ดที่เป็ นตัวแทนของก๊าซที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถวัดได้(ก๊าซบริ สุทธิ์ เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซโทลูอีน ก๊าซไดคลอโร
มีเทนเป็ นต้น) ทาการทดสอบความสามารถพื้นฐาน เช่น คุณสมบัติการทาซ้ า ผลกระทบจากส่ วนประกอบเจือปนอื่นๆ (เช่น ก๊าซอ๊อกซิ เจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า ) และ ใช้ก๊าซผสมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริ งในสถานที่ทางาน (ขั้นตอนการทางาน) มาทาการทดสอบคุณสมบัติ
นอกจากนั้นแล้วยังมีออปชัน่ ที่จะใช้ก๊าซจริ งที่ถูกขับออกจากสถานประกอบการมาทดสอบด้วยก็ได้
3.การพิจารณาข้อมูลและการแจ้งผล : การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการพิสูจน์ผลและการพิจารณาจะกระทาโดยองค์กรพิสูจน์ผลแล้วจะจัดทาสรุ ปผลออกมาเป็ นรายงาน
ผลการทดลองพิสูจน์ผล

เกีย่ วกับหัวข้ อการพิสูจน์ ผล
การทดลองพิสูจน์ผลจะถูกดาเนินการโดยยึดตามระเบียบการทดลองพิสูจน์ผล เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์) ที่ถูกขอรับการพิสูจน์ผลจะได้รับการพิสูจน์ผลด้วย
มุมมอง รายละเอียด หัวข้อ และ วิธีการตาม ตารางต่อไปนี้ ในฐานะบุคคลที่สามที่เป็ นกลาง
มุมมอง

รายละเอียด

ความน่าเชื่อถือ

สามารถทาการวัด VOC ด้วยความน่าเชื่อถือตามขอบเขตของความ
ละเอียดที่ตอ้ งการในลักษณะการใช้งานของแต่ละเทคโนโลยีหรื อไม่

การใช้งานจริ ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และความสามารถในการวัดเหมาะสมกับการใช้งานสถานที่จริ ง
ที่มีการปล่อย VOC ออกมาหรื อไม่

ความสะดวก

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการใช้งานเป็ นไปอย่างเรี ยบง่ายและสะดวกต่อการใช้งานหรื อไม่

หัวข้ อ

ดัชนีชี้วัด

มุมมอง
ความน่ าเชื่อถือ

การใช้ งานจริง

วิธีการ
ความสะดวก

เอกสาร

การทดลอง

○

○

－

1.หัวข้ อพิจารณาเกี่ยวกับการวัดก๊ าซบริสุทธิ์(ตรวจสอบเอกสาร + วัดจริง)
1.ขอบเขตการวัด
2.คุณสมบัติการทาซ้ า

ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

○

○

◎

3.ความเป็ นเชิงเส้น

ค่าความสัมพันธ์

○

○

◎

อัตราส่ วน

○

○

◎

5 เวลาตอบสนอง

เวลา

○

○

◎

6 ความไวสัมพัทธ์

อัตราส่ วน

○

○

－

ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

○

－

◎

4.การทดลองวัดผลการรบกวน

7 การประเมินเหมือน
2.หัวข้ อพิจารณาเกี่ยวกับการวัดก๊ าซผสม (วัดจริง)
1.ขอบเขตการวัด

○

○

○

－

2.คุณสมบัติการทาซ้ า

ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

○

○

○

◎

3.ความเป็ นเชิงเส้น

ค่าความสัมพันธ์

○

○

○

◎

อัตราส่ วน

○

○

○

－

เวลา

○

○

○

◎

○

○

○

◎

ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

○

○

－

◎

ค่าความสัมพันธ์

○

○

－

◎

4.การทดลองวัดผลการรบกวน
5 เวลาตอบสนอง
6 ค่า ppmC

3.หัวข้ อพิจารณาเกี่ยวกับการวัดก๊ าซจริงที่เก็บจากสถานที่ประกอบการ (ออปชั่น)
1.คุณสมบัติการทาซ้ า
2. เปรี ยบเทียบกับการวัดแบบอื่นๆ (เช่น วิธีการ
วัดมาตรฐานกลาง, วิธี GC-MSเป็ นต้น)

หมายเหตุ เครื่ องหมาย◎ในช่องวิธีการ เป็ นหัวข้อที่ให้น้ าหนักมากในการพิสูจน์ผล จะทาการเก็บข้อมูลจากการวัดจริ ง
1,2 เป็ นการใช้ตวั อย่างสารที่จดั ทาขึ้นจากสารเป้ าหมายหรื อสารใกล้เคียงที่เป็ นของมาตรฐานขายตามท้องตลาด 3 เป็ นการวัดจากตัวอย่างสารที่ได้จากสถานประกอบการ

เกีย่ วกับภาพรวมผลการทดลองพิสูจน์ ผล
สาขาเทคโนโลยีการวัด VOC อย่างง่ายถูกระบุให้เป็ นสาขาที่จะดาเนินการพิสูจน์ผลมาตั้งแต่ปีงบประมาณค.ศ.2009 จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั มี 5 เทคโนโลยีที่ได้รับการ
พิสูจน์ผลโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย
● องค์กรพิสูจน์ผล: สมาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สมาคมเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมญี่ปุ่น

เทคโนโลยีทไี่ ด้ รับการพิสูจน์ ผล

●
หมายเลขการ
พิสูจน์ ผล

ผู้ขอรับการพิสูจน์ ผล

ปี งบประมาณที่
ดาเนินการพิสูจน์ ผล

เทคโนโลยีที่ขอพิสูจน์ ผล

ทฤษฎีการวัด

100-0901

ค.ศ.2009

บริษัท KOMYO RIKAGAKU
KOGYO K.K.

ระบบวัด VOC อย่ างง่ าย
(รหัสสิ นค้ า VOC-1)

วิธีการใช้ ท่อตรวจสอบการออกซิเดชั่ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา

100-0902

ค.ศ. 2009

บริษัท OSP

แฮนดี้ VOC เซนเซอร์
(รหัสสิ นค่ าVOC-121H)

วิธีการสะท้ อนและขยายการรบกวนโดยอาศัยการ
อิ่มตัวของเยื่อโพลีเมอร์ บาง (วิธี IER)

100-0903

ค.ศ. 2009

บริษัท Figaro Engineering

แฮนดี้ TVOC มอนิเตอร์ (FTVR-02)

100-0904

ค.ศ. 2009

บริษัท RIKEN KEIKI

เครื่องตรวจจับก๊ าซรั่ว (รหัสสิ นค้ า GL-103)

เครื่องตรวจสอบโดยใช้ การทาเป็ น อิออน ของไฟ
ไฮโดรเจน

100-1001

ค.ศ. 2010

บริษัท OSP

VOC มอนิเตอร์ (VM-501)

วิธีการสะท้ อนและขยายการรบกวนโดยอาศัยการ
อิ่มตัวของเยื่อโพลีเมอร์ บาง (วิธี IER)

ก๊ าซเซนเซอร์ แบบเซมิคอนดักเตอร์ สารออกไซด์

1.การทดลองคุณสมบัติพ้นื ฐาน
การทดลองนั้นจะเริ่ มต้นโดยป้ อนก๊าซที่ใช้ในการทดลองเข้าไปในแมนนิโฟลด (MANIFOLD) ป้ อนเข้าไปพร้อมกันที่เครื่ องที่ใช้เทคโนโลยีที่กาลังจะตรวจสอบและเครื่ อง
สาหรับเปรี ยบเทียบ(เครื่ องวัดโดยวิธีมาตรฐานกลาง) ก๊าซที่เป็ นตัวแทน(ในการทดลองนี้จะใช้โทลูอีน)จะเป็ นก๊าซที่ถูกเตรี ยมโดยวิธีท่อกระจายไอน้ า หัวข้อการทดสอบนั้นได้
ดาเนินการทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติการทาซ้ า การประเมินเหมือน ความเป็ นเชิงเส้น เวลาตอบสนอง ผลกระทบจากองค์ประกอบรบกวน(อ๊อกซิ เจน คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า)
นอกจากนั้นแล้วโดยทัว่ ไปในสถานที่ประกอบการ(ขั้นตอนการทางาน)ที่มีการใช้ VOCมักจะมี VOCหลายๆประเภทอยูพ่ ร้อมกัน ในการทดลองทดสอบนี้จะทาการจาลอง
สถานะการณ์ดงั กล่าวนี้โดยใช้ก๊าซผสม(ก๊าซจาลอง: VOC5 ประเภท, VOC3 ประเภท :สารประกอบคลอลีน)แล้วทาการวัดโดยภาพรวม
0～10 L/min
精製空気
อากาศบริ
สุทธิ์

MFC

เครื
่ องทดลอง1
試験機①

4～9 L/min
MFC

精製空気
อากาศบริ
สุทธิ์

อากาศบริ
สุทธิ์
精製空気

ท่อ蒸気
กระจาย
拡散管
ไอน
้า

MFC
1 L/min

ประมาณ 約5 L/min

เครื
่อง
混合器
ผสม

切替え
สลับ

オーバーフロー
โอเวอร์โฟลว์
マニフォールド
แมนนิโฟลด

เครื
่ องทดลอง2
試験機②
เครื比較機
่ องเปรี ยบ1
NDIR
เทียบ1
NDIR

ถังอุ恒温槽
ณหภูมิคงที่

MFM
試
験
用
ガ
ス

5 L/min
（5～20 L/min）

（50℃）

เครื
่ อ่ องเปรี
เครื
งเปรียยบบ2
比較機
เที
ย
บ2
FID
เทียบ2FID
FID

ก๊าซสาหรับการ
ทดลอง

ก๊าซไฮโดรเจน
เชื้อเพลิง

2. การทดลองการวัดก๊าซของจริ งจากสถานที่ประกอบการ
ในปี งบประมาณ 2009 ทาการพิสูจน์ผลกับ ขั้นตอนการพ่นสเปรย์เคลือบผิวที่ดาเนินการนาสี เคลือบมาพ่นเป็ นหมอกลงไปที่วสั ดุที่ตอ้ งการเคลือบ ได้ทาการเก็บก๊าซที่
ปล่อยออกมาเวลาที่ดาเนินการพ่นเคลือบเก็บเข้าไว้ในถุง ส่วนในปี งบประมาณ 2010 ได้ทาการเก็บเข้าลงถุงจากท่อที่ติดตั้งอยูก่ ่อนเข้าสู่ข้ นั ตอนการจัดการ VOCของ
กระบวนการพิมพ์สีกระดาษมัน หลังจากนั้นได้นาถุงที่เก็บก๊าซกลับมาที่หอ้ งทดลองเพื่อทาการวัด

ปี งบประมาณ 2009

ปี งบประมาณ 2009
ท่อส่ ง
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点線内の排ガス流路の詳細は図３を参照
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3 รวมผลการทดลองพิสูจน์ผล
หมายเลขการ
พิสูจน์ ผล

100-0901

100-0902

100-0903

100-0904

100-1001

ระบบวัด VOC อย่างง่าย
(รหัสสิ นค้า VOC-1)

แฮนดี้ VOC เซนเซอร์ (รหัส
สิ นค่าVOC-121H)

แฮนดี้ TVOC มอนิเตอร์
(FTVR-02)

เครื่ องตรวจจับก๊าซรั่ว (GL103)

VOC มอนิเตอร์ (รหัสสิ นค่า
VM-501)

บริ ษทั KOMYO
RIKAGAKU KOGYO K.K.

บริ ษทั OSP

บริ ษทั Figaro Engineering

บริ ษทั RIKEN KEIKI

บริ ษทั OSP

เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยใช้
ท่อตรวจสอบสาหรับก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้รับการ
พัฒนามาอย่างสมบูรณ์แล้ว
ดังนั้นความน่าเชื่อถือจึงจะอยู่
ตรงจุดที่ว่าจะนามาประกอบกับ
เครื่ องออกซิ เดชัน่ ตัวเร่ งปฏิกิริยา
อย่างไร คุณสมบัติของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยานั้นประสิ ทธิภาพการ
ออกซิ เดชัน่ จะขึ้นอยูก่ บั
ส่วนผสมของก๊าซที่จะนามาวัด
ดังนั้น มีความจาเป็ นที่จะต้อง
ตรวจสอบว่า ส่วนประกอบของ
ก๊าซที่จะนามาวัดนั้นเป็ นเช่นไร
ก่อนที่จะดาเนินการวัด และควร
จะพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพการออกซิ เดชัน่
อย่างง่ายขึ้นมาเพิ่มเติมด้วย

คุณสมบัติการทาซ้ าความเป็ นเชิง
เส้น เวลาตอบสนองทางานได้ดี
มาก สาหรับผลกระทบจากการ
รบกวนนั้นพบว่าจะถูกรบกวน
จากน้ า ในการใช้งานใน
สิ่ งแวดล้อมโดยทัว่ ไปนั้นค่าการ
รบกวนมีนอ้ ยไม่ส่งผลต่อผลการ
วัดแต่จาเป็ นจะต้องให้ความ
ระมัดระวังในประเด็นนี้
ถ้าจะรักษาความแม่นยาและ
ความน่าเชื่อถือของการแสดงค่า
นั้นควรจะมีการพัฒนาวิธีการ
เช็คสแปนอย่างง่ายขึ้นมา

พบว่าในด้านความน่าเชื่อถือ
ควรมีการปรับปรุ งในประเด็น
ของขอบเขตความเข้มข้นการวัด
เวลาตอบสนอง ผลการรบกวน
ของสารอื่น แต่ว่าถ้าใช้ในการวัด
ขอบเขตที่มีโทลูอีน ต่ากว่า 200
ppm ดูเหมือนว่าจะมีความ
น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
น้ าที่ตวั เครื่ องวัดมีการติดตั้ง
เซนเซอร์ ตรวจสอบความชื้นอยู่
แต่ก็ยงั มีปัญหาในการที่ว่าไม่
สามารถแสดงค่าชดเชยจากน้ า
ได้

ทฤษฎีการวัดจะใช้ทฤษฎีFID
เช่นเดียวกับวิธีการวัดมาตรฐาน
กลาง สาหรับผลกระทบจาก
ออกซิ เจนและลักษณะของความ
ไวสัมพัทธ์ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของวิธีวดั กลางแบบ
FID(JIS B 7989:วิธีการวัดVOC
ในก๊าซไอเสี ยโดยใช้เครื่ องวัด
อัตโนมัติ)แต่ว่าสาหรับการวัด
อย่างง่ายนั้นสามารถให้ความ
น่าเชื่อถือได้ในระดับที่เพียงพอ
(โดยทัว่ ไปแล้วจะอยูท่ ี่บวก ลบ
20% ของความละเอียดที่วดั ได้)

ให้ผลที่ดีหลายๆคุณสมบัติ
ได้แก่คุณสมบัติการทาซ้ า ความ
เป็ นเชิงเส้น เวลาตอบสนองการ
ประเมินเหมือนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากการที่มีการนายูนิต
ควบคุมอากาศเข้ามาใช้ดว้ ยทา
ให้เห็นผลชัดเจนในการปรับปรุ ง
ผลกระทบจากน้ า แต่ว่ามีการพบ
แบล็งค์(หรื อการปนเปื้ อน)ที่ดู
เหมือนว่าจะเกิดจากวัสดุของถุง
ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการใช้งาน
อย่างระวังโดยอาจจะใช้การวัด
ค่าแบ็คกราวด์แล้วนามาหักลบ
จากค่าที่วดั ได้

สามารถวัดในหน่วย ppmC ได้
เหมือนกับวิธีการวัดมาตรฐาน
กลาง ดังนั้นถ้าจะต้องมีการนา
ผลไปประกาศหรื อพิจารณาต่อ
จะเป็ นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เป็ นอย่างมาก พร้อมกับการวัด
VOC ก็จะต้องมีการวัดอากาศที่
เป็ นแบ็คกราวด์ ในกรณี ที่ความ
เข้มข้นของ VOC เมื่อเทียบกับ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีความ
เข้มข้นต่ากว่ากันมากก็จาเป็ น
จะต้องเพิ่มความระวังเกี่ยวกับ
ความละเอียดในการวัดเป็ นพิเศษ

จะใช้ได้ผลดีที่จุดวัดที่โครงสร้าง
ของ VOC มีสดั ส่วนชัดเจนและ
ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อในกรณี ที่
เป็ น VOC ที่มีส่วนประกอบเดียว
ในการวัดสารอื่นนอกจากโทลู
อีนแล้วจาเป็ นจะต้องใช้
สัมประสิ ทธิ์การคานวณเพื่อ
นามาคานวณ
ในกรณี ที่เป็ นสารที่มีหลาย
องค์ประกอบหรื อโครงสร้างที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณี ดงั กล่าว การวัดจะต้องมี
การตรวจสอบองค์ประกอบและ
โครงสร้างของก๊าซที่จะนามาวัด
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแล้วจึง
ดาเนินการวัดได้

จะใช้ได้ผลดีที่จุดวัดที่โครงสร้าง
ของ VOC มีสดั ส่วนชัดเจนและ
ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อในกรณี ที่
เป็ น VOC ที่มีส่วนประกอบเดียว
ในการวัดสารอื่นนอกจากโทลู
อีนแล้วจาเป็ นจะต้องใช้
สัมประสิ ทธิ์การคานวณเพื่อ
นามาคานวณ
ในกรณี ที่เป็ นสารที่มีหลาย
องค์ประกอบหรื อโครงสร้างที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณี ดงั กล่าว การวัดจะต้องมี
การตรวจสอบองค์ประกอบและ
โครงสร้างของก๊าซที่จะนามาวัด
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแล้วจึง
ดาเนินการวัดได้

สามารถวัดในหน่วย ppmCได้
เหมือนกับวิธีการวัดมาตรฐาน
กลาง ดังนั้นถ้าจะต้องมีการนา
ผลไปประกาศหรื อพิจารณาต่อ
จะเป็ นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากใช้ถงั
ไฮโดรเจนและใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่ จึงมีความสะดวกใน
การใช้งาน หน้าปัดแสดงผลเล็ก
และขีดแสดงผลค่อนข้างหยาบ
จึงทาให้ความผิดพลาดการอ่าน
ค่ามีสูง เสี ยงของปั้มภายในจะ
ค่อนข้างดังจะเกิดปัญหาสาหรับ
การใช้งานในห้องภายในอาคาร

จะใช้ได้ผลดีที่จุดวัดที่โครงสร้าง
ของ VOC มีสดั ส่วนชัดเจนและ
ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อในกรณี ที่
เป็ น VOCที่มีส่วนประกอบเดียว
ในกรณี ที่เป็ นสารที่มีหลาย
องค์ประกอบหรื อโครงสร้างที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใน
กรณี ดงั กล่าว การวัดจะต้องมี
การตรวจสอบองค์ประกอบและ
โครงสร้างของก๊าซที่จะนามาวัด
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของการแสดงผลแล้วจึง
ดาเนินการวัดได้

ความสะดวก

กระบวนการวัดทั้งหมดจาเป็ น
จะต้องมีความชานาญในระดับ
หนึ่งแต่ก็ไม่มีความยากในจุดใด
เป็ นพิเศษ

ขั้นตอนการใช้งานสะดวกและ
ง่ายสาหรับการวัดอย่างต่อเนื่อง
ถ้ามีคุณสมบัติการโฮลด์ค่าที่วดั ก็
จะสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการใช้งานสะดวกและ
ง่าย จากการที่เก็บข้อมูลไว้
หน่วยความจาภายในจึงมีความ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในงาน
ควบคุมแนวโน้ม

กระบวนการวัดทั้งหมดจาเป็ น
จะต้องมีความชานาญในระดับ
หนึ่งแต่ข้นั ตอนการใช้งาน
ค่อนข้างสะดวกและง่าย

ขั้นตอนการใช้งานค่อนข้าง
สะดวกและง่าย
มีช่องต่อout put แบบอนาล็อก
ทาให้สามารถทาให้นามาใช้เป็ น
เครื่ องมอนิเตอร์ ก็ได้

ราคา

3 แสนเยน

ประมาณ 9 แสนเยน
(ราคาขายแนะนา)

198,000 เยน

ราคาบนฉลาก 5 แสนเยน

1.6 ล้านเยน
(ราคาขายแนะนา)

น้ าหนัก

ประมาณ 5 ก.ก.
(ชุดกระเป๋ าเครื่ องมือ)

ประมาณ 400 กรัม.

ประมาณ 400 กรัม.

ประมาณ 4 ก.ก.

ประมาณ 5 ก.ก.

เทคโนโลยีที่
พิสูจน์ผล
องค์กรที่ขอรับ
การพิสูจน์ผล

ภาพถ่าย สังเขป

ความน่าเชื่อถือ

การนาไปใช้
จริ ง

เกีย่ วกับโฮมเพจส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้อม
เพือ่ เป็ นฐานข้ อมูลของส่ วนงานจึงได้ จัดทาโฮมเพจของส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อมขึน้ ( http://www.env.go.jp/policy/etv/ ) เพือ่ ทา
การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร สาหรับข้ อมูลรายละเอียดขอให้ ตรวจสอบที่โฮมเพจดังกล่ าว
ในโฮมเพจนีท้ ่ านสามารถดูระเบียบวิธีการทดลองพิสูจน์ ผล ดูลาดับขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาและ WGแต่ ละสาขา และดูผลการ
ทดลองพิสูจน์ ผลได้

●

สถานทีต่ ดิ ต่ อ ส่ วนงานการพิสูจน์ ผลเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้ อม “สาขาเทคโนโลยีการวัด VOC อย่ างง่ าย”

Information on the simplified VOC measurement technology field
Office of Environmental Research and Technology,
Policy and Coordination Division, Environmental Policy Bureau,
Ministry of the EnvironmentGodochosha
No.5, Kasumigaseki 1-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan TEL: +81-(0)3-3581-3351 (เบอร์ กลาง)
องค์กรบริหารการพิสูจน์ ผล
Japan Environmental Technology Association
http://www.jeta.or.jp/notice/etv
E-Mail:jeta_vocetv@jeta.or.jp
Kudan-minami 4-8-30-201, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0074, Japan TEL:+81-(0)3-3263-3755

