PDU: 48 หน่วย

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การใชเทคโนโลยีภาพถายความรอนอินฟราเรดอยางมืออาชีพ: ระดับ 1
รุนที่ 21 : วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2561 (วันพุธ-วันเสาร)
รุนที่ 22 : วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2561(วันพุธ-วันเสาร)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

โปรดนํากล้องถ่ ายภาพความร้ อนไปด้ วยทุกวัน
( BOYD : Bring Your Own Device )
แจกฟรี หนังสือ การใช้ เทคโนโลยี
ภาพถ่ายความร้ อนอินฟราเรดอย่าง
มืออาชีพ ราคาเล่มละ บาท

หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีภาพถายความรอนอินฟราเรด (Thermography) เปนการทดสอบแบบไมทําลาย (Nondestructive
testing: NDT) วิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในงานดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและภาคอุตสาหกรรมตางๆ
ในประเทศไทยไดมีการใชเทคโนโลยีนี้ในกิจการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สวนใหญจะเปนงาน Predictive/Preventive maintenance ของระบบตางๆ เชน งานตรวจสอบ
ระบบไฟฟา, งานอนุรักษพลังงาน, งานตรวจสอบอาคาร, อาคารเขียว, งานเทคนิคในกระบวนการผลิต และ งาน
ตรวจสอบวิเคราะหที่มีเรื่องของอุณหภูมิเขามาเกี่ยวของ แตในปจจุบันบุคคลากร ที่ใชงานและเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีดังกลาวสวนใหญยังขาดความรูและหลักการใชงานที่ถูกตอง เนื่องจากไมไดรับการฝกอบรมการใชงาน
อยางถูกตองและเปนมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป ดังนั้นวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(วสท.) จึงรวมกับสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
และ บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด จัดทําหลักสูตรฝกอบรมนี้ขึ้นเพื่อใหวิศวกร สถาปนิก แพทย ชางเทคนิค
นักวิทยาศาสตรและผูสนใจทั่วไปสามารถเขารับการฝกอบรมเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีภาพถายความรอน
อินฟราเรดไดอยางถูกตองระดับมืออาชีพ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญชาวไทย โดยไมจําเปนตองเดินทางไปเขารับ
การฝกอบรมดวยภาษาอังกฤษในตางประเทศ ซึ่งจะตองมีคาใชจายโดยรวมคอนขางสูง
ผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรของ วสท. จะไดเรียนรู ทฤษฎีของคลื่นอินฟราเรด หลักการถายภาพ
ความรอนเพื่อใหบันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง การวิเคราะหภาพถายความรอนการประยุกตใชกับงานแตละชนิด/
ประเภท โดยผูที่เขาอบรมครบตามระยะเวลาที่กําหนดจะตองผานการทดสอบประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด จึง
จะไดรับประกาศนียบัตรของการฝกอบรมของหลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้มุงเนนทางเทคนิคและความเปนกลางโดยไมโนมเอียงตอผลิตภัณฑใด ดังนั้นจึงขอแนะนําใหผู
เขาอบรมที่มีกลองถายภาพความรอนหรือมีใชในหนวยงานใหนํากลองถายภาพความรอนเขาไปใชในระหวางการ
ฝกอบรมได โดยไมจํากัดรุนและผลิตภัณฑ

วิทยากร
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย

ผูเชี่ยวชาญดาน Infrared Thermography สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ผูเชี่ยวชาญดาน Thermal Engineering สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ยุทธพงศ ทัพผดุง ผูจัดการหนวยธุรกิจวิสวกรรมและฝกอบรม
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
วิศวกร ระดับ 11 ประจําผูว า การ การไฟฟาสวนภูมภิ าค
ดร.ธีระวัฒน หนูนาค Level II Thermographer
IR and PQ Product Manager บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด
คุณศุภชัย บัวเจริญ
Senior Risk Consultant
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูที่ควรเขารับการอบรม
-วิศวกร ชางเทคนิค ที่ดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบเครื่องกลทุกประเภท
- วิศวกร นักวิทยาศาสตร ชางเทคนิคที่งานเกี่ยวกับพลังงาน
- วิศวกร สถาปนิก ผูรับเหมากอสราง ผูทํางานเกี่ยวกับอาคารเขียวและอาคารทั่วไป
- พนักงาน บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- เจาหนาที่บริษัทประกันวินาศภัยทุกระดับ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 / วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
08.30-08.50
ลงทะเบียน
08.50-09.00
กลาวเปดการอบรม
09.00-10.30
การวัดอุณหภูมิ
• นิยามและคําสําคัญ
• หลักการของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

• การประยุกตใชงานของเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ
• หลักการของเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด
พื้นฐานฟสิกสทางความรอน
• สสารและสถานะ
• นิยามและหลักการของพลังงาน
• อุณหภูมิและพลังงานความรอน
• กฎของเทอรโมไดนามิกส
โดย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ความรอนและทฤษฎีการถายเทความรอน
• นิยามความรอนและการถายเทความรอน
• หลักการนําความรอน
• กฎของฟูเรียร (Fourier’s law)
• การประยุกตใชหลักการนําความรอนในภาพความรอน
• ทดสอบการวัดตามหลักการนําความรอน ดวยกลองถายภาพความรอน

14-45-16.00

16.00-16.30

การพาความรอน
• หลักการพาความรอน
• Newton’s law of cooling
• การประยุกตใชหลักการพาความรอนในภาพความรอน
• ทดสอบการวัดตามหลักการพาความรอนดวยกลองสองภาพความรอน
โดย รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
Review & Quiz

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 / วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
08.30-09.00
09.00-10.30

10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

14.45-16.00
16.00-16.30

ลงทะเบียน
การแผรังสีความรอน
• ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการการแผรังสีความรอน
• สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
• กฏของ Plank กฎของ Wien และรูปแบบ Stephan-Boltzman
• วัตถุดํา(Black body) วัตถุจริง (Real body)
การแผรังสีความรอน
• คุณสมบัติการแผ (Emissivity)
• การสะทอน (Reflectivity)
• การสงผานรังสี (Transmittivity)
• การเคลื่อนที่ผานของรังสีอินฟราเรดในชั้นบรรยากาศ
• ทดสอบผลกระทบของคุณสมบัติการแผและการสะทอนดวยกลองถายภาพความรอน
โดย รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เครื่องมือวัดอินฟราเรดและกลองถายภาพความรอน
• หลักการทํางานของเครื่องมือวัดอินฟราเรดและกลองถายภาพความรอน
• โครงสรางของเครื่องมือวัดอินฟราเรดและกลองถายภาพความรอน
• การปรับคาเพื่อการใชงานที่ถูกตอง โฟกัส (Spatial focus และ Thermal focus)
Level, Span, Brightness, Contrast Dynamic range
ทดลองปรับภาพดวยกลองถายภาพความรอน
โดย คุณธีระวัฒน หนูนาค
Review & Quiz และมอบงานการบาน

วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561 / วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561
08.30-09.00
09.00-10.30
10.45-12.00

ลงทะเบียน
ทบทวนทฤษฎีการถายเทความรอน
ทดลองผลกระทบของผิวและสีดวยกลองถายภาพความรอนจากแบบจําลอง
โดย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย
ภาพถายความรอนและการแปลความหมาย
• ปจจัยที่มีผลตอความผิดพลาดในการวัดคาอุณหภูมิ
• ผลกระทบจากคุณสมบัติของวัสดุ Emissivity และ Reflectivity

12.00-13.00
13.00-14.30

14.45-16.00
16.00-16.30

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ผลกระทบจากระยะทางการวัด
• Field of View (FOV)
• Instantaneous Field of View (IFOV)
• Instantaneous Measurement Field of View (IMFOV)
• Distance to Spot Ratio (D:S)
• การทดสอบผลกระทบของการปรับระยะตอความถูกตองของการวัดอุณหภูมิ
ผลกระทบของการเลือกขนาดเลนสตอความถูกตองของการวัดอุณหภูมิ
การทดสอบหาคา emissivity ของวัสดุตาง ๆ อยางงาย
โดย คุณธีระวัฒน หนูนาค
Review & Quiz

วันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561 / วันเสารที่ 6 ตุลาคม 2561
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-10.00
การประยุกตใชกลองถายภาพความรอนอินฟราเรดในงานประกันภัยทรัพยสิน
โดย คุณศุภชัย บัวเจริญ
10.15-10.45
การเลือกใชกลองถายภาพความรอนที่เหมาะสมกับงาน
10.45-12.00
การประยุกตใชกลองถายภาพความรอนชนิดอินฟราเรด
• การตรวจสอบระบบไฟฟา
• การตรวจสอบระบบทางกล
• ตัวอยางการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมตาง ๆ และในทางการแพทย
12.00-13.00
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00
การวิเคราะหและการจัดทํารายงานภาพถายความรอนอินฟราเรด
โดย ดร.ยุทธพงศ ทัพผดุง
16.00-16.30
สอบวัดผล
ปดการอบรมฯ
หมายเหตุ: พัก รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. (โดยประมาณ)

ใบสมัคร
การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การใชเทคโนโลยีภาพถายความรอนอินฟราเรดอยางมืออาชีพ: ระดับ 1
รุนที่ 21 : วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2561 (วันพุธ-วันเสาร)
รุนที่ 22 : วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2561(วันพุธ-วันเสาร)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
ชื่อ – นามสกุล...................................................................... .เลขที่สมาชิก วสท................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร……….................
หนวยงาน (บริษัท / บาน) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่............................อาคาร.................................ชั้น ..........................หมู.................ซอย...............................................
ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท..........................................................................
โทรศัพท (มือถือ) ..............................................................................โทรสาร......................................................................
E-mail. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผูประสานงาน (ถามี).......................................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) .......................................................
E-mail. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ………………………..
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ วสท. ไดรับการ
ยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
ประเภทสมาชิก
รุน ที่ 21: จายภายในวันที่ 9 พค.61 รุน ที่ 21: จายหลังวันที่ 9 พค.61
รุน ที่ 22: จายภายในวันที่ 26 กย.61 รุน ที่ 22: จายหลังวันที่ 26 กย.61
15,000 บาท / คน
20,000 บาท / คน
 สมาชิก วสท.
20,000 บาท / คน
25,000 บาท / คน
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป

