
 

 

 

การใช้งานกล้องอนิฟราเรดในการตรวจสอบ
โครงสร้างคอนกรีต 
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ศูนย์วจิยัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) 
 
 

 
                   ในปัจจุบนัองค์กรต่างๆไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการตรวจสอบโครงสร้าง
คอนกรีตมากข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะอายขุองโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยเร่ิมมีอายมุากข้ึน และ
ยงัพบความเสียหายท่ีค่อนข้างรุนแรงในบางกรณี ด้วยเหตุน้ีวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Tests) ซ่ึง ช่วยให้ผู ้
ตรวจสอบสามารถเกบ็ขอ้มูลสภาพของโครงสร้างไดโ้ดยไม่ตอ้งท าความเสีย หายแก่โครงสร้าง
นั้ นๆจึงได้รับความสนใจเพิ่มข้ึนมากในปัจจุบัน การใช้งานกล้องอินฟราเรด  (Infrared 
Camera) ก็เป็นอีกวิธี หน่ึงท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีในปัจจุบนั ก็มีการใช้งาน
กลอ้งอินฟราเรดในโรงงานเพื่อจุดประสงคต่์างๆ เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิของจุดเช่ือมสายไฟ 
หรือ ส าหรับวดัอุณหภูมิของเคร่ืองจกัรอยู่แลว้ แต่ในบทความน้ี ผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงการ
ประยกุตใ์ชง้านกลอ้งอินฟราเรดส าหรับงานตรวจสอบโครง สร้างคอนกรีตเป็นหลกั 

 
 



 

 

 

1. หลกัการท างานของกล้องอินฟราเรด 
รูปท่ี 1 เป็นตวัอย่างกลอ้งอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ส าหรับตรวจจบัความร้อนและ

การกระจายอุณหภูมิของพื้นผิว โดยผลจากการวดัจะเป็นลักษณะเป็น “รูปถ่ายความร้อน
(Thermal Image)” อยา่งไรกต็ามกลอ้งอินฟราเรดไม่ไดท้ าการวดัอุณหภูมิโดยตรงแต่ท าการวดั
การแผ่รังสีอินฟราเรด (คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนตั้งแต่ 2-14 µm) และท าการแปล
รังสีอินฟราเรดท่ีวดัไดเ้ป็นอุณหภูมิตามกฎของ Stefan-Boltzmann ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

 
R=e σ T4 (1) 
R = อตัราการแผรั่งสีอินฟราเรดต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี (W/m2) 
e = อตัราการปล่อยพลงังานรังสี (emissivity) ของผวิวตัถุโดยมีค่าไม่เกิน 1 (Siegell) 
σ= ค่าคงท่ีของ Stefan-Boltzmann ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.67 x 10-8 W/m2K4 
T= อุณหภูมิสัมบูรณ์ของผิววตัถุ (K) 
 

จากสมการท่ี 1 จะเห็นได้ว่าในการแปลงอัตราการแผ่รังสี (R) เป็น อุณหภูมิท่ี
ถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งท าการก าหนดค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผิว วตัถุท่ีเหมาะสมส าหรับ
วตัถุนั้นๆ ค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผวิวตัถุท่ีบ่งบอกถึงความสามารถของผิวต่างๆ กบั
การปล่อยพลงังานรังสีของ Black Body (ค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของผิววตัถุของ Black 
Body มีค่าเท่ากบัหน่ึง) ทั้งน้ีค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีของวสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 0.96 และค่าอตัราการปล่อยพลงังานรังสีจะไม่ข้ึนอยูก่บัสีของผิววตัถุหาก
ใชก้ารตรวจวดัรังสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนในช่วงท่ียาวกว่า (Longer IR Wave, ความยาว
คล่ืนระหว่าง 8-14 µm)ใน การวดั ภายหลงัจากการวดักลอ้งจะแสดงผลการวดัออกมาใน
รูปแบบของรูปถ่ายซ่ึงมีสีแตก ต่างกนัไปตามระดบัการแผรั่งสีท่ีวดัไดด้งัแสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 



 

 

 

               
 

                            รูปที ่1 กล้องอินฟราเรดส าหรับการตรวจวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด 
 

                        
 

                          รูปที ่2 ตัวอย่างรูปถ่ายความร้อน (Thermal Image) ของผิวคอนกรีตทีม่ีโพรง 
 

กลอ้งอินฟราเรดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีอยู ่2 ระบบหลกั ๆ คือ FPA-Camera (Focal 
Plane Array) ซ่ึงอาศยัหน่วยตรวจวดัแบบสองมิติ (2-Dimensional Detector)และ Scanner-
Camera ซ่ึงใชห้น่วยตรวจวดัเด่ียว (Single Detector) ประกอบกบัอุปกรณ์การสแกน (Scanning 
Equipment) ทั้ งน้ีปัจจัยหลัก ๆ ในการเลือกใช้กล้องอินฟราเรดท่ีเหมาะสมคือ  Thermal 
Sensitivity, Field of View (FOV) และ Instantaneous Field of View (IFOV) ของกลอ้ง
อินฟราเรด ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

 



 

 

 
                         ตารางที ่1: ปัจจัยหลกัในการเลอืกใช้กล้องอินฟราเรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากกลอ้งอินฟราเรดจะท าการวดัอุณหภูมิของผิว ดงันั้นเราจึงสามารถใชใ้น
การคน้หารอยมือท่ีอยูบ่นโต๊ะหรือต าแหน่งท่ีเคยมี แกว้น ้ าร้อนวางบนโต๊ะไดถึ้งแมแ้กว้นั้นถูก
เอาออกไปแลว้ และหากเราพยายามท าการวดัอุณหภูมิของวตัถุใด ๆ โดยมีกระจกคัน่กลอ้ง
อินฟราเรดจะท าการวดัอุณหภูมิของกระจกแทนและจะมองไม่เห็น วตัถุท่ีตอ้งการวดั 

ปัจจัย รายละเอียด 
Thermal Sensitivity ความสามารถของกลอ้งอินฟราเรดท่ีจะแยกแยะอุณหภูมิ 

ท่ีแตกต่างกนั โดยค่า Thermal Sensitivity ส าหรับงาน
ตรวจสอบโครงสร้างไม่ควรเกิน 0.1 oC 

Field of View (FOV) มุมกวา้งของรูปท่ีสามารถถ่ายไดซ่ึ้งจะข้ึนอยูก่บัขนาด 
ของรูปThermal Image และเลนส์ท่ีใช ้ค่า FOV ท่ีมากข้ึน
แสดงถึงความสามารถในการถ่ายวตัถุท่ีใหญ่กวา่ไดท่ี้
ระยะห่างเท่าเดิม 

Instantaneous Field of 
View (IFOV) 

หมายถึงความละเอียดของรูปถ่ายความร้อน ซ่ึงหมายถึง
ขนาดของมุมท่ีจะถูกแสดงผลในแต่ละ pixel ของรูปถ่าย
ความร้อน หากค่า IFOV มีค่าสูงเกินไป ภาพถ่ายความ 
ร้อนจะมีลกัษณะไม่ละเอียด เน่ืองจากอุณหภูมิของแต่
ละ pixel เป็นค่าเฉล่ียของอุณหภูมิผวิท่ีอยู่
ใน IFOV เดียวกนั (ค่า IFOV ท่ีสูงข้ึนหมายความวา่
อุณหภูมิท่ีแสดงในรูปถ่ายอุณหภูมิเป็นค่าเฉล่ียของพื้นท่ี 
ท่ีใหญ่ข้ึน) ดว้ยเหตุน้ีค่า IFOV จึงมีความสัมพนัธ์กบั
Geometrical Resolution ของกลอ้งอินฟราเรด 



 

 

 

2. หลกัการใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต 
เรา สามารถน ากลอ้งอินฟราเรดมาใชใ้นการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตไดโ้ดย

อาศยัการน า ความร้อนท่ีแตกต่างกนัของคอนกรีตและอากาศ โดยอากาศมีลกัษณะเป็นฉนวน
โดยธรรมชาติ (มีค่าการน าความร้อนต ่ามาก) ดงันั้นหากโครงสร้างส่วนใด ๆ มีช่องวา่ง รอยร้าว 
หรือการหลุดร่อนอยูภ่ายใน โครงสร้างส่วนดงักล่าวจะไม่สามารถถ่ายความร้อนไปยงัส่วนอ่ืน
ของโครงสร้างได ้ดงันั้น หากมีความร้อนมากระทบท่ีผวิโครงสร้าง โครงสร้างส่วนท่ีมีช่องวา่ง
อยูภ่ายในจะมีอุณหภูมิสูงกวา่ส่วนของโครงสร้าง ท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) รูป
ท่ี 3ข แสดงตวัอยา่งรูปถ่ายความร้อนท่ีไดจ้ากตวัอยา่งคอนกรีตท่ีมีโพรงอยูภ่ายใน (บริเวณสี
แดง) 

 
 

                         
 

(ก) หลกัการตรวจสอบ (ข) ตวัอยา่งการตรวจหาโพรงภายในคอนกรีต 
                           รูปที ่3 หลกัการตรวจสอบ และตัวอย่างผลการตรวจหาโพรงภายในคอนกรีต 

 
 
 
 



 

 

 
ตารางที ่2 ข้อได้เปรียบของการตรวจสอบโดยกล้องอินฟราเรด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบดว้ยกลอ้งอินฟราเรดมีลกัษณะท่ีพิเศษและมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายอยา่ง
เม่ือเทียบกับการทดสอบแบบไม่ท าลายต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบดว้ยกลอ้งอินฟราเรดกมี็ขอ้จ ากดั เช่น 
v สามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะความเสียหายท่ีเกิดใกลผ้วิโครงสร้าง (Shallow defects) เท่านั้น 
v จ าเป็นตอ้งมีการใหค้วามร้อนท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอกบัผิวท่ีตอ้งการตรวจสอบซ่ึงอาจจะท า ได้
ยากส าหรับโครงสร้างท่ีมีลกัษณะไม่เป็นระนาบ 
 
3. การประยุกต์ใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างแบบต่างๆ 

นอกเหนือไปจากการตรวจสอบช่องว่างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดงัท่ีได้
อธิบาย ในหัวขอ้ท่ีแลว้ เรายงัสามารถน ากลอ้งอินฟราเรดไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น ๆ ในงาน
ก่อสร้าง เช่น การตรวจเช็คคุณภาพของการติดกระเบ้ืองบนผวิโครงสร้างเพื่อป้องกนัการหลุด 

กล้องอินฟราเรด การทดสอบแบบไม่ท าลายอื่นๆ 
สามารถตรวจสอบโครงสร้างเป็นบริเวณ
กวา้งไดใ้นการวดัคร้ังเดียว (2-D 
Measurement) 

สามารถตรวจสอบไดที้ละจุดหรือเป็น
ค่าเฉล่ียระหวา่งจุดสองจุด (Point or 1-D 
measurement) 

สามารถตรวจสอบจากระยะไกลได ้ ตอ้งเขา้ถึงผวิโครงสร้างท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบ 

มีความรวดเร็วในการตรวจสอบสูง ใชเ้วลาในการเตรียมและด าเนินการ
ตรวจสอบค่อนขา้งมาก 

สามารถตีความเชิงคุณภาพไดท้นัทีท่ีท า
การวดัเสร็จ 

จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความซบั 
ซอ้นและตอ้งอาศยัประสบการณ์สูง 



 

 

 
ร่อน ของกระเบ้ือง หรือ ตรวจเช็คคุณภาพของงานซ่อมหรือเสริมก าลงั เช่นการเสริมก าลงัดว้ย
แผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย (FRP) โดยรูปท่ี 4 เป็นตวัอยา่งการการตรวจสอบโครงสร้างท่ีไดรั้บ
การเสริมก าลงัดว้ย FRP ซ่ึง รูป 4(a) แสดงถึงจุดท่ีมีขอ้บกพร่องในการติดตั้งอยู่เป็นจุด ๆ และ
รูป 4(b) แสดงรูปถ่ายความร้อนท่ีถ่ายไดภ้ายหลงัจากการวิบติัของโครงสร้าง ซ่ึงจะพบไดว้่า
ต าแหน่งท่ีเกิดการ debonding นั้นตรงกบัต าแหน่งท่ีมีขอ้บกพร่องในการติด FRP 
 

                                   
                          รูปที ่4 รูปถ่ายความร้อนของโครงสร้างทีเ่สริมก าลงัด้วย FRP [2] 

 

                             
                 รูปที ่5 การใช้กล้องถ่ายความร้อนในการควบคุมการก่อสร้างถนนราดยางมะตอย [3] 

 



 

 

 
นอกจากน้ีกลอ้งถ่ายความร้อนยงัสามารถใชป้ระกอบการควบคุมการก่อสร้างเช่น 

การตรวจสอบอุณหภูมิของผิวโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่หลงัการเท หรือ การก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยเพื่อประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนในโครง สร้างอนัเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาดระหว่างการก่อสร้างได้ด้วย โดยรูปท่ี 3 เป็นตัวอย่างของการตรวจสอบผิว
คอนกรีตราดยางมะตอยท่ีเกิดการเยน็ตวัการจะไดรั้บการบดอดั (จุดท่ีมีสีด า) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีท า
ใหผู้ก่้อสร้างสามารถป้องกนัจุดท่ีอาจจะเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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