
พิธีเปดหองประชุม วิโรจอ่ิมพิทักษ 
 เม่ือวันที ่13 มกราคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดรวมเปนเกียรติในพิธีเปดหองประชุม “วิโรจอ่ิมพิทักษ” ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดเห็นชอบใหใชชือ่และ
สกุลของ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ อดีตอธิการบดี และปจจุบันดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาอธิการบดี เปนชื่อหองประชุม ณ หอง 201 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ โดย รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ ไดใหเกียรติกดปุมแพรคลุมปายหองประชุม “วิโรจอ่ิม
พิทักษ” ดวยตนเอง หลังจากนั้นผูรวมพิธีไดชมนิทรรศการ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี   
เสด็จเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2552 

นักกีฬา มก. ควา 22 เหรียญ  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 

 เม่ือวันที ่ 7 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยไดจัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาของ มก. ที่เขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที ่14 ขึ้น ณ อาคาร KU Home โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ใหเกียรติรวมงานและมอบ    
ของที่ระลึกแกนักกีฬา สําหรับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที ่14 จัดการแขงขันขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที ่     
11 - 21 ธันวาคม 2551 และประเทศไทยไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาของ มก. ไดรับคัดเลือก
ใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันรวม 16 คน จาก 6 ชนิดกีฬา ไดแก วายน้ํา เทควันโด คาราเต-โด ยิงธนู ยิงปน และโบวลิ่ง 
 ผลการแขงขันประเทศไทย ไดอันดับที ่3 โดยได 32 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง และนักกีฬา มก. 
สามารถนําชื่อเสียงมาสูประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยการควาเหรียญรางวัลมาครองไดรวม 9 เหรียญทอง        
2 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง จาก 

กีฬา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
โบวลิ่ง 5 1 2 
คาราเต - โด 2 1 2 
เทควันโด 2 - 2 
ยิงปน - - 3 
ยิงธน ู - - 1 
วายน้ํา - - 1 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ      ขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2552 
ลงนามถายทอดเทคโนโลย ี

ผลิตแผนใยซีเมนตจากไมยางพาราและไมยูคาลิปตัส 
 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร   

และเทคโนโลยีแหงชาติ ไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี การใชประโยชนผลงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑแผนใยซีเมนต
จากไมยางพารา และกรรมวิธีการผลิตแผนใยซีเมนตดังกลาว รวมถึงกระบวนการผลติแผนใยไมอัดซีเมนตจากเสนใยไมยูคาลิปตัส  
ที่ผานการปรับสภาพแลว นั้น 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๒       วันท่ี   ๒๓      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 ลาสุดผลงานวิจัยดังกลาวไดขยายผลไปสูการถายทอดเทคโนโลยี โดย บริษัทสยามฮันนี่คอมป จํากัด ซึ่งมีความชํานาญ
ดานการผลิตกระดาษอัดมานานกวา 30 ป ไดติดตอขอรับอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยีฯ เพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป โดยเม่ือ
วันที ่19 มกราคม 2552 รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการไดเปนผูแทนมหาวิทยาลัย รวมลงนามในสัญญาอนุญาต
ใชสิทธิในเทคโนโลยีดังกลาว รวมกับผูบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และผูบริหารบริษัทสยามฮันนี่คอมป จํากัด      
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ. ปทุมธาน ี
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และคณะวนศาสตร    ขอมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2552 

สตช. นําผลงาน Red Light Camera ของคณะวิศวฯ 
ติดตั้งใชงานจริงใน 30 แยกไฟแดง กทม. 

 กลองตรวจจับรถยนตฝาฝนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) นํามาติดต้ังใช
งานจริงใน 30 ทางแยกของ กทม. ที่เปนทางแยกสําคัญและมีปริมาณการจราจรสูงสุด ต้ังแตชวงสิ้นป 2551 เปนตนมา หนวยงาน
ที่อยูเบ้ืองหลังความสําเร็จในฐานะที่ปรึกษาโครงการดังกลาว คือ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดรับความไววางใจจาก สตช. โดยเปนที่ปรึกษาโครงการติดต้ังระบบ
ตรวจจับรถยนต ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร ในวงเงินวาจาง 4.5 ลานบาท โดยมี รศ.ร.อ.พิพัฒน สอนวงษ อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมโยธา เปนหัวหนาโครงการ 
 รศ.ร.อ.พิพัฒน สอนวงษ กลาววา “การติดต้ังระบบตรวจจับฝาฝนสัญญาณไฟจราจรนี ้นับเปนครั้งแรกของประเทศไทย 
ในการดําเนินงานครั้งนี ้คณะทํางานไดลงพ้ืนที่เพ่ือทําการทดสอบความแมนยําของระบบกอนนํามาใชงานจริง โดยไดลองติดต้ังใช
งานที่แยกถนนศรีอยุธยา และนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลของรถคันที่กระทําผดิกฎจราจร โดยไดรับความรวมมือจากอาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คือ อ.ปญญา เหลาอนันตธนา และ ผศ.ศิริวัฒน พูนวศิน ในการดําเนินงานระบบไฟฟาและระบบ
คอมพิวเตอรทั้งหมด 
 สําหรับชุดอุปกรณระบบตรวจจับการฝาฝนไฟสัญญาณจราจร ประกอบดวย กลองดิจิทัลสําหรับบันทึกภาพถาย ระบบ
เซ็นเซอรตรวจจับ (Sensor) และคอมพิวเตอรประมวลผล โดยเม่ือไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเปนสีแดงเซ็นเซอรจะเริ่มทํางาน    
หากมีการฝาสัญญาณไฟ ระบบจะสงขอมูลไปยังกลองดิจิทัลเพ่ือทําการบันทึกภาพ หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะทําการ
ประมวลผลและสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสพรอมรายละเอียดผานระบบสื่อสารโครงการ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber 
Line) ไปยังศูนยสั่งการและควบคุมการจราจร (บก.20) ซึ่งต้ังอยูบนถนนวิภาวดีรังสิต เพ่ือทําการเปรียบเทียบขอมูลยานพาหนะที่
ฝาฝนที่สัญญาณไฟจราจร หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลว เจาหนาที่ตํารวจจะทําการพิมพใบสั่งและจัดสงทาง
ไปรษณีย 
 ผูกระทําผิดจะไดรับใบสั่งพรอมกับภาพ 3 ภาพ คือ ภาพกอนกระทําผิด ภาพขณะกระทําผิดและภาพเฉพาะทะเบียนรถ 
โดยในภาพจะปรากฏชื่อ สถานที ่วันเวลากระทําผิดและความเร็วของรถ โดยใชระยะเวลาดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด 3 – 5 
วัน หากผูกระทําผิดไมไปจายคาเปรียบเทียบปรับภายในกําหนดเวลา คือ 7 วันหลังจากไดรับใบสั่ง ระบบจะสงขอมูลตอไปยัง
กรมการขนสงทางบก เพ่ือทําการระงับการตออายุใบขับขี ่
 โครงการระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจร เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาการขับขี่โดยการนําเทคโนโลยีมาใชงาน
และประโยชนอีกทางหนึ่ง คือ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูใชรถใชถนน รวมทั้งลดภาระหนาที่ของตํารวจจราจร เปนการ
สรางวินัยในการขับขี่รถยนตดวย 
 ต้ังแตเปดใชระบบได 1 สัปดาห (30 ธ.ค. 51 - 5 ม.ค. 52) สามารถตรวจจับผูกระทําผิดใน 30 ทางแยก ไดทัง้หมด
ประมาณ 20,000 คัน รถยนตคันแรกที่กระทําผิดประเดิมระบบกลองตรวจจับฝาฝนสัญญาณไฟ เปนรถแท็กซี ่โดยฝาฝนสัญญาณ
ไฟบริเวณแยกอโศกสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก 
ท่ีมา : ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร        ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2552 
 


