
รายชื่อโครงการวิจยัที่เก่ียวของกับความมั่นคง 
 
1. ชื่อโครงการ : การศึกษาการนําลอยางตนัรถฟอรคลิฟทใชกับรถปคอัพสําหรับวิ่งฝาตะปูเรือใบ  

รายละเอียด  
1.1  คณะผูวิจัย :  

• รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
• รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล 
• รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 

1.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2550 

1.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
 งานวิจัยนี้เปนการนําลอยางตันขนาด 700-12 ที่ใชกับรถยกโฟลคลิฟทในอุตสาหกรรมมาใชแทนลอยางลมใน
รถปคอัพ เพื่อทดสอบวิ่งฝาตะปูเรือใบที่ผูกอการรายชอบใชกอความไมสงบในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย การวิจัยเริ่มจากการดัดแปลงกระทะลอรถฟอรคลิฟทและอุปกรณเพื่อใหสามารถติดตั้ง และใช
งานกับรถปคอัพได จากนั้นทําการสรางตะปูเรือใบจากเหล็กสแตนเลสและทดสอบความสามารถในการใชงาน
ของตะปูเรือใบกับลอยางลม และทดสอบความทนทานของลอยางตันตอการเจาะดวยตะปูเรือใบโดยการวิ่งฝา
ตะปูเรือใบบนถนน ที่ความเร็วและน้ําหนักบรรทุกตางๆกัน จากการศึกษานี้พบวาลอยางตันขนาด 700-12 
สามารถนําไปติดตั้งกับรถปคอัพไดแตยังคงมีขอจํากัดในความสะดวกเพราะตองดัดแปลงเบรกหนา อีกทั้งยังไม
สามารถนําไปติดตั้งกับรถปคอัพบางรุนได  อยางไรก็ตามลอยางตันมีความทนทานตอการเจาะตะปูเรือใบไดตาม
เงื่อนไขทดสอบตางๆ กัน 

 
 



 
  
 

 

                       
 
 
 



2. ชื่อโครงการ : พัฒนาลอยางลมเสริมชั้นโฟมยาง 

รายละเอียด  
2.1  คณะผูวิจัย:  

• รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
• รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล 
• รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
• รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกุล 

2.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552 

2.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอุปกรณเสริมลอยางลม (Run flat tire support ring)ที่ทํามาจากโฟมยางเริ่มจาก
ศึกษาการขึ้นรูปยางใหเปนโฟมยางโดยการเติมสารฟู (Blowing agent) และเพิ่มความแข็งดวยการเติมสารตัวเติม
เคลยหรือแคลเซียมคารบอนเนต เพื่อใหมีคุณสมบัติเชิงกลที่สามารถรองรับน้ําหนักจากแรงกด มีความทนทานตอ
การเกิดความรอนสะสมภายใน และทนตอการฉีกขาดจากการเจาะของตะปูเรือใบจากนั้นหาแนวโนมและนํามา
ออกสูตรยางตนแบบเพื่อนําไปขึ้นรูปเมื่อไดสูตรตามคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทําการออกแบบชิ้นงานอุปกรณเสริม
ลอยางลมสรางแมพิมพเพื่ออัดขึ้นรูปและนําช้ินงานมาติดตั้งกับกระทะลอและลอยางลมโดยการศึกษาอุปกรณจับ
ยึดระหวางอุปกรณเสริมลอยางลมกับกระทะลอดวย กาว สกรู และเข็มขัดรัดเพื่อนําไปทดสอบความคงทนของ
การจับยึดจากการทดสอบแบบไมมีลอยางลมพบวากาวไมสามารถทนตอการยึดติดไดเมื่อนําสกรูเปนตัวจับยึดลอ
สามารถวิ่งไดระยะทาง 23 km จากนั้นใสลอยางลมพบวาลอสามารถวิ่งไดระยะทาง 230 kmซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อมี
ลอยางลมรถเคลื่อนที่ไดไกลกวาที่ไมมีลอยางลม เพราะลอยางลมมีความแข็งแรงบริเวณแกมยางและเปนตัว
รองรับน้ําหนักกอนจะถึงตัวอุปกรณเสริมลอยางลมขณะที่ความเร็วตํ่ารถสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปไดจากนั้นนํา
ลอยางไปทดสอบตามมาตรฐานลอยางลม มอก.367-2529 ที่ความเร็วสูง เพื่อใหไดเงื่อนไขที่ใชว่ิงบนทองถนน
โดยแบง เปน 2 กรณี ไดแก การทดสอบแบบมีลม ที่ความเร็ว 60 80 และ 100 km/hrและแบบไมมีลมทดสอบที่
ความเร็ว 40 60 และ 80 km/hrผลการทดสอบพบวาลอทั้งเกิดการสั่นเมื่อว่ิงดวยความเร็วสูง เกิดจากสาเหตุลอ
ไมไดศูนยถวง หรือสมดุลลอ  เนื่องดวยอุปกรณเสริมลอยางลมมีน้ําหนักมากและมีชองวางระหวางตัว
อุปกรณเสริมลอยางกับกระทะลอ  จึงทําใหเกิดการสั่นภายในลอ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสระหวางพื้นผิว
ของตัวอุปกรณเสริมลอยางลมกับกระทะลอจึงทําใหการทดลองไมเปนไปตามเปาหมายดังนั้นจึงสรุปปญหาที่
เกิดขึ้นและขอเสนอแนะเพื่อที่จะเปนชองทางเพื่อสามารถนํางานวิจัยนี้ไปพัฒนาตอไปไดในอนาคต 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 



3. ชื่อโครงการ : การปรับลดความรอนสะสมในลอยางตนั 

รายละเอียด  
3.1  คณะผูวิจัย:  

• รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล 
• รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
• ดร.อรสา  ภัทรไพบูลยชัย 
• นายเสนห  รักเกื้อ 

3.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2552 

3.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาสารตัวเติมที่มีผลตอการสะสมความรอน ซึ่งเปนสาเหตุของการระเบิดของลอยางตันขนาด
เล็ก โดยทดสอบการเกิดความรอนสะสมในลอยางตันขนาดเล็กดวยเครื่องทดสอบลอยางขนาดเล็ก เพื่อทดสอบหา
คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน คาความจุความรอนจําเพาะ และการทดสอบวงจรฮีสเตอรีซีส ซี่งจากการทดลอง
พบวาลอยางตัดที่ผลิตจากสูตรยางที่เกิดคาวงจรฮีสเตอรีซีสนอย จะมีความสามารถในการตานทานการระเบิดสูง 
และพลังงานในวงจรฮีสเตอรีซีสมีคาลดลง เมื่อปริมาณสารตัวเติม Carbon Black N330 เพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง  
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



4. ชื่อโครงการ : เทคนิคการจดจําใบหนาวธีิการใหมท่ีใชในการวิเคราะหเฉพาะสวนสําคัญบนใบหนา 

รายละเอียด  
4.1  คณะผูวิจัย:  

• ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ 
4.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2554 

4.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
การใชงานการจดจําใบหนาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการบังคับใชกฎหมายการตรวจสอบใบหนา หรือเพื่อพิสูจน

บุคคลโดย ตํารวจ หรือผูเช่ียวชาญทางนิติเวช ดวยการใชเครื่องมือการจดจําใบหนาเปนประโยชนตอการปองกัน

และปราบปรามเหตุรายตางๆ ได นอกจากนี้การใชงานการจดจําใบหนายังนํามาใชสําหรับการเรียกคนภาพที่

ตองการใชงานอื่นๆ ได เชน ภาพขาวที่มีบุคคลนั้น การพิสูจนตัวตนของพนักงาน ดังนั้นเทคนิคการจดจําใบหนา

จึงเปนวิธีพิสูจนอัตลักษณ จึงมีความสําคัญตอการใชงานในการพิสูจนเอกลักษณของบุคคล วิธีที่ใชในการคนหา

ภาพใบหนาที่นิยมใชในปจจุบัน จําเปนตองสอนระบบใหรูจักภาพใบหนาตางๆ และคุณสมบัติจากใบหนา

โดยรวม สําหรับใชเปรียบเทียบภาพใบหนาที่ตองการ จึงจําเปนที่จะตองมีการเก็บตัวอยางภาพใบหนาไวกอน ใน

ขั้นตอนการจดจําของระบบ และใชคนหาใบหนาที่ตองการตอไป เพื่อลดขั้นตอนการเก็บตัวอยางภาพใบหนา และ

จํานวนขอมูลที่ไมจําเปนที่ใชในการเปรียบเทียบภาพใบหนา ในวิธีการที่ทําวิจัยนี้ จะเนนที่การใชคุณสมบัติของ

สวนประกอบสําคัญบนใบหนาที่นํามาเปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ชื่อโครงการ : การทําใหขอมูลสงอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนดในเครือขายเซ็นเซอรไรสาย 

รายละเอียด  
5.1  คณะผูวิจัย:  

• ดร.เพ็ชรัตน  สุริยะไชย 
5.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2555 

5.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
การพัฒนาและทดสอบมาตรฐานการสื่อสารบน sensor nodes โดยใช single channel transmission ผลที่ไดจะใช

เปนฐานในการเปรียบเทียบกับกรณีใช multiple channel transmission เพื่อมีมาตรฐานการสื่อสารที่ทําใหขอมูลสง

อยางรวดเร็วและภายในระยะเวลาที่กําหนดในเครือขายเซ็นเซอรไรสาย โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

มาตรฐานการสื่อสารดังกลาวกับมาตรฐานการสื่อสารที่เปนที่รูจักและใชในระบบเฝาระวังชนิด Safety-critical 

applications ซึ่งตองรายงานขอมูลยามเกิดวิกฤตใหทันเวลา เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือความสูญเสียของชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 



6. ชื่อโครงการ : การวิเคราะหขอมูลภาพวดิีโอแบบกระจาย ออกแบบสาํหรับระบบกลองวงจรปด 

รายละเอียด  
6.1  คณะผูวิจัย:  

• ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 
6.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2550 

6.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
 งานวิจัยนี้ตองการมีระบบที่สามารถรองรับการวิเคราะหภาพจากกลองชนิดตางๆ ที่เช่ือมอยูกับเครือขายได (โดย
ไมยึดติดอยูกับที่บริษัท) รวมทั้งใหระบบมีความสามารถในการวิเคราะหผลไดดวยอัลกอริทึมที่หลากหลายและ
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลา และสามารถรองรับการประมวลผลขอมูลภาพเปนจํานวนมาก ซึ่ง
โครงการวิจัยมุงพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทํางานตามความตองการขางตน ดวยการใชตัวประมวลผลขอมูลของ
เครื่องโนตบุคที่เช่ือมตอเขาดวยกันเปนเครือขาย อันมีลักษณะการประมวลผลแบบกระจาย 

 
7. ชื่อโครงการ : การศึกษาเบื้องตนการนําเทคโนโลยีทางดานการประมวลผลภาพมาใชในระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

รายละเอียด  
7.1  คณะผูวิจัย:  

• ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 
7.2 แหลงทุนที่ไดรับ :เงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2550 

7.3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย : 
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทํางานดานการวิเคราะหความเคลื่อนไหวและ
ตรวจหาวัตถุตองสงสัยจากภาพวิดีโอ และจัดเก็บไวอยางเหมาะสมเพื่อใหสามารถกลับมาคนหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเปนของตนเองได จะทําใหสามารถลดคาใชจายในการจัดซื้อซอฟแวร
ตางๆ ไดอี่กเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นตนในการนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความซับซอน
มากขึ้น เชน การคนหาบุคคลดวยการจดจําหนา และการคนหาปายทะเบียนรถที่ตองสงสัย เปนตน ซึ่งตองใชการ
คํานวณที่มีประสิทธิภาพสูงอยางมาก ดังนั้นการวิเคราะหจากกลอง จึงเปนขั้นตอนแรกที่ตองพัฒนา เพื่อลด
จํานวนภาพในการวิเคราะห และทายสุดสามารถนําไปรวบกับการทํางานดานอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น เชน การนําการวิเคราะหการเคลื่อนไหวไปรวมกับ ระบบ GIS เพื่อทําเปนการ
เตือนภัยประสิทธิภาพสูง เปนตน 



ไฟลวิดีโอ โครงการวิจัยขอ 6 และ 7  

 https://www.dropbox.com/s/mn7uplqfdjcndow/vss-security.wmv?dl=0 
 
 

 


