
           

 

 
กำหนดการ 

ประชุมทางวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” 
“The 7th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” 

“นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย” 
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565  

ในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 
เวลา                                                       กิจกรรม 

09.00-09.20 น. พิธีเปิด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ 
                รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 
                      หวัหน้าโครงการประชุมวิชาการฯ 
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา 
                      คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ณ ห้องประชุม AG 1102 คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 
https://nu-ac-

th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09 

Meeting ID: 988 5108 9408 

Passcode: 87654321 

 

https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09


           

 

09.20-10.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และโอกาสทางธุรกิจ” 
    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล 
          เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
https://nu-ac-

th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09 

Meeting ID: 988 5108 9408 

Passcode: 87654321 

 
 

11.00-12.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหตุผลแห่งความกังวล - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” 
    โดย  รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์    
          นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
 
https://nu-ac-

th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09 

Meeting ID: 988 5108 9408 

Passcode: 87654321 

 

https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09


           

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
14.00 – 15.30 น. ประชุมคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยและสรุปงาน 

https://nu-ac-th.zoom.us/j/97199408057?pwd=KytROVE0ZHFwdDZyanlLVjF5UDFhZz09 

Meeting ID: 971 9940 8057 

Passcode: 87654321 

 

16.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 
                      หวัหน้าโครงการประชุมวิชาการฯ 
ณ ห้องประชุม AG 1102 คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
 

https://nu-ac-

th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09 

Meeting ID: 988 5108 9408 

Passcode: 87654321 

 
 

 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98851089408?pwd=aFkwQjQ3bDU1em1DamQ2QWN3UmNwUT09


           

 

Section P: ภาคโปสเตอร์ 8 ผลงาน (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.)  
รหัส เวลาการนำเสนอ/

ถามตอบ 
ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

P01 13.00-13.20 น. การประยุกต์แบบจำลองสถิตเิชิงพื้นที่
สำหรับการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว และศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร กรณีศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม ่

วิวรรธณี สีกะมทุ 

วิมลรตัน ์ค ำยนัต ์ 
อมรเทพ จิรศกัดิ์จ  ำรูญศรี  

ณฐัพล จนัทรแ์กว้* 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ศนูยร์งัสิต 

P02 13.20-13.40 น. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อ
วิเคราะห์ทีต่ั้งศูนย์พักคอย พ้ืนท่ี
บริการของโรงพยาบาล และศักยภาพ
ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พ้ืนท่ี
ศึกษา จังหวัดชลบุร ี

สิรลิดา กฤษณมัพก 
กัญจนพร  บุญพูล 
ศศินิภา  นาคำ  
ณัฐพล จันทร์แก้ว* 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

P03 13.40-14.00 น. การวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงอุกทกภัยใน
จังหวัดนครราชสีมาด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

กัลยรตัน์ อินทร์แป้น* 
 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

P04 14.20-14.40 น. การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มโดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ปนัดดา  มิตรมาก* 
ภาติยะ พัฒนาศักดิ์   
ณัฐกานต์ ภมูิโคกรักษ์ 
 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

P05 14.40-15.00 น. การพัฒนาระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็
ของสรรพสิ่ง และข้อมูลสารสนเทศ 

ทันฑิกา สุภาจันทร์* มหาวิทยาลยันเรศวร 

P06 15.00-15.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพเปอร์แมงกาเนต
ด้วยวัสดโุลหะเฟอรไ์รต์ในการบำบัด
สารฮอร์โมนเพศในน้ำ 

สปัญญ์ แสงโสดา* 
ชัยณรงค์ สกลุแถว 
ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ  
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

P07 15.20-15.40 น. อัตราส่วนผสมพันธ์ุข้าวท้องถิ่นที่ให้
ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดต่อการผลิต
สุรากลั่นชุมชน ในจังหวัดแพร่ 

ศุภณัฐ พฒันสารินทร์* โรงเรียนพริิยาลัยจังหวัดแพร ่

P08 15.40-16.00 น. ผลของการตดัปลายเมล็ด และ
ระยะเวลาที่เมลด็ได้รับความชื้นที่
ต่างกันต่อเปอร์เซ็นต์ความงอก และ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุ
กัลปพฤกษ ์

สุชาดา สานสุันต์ * 
พีรยุทธ สิริฐนกร  
ดนัย รัตชะวราเศรษฐ์ ร ุ
จิรา  ครองกระโทก  
วริศรา  มณีศร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  



           

 

Section G1: ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กลุ่มท่ี 1 (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

G101 13.00-13.30 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ทางการเกษตรและวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้น้ำทางการเกษตร กรณีศึกษา ต.ท่าขุน
ราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

วงศกร แดงพ่ึงทรัพย ์ 
ภูวเดช ธนิชานนท์* 
สมกมล รักวีรธรรม 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

G102 13.30-14.00 น. การวิเคราะห์พื้นท่ีปลูกอ้อยจากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 9 หลาย
ช่วงเวลาด้วยเทคนิคการเรยีนรู้ของเครื่อง 
กรณีศึกษา: อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก 

กนกวรรณ ย้อยญาติ* มหาวิทยาลยันเรศวร 

G103 14.00-14.30 น. การสกัดพื้นท่ีเผาไหม้จากภาพดาวเทียม
เซนติเนล 2 กรณีศึกษา พ้ืนท่ีป่าไม้ใน
อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ ์
วิภพ แพงวังทอง* 
ธิติสรณ์ ศรีพรม 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

G104 14.30-15.00 น. การตรวจจับวัชพืชในนาข้าวด้วย
แบบจำลองการเรียนรูเ้ชิงลึก 

รักษณิา มณีจันทร์  
สิรยา ทัศมาลัย * 
สุวนันท์ เชียเชื้อ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

G105 15.00-15.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจำลองการเรียนรูเ้ชิงลึกสำหรบัการ
สกัดขอบเขตคันนา กรณศีึกษาแบบจำลอง 
U-net และ HED 

วรมรรค์ แจ้งสว่าง * 
ชยุดา โกศลวทนะ 
ณาตยา รื่นรวย 
ปฏิมากร อยูม่ ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  

Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/91698179900?pwd=UlVPajd3MFhwUXk0TWNIREhmU0tLdz09 
 
Meeting ID: 916 9817 9900 
Passcode: 87654321 
 

 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/91698179900?pwd=UlVPajd3MFhwUXk0TWNIREhmU0tLdz09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/91698179900?pwd=UlVPajd3MFhwUXk0TWNIREhmU0tLdz09


           

 

Section G2: ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กลุ่มท่ี 2 (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/ถาม
ตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

G201 09.00-09.30 น. การวิเคราะห์ธรณสีัณฐานวิทยาของ
การแปรสัณฐานตามแนวรอยเลื่อน
ข่วงกอมและรอยเลื่อนบ้านขอ 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดว้ย
ระบบสารสนเทศธรณีวิทยา 

พิชาวุฒิ มานพกาว*ี 
วีรพันธ์ ศรีจันทร ์
จิรัชญา คำแก้ว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

G202 09.30-10.00 น. บูรณาการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการวิเคราะหเ์ชิง
ลำดับขั้นเพื่อศึกษาความเหมาะสม
ต่อการรองรับการพัฒนาพื้นที่ชนบท
ที่ชาญฉลาดอย่างยั่งยืนในอำเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิทยา เต่าสา * 
ภัทราพร สร้อยทอง 

ราชภัฏราชนครินทร ์

G203 10.00-10.30 น. การศึกษาปัจจัยการตั้งถิน่ฐานและ
การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุลีซอ บ้านห้วยสา้น ตำบล
ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม ่

นันทญา แพงวิเศษ * มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

G204 10.30-11.00 น. รูปแบบเชิงพื้นที่การเสยีชีวิตจากการ
ติดเชื้อ SARS-COV-2 แต่ระลอกของ
ประเทศไทย 

มนทิราลยั เชิดโฉม * มหาวิทยาลยันเรศวร 

G205 11.00-11.30 น. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการ
เสียชีวิตจากการตดิเช้ือโคโรนาไวรสั
แต่ละสายพันธ์ุในประเทศไทย 

ปาณิศา ฮวบสมบรูณ์ * 
พัฒนา ราชวงศ์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  
 
Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/96910942246?pwd=VzVHSE93TzcrWGY1OTlUQlErRUZkQT09 
 
Meeting ID: 969 1094 2246 
Passcode: 87654321 
 

 

 

https://nu-ac-th.zoom.us/j/96910942246?pwd=VzVHSE93TzcrWGY1OTlUQlErRUZkQT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/96910942246?pwd=VzVHSE93TzcrWGY1OTlUQlErRUZkQT09


           

 

Section G3: ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กลุ่มท่ี 3 (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

G301 13.00-13.30 น. แอปพลิเคชันระบตุำแหน่งเพ่ือ
เรียกใช้ประกันภัยอย่างรวดเร็ว 

สุภัทรา เอีย่มนุช * 
กัมปนาท ปิยะธำรงชัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

G302 13.30-14.00 น. NU Quarantine Report 
(NUQr) : ระบบรายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 

ศันสนีย์ ศรยีางนอก * 
กัมปนาท ปิยะธำรงชัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

G303 14.00-14.30 น. ระบบตดิตามรถขนส่งนสิิต
มหาวิทยาลยันเรศวรด้วย Geo-
IoT 

เกศินี อินสวัสดิ์ * 
ฤทัยรัตน์ หะทัยทาระ 
สิทธิชัย ชูสำโรง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

G304 14.30-15.00 น. การพัฒนาระบบจัดการฟาร์ม
อัจฉริยะด้วย IoT และระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

ธีรทัต ก่ิงรัก * 
ฤทัยรัตน์ หะทัยทาระ 
สิทธิชัย ชูสำโรง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

G305 15.00-15.30 น. การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ด้วยเซนเซอร์ระบุตำแหน่ง
สำหรับการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินด้วยอินเทอร์เนต็ของสรรพ
สิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถเข็น 

ฤทัยรัตน์ หะทัยทาระ * 
กัมปนาท ปิยะธำรงชัย 
สิทธิชัย ชูสำโรง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  
 
Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/97093770589?pwd=RXNJc0d3eW8zNURYSWorYWxCUFZKQT09 
 
Meeting ID: 970 9377 0589 
Passcode: 87654321 
 

 

 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/97093770589?pwd=RXNJc0d3eW8zNURYSWorYWxCUFZKQT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/97093770589?pwd=RXNJc0d3eW8zNURYSWorYWxCUFZKQT09


           

 

Section E1:  การจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 1 (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

E101 13.00-13.30 น. การวิเคราะห์คณุภาพดิน น้ำและ
อากาศ ของป่าชายเลน 
บริเวณพื้นท่ีศูนยศ์ึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู) จังหวัด
สมุทรปราการ 

นัทริณีย์ บุญชู 
ฐิติชญา ผ่องแผ้ว 
ศิริมนต์ ปรางค์มาศ 
ณัฐกานต์ ภมูิโคกรักษ์* 
ภาติยะ พัฒนาศักดิ ์

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

E102 13.30-14.00 น. ความสัมพันธ์ของความต้องการ
ออกซิเจนตะกอนดินท้องน้ำและ
ออกซิเจนละลายน้ำคลองเปรม
ประชากร จังหวัดปทุมธานี 

ชนิตสิรี คำต่อตั้ง 
วนิดา ชูอักษร* 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

E103 14.00-14.30 น. การผลิตวุ้นสวรรคจ์ากน้ำเปลือก
แก้วมังกร 

สุพรรษา สิงห์สุข* 
นภธิดี ธรรมรักษา 
ธนาวรรณ สุขเกษม 
กานต์ แย้มพงษ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

E104 14.30-15.00 น. การศึกษาสดัส่วนชนิดและปริมาณ
ขยะทะเลลอยน้ำในพ้ืนท่ีแม่น้ำ
ระยองฝั่งตะวันตก จังหวัดระยอง 

ชนากานต์ ธรรมวิจารณ์* 
เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ ์

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

E105 15.00-15.30 น. การสำรวจเครื่องหมายการค้าของ
ขยะที่ตกค้างในระบบนเิวศชายหาด
ของประเทศไทย 

เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ ์
ชนากานต์ ธรรมวิจารณ์* 
เผ่าเทพ เชิดสุขใจ 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  

 

Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/93409561378?pwd=RWhSQUJVSXhMaTJ6TWpVSTRMNWx2UT09 
 
Meeting ID: 934 0956 1378 
Passcode: 177557 

 
 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/93409561378?pwd=RWhSQUJVSXhMaTJ6TWpVSTRMNWx2UT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/93409561378?pwd=RWhSQUJVSXhMaTJ6TWpVSTRMNWx2UT09


           

 

Section E2:  การจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

E201 09.00-09.30 น. การประเมินการรั่วไหลของขยะ
พลาสติก โดยใช้แผนภาพการไหล
ของขยะ กรณีศึกษาเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุร ี

เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์* 
ชนากานต์ ธรรมวิจารณ ์

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

E202 09.30-10.00 น. การศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรสั
โคโรนา 2019: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ภาสกร จตุรตัน์* 
นวลกมล อาภรณ์พงษ์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

E203 10.00-10.30 น. การศึกษาความสามารถในการดดูซับ
ทองแดงของเถ้าชีวมวลเพื่อใช้เป็น
สารปรับปรุงดิน 

ดวงชีวัน โต๊ะเหลือ* 
จีรภัทร คันธอุลิศ 
จิณณพตั สุขห ู
ธีรภัทร ปันติ๊บ 
ชุติมณฑน์ ขันกสิกรรม 
ภูชิต วรรณศิร ิ
วภากร ศิริวงศ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

E204 10.30-11.00 น. อิทธิพลของสภาะการจราจร
หนาแน่นที่มีต่อระดับเสียงท่ีเพิ่มขึน้ 
ณ ถนน บริเวณพื้นที่ชุมชนเขต
เทศบาลนครจังหวัดพิษณโุลก 

กัญญาณัฐ นาจาน* 
ศุจินทรา หอมบุบผา   
จามจุรี ดีปินตา  
กณิตา ธนเจริญชณภาส 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  
 
Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/97295737724?pwd=RER1aGhmemlIRXZZZkVEYTRaeUVFZz09 
 
Meeting ID: 972 9573 7724 
Passcode: 411939 

 
 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/97295737724?pwd=RER1aGhmemlIRXZZZkVEYTRaeUVFZz09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/97295737724?pwd=RER1aGhmemlIRXZZZkVEYTRaeUVFZz09


           

 

Section N1:  ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา กลุ่มท่ี 1 (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

N101 13.00-13.30 น. ผลประเมินการเป็นถ่ินท่ีอยู่
อาศัยสำหรับสตัว์ป่าที่มีคณุค่า
โดดเด่นเชิงอนุรักษ์ระดับโลก 
ภายหลังการปรับลดขอบเขต
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ธรรมนญู เต็มไชย* กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่า
และพันธุ์พืช 

N102 13.30-14.00 น. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนรู้ดา้นความ
หลากหลาย ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสำหรับ
สถานศึกษาภาคตะวันออก 

อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ ์
ศิริอร ศักดิ์วไิลสกุล 
พัชรี ทองอำไพ* 
สิริกุล กวมทรัพย ์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

N103 14.00-14.30 น. ความหลากชนิดและโครงสร้าง
ทางสังคมของไม้ต้น 
ในป่าชุมชนบ้านวังกะบาก 
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

กฤษณา เฮงส ิ
ลิปิการ์ สหี์ตระกูล 
วรรณศิา อุปนันไชย 
เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่* 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N104 14.30-15.00 น. มวลชีวภาพและการกักเก็บ
คาร์บอนของไม้ต้นและไผไ่ร่ใน
ป่าผสมผลัดใบ บรเิวณศูนย์
ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวิ
กรรมป่าไม้ที่ 3 อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ณัติพล ไกรตะโม ่
อธิวัฒน์ ดวงจันทร์ 
เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่* 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N105 15.00-15.30 น. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดที่มี
พื้นที่ใกล้ทะเลในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทร
สุวรรณ* 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  
Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/96914127613?pwd=aGMyQXJyUnBkdUJmWU96Smp2bU85QT09 
 
Meeting ID: 969 1412 7613 
Passcode: 656544 

 

https://nu-ac-th.zoom.us/j/96914127613?pwd=aGMyQXJyUnBkdUJmWU96Smp2bU85QT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/96914127613?pwd=aGMyQXJyUnBkdUJmWU96Smp2bU85QT09


           

 

Section N2:  ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา กลุ่มท่ี 2 (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

N201 09.00-09.30 น. การวิเคราะห์ปรมิาณน้ำฝนเชิงพื้นที่
ในช่วงพายุโซนร้อนโพดุล กรณีศึกษา: 
ลุ่มน้ำมลูและลุม่น้ำชี 

อพิชญา กันเกิด* มหาวิทยาลยันเรศวร 

N202 09.30-10.00 น. การส่งเสริมและสร้างจติสำนึกในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันพ้ืนท่ีป่าพรุ
ควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่าง
ยั่งยนื โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

น้ำฝน พลอยนลิเพชร* 
อารียาพัชร์ เพชรรตัน ์
ปัญจา ชูช่วย 
โสภี บริสุทธ์ิ 

สำนักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 13 (สงขลา) 

N203 10.00-10.30 น. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต้ภาพเหตุการณ์ CMIP6 
ต่อปริมาณฝนใช้การในพ้ืนท่ีโครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 

สหรัถ อู่เงิน 
ธีรภัทร ประถมสกลุ 
ภานุวัฒน์ โพธ์ิศร ี
ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์* 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

N204 10.30-11.00 น. การประเมินประสิทธิภาพของ
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก 
สำหรับกระบวนการจำลองปริมาณฝนใน
ประเทศไทย 

บารมี กันทะวงศ์* 
ศรัณภัสร์ เอี่ยมอำไพ 
เปรม รังสิวณิชพงศ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

N205 11.00-11.30 น. องค์ประกอบของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณ
ปะการังเทียมของเกาะแสมสาร จงัหวัด
ชลบุรี ประเทศไทย 

สุชา มั่นคงสมบรูณ์* 
ธีรพงษ์ ด้วงด ี

มหาวิทยาลยับูรพา 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  

 

Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/8468474521?pwd=K0MvZFQxcWw5Qm9yYXcydDIzQWx6UT09 
 
Meeting ID: 846 847 4521 
Passcode: 656544 

 
 

  

https://nu-ac-th.zoom.us/j/8468474521?pwd=K0MvZFQxcWw5Qm9yYXcydDIzQWx6UT09
https://nu-ac-th.zoom.us/j/8468474521?pwd=K0MvZFQxcWw5Qm9yYXcydDIzQWx6UT09


           

 

Section N3: ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา กลุ่มท่ี 3 (วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

รหัส เวลาการนำเสนอ/
ถามตอบ 

ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน 

N301 13.00-13.30 น. การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลง
ผลผลติน้ำในพ้ืนท่ีตอนบนของลุ่มน้ำ
สาขา ห้วยกระเสยีว ด้วย
แบบจำลอง InVEST Water Yield 

สุทธิพงษ์ มีสวัสดิ* 
กิติศักดิ์ พรมโสภา 
ปรีดิพัทธ์ รูโปบล 
จรัณธร บุญญานภุาพ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N302 13.30-14.00 น. การเปลีย่นแปลงอัตราการสูญเสีย
ดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสยีว
ตอนบน โดยใช้แบบจำลอง InVEST 
Sediment Delivery Ratio 

ศรายุทธ จุลกลับ* 
กิติศักดิ์ พรมโสภา 
ปรีดิพัทธ์ รูโปบล 
จรัณธร บุญญานภุาพ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N303 14.00-14.30 น. ความหลากหลายของพืชอาหารใน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านซำต้อง 
ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 

พงศกร กงอิ่ม* 
ทยุต สุทำแปง 
จรัณธร บุญญานภุาพ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N304 14.30-15.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์และการประเมนิ
ความเสีย่งจากการปลูกอ้อย ในพื้นที่
ลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว จังหวัด
สุพรรณบุร ี

จรัณธร บุญญานภุาพ 
ปรีดิพัทธ์ รูโปบล* 
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ ์
พิสิษฐ์ พานิช 
ณัฐภาส ศรีเลิศ 
จุรีพร ดวงกลาง 
สุภาพร ปานสุข 
กิติศักดิ์ พรมโสภา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

N305 15.00-15.30 น. การประเมินมลูค่าการบริการเชิง
นิเวศของป่าไม้และพืชเศรษฐกิจใน
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสยีว
ตอนบน 

รัชตะบดี ทิมแก้ว* 
กิติศักดิ์ พรมโสภา 
ปรีดิพัทธ์ รูโปบล 
จรัณธร บุญญานภุาพ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

หมายเหตุ: * ผู้นำเสนอผลงาน  
Join Zoom Meeting 
https://nu-ac-
th.zoom.us/j/91954213115?pwd=aDY1ck1rVE4wV1BDTW1TM0liTXlkQT09 
 
Meeting ID: 919 5421 3115 
Passcode: 135790 
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