การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564

วันที่

09.00 09.30

09.3010.00

10.0010.30

10.3011.00

6-พ.ค. เปิดงาน KeyNote1 KeyNote2
7-พ.ค.

กลุ่ม G
กลุ่ม H
กลุ่ม I

11.00- 11.3011.30 12.00
กลุ่ม A
กลุ่ม B

12.00- 13.0013.00 13.30

13.30- 14.00- 14.30- 15.00- 15.30- 16.00- 16.3014.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00
กลุ่ม E
กลุ่ม C
กลุม่ F
กลุ่ม D
กลุ่ม J
กลุ่ม K
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

ตารางการนาเสนอบทความภาคบรรยาย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา
ห้อง
หมายเลข
ชื่อเรื่อง
การประชุม
บทความ
NatGEN-O-044 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวเส้นทางธรณีวิทยา และ
10.30 – กลุ่ม A
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้้าหมวดหินภูทอก
10.50 น.
พื้นที่อ้าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และอ้าเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม
NatGEN-O-055 การศึกษาการเคลื่อนย้ายของหมอกควันระดับภูมิภาคจาก
10.50 – กลุ่ม A
การเผาไหม้ของมวลชีวภาพทางการเกษตร โดยใช้
11.10 น.
แบบจ้าลอง HYSPLIT: กรณีศึกษาเมืองมหาสารคาม
NatGEN-O-068 การตรวจติดตามคุณภาพน้้าทิ้งชุมชนบริเวณโดยรอบ
11.10 – กลุ่ม A
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) อ้าเภอเมือง จังหวัด
11.30 น.
อุดรธานี

11.30 –
11.50 น.

กลุ่ม A

NatGEN-O-069 การทดลองประมาณค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจาก
พืช ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี

11.50 –
12.10 น.

กลุ่ม A

NatGEN-O-035 ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงระดับน้า้ ในแม่นา้ โขงต่อวิถี
ชีวิตริมน้้าในต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ

กรรมการ

รุ่งทิวา ยาพันธ์
ณัฐวุฒิ หอมทอง
ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

1. อาจารย์ ดร.รวี รัตนาคม

พาทิศ สิทธิโชติ
ธายุกร พระบ้ารุง

Google Meet link:
https://meet.google.com/oorkvaj-cof

รัชนีกร ค้าศรีพล
ธวัชชัย จ้ารัสแสง
สันติภาพ ศิริวฒ
ั นไพบูลย์
กฤษฎา นามบุญเรือง
ขวัญทิพา ปานเดชา
ศศิธร เพชรแสน
มัธณา วงศ์อารีย์
ภาณุวัฒน์ ไว้สันเทียะ
กฤชญาณ อินทรัตน์
ธายุกร พระบ้ารุง
วนิสา สุรพิพิธ
เมธาสิทธิ์ หงษ์ค้า
ศศิพัชร์ เมฆรา
นพชัย ฟองอิสสระ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช มาจันแดง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

10.30 –
10.50 น.

กลุ่ม B

10.50 –
11.10 น.

กลุ่ม B

11.10 –
11.30 น.

กลุ่ม B

11.30 –
11.50 น.

กลุ่ม B

11.50 –
12.10 น.

กลุ่ม B

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
บทความ
NatGEN-O-018 ความหลากหลายทางชนิดพันธุข์ องไม้ต้นและไม้พุ่มตาม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยานนครไชยบวร อ้าเภอโพธิ์
ทะเล จังหวัดพิจิตร
NatGEN-O-029 การประเมินความยัง่ ยืนของระบบสวนทุเรียนพืน้ เมืองแบบวน
เกษตรและสวนทุเรียนผสมเชิงพาณิชย์บริเวณแหล่งต้นน้้า
ต้าบลบ้านด่านนาขาม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
เตชธร ชนะเพีย
เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

จรัณธร บุญญานุภาพ
กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
ปฑมกร มูลทะสิทธิ์
ทยุต สุทา้ แปง
NatGEN-O-061 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืช ฤกษ์ชัย แสงจันทร์
วงศ์มังคุดป่าชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
ปัญญา บุตะกะ
นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
นุชนาฏ บัวศรี
โสภณวิชญ์ ค้าพิลงั
NatGEN-O-004 การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาความหลากหลาย ปิยรัตน์ นิลใย
และความหนาแน่นของพรรณไม้ กรณีศึกษา : ป่าชุมชนโคก นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หินลาด จังหวัดมหาสารคาม
สาธิต แสงประดิษฐ์
นุชนาฏ บัวศรี
NatGEN-O-060 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืช ปิยธิดา เหลือผล
วงศ์ถั่ว ป่าชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
โสภณวิชญ์ ค้าพิลงั
นุชนาฏ บัวศรี
ปัญญา บุตะกะ

กรรมการ

1. อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบ้ารุง
2. อาจารย์ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
3. อาจารย์ ดร.เอนก ศรีสุววรณ

Google Meet Link:
https://meet.google.com/zazpqij-see

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

13.00 –
13.20 น.

กลุ่ม C

13.20 –
13.40 น.
13.40 –
14.00 น.

กลุ่ม C

14.00 –
14.20 น.

กลุ่ม C

14.20 –
14.40 น.

กลุ่ม C

14.40 –
15.00 น.

กลุ่ม C

กลุ่ม C

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
บทความ
NatGEN-O-012 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงพืน้ ที่ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์
กนกวรรณ บุตรโยธี
ปฏิวัติ ฤทธิเดช
NatGEN-O-050 การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ในบริบทของภูมิศาสตร์
จิรัญญา ด้วงฟู
ภูมิภาค
พัฒนา ราชวงศ์
NatGEN-O-051 ผลกระทบวิกฤตโควิด-๑๙ ต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของ
ภัทรชมนันต์ ฉิมแว่น
ประชาชน : กรณีศึกษา ต้าบลพลายชุมพล อ้าเภอเมือง
พัฒนา ราชวงศ์
จังหวัดพิษณุโลก
NatGEN-O-052 การระบาดเชิงพื้นที่ของไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศไทย
เอกรัตน์ โพธิ์ทอง
เมย์ธาวี จันทรา
พัฒนา ราชวงศ์
NatGEN-O-053 การศึกษาความทุกข์ของคนไทยภายใต้การระบาดของ
เตชสิทธิ์ คงดี
โควิด-๑๙ : กรณีศึกษา ต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมือง
พัฒนา ราชวงศ์
จังหวัดพิษณุโลก
NatGEN-O-054 การศึกษาพฤติกรรมการด้ารงชีวิตแบบปรกติใหม่ของ
พีรพัฒน์ ใจแก้วมา
ประชาชนชาวไทยระหว่างวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ปรากฏในสื่อ พัฒนา ราชวงศ์
ออนไลน์

กรรมการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน
3. อาจารย์ ดร. เฉลิมพร นามโยธา

Google Meet link:
https://meet.google.com/oorkvaj-cof

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

13.00 –
13.20 น.

กลุ่ม D

13.20 –
13.40 น.

กลุ่ม D

13.40 –
14.00 น.
14.00 –
14.20 น.

กลุ่ม D

14.20 –
14.40 น.

กลุ่ม D

NatGEN-O-058 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่อุทยานภู
ผาม่าน อ้าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

14.40 –
15.00 น.

กลุ่ม D

NatGEN-O-076 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โอกาสพบแหล่งอารยธรรม
โบราณ จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่ม D

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
บทความ
NatGEN-O-014 การประเมินความเหมาะสมถิ่นอาศัยของช้างในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
NatGEN-O-019 การประเมินพื้นที่เพื่อการเติมน้้าสู่ชนั้ น้า้ บาดาล พื้นที่ลุ่มน้้าชี
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
NatGEN-O-020 การสร้างแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ล้าดับชั้น พืน้ ทีล่ ุ่มน้า้ ชีตอนล่าง
NatGEN-O-064 การวิเคราะห์เชิงล้าดับชัน้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปลูกไม้ตา่ งถิ่นของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
วิภพ แพงวังทอง
ภัควีร์ วรรณกุล
ศรัทธา ศรีคารมย์
สุภาพร โสภนา
ณัฐวุฒิ หอมทอง
พัทธพล พิศเพ็ง
ณัฐวุฒิ หอมทอง
ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
ณธษา พันธ์บัว
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
สมกมล รักวีรธรรม
สุภาพร มานะจิตประเสริฐ
วัชรายุทธ ค้าทุม
สาธิต แสงประดิษฐ์
ปฏิวัติ ฤทธิเดช
ธีรญา อุทธา
ภาราดา นนท์ลือชา
นุชนาฏ บัวศรี
สาธิต แสงประดิษฐ์
ธีรญา อุทธา

กรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล จันทร์แก้ว

2. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ตะนัง
3. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์

Google Meet Link:
https://meet.google.com/zazpqij-see

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
บทความ
NatGEN-O-059 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการกระจายตัวของพืช
วงศ์ขิงป่าชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม

15.15 –
15.35 น.

กลุ่ม E

15.35 –
15.55 น.

กลุ่ม E

NatGEN-O-056

15.55 –
16.15 น.

กลุ่ม E

NatGEN-O-003

16.15 –
16.35 น.
16.35 –
16.55 น.

กลุ่ม E

NatGEN-O-036

กลุ่ม E

NatGEN-O-037

16.5517.15 น.

กลุ่ม E

NatGEN-O-078

17.1517.35 น.

กลุ่ม E

NatGEN-O-028

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ

ณัฐพล ชืน่ ตา
ปัญญา บุตะกะ
นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
สาธิต แสงประดิษฐ์
นุชนาฏ บัวศรี
การศึกษาการกระจายของจอมปลวก รูปแบบ และปัจจัยด้าน ธายุกร พระบ้ารุง
สิ่งแวดล้อมต่อการเกิดเห็ดโคน ส้าหรับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ในพืน้ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล้าพันอย่างยั่งยืน
การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาความหลากหลาย กิตติพงษ์ อริยภาพ
และปริมาณมวลชีวภาพ ของพรรณไม้กรณีศึกษา : ป่าชุมชน นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
โคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
สาธิต แสงประดิษฐ์
นุชนาฏ บัวศรี
ครั่ง: แมลงเศรษฐกิจกับคนในชุมชนต้าบลบ้านปิน อ้าเภอ
ภานุพงษ์ เผ่าเผีย
ดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา
เพ็รชสวัสดิ์ กันค้า
การปนเปื้อนทองแดงในดินมีผลต่อการเก็บกักอินทรีย
วภากร ศิริวงศ์
คาร์บอน ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในระยะสัน้
ดุสิต จันทร์คา้
อารีรัตน์ โยชนะ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากชนิด
เอกสิทธิ์ ทองโคกสี
ของพืชวงศ์มะม่วง ป่าชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
โสภณวิชญ์ ค้าพิลงั
ธีรญา อุทธา
ปัญญา บุตะกะ
การเปรียบเทียบสมบัติดนิ ระหว่างสวนทุเรียนพืน้ เมืองแบบวน จามจุรี ดีปนิ ตา
เกษตรและแบบผสมเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ตน้ น้า้
กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
จรัณธร บุญญานุภาพ

กรรมการ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
2. อาจารย์ ดร.เยาวเรศ จันทะคัต
3. อาจารย์ ดร.มนตรี พิมพ์ใจ

Google Meet link:
https://meet.google.com/oorkvaj-cof

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

15.15 –
15.35 น.

กลุ่ม F

15.35 –
15.55 น.
15.55 –
16.15 น.

กลุ่ม F
กลุ่ม F

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
บทความ
NatGEN-O-013 การเปรียบเทียบดัชนีพชื พรรณ RGB กับดัชนีพืชพรรณผลต่าง
แบบนอมัลไลซ์ ด้วยข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ
กรณีศึกษาข้าวแปลงเล็ก
NatGEN-O-008 การเปรียบเทียบดัชนีข้อมูลภาพ NDWI และ MNDWI ส้าหรับ
การสกัดพื้นที่แหล่งน้้าผิวดินบริเวณตัวเมืองขอนแก่น
NatGEN-O-071 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบ

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ

ปริญฉัตร จุนถาวร
กฤชญาณ อินทรัตน์
นิลันดอน ไสยะวง
ไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์
พิพัธน์ เรืองแสง
วิภพ แพงวังทอง
นอร์แมลไลซ์และอุณหภูมิพื้นผิวแผ่นดินในทุ่งข้าวนาปีโดย ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน

ใช้กูเกิ้ลเอิร์ธเอนจิน กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
16.15 –
16.35 น.

กลุ่ม F

16.35 –
16.55 น.
16.5517.15 น.

กลุ่ม F
กลุ่ม F

NatGEN-O-072 ศักยภาพของดัชนีความแตกต่างสิ่งปลูกสร้างแบบนอร์แมล
ไลซ์และอุณหภูมิพื้นผิวแผ่นดินจากดาวเทียมแลนด์แซท 8
เพื่อการจ้าแนกพื้นที่เมืองในอ้าเภอเมืองพิษณุโลก
NatGEN-O-074 การวิเคราะห์ปริมาณความต้องการน้้าในพืน้ ที่เกษตรกรรม
จังหวัดพะเยาด้วยวิธีการส้ารวจระยะไกล
NatGEN-O-043 การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าระดับการแพร่ระบาดรายวัน
(Rt) กับปัจจัยทางกายภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ กรณีศึกษา ประเทศอิหร่าน และอิตาลี

วิภพ แพงวังทอง
ไกรวี อ่อนล้อม
นิติ เอี่ยมชื่น
ปิยะนันท์ จินดาอินทร์
นภัสวรรณ ทับกฤษ
ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ

กรรมการ

1. อาจารย์ ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร
2. อาจารย์ ดร.คชา เชษฐบุตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ

Google Meet Link:
https://meet.google.com/zazpqij-see

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

09.30 –
09.50 น.

กลุ่ม G

09.50 –
10.10 น.
10.10 –
10.30 น.

กลุ่ม G

10.30 –
10.50 น.

กลุ่ม G

10.50 –
11.10 น.

กลุ่ม G

10.1011.30 น.

กลุ่ม G

กลุ่ม G

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
บทความ
NatGEN-O-005 การประเมินความแม่นย้าของต้าแหน่งจาก Google Earth
ในจังหวัดมหาสารคาม
NatGEN-O-006 การประมาณการใช้น้าของข้าวโดยใช้กูเกิลเอิร์ธ เอนจิน
NatGEN-O-010 ศักยภาพของดัชนีความแตกต่างความชืน้ แบบนอร์แมลไลซ์
จากดาวเทียมเซนติเนล 2 เพื่อการก้าหนดความเสี่ยงไฟป่า
ด้านความชืน้ ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
NatGEN-O-040 การจ้าแนกพื้นที่ดินว่างเปล่าทุรกันดาร ด้วยวิธีการรับรู้
ระยะไกลและการจ้าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ พื้นที่ลุ่มน้้าปาว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
NatGEN-O-063 การเปรียบเทียบเทคนิค Random Forest และเทคนิค
Maximum Likelihood ส้าหรับการจ้าแนกสิ่งปกคลุมดิน
ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat -8 และ Sentinel -2

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
เนติ ศรีหานู
ศิวา แก้วปลั่ง
จุฬาวัลย์ นนตะพันธ์
ศิวา แก้วปลั่ง
วิภพ แพงวังทอง
วันณัชชา เทพวงศ์
กานต์กานน ศักดิ์มงคลจิต
ณัฐวุฒิ หอมทอง

นลินพร วรรณศรี
ธีรญา อุทธา
นุชนาฏ บัวศรี
ปฎิวัติ ฤทธิเดช
NatGEN-O-027 ความก้าวหน้าแบบจ้าลองสารสนเทศอาคารโบราณสถานด้วย ญาสุมินท์ ใจกว้าง
การสร้างแบบจ้าลองสามมิติจากการส้ารวจด้วยภาพถ่ายจาก พลปรีชา ชิดบุรี
อากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษาพระอัฎฐารส
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์

กรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
3. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข้า

Google Meet link:
https://meet.google.com/spytpta-qwy

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

09.30 –
09.50 น.

กลุ่ม H

09.50 –
10.10 น.
10.10 –
10.30 น.

กลุ่ม H
กลุ่ม H

หมายเลข
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
กรรมการ
บทความ
NatGEN-O-023 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและแจ้งเตือนการเกิดน้้า ฤทัยรัตน์ หะทัยทาระ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ล้นตลิง่ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กัมปนาท ปิยะธ้ารงชัย
2. อาจารย์ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
บนระบบเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ
รพิกร ฉลองสัพพัญญู
3. อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์
สิทธิชัย ชูสา้ โรง
NatGEN-O-031 การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์
นัทกมล ผินนอก
Google Meet link:
ส้าหรับเกษตรอัจฉะริยะด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สิทธิชัย ชูสา้ โรง
https://meet.google.com/oorNatGEN-O-034 การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อมใน
เบญจภา คงสุข
kvaj-cof
ฟาร์มเลี้ยงไก่แบบเรียลไทม์ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สิทธิชัย ชูสา้ โรง

และเครือข่ายไร้สาย
10.30 –
10.50 น.
10.50 –
11.10 น.

กลุ่ม H

10.1011.30 น.
11.30 –
11.50 น.

กลุ่ม H

กลุ่ม H

กลุ่ม H

NatGEN-O-039 การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ต้นทุน
ต่้าด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
NatGEN-O-046 การสร้างแบบจ้าลองสามมิติของโบราณวัตถุส้าหรับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนด้วยการส้ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้:
กรณีศึกษาบานประตูเก่าพระปรางค์
NatGEN-O-021 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของข้อมูล Open
Street Map ในจังหวัดพิษณุโลก
NatGEN-O-048 ความก้าวหน้าการตรวจสอบพิสจู น์หลักฐานต้ารวจส้าหรับคดี
อุบัติเหตุจราจรจากการสร้างแบบจ้าลองสามมิติของการเฉี่ยว
ชนยานพาหนะด้วยวิธีวีดีโอแกรมเมตรี

สายชล สุขโนนจารย์
สิทธิชัย ชูสา้ โรง
ศิริพร เสนานุช
พลปรีชา ชิดบุรี
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
อริสรา บุญคง
สิทธิชัย ชูสา้ โรง
พลปรีชา ชิดบุรี1
สุนันทา ศรีพันนาม
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

09.30 –
09.50 น.

กลุ่ม I

หมายเลข
บทความ
NatGEN-O-002

ชื่อเรื่อง

09.50 –
10.10 น.

กลุ่ม I

NatGEN-O-033

ความก้าวหน้าการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานต้ารวจ
ชัชพล ค้าแปง
ส้าหรับคดีอุบัติเหตุจราจรจากการสร้างแบบจ้าลองสาม พลปรีชา ชิดบุรี
มิติของการเฉี่ยวชนยานพาหนะด้วยวิธีวีดีโอแกรมเมตรี ชาติชาย ไวยสุระสิงห์

10.10 –
10.30 น.

กลุ่ม I

NatGEN-O-062

10.30 –
10.50 น.

กลุ่ม I

NatGEN-O-077

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
พื้นที่ผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินช้าราบโดยใช้
แบบจ้าลองซีเอ-มาคอฟ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่โอกาสพบ
ซากดึกด้าบรรพ์

10.50 –
11.10 น.
10.1011.30 น.

กลุ่ม I

NatGEN-O-075

กลุ่ม I

NatGEN-O-038

การค้นหาพื้นที่เหมาะสมส้าหรับเป็นแก้มลิง(กักน้้า) ในที่
ราบน้า้ ท่วมของลุ่มน้้าชีตอนกลางและจังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
วิภารัตน์ หนูปทั ยา
ปฎิวัติ ฤทธิเดช
สาธิต แสงประดิษฐ์
ธีรญา อุทธา

ณัฐชนน อมาตยกุล
สักรินทร์ แซ่ภู่

ภาณุวัฒน์ พิเศษฤทธิ์
นุชนาฏ บัวศรี
สรุเวช สุธีธร
โสภณวิชญ์ ค้าพิลงั
ธีรญา อุทธา
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศส้าหรับการบริหารจัดการขยะ จิดาภา จรรยา
กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะริมฝั่งแม่นา้ โขง วรวิทย์ จิตรสุขขา
จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

กรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร

2. อาจารย์ ณัฐวุฒิ หอมทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง

Google Meet Link:
https://meet.google.com/zazpqij-see

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

หมายเลข
บทความ
NatGEN-O-011

13.00 –
13.20 น.

กลุ่ม J

13.20 –
13.40 น.

กลุ่ม J

13.40 –
14.00 น.

กลุ่ม J

NatGEN-O-026

14.00 –
14.20 น.

กลุ่ม J

NatGEN-O-017

14.20 –
14.40 น.

กลุ่ม J

NatGEN-O-073

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาปฏิทนิ การเพาะปลูกพืชรายเดือนระดับอ้าเภอ
จากข้อมูลดาวเทียมเซนติเนล 2 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
วิภพ แพงวังทอง
ปิ่นกนก นันต๊ะภูมิ

NatGEN-O-025 การหาพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าด้วยภาพดาวเทียม
นวพล ลินต๋า
Sentinel-2 กรณีศึกษา อ้าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นัฐพล มหาวิค
อภิษฐา ยอดยิ่ง
กมลฉัตร ศรีจะตะ
ศศิธร ฉัตรสุดารัตน์
การศึกษาการขยายตัวของพื้นทีป่ ลูกอ้อย และ วิเคราะห์
ระยะการเจริญเติบโตของอ้อย กรณีศึกษา : อ้าเภอบาง
ระก้า จังหวัด พิษณุโลก

สุวลักษณ์ ค้ามาเมือง
นัฐพล มหาวิค
อภิษฐา ยอดยิ่ง
กมลฉัตร ศรีจะตะ
ศศิธร ฉัตรสุดารัตน์
การประยุกต์ใช้การส้ารวจระยะไกลเพื่อตรวจหาพื้นที่ทงิ้ ร้าง ปฏิภาณ ตานะ
ในเขตเมือง จังหวัดพะเยา
บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์
นิติ เอี่ยมชื่น
การประยุกต์ใช้ Remote Sensing ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง นิติ เอี่ยมชื่น
พื้นที่ทา้ กินของราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยาน จิรภัทร กันธิยาใจ
แห่งชาติถ้าผาไท ท้องที่ตา้ บลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัด
ล้าปาง

กรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์

2. อาจารย์ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
3. อาจารย์ ดร.จ้ารูญ ศรีชัยชนะ

Google Meet link:
https://meet.google.com/spytpta-qwy

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วัน / เวลา

ห้อง
การประชุม

13.00 –
13.20 น.

กลุ่ม K

หมายเลข
บทความ
NatGEN-O-066

ชื่อเรื่อง
การศึกษาความรุนแรงของความแห้งแล้งทางอุตุนยิ มวิทยา
ในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ ประเทศไทย ด้วยดัชนีความแห้งแล้ง
ทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2530 - 2562

ผู้วิจัย / ผู้นาเสนอบทความ
ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
นลินขวัญ จันทร์เสงี่ยม
ชนิษฐา มะลิลา
รุ่งฤดี เจนรอบ
นัทธมน เชาว์ภาษี
นิสาลักษณ์ วังสุข
สมกมล รักวีรธรรม

13.20 –
13.40 น.

กลุ่ม K

NatGEN-O-067 การวิเคราะห์การกระจายดินเค็มและส่งเสริมการปลูก
พืช ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

จุฑามาศ ปลื้มกมล
นุชนาฏ บัวศรี
สาธิต แสงประดิษฐ์
นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี

13.40 –
14.00 น.

กลุ่ม K

NatGEN-O-057

14.00 –
14.20 น.

กลุ่ม K

NatGEN-O-065

14.20 –
14.40 น.

กลุ่ม K

NatGEN-O-070

กมลชนก ต้นโลห์
สาธิต แสงประดิษฐ์
ปฏิวัติ ฤทธิเดช
ธีรญา อุทธา
ศศิพร สีนวล
นุชนาฎ บัวศรี
ปฎิวัติ ฤทธิเดช
ธีรญา อุทธา
สุเมธา ฟาง
ลภัสรดา องค์เทียมสัคค์
สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

การประมาณค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ระดับพื้นดินใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
การถดถอยแบบถ่วงน้้าหนักทางภูมิศาสตร์ จากข้อมูล
MODIS AOT
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาระดับ
การเข้าถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัด
มหาสารคาม
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ผลกระทบจากการรุกล้้าของน้า้ เค็มในแม่น้าท่าจีน

กรรมการ

1. อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ ค้าพิลัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิริ สุขพร้อมสรรพ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี สรวิสูตร

Google Meet link:
https://meet.google.com/oorkvaj-cof

