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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาท่ี
ปฏิบัติวิชาชีพ รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจ  

ใน ครั้ ง นี้ ม ห า วิทย าลั ย บู รพ า  โดยภ าค วิ ช า วิศวกรรมโยธ า  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธา
กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   

 

วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาท่ีอยู่ในส่วนของการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะในด้านงานก่อสร้างต่างๆ แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ท าให้วิศวกรต้องมีการปรับตัว มีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยใน
การท างานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บทบาทของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดรับกับ
การพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังเช่น THAILAND 4.0 ท่ีประเทศไทยของเราถูกขับเคลื่อนไปสู่ความม่ังค่ัง ม่ันคง และ
ยั่งยืน โดยมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีแรกท่ีจะถูกน ามาพัฒนา ดังนั้น จึงขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเพือ่ให้นิสิต นักศึกษาของเรามีความพร้อมในการท างานเป็นวิศวกรท่ีประสบความส าเรจ็
ในอนาคต 

สุดท้ายนี้ ขอให้การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติประสบความส าเร็จ และผ่านยุคสมัยความปรกติใหม่ หรือ
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไปได้อย่างราบรื่น ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมการประชุม คณะท างานจัดประชุม และผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน 

        

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรนิทร์ กาสลัก 

       อธิการบด ี

             มหาวิทยาลัยบูรพา 
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สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

“การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ” นับเป็นการประชุมวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้ท าหน้าท่ีเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาส าหรับวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพ และ 
นักวิชาการมาอย่างยาวนาน ท าให้เกิดการต่อยอดความรู้ใหม่ และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    

ประเทศไทยได้อาศัยหลักวิชาวิศวกรรมโยธาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (อีสเทอร์นซีบอร์ด) มาสู่การยกระดับระบบ
เศรษฐกิจครั้งส าคัญอีกครั้งผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน
โครงการอีอีซีนั้น จะประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญมากมาย ได้แก่ 
ระบบรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน้ าลึก และท่าอากาศยานแห่งใหม่ รวมท้ังการพัฒนาพืน้ท่ี
เมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเขตอีอีซีให้เป็นพืน้ท่ีตัวอย่างส าหรับการยกระดับประเทศไทยสู่
ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป ซึ่ง
โครงกล่าวดังท่ีกล่าวมานี้ จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูงและทันสมัย
ท้ังส้ิน ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะขั้นสูงของวิศวกรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีได้รบัเกียรติให้เป็นเจา้ภาพร่วมใน
การจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในครั้งนี้ หัวข้อการประชุม “วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  เป็นประเด็นท่ีส าคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งท้ังวิศวกรและ
นักวิชาการจะได้ร่วมกันค้นหาแนวทางท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยผ่านอีอีซีอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันซึ่งเป็น
เจ้าภาพร่วม ผู้เข้าร่วมการประชุม และคณะท างานจัดการประชุม รวมท้ังผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน  ท่ีร่วมกัน
จัดการประชุมท่ีส าคัญนี้ให้ส าเร็จลุล่วง ถึงแม้ว่าจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้การจัดงานประชุมแตกต่างจากท่ีเคยเป็นมา  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นิ สิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาใน
สถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาท่ีปฏิบัติวิชาชีพ และประชาชนท่ีสนใจ รวมท้ังช่วยสร้างความเข้มแข็ งของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในภาคตะวันออกต่อไป 
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การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บริษัท
ต่างๆ ได้แสดงผลงานโดยการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีประกอบกับเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงผลงานในหลากหลายสาขา โดย
การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC 

ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบ
ราง  สนามบิน  ท่าเรือ และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
โยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นอย่างดี ถือเป็นความส าเร็จของงานครั้งนี้  

 

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บริษัทต่างๆท่ีได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและวงการวิศวกรรมโยธาของประเทศต่อไป ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความท่ีได้สละเวลาอันมีค่าของท่านพิจารณาบทความและได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้แต่งและท าให้
องค์ความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอขอบคุณผู้จัด
ร่วม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี รวมถึงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงอีกครั้งท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนประผลส าเร็จในท้ายท่ีสุด และท่ีขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการท่ีได้แลกเปลี่ยนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป 

        

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

   การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นการจัดงานประชุมท่ีมีความส าคัญ
ระดับประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพในด้าน
วิศวกรรมโยธา การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ าทุกปีซึ่งปีนี้นบัเป็นปีท่ี 25 โดย
ปีนี้ มี เจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออกรวม 3 สถาบัน 
ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  โดยจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื" หรือ "Civil Engineering and Eastern Economic 

Corridor for Sustainable Development" 
 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันยงัคงอยู่ในชว่งการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมจากเดิมเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

คณะผู้จัดงานประชุมมีความต้ังใจให้กิจกรรมของการประชมุเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้เคียงกับการจดัประชุมท่ีผา่น
มา ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การสัมภาษณ์พิเศษและการบรรยายพิเศษโดยผูท้รงคุณวุฒิรับเชิญ การน าเสนองานวิจยั
แบบปากเปล่าท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการซักถาม การเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวมิได้จ ากัดเฉพาะผู้
ลงทะเบียนแต่ยังเผยแพร่ให้แก่ผู้ท่ีสนใจภายนอกสามารถเข้าร่วมรับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกท้ัง ผลงานในรูปแบบบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าต่อไป 

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดงานประชุมขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกๆ ท่าน ได้แก่ บริษัทห้างร้านผู้ให้การสนับสนุนการ
จัดงานและท่านผู้เข้าร่วมการประชุม  คณะผู้จัดงานประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้นี้
จะเป็นการเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

        

 

 

 

 

ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน ์

หัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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สารจากหัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 

 

   วิศวกรรมโยธาเป็นพื้นฐานทางสาธารนูปโภคท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม นักศึกษาท่ีต้องจบไปท างานในศาสตร์นี้ต้องมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีสูง  ตัวของวิศวกรนั้นต้องมีพื้นฐานการค านวณและเข้าใจใน
พฤติกรรมของวัสดุในงานก่อสร้างเป็นอย่างดีก่อนจะน าไปออกแบบ ประยุกต์ใช้ 

    ปัจจุบันความรู้ในวิธีการก่อสร้าง วัสดุ การผสมผสานกับเทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่
จะมาใช้ มีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนรู้จะไม่ได้จบท่ีการเรียนใน
มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องติดตามและพัฒนาตนเองให้เท่าทันความรู้ท่ีมีมากขึ้นนี้ ก็หวังว่า
ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีมีโรคระบาดโควิด19 ท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมากขึ้น วิศวกร
ควรใช้แหล่งข้อมูลท่ีมีมากมายนี้ อย่างมีวิจารณญานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง
ยิ่งขึ้น… 

 

 

        

 

 

อลงกต  ไชยอุปละ 
หัวหนา้สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
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สารจากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 การประชมุวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ได้ด าเนนิการจดังานอย่างต่อเนือ่ง
ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาของสถาบันการศึกษามาตลอด
ระยะเวลา 24 ปี จวบจนในปี พ.ศ. 2563 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด 
“วิศวกรรมโยธากบัโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
: Civil Engineering and Eastern Economic Corridor for Sustainable Development” 

ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออกในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกนั้น เป็นโอกาสของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรม
โยธา” ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น “ก าลังหลัก” ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เดินหนา้ไปได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รถไฟ
ความเร็วสูง ท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นต้น  

 

ดังนั้นแล้วการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในครั้งท่ี 25 นี้ จะเป็นการถอดรหัสองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
โยธาเพื่อถ่ายทอดสู่วิศวกรโยธารุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก าลังหลักของประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่แบบ 360 องศา พร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างแท้จริงและยั่งยนื และดังท่ีทราบกันดีว่าจากวิกฤตสถานการณ์
การแพร่ระบาด โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น แม้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดงาน แต่ก็ท าให้การจัดงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติใน
ครั้งนี้นับเป็นความ  ท้าทายอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน กระผมต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานการจัดงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี รวมถึงทีมงานทุกภาคส่วนท่ีไม่ย่อท้อและคิดหากระบวนการแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขท่ีจ ากัดยิ่ง จนเกิดเป็นการ
ประชุมวิชาการรูปแบบใหม่ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ท่ีนอกจากจะสอดรับกับวิถีชีวิตแบบ New Normal แล้วยังสามารถตอบโจทย์
การประชุมวิชาการในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การน าเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัด
นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย 

กระผมเชือ่เสมอว่า “ทุกการเปลีย่นแปลงน ามาซึง่โอกาส” ดังเช่นการประชมุ วิชาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 
25 นี้ จะเป็นหนึง่ในหนา้ประวัติศาสตรข์องการจดังานทีน่ าพาทัง้ “ความเปลีย่นแปลง” และ “โอกาส” มาสู่วิศวกรทกุทา่นที่
เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน 

 

        

 

 

ดร. ธเนศ วีระศิร ิ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     
 ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

วาระประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 
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สารจากประธานกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการ 

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25 

 

 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ถือเป็นเวทีส าคัญในการน าเสนอ
ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนกัศกึษา นักวิจยั 
และวิศวกรโยธาของประเทศได้เป็นอย่างดี  บทความท่ีตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมก็ได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการพิจารณาบทความ ท่ีแต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีคุณภาพ ท้ังยังเป็นการสร้าง และสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีให้กับ
วงการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศไทย และยังเป็นโอกาสอันดีท่ีนักวิชาการ
จากหลายหน่วยงานและวิศวกรได้เข้าร่วมการประชุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิด
ความร่วมมือด้านวิชาชีพและการถ่ายโอนเทคโนโลย ีและรับรู้สถานการณก์ารเปลีย่นแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

ในนามของคณะกรรมการกลางจัดการประชุมฯ ครั้ ง ท่ี  25 ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ท่ีรับเป็น
เจ้าภาพร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการประชุมครั้งนี้จนส าเร็จ  ภายใต้
สถานะการณ์วิกฤต Covid-19 อันยากล าบากนี้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลางตามรายชื่อใน
ประกาศแต่งต้ัง และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง อีกท้ัง ยังสนับสนุนด้านการเงินในการจัดประชุมฯ ตลอดมา ขอบพระคุณ
บริษัท และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่งท่ีให้ความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติใน
ครั้งนี้ 

        

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ 

ประธานกรรมการกลางจดัการประชุมวิชาการ 

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งท่ี 25 
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 

The 25th National Convention on Civil Engineering 
 

 

คณะกรรมการอ านวยการ วิศวกรรมการสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2563 – 2565 

 

 

ดร.ธเนศ วีระศิร ิ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลกั อุปนายก  คนท่ี 1 
รศ.สิริวัฒน ์ ไชยชนะ อุปนายก  คนท่ี 2 
นายชัชวาลย ์ คุณค  าชู อุปนายก  คนท่ี 3 
นายจีระศักดิ ์ ปราชญ์โกสินทร ์ เลขาธิการ 
ดร.ทศพร ศรีเอ่ียม เหรัญญิก 

ศ.ดร.ชวลิต่ รัตนธรรมกลุ นายทะเบียน 

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานกรรมการประชาสัมพนัธ ์
นายณัฐพล สุทธิธรรม ประธานกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ 

รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการโครงการและต่างประเทศ 

รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล กรรมการกิจกรรมพิเศษ 

นายพิษณุ ช านาญศิลป์ กรรมการกลาง 
นายสวุัฒน ์ เชาว์ปรีชา ประธานวศิวกรอาวุโส 

นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานวศิวกรหญิง 
นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานยุววิศวกร 
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิรยิะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 
นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาเครื่องกล 

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหการและปิโตรเลยีม 

นายเกยีรติชาย ไมตรีวงษ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเลียม 

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธานสาขาภาคเหนือ 1 
นายจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 
รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 
ดร.กิตติ จันทรา ประธานสาขาภาคตะวันออก 1 
นายกรณเสฎฐ ์ ปิติอริยะนันท์ ประธานสาขาภาคตะวันออก 2 
นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานสาขาภาคตะวันตก 

นายธนินท์รฐั เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขาภาคใต้ 1 
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย ์ ประธานสาขาภาคใต้ 2 
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The 25th National Convention on Civil Engineering 
 

 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2563 – 2565 

 

 

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.วิชา  จิวาลยั ท่ีปรึกษา 
นายธวัชชัย สุทธิประภา ท่ีปรึกษา 
นายวีระพงษ์ ศรีนวกลุ ท่ีปรึกษา 
นายวรัช กุศลมโนมัย ท่ีปรึกษา 
รศ.สิริวัฒน ์ ไชยชนะ ท่ีปรึกษา 
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ท่ีปรึกษา 
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรยพ์นัธ ์ ท่ีปรึกษา 
นายสุเมธ สุรบถโสภณ ท่ีปรึกษา 
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ท่ีปรึกษา 
นายขัตติย รังสีปัญญา ท่ีปรึกษา 
นายรณชัย ไตรยสุนนัท์ ท่ีปรึกษา 
นายสมจิตร ์ เป่ียมเปรมสุข ท่ีปรึกษา 
นายอนุชิต เจริญศุภกุล ท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิรยิะกิจ ประธานกรรมการ 
พล.อ.ภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส ารวจ 

พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกลุ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก 

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม 

รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ ศรลัมพ ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพ ี

ผศ.ดร.เกรียงศกัดิ ์ แก้วกุลชัย ประธานคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวสัด ุ

ดร.เกษม ป่ินทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน  า 
นายจรง เจียมอนกุูลกิจ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง 
นายดสิพล ผดุงกุล ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
รศ.ดร.วิทิต ปานสุข กรรมการ 
นายนพรัตน ์ นรินทร ์ กรรมการ 
นายธเรศ ครอบบัวบาน กรรมการ 
นายอิทธพิล พสิษฐโ์ยธนิ กรรมการ 
นายสิงห ์ มิตรตระกูลกิจ เลขานกุารและกรรมการ 
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The 25th National Convention on Civil Engineering 
 

 

รายนามคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

อธิการบด ีมหาวิทยาลยับูรพา ท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ประธานกรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

รองประธานกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี รองประธานกรรมการ 

หัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
หัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

กรรมการ 

 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน ์ มหาวิทยาลยับูรพา ประธานกรรมการ 

ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา มหาวิทยาลยับูรพา รองประธานกรรมการ 

ดร.นพคุณ บุญกระพือ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.เท่ียง ชีวะเกตุ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.สุรเมศวร ์พิรยิะวัฒน ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิร ิ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
รศ.ดร.วิเชียร ชาล ี มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
รศ.ดร.ทวีชัย ส าราญวานิช มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.อมรชัย ใจยงค์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.สิทธิภสัร์ เอ้ืออภิวัชร ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.จรัญ ศรีชัย มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.ธิดาพร เช้ือสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.ศรีสุน ีวุฒิวงศ์โยธนิ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
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รายนามคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

 

ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ ์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสนัต์ มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว มหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
อ.อลงกต ไชยอุปละ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
ผศ.ดร.จักรพนัธุ์ วงษ์พา มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
ผศ.เกรยีงไกร ตรีฤทธิวิทยา มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
อ.ชาตรี งามเสง่ียม มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
อ.สรวัสส์ บุญหยง มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
อ.พงศธร จันทร์ตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
ดร.ดาราพร ผสุิงห ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภาน ุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
ผศ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
อ.พลพนัธ์ เศรษฐพิทยากุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
อ.ธนสิทธิ์ พรหมพิงค์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
อ.ชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 
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กองบรรณาธิการ 
 

 

ดร.พัทรพงษ ์ อาสนจนิดา ประธานบรรณาธิการ 
ผศ.ดร.วรรณวรางค ์ รัตนานคิม บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.เพชร์รัตน ์ ล้ิมสุปรียารัตน ์ บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.อนุวัฒน ์ อรรถไชยวุฒ ื บรรณาธิการ 
ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน ์ บรรณาธิการ 
ดร.จรัญ ศรีชัย บรรณาธิการ 
ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต ์ บรรณาธิการ 
ดร.รัฐพงศ ์ มีสิทธ์ิ บรรณาธิการ 
อ.อลงกต ไชยอุปละ บรรณาธิการ 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
 

 

ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิต ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.กิจพฒัน ์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ทวีศักดิ ์ ปิติคุณพงศ์สุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ศุภวุฒ ิ มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
รศ.ดร.สมเกียรต ิ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
รศ.ดร.วิโรจน ์ ศรีสุรภานนท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  
รศ.ดร.กอปร ศรีนาวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

12



การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ 15-17 July 2020, Online Conference 

 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 25 

The 25th National Convention on Civil Engineering 
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รศ.ดร.บุรฉตัร ฉัตรวีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.วิเชียร ชาลี มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.กริสน ์ ชัยมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
รศ.วีระ หอสกุลไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.รังสรรค ์ วงศจิ์รภัทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.สโรช บุญศิรพิันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.สสุิทธ์ิ ฉายประกายแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.กมล อมรฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ผศ.ดร.ชาริน ี ล้ิมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ผศ.ดร.นท ี อธิกคุณากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ผศ.ดร.นันทวัฒน ์ ขมหวาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ผศ.ดร.พูลพงษ ์ พงษ์วิทยภาน ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ผศ.ดร.ธีวรา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่ 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ธนศรีสถติย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผศ.ดร.สจัจรักษ ์ พรพีรเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผศ.ดร.สุชญัญา โปษยะนันทน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผศ.ดร.บญุชัย ผึ้งไผ่งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 
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ผศ.ดร.อรุณ ลูกจันทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.รัฐพล สมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.วีรพนัธ์ุ เจียมมีปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.พีร์นิธิ อักษร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.กองกูณฑ์  โตชัยวัฒน ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.เอมม่า อาสนจนิดา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.วีรพร พงศต์ิณบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.สยาม ย้ิมศิร ิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.สทิธิภัสร ์ เอ้ืออภิวัชร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.สุรเมศวร ์ พิริยะวัฒน ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซ่ียงฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผศ.ดร.ศิวา แก้วปล่ัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผศ.ดร.รมณีย์ ทองดารา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.วัจนันท ์ มัตติทานนท ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.เวชสวรรค ์ หล้ากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.เสริมศักดิ ์ อาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.เสริมศักดิ ์ พงษ์เมษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.จิรวัฒน ์ วิมุตติสุขวิริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ผศ.ดร.ชีวินทร ์ ล้ิมศิร ิ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผศ.ดร.สุดนิรนัดร์ เพชรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผศ.ดร.วรสิรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผศ.ดร.ปรเมศวร ์ เหลือเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ดร.วิชัยรัตน ์ แก้วเจือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ สินยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ดร.สุรางคนา ตรังคานนท ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ แก้วกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ วังไพศาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ุ จันทะคัต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผศ.บรรพต กุลสวุรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ผศ.สยาม แกมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผศ.ประกอบ มณีเนตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
ผศ.วิศษิฐ์ อยู่ยงวัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ.วีระชาต ิ จริตงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ผศ.สปุรีชา นามประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผศ.ศรายุทธ มาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผศ.เจนศกัดิ ์ คชนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

ผศ.อรุณเดช บุญสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

ดร.วีรเดช ชีวาพฒันานุวงศ ์ กรมทางหลวงชนบท 

ดร.พัศพันธน ์ ชาญวสุนันท ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.การันต ์ คล้ายฉ่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ดร.ดาราพร ผุสิงห ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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ดร.ปฏิภาณ แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่ 

ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดร.ธงชัย โพธ์ิทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดร.ชลลดา เลาะฟอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ดร.นท ี สุริยานนท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ดร.ประกิต ชมชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ดร.พรเทพ พวงประโคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ดร.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ดร.กฤษดา เสือเอ่ียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.อาศิส อัยรักษ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

ดร.ชยกฤต เพชรช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ดร.วชิรกรณ์ เสนาวัง มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดร.เที่ยง ชีวะเกต ุ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.จรัญ ศรีชัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.นพคุณ บุญกระพือ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ปิต ิ โรจน์วรรณสินธุ ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ศรีสุน ี วุฒิวงศโ์ยธิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.อมรชัย  ใจยงค ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ศิรดล ศิริธร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดร.ธวัชระพงษ ์ วงศส์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ดร.ธีรพจน ์ ศิริไพโรจน ์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ดร.อัฐสทิธ์ิ ศิริวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ดร.ณัฐวัฒน ์ จุฑารัตน ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ดร.ปรีดา จาตุรพงศ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
พ.ต.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ ์ สุวีโร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ) 
 

 

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฏฐพร บัวผุด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง  
  กระทรวงคมนาคม 

อ.ชิษณุพงศ ์ สุธัมมะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

อ.ธนสิทธ์ิ พรหมพิงค ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
อ.ปิยะพงษ ์ ศรีรัตน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
อ.พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อ.ปชาชิต ลิมวัฒนานนท ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
อ.อัณธิกา เสงี่ยมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.อลงกต ไชยอุปละ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อ.ศิริพงษ ์ ตรีรัตน ์ วิทยาลัยเชียงราย 

คุณธัชชัย จันทร์รัชชกูล การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คุุณพรณรงค ์ เล่ือนเพ็ชร การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

คุณชนะ พงษ์โพธากุล การประปานครหลวง 
คุณชาตร ี เรืองธนันต์รักษ ์ การประปาสว่นภูมิภาค 
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สถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนนุการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 25 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนร ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัมหดิล 
มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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รายนามหน่วยงานผู้สนับสนนุการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 25 

 

 

Gold  

 

 

 

บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
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Silver 

 

 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

 

  

Bronze 
 

  

 

บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 

  

  

 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จ ากัด 

  

  

 

บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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Bronze 
 

  

  

 

บริษัท โพสเท็นเอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 

  

  

 

บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแทนท์ส จ ากัด 

  

 

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จ ากัด 

  

 

บริษัท นิรมิตรรังสรรค์ จ ากัด 
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General  

  

  

 

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

  

 

บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเมน็ท ์คอนซลัแท็นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

  

 
บริษัท สยามเกเบียน จ ากัด 
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กำหนดการ 

การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที่ 25 

 

วนัพธุที ่15 กรกฎาคม 2563  

เวลา รายการ 
11:30 – 13:00 น. แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online 

13:00 – 13:20 น. พิธีเปิด การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ที่ 25 

❖ กล่าวรายงาน โดย ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรกุิจโกศล คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธี กล่าวเปดิงาน 

❖ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิรยิะกิจ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว
ต้อนรับผู้เข้ารว่มประชุมและกล่าวขอบคุณผูส้นับสนุนการประชุม 

13:20 – 13:40 น. ปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด้วยโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.
คณิศ แสงสพุรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 

13:40 – 13:55 น. พัก 15 นาท ี

13:55 – 14:50 น. การสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ภายใต้โครงการเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวันออก” โดย เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนกั สายงานโครงสร้างพื้นฐาน และ คณุศุภนิธ์ิ 
จันทรศิริ ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 

14:50 – 15:15 น. การสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อ “บทบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย 
คุณสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้วา่การกลุ่มบริหารรถไฟฟา้ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

15:15 – 15:30 น. พัก 15 นาท ี

15:30 – 16:00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Water Resources Management in the Eastern Region of Thailand for the 

Eastern Economic Corridor (EEC)” โดย ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี ผู้ทรงคณุวุฒิพิเศษ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

16:00 – 16:30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sensitivity Analysis of Public Private Partnership Models for Thailand’s EEC 
Highspeed Rails” โดย ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน, Birmingham Centre for Railway Research and 

Education, School of Engineering, The University of Birmingham, UK 

16:30 – 17:00 น. แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป 

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online 
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วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563  

เวลา รายการ 
8:15 – 9:00 น. แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online 

9:00 – 10:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 1 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)  
10:30 – 10:45 น. พัก 15 นาท ี

10:45 – 12:15 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 2 (parallel session จำนวน 7 ห้อง) 
12:15 – 13:00 น. พักกลางวัน 45 นาท ี

13:00 – 14:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 3 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)  
14:30 – 14:45 น. พัก 15 นาท ี

14:45 – 16:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 4 (parallel session จำนวน 7 ห้อง) 
16:30 – 17:00 น. แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป 

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online 

วันศกุรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2563  

เวลา รายการ 
8:10 – 8:45 น. แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online 

8:45 – 9:15 น. พิธีปิดและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป 

❖ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวขอบคุณ 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี กล่าวขอบคุณ 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว
ขอบคุณ 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายพฒันากายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าภาพการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 26 กล่าวเชิญชวน 

❖ พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป 

9:15 – 10:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 5 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)  
10:30 – 10:45 น. พัก 15 นาท ี

10:45 – 12:15 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 6 (parallel session จำนวน 7 ห้อง) 
12:15 – 13:00 น. พักกลางวัน 45 นาท ี

13:00 – 14:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 7 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)  
14:30 – 14:45 น. พัก 15 นาท ี

14:45 – 16:30 น. การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 8 (parallel session จำนวน 7 ห้อง) 
16:30 – 16:45 น. แนะนำเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 26 (NCCE26) 

วีดีทัศนผ์ู้สนบัสนุนการประชุม 
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การนำเสนอบทความภาคบรรยาย 

Oral Presentations 

 

สาขาบทความ 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) 

2. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM) 

3. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation Engineering, Traffic and 

Logistics Engineering, TRL) 

4. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR) 

5. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE) 

6. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF) 

7. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET) 

8. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT) 

9. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System 

Engineering, SGI) 

10. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE) 

11. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV) 

12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE) 
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ขอ้ปฏบิตัสิำหรบัการนำเสนอบทความ 

 

1. แต่ละบทความมีเวลานำเสนอ 10 นาที โดยต้องไม่เกิน 12 นาที และมีเวลาซักถาม 3 นาที เพื่อให้แต่ละบทความนำเสนอแล้ว
เสร็จภายใน 15 นาที ตามกำหนดการ 

2. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 10 นาที ผู้ดำเนินรายการจะให้สญัญาณเสียงกระด่ิง 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้นำเสนอเตรียมสรุปการบรรยาย
ภายใน 2 นาที 

3. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 12 นาที ผู้ดำเนินรายการจะให้สญัญาณเสียงกระด่ิง 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้นำเสนอจบการบรรยาย และเตรียม
ตัวตอบข้อซักถาม 

4. แต่ละบทความต้องนำเสนอเน้ือหาของบทความในรูปแบบของสื่อนำเสนอเป็น slide page เช่น Powerpoint (ห้ามนำเสนอ
โดยใช้การเปิดบทความ) 

5. ผู้นำเสนอบทความต้องให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อที่ฝ่ายจัดการประชุมสามารถ
แจ้งรายละเอียดของการประชุมออนไลน์ให้ผู้นำเสนอมีความพร้อม หากบทความใดที่มิได้กรอกแบบฟอร์มผู้นำเสนอใน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ให้ติดต่อฝ่ายจัดการประชุมได้ท่ี อีเมล์ ncce2563@gmail.com  

6. เครื่องมือนำเสนอทีใ่ช้ประชุมออนไลน์คือ Google Meet ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยต้องมีบัญชีอีเมล์ของ Google Service 

เช่น Gmail 

7. ผู้นำเสนอจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายจัดการประชุม และเมื่อถึงวันท่ีมีกำหนดการนำเสนอ ผู้นำเสนอต้องเข้าห้องประชุม
ออนไลน์ก่อนเวลาเริ่มช่วงนำเสนอน้ันอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัวและเตรียมความพร้อม 

8. เฉพาะบทความท่ีมีนำเสนอในการประชุมออนไลน์ ผู้นำเสนอจะได้รบัเกียรติบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ ภายใน 3 
วันทำการภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

9. ผู้นำเสนอต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณใ์นการถ่ายทอดภาพและเสียงในการนำเสนอ รวมถึงอยู่ในพื้นท่ีที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เนตที่ดี และฝึกซ้อมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ใหพ้รอ้ม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับชมจะได้เหน็ภาพและเสียงในการ
นำเสนออย่างครบถ้วน 

 

 

  

26

mailto:ncce2563@gmail.com


การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

การเขา้รว่มการประชมุในฐานะผู้รบัชม 

 

1. ผู้สนใจรับชมการประชุมท่ัวไป โดยต้องการรับชมเพียงอย่างเดียว สามารถรับชมได้ทางเวปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น Youtube 
ช่อง NCCE25 หรือสามารถเข้าได้จากลิงค์ท่ีประชาสัมพันธ์ท่ี https://thaince.org/ncce25/ และ 
www.facebook.com/ncce25 

2. ผู้สนใจรับชม ท่ีต้องการซักถามผู้นำเสนอบทความ สามารถทำได้โดยจะต้องเข้าห้องประชุมออนไลน์ด้วย โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์เข้าห้องประชุมออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯผ่าน Google Hangouts 

Meet ได้ท่ีลิงค์ https://bit.ly/ncce25regist หรือเข้าจากลิงค์ในหน้าเวปไซต์ https://thaince.org/ncce25/ และ 
www.facebook.com/ncce25 

ท้ังน้ีเม่ือเข้าห้องประชุมฯแล้วโปรดปิดไมโครโฟนทันที และสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อต้องการซักถามผู้นำเสนอ ในช่วง
เวลาหลังจากท่ีผู้นำเสนอได้นำเสนอบทความเสร็จสิ้นแล้วเท่าน้ัน 

3. ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ทั้งช่องทาง Youtube และ Google Hangouts Meet ของห้องประชุมต่าง ๆ 

สามารถเข้าได้ดังน้ี 

 

หอ้งประชมุ 

Link การประชมุวชิาการ 

วนัที ่  Google Hangouts Meet  Youtube 

หอ้งประชมุใหญ ่ 15 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/yaz-pkdx-xvp  https://youtu.be/93Bo6HtFPbM  

หอ้งที ่1 
บางแสน 

16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/yim-psxp-tsb https://youtu.be/UEJ1cjfmsuQ 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/mtv-osbb-daa https://youtu.be/nRv7iIs6f-Y 

หอ้งที ่2 

ศรรีาชา 
16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/xqs-xcvw-hrd https://youtu.be/SXV8G-u9X2k 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/wej-riof-ctc https://youtu.be/mbss1zkge2E 

หอ้งที ่3 

แหลมฉบงั 
16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/hha-nuce-nny https://youtu.be/TS1Y74_5sN8 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/cvb-sbmt-vtt https://youtu.be/0cFjjxeemf0 

หอ้งที ่4 

พทัยา 
16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/uvy-wkbh-rhm https://youtu.be/kg2CYAEzlvs 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/dnc-wkti-wbc https://youtu.be/0I9DkMa5BuY 

หอ้งที ่5 

สัตหบี 

16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/oeq-rktx-uzp https://youtu.be/7E-qYwicM5M 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/thp-jofw-sct https://youtu.be/Pac1NpRy4kg 

หอ้งที ่6 

อูต่ะเภา 
16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/fxe-mnpu-gaq https://youtu.be/hjRLSSe09yo 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/qhb-ayqx-paf https://youtu.be/fE8hgaOoNEU 

หอ้งที ่7 

มาบตาพดุ 

16 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/spp-nvbz-uas https://youtu.be/cRcpfO4ykB8 

17 กรกฎาคม 2563 https://meet.google.com/wbr-evgs-zvo https://youtu.be/eo0fIu8qIus 

หอ้งที ่8 

จนัทบูร 
16 กรกฎาคม 2563 Highlight ถา่ยทอดสดสลับระหวา่ง 

หอ้งประชมุยอ่ยทัง้ 7 หอ้ง รบัชมทาง Youtube เทา่นัน้ 

https://youtu.be/gU1iH77nrGk 

17 กรกฎาคม 2563 https://youtu.be/abM26v6LjhE 

YouTube สำหรับผูส้นใจเข้าร่วมฟงัการประชุมวิชาการ โดยไม่สามารถซักถามผู้นำเสนอบทความได้ 
Google Hangouts Meet สำหรบัผู้นำเสนอบทความและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯโดยสามารถซักถามผูน้ำเสนอบทความได้ 
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ตารางสรุปกำหนดการนำเสนอบทความ 

 

วันพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563   

หอ้งประชมุออนไลน ์

หอ้งที ่1 
บางแสน 

หอ้งที ่2 

ศรรีาชา 
หอ้งที ่3 

แหลมฉบงั 
หอ้งที ่4 

พทัยา 
หอ้งที ่5 

สัตหบี 

หอ้งที ่6 

อูต่ะเภา 
หอ้งที ่7 

มาบตาพดุ 

หอ้งที ่8 

จนัทบูร 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE MAT EEC / ENV Highlight 

9:00 – 9:15 น. CEM-INV1 TRL-INV1 STR-INV1 GTE-INV1 WRE-INV1 MAT-INV1 EEC02 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

9:15 – 9:30 น. CEM19 TRL17 STR06 GTE17 WRE01 MAT03 EEC03 

9:30 – 9:45 น. CEM20 TRL41 STR08 GTE34 WRE02 MAT07 ENV-INV1 

9:45 – 10:00 น. CEM26 TRL03 STR38 GTE35 WRE25 MAT09 ENV01 

10:00 – 10:15 น. CEM29 TRL34 STR41 GTE41 WRE06 MAT11 ENV02 

10:15 – 10:30 น. CEM41 TRL06 STR43 GTE42 WRE09 MAT13 ENV03 

10:30 – 10:45 น. พัก 15 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE MAT DET / MAT Highlight 

10:45 – 11:00 น. CEM-INV2 TRL-INV2 STR47-INV2 GTE-INV2 WRE-INV2 MAT-INV2 DET01 SYS 

11:00 – 11:15 น. CEM07 TRL01 STR03 GTE07 WRE10 MAT20 MAT04 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

11:15 – 11:30 น. CEM12 TRL12 STR20 GTE08 WRE29 MAT23 MAT06 

11:30 – 11:45 น. CEM14 TRL31 STR36 GTE13 WRE11 MAT25 MAT12 

11:45 – 12:00 น. CEM18 TRL30 STR37 GTE01 WRE27 MAT26 MAT22 

12:00 – 12:15 น. CEM15 TRL29 STR45 GTE18 WRE28 MAT32 MAT24 

12:15 – 13:00 น. พัก 45 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE MAT SGI Highlight 

13:00 – 13:15 น. CEM-INV3 TRL-INV3 STR-INV3 GTE20 WRE-INV3 MAT-INV3 SGI-INV1 SYS 

13:15 – 13:30 น. CEM03 TRL42 STR04 GTE26 WRE31 MAT01 SGI19 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

13:30 – 13:45 น. CEM05 TRL40 STR10 GTE28 WRE35 MAT05 SGI18 

13:45 – 14:00 น. CEM21 TRL37 STR32 GTE37 WRE04 MAT28 SGI16 

14:00 – 14:15 น. CEM28 TRL36 STR33 GTE38 WRE05 MAT30 SGI12 

14:15 – 14:30 น. CEM34 TRL16 STR34 GTE40  MAT31 SGI08 

14:30 – 14:45 น. พัก 15 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE MAT SGI Highlight 

14:45 – 15:00 น. CEM-INV4 TRL09 STR-INV4 GTE-INV3 WRE-INV4 MAT-INV4 SGI-INV2 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

15:00 – 15:15 น. CEM01 TRL46 STR19 GTE16 WRE12 MAT15 SGI07 

15:15 – 15:30 น. CEM04 TRL45 STR27 GTE23 WRE16 MAT16 SGI21 

15:30 – 15:45 น. CEM08 TRL38 STR35 GTE36 WRE07 MAT17 SGI04 

15:45 – 16:00 น. CEM09 TRL28 STR39 GTE46 WRE15 MAT19 SGI02 

16:00 – 16:15 น. CEM23 TRL25 STR40 GTE50 WRE19 MAT21 SGI17 

16:15 – 16:30 น. CEM35 TRL27 STR46 GTE48 WRE32 MAT29 SGI03 
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วันศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563   

หอ้งประชมุออนไลน ์

หอ้งที ่1 
บางแสน 

หอ้งที ่2 

ศรรีาชา 
หอ้งที ่3 

แหลมฉบงั 
หอ้งที ่4 

พทัยา 
หอ้งที ่5 

สัตหบี 

หอ้งที ่6 

อูต่ะเภา 
หอ้งที ่7 

มาบตาพดุ 

หอ้งที ่8 

จนัทบูร 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE MAT STR / MAT Highlight 

9:15 – 9:30 น. CEM-INV5 TRL-INV4 STR05 GTE03 WRE-INV5 MAT-INV5 STR44 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

9:30 – 9:45 น. CEM02 TRL26 STR11 GTE04 WRE03 MAT02 STR31 

9:45 – 10:00 น. CEM06 TRL19 STR12 GTE05 WRE08 MAT08 STR01 

10:00 – 10:15 น. CEM10 TRL08 STR15 GTE22 WRE13 MAT10 MAT18 

10:15 – 10:30 น. CEM16 TRL07 STR24 GTE32 WRE14 MAT14 MAT27 

10:30 – 10:45 น. พัก 15 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE SGI ENV Highlight 

10:45 – 11:00 น. CEM17 TRL-INV5 STR-INV5 GTE-INV4 WRE-INV6 SGI23 ENV-INV2 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

11:00 – 11:15 น. CEM27 TRL44 STR07 GTE10 WRE17 SGI09 ENV04 

11:15 – 11:30 น. CEM32 TRL33 STR13 GTE15 WRE20 SGI22 ENV05 

11:30 – 11:45 น. CEM33 TRL48 STR14 GTE39 WRE34 SGI05 ENV06 

11:45 – 12:00 น. CEM43 TRL49 STR17 GTE43 WRE18 SGI20 ENV07 

12:00 – 12:15 น. CEM44 TRL32 STR25 GTE49 WRE22 SGI13 ENV08 

12:15 – 13:00 น. พัก 45 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE WRE SGI TRL Highlight 

13:00 – 13:15 น. CEM13 TRL-INV6 STR26-INV6 GTE06 WRE23 SGI01 TRL18 

ถ่ายทอด 

สดสลับ
ระหว่างห้อง

ประชุม 

13:15 – 13:30 น. CEM24 TRL43 STR09 GTE12 WRE24 SGI14 TRL15 

13:30 – 13:45 น. CEM25 TRL35 STR18 GTE19 WRE36 SGI15 TRL14 

13:45 – 14:00 น. CEM30 TRL13 STR28 GTE31 WRE21 SGI11 TRL11 

14:00 – 14:15 น. CEM11 TRL21 STR42 GTE33 WRE26 SGI10 TRL10 

14:15 – 14:30 น. CEM37 TRL47 STR48 GTE51 WRE30 SGI06 TRL22 

14:30 – 14:45 น. พัก 15 นาที 

เวลา / สาขา CEM TRL STR GTE GTE INF CEE Highlight 

14:45 – 15:00 น. CEM31 TRL39 STR02 GTE47 GTE-INV5 INF01 CEE01 

ถ่ายทอด 

สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม 

15:00 – 15:15 น. CEM38 TRL20 STR16 GTE21 GTE02 INF02 CEE02 

15:15 – 15:30 น. CEM40 TRL05 STR21 GTE24 GTE09 INF03 CEE03 

15:30 – 15:45 น. CEM42 TRL23 STR22 GTE25 GTE11 INF04 CEE04 

15:45 – 16:00 น. CEM22 TRL04 STR23 GTE27 GTE14 INF05 CEE05 

16:00 – 16:15 น. CEM39 TRL02 STR29 GTE30 GTE29 INF06 CEE06 

16:15 – 16:30 น. CEM36 TRL24 STR30 GTE45 GTE44  CEE07 

หมายเหตุ:  1. กรุณาตรวจสอบรหัสบทความไดใ้นตารางรายชื่อบทความ 

  2. INV หมายถึง การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Invited speaker) 

  3. ห้องจันทบูร เป็นช่อง Youtube ที่ถา่ยทอดสดสลับระหว่างชอ่ง Youtube ของห้องประชุมห้องที่ 1 – 7 

  4. SYS เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมการบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

 

รหสับทความ หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

CEM-INV1 Innovation technology for improving 

the management of infrastructure 

projects 

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

CEM-INV2 การตรวจวัดพฤติกรรมการตอบสนองของ
โครงสร้างถนนลาดยาง 

รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

CEM-INV3 การบริหารโครงการทา่เรือน้ำลึกแหลมฉบัง 
Thailand First Deep Sea Port 

ดร.ประสงค์ ธาราไชย 

 

ประธานกรรมการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิง่ 
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 

CEM-INV4 ทิศทางของตลาดดิจิตัลกับอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง 
 

ไผท ผดงุถิ่น CEO,BUILK ONE GROUP 

Co.,Ltd. 

CEM-INV5 Project Management Process 

Digitalization 

ธีรวรรตน์ ตังประพฤทธ์ิกุล Assistant Vice President, 

DTGO Corporation Co., 

Ltd. 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจกิสตกิส์ (TRL) 

 

รหสับทความ หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

TRL-INV1 นวัตกรรม เมือง และความย่ังยืน รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั และ 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 
 

TRL-INV2 การวิเคราะหส์ภาพจราจรโดยใช้ข้อมูลออนไลน์ รศ.ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย School of Civil 

Engineering and 

Technology,  

Sirindhorn International 

Institute of Technology  

 

TRL-INV3 Smart Mobility กับการเตรียมความพร้อมใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.สรวิศ นฤปติ ิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

TRL-INV4 ปัญหาการเดินทางเช่ือมต่อรถไฟฟา้ด้วย
จักรยาน 

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
 

TRL-INV5 The Future of Shared Mobility after 

COVID-19 

ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

TRL-INV6 การออกแบบพื้นทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟศาลายา ดร.ศิรดล ศิริธร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบขนส่ง
ทางราง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

 

รหสับทความ หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

STR-INV1 สถานการณ์กฎกระทรวงและมาตรฐาน งาน
อาคารในประเทศไทย 

รศ.เอนก ศิริพานชิกร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
 

STR-INV2 Seismic Strengthening of Soft-Story RC 

Moment Frames 

รศ.ดร.สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
 

STR-INV3 Structural Performance Upgrade of 

Buildings using Viscous Wall Dampers - 

A Case Study of 41-Story Condominium 

รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

STR-INV4 Un-conventional Construction ดร.วิสิทธ์ิ อุตศิยพงศา บริษัท วิสทิธ์ิ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนส์ จำกัด 

 

STR-INV5 Indentation Problems under Surface 

Stress Effects 

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทรฒ์ิไชย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

STR-INV6 ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเสน้ทางสถิตศาสตร์และ
การสั่นอิสระของโครงสรา้งเปลือกบางครึ่งใบ 
รูปทรงหว่งยางรับแรงดัน 

ผศ.ดร.วีรพนัธ์ เจียมมีปรีชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

 

รหสับทความ หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

GTE-INV1 การเร่งระบายน้ำออกจากดินเหนียวอ่อน From 

surcharge loading to Vaccum PVD 

ศ.ดร.พานชิ วุฒิพฤกษ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

GTE-INV2 การเพิ่มศักยภาพของผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต
ด้วยการเสริมเส้นใยไฟเบอร ์

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

GTE-INV3 การใช้พชืร่วมกับวิธีกลสำหรับป้องกันภัยดิน
ถล่ม : ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่ใน
ประเทศไทย 

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

GTE-INV4 ผลกระทบและปฏิสัมพทัธ์ระหว่างการก่อสร้าง
ใหม่ต่อโครงสรา้งใต้ดินที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เมือง 

รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
 

GTE-INV5 นวัตกรรมเสาเข็มพลังงานเพื่ออาคารประหยัด
พลังงาน 

รศ.ดร.อภินิติ โชติสงักาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

MAT-INV1 Corrosion-induced cover cracking in 

reinforced concrete 

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

MAT-INV2 Potential of Off-Spec Fly Ash for Use in 

Concrete" or in Thai 

ศ.ดร.สมนึก ตัง้เติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิ
รินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสติ 

 

MAT-INV3 Structural design of ground-supported 

fiber reinforced concrete slabs 

รศ.ดร.วิทติ ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

MAT-INV4 Potential aggregate problem for 

construction 

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

MAT-INV5 Multilayer Bulletproof Panel made of 

FRC with Rubber Sheet Insertaion 

Subjected to .44 Caliber Bullet 

ศ.ดร.ปิติ สคุนธสุขกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(SGI) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

SGI-INV1 การประยุกตใ์ช้สถานฐีาน GNSS แบบถาวรใน
การหาปริมาณไอน้ำในชัน้บรรยากาศเพื่อเป็น
ทางเลือกในการระบุวันเข้าสู่ฤดูมรสมุสำหรับ
ประเทศไทย 

 

ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน ์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

SGI-INV2 การประมาณค่าความจุอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์โดย
ใช้ภาพถา่ยดาวเทียม (Ubolratana reservoir 

capacity estimation by using satellite 

images) 

ผศ.ดร. ศวิา แก้วปล่ัง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มและพลงังาน (ENV) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

ENV-INV1 เทคโนโลยี Integrated Fixed Film 

Activated Sludge (IFAS) เพื่อการปรับปรุง
และยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียทางชวีภาพ 

 

รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ENV-INV2 From Environmental Engineering to 

Sustainable Engineering Technology in 

A Next Mega Trend: Are You Ready? 

ศ.ดร.พวงรตัน์ ขจิตวิชยานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การบรรยายรบัเชิญ 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้การบรรยาย ผูบ้รรยายรบัเชญิ สถาบนั / องคก์ร 
 

WRE-INV1 การปรบัตัวในการจัดการทรัพยากรน้ำไทย ศ.ดร.สุวฒันา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

WRE-INV2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
อย่างยืดหยุ่น 

ศ.ดร.อนงค์ฤทธ์ิ เเข็งเเรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และ
นวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

WRE-INV3 เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ดร.สุทศัน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) 
 

WRE-INV4 Geomorphology-Based Runoff Modeling 

for Integrated Basin Management 

Prof. Dr. Kwan Tun Lee Department of River and 

Harbor Engineering, 

National Taiwan Ocean 

University, Taiwan 

 

WRE-INV5 สมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

WRE-INV6 โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกกับ
งานวิจัย/พัฒนา และการพัฒนาวิชาชีพ (จาก
กรณีการวางแผนพัฒนาทรพัยากรน้ำ) 

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสปุรียารัตน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. CEM-INV1 Innovation technology for improving the 

management of infrastructure projects 

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ 

2 9:15 – 9:30 น. CEM19 เศษวัสดปุระเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนกังาน ธนพล พฤกษ์สุนทร,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
3 9:30 – 9:45 น. CEM20 การศึกษาปริมาณเศษวัสดแุละการปรับปรุงผลิตภาพของ

กระบวนการผลิตชิ้นสว่นบา้นสำเร็จรูป 2 ชั้น ด้วยวิธีการ
ประเมินแบบราย 5 นาท ี

สุภาณีย์ พิริยะสุรวงศ์,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 

4 9:45 – 10:00 น. CEM26 ศึกษาการจัดการของเสียในสถานทีก่่อสร้างอย่างย่ังยืน วิมลมาศ บุญย่ังยืน,  

ชลลดา เลาะฟอ 

5 10:00 – 10:15 น. CEM29 การบริหารวัสดคุงคลังในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ชนกานต์ ภิญโญภูมิมิ
นทร,์ ดำรงศักดิ์ รินชุมภู,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท ์

6 10:15 – 10:30 น. CEM41 การศึกษาปัจจัยการเลือกซ้ือบา้นจัดสรรของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

สรวัสส์ บญุหยง,  

พนัชกร อาจสด 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสปุรียารัตน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. CEM-INV2 การตรวจวัดพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสรา้ง

ถนนลาดยาง 
รศ.ดร.ศุภวุฒิ 
มาลัยกฤษณะชลี 

2 11:00 – 11:15 น. CEM07 สาเหตุความล่าชา้ของงานราชการและแนวทางการแกป้ัญหา พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
3 11:15 – 11:30 น. CEM12 การวิเคราะหค์วามล่าช้าของการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคาร

ชุดที่พักอาศัยรวมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ศุภกร ชนะ,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

4 11:30 – 11:45 น. CEM14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าชา้ของงานก่อสรา้ง: 
กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟา้สายสชีมพู (แคราย-มีนบุรี)  

ชายรอง กิมเฮียะ,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

5 11:45 – 12:00 น. CEM18 สาเหตุความล่าชา้ในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของ
สถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ทรงยศ หวันสมาน,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
6 12:00 – 12:15 น. CEM15 กระบวนการพัฒนาองค์กรของบริษัทรับสรา้งบา้นโดยใช้

แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ 

วรนันท์ อ่ิมโอษฐ์,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

 

  

39



การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต ์

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. CEM-INV3 การบริหารโครงการทา่เรือน้ำลึกแหลมฉบัง Thailand First 

Deep Sea Port 

ดร.ประสงค์ ธาราไชย 

 

2 13:15 – 13:30 น. CEM03 กรณีศึกษาต้นทุนคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมใน
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 

พิจาริน เอ่งฉ้วน,  

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ 

3 13:30 – 13:45 น. CEM05 การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางาน
ก่อสร้างทาง 

ธนิดา บดีพงศ์,  

วชรภูมิ เบญจโอฬาร 

4 13:45 – 14:00 น. CEM21 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของคา่ก่อสรา้งเกินงบประมาณจาก
การเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอ่สร้าง ของบ้านเดี่ยวสองชั้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปาณัสม์ ล้ิมพัสถาน,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

5 14:00 – 14:15 น. CEM28 การศึกษาอุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการ
ก่อสร้าง 

วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล 

 

6 14:15 – 14:30 น. CEM34 การพฒันาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาใน
การอพยพหนไีฟ 

ณชาภทร แสงจันทร์,  

ดารารัตน์ พันชะนะ,  

เพชร์รัตน์ ล้ิมสุปรียารัตน ์
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. CEM-INV4 ทิศทางของตลาดดิจิตัลกับอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ไผท ผดงุถิ่น 

2 15:00 – 15:15 น. CEM01 สาเหตุของงานบกพร่องในงานกอ่สรา้ง ต้นทุนในการแก้ไข 
และแนวทางป้องกนัการเกิดซ้ำ : กรณีศึกษางานก่อสรา้ง
โรงแรม 1 แหง่ 

เจริญทรัพย์ งอยจันทร์ศรี,  

พิชญ์ สุธีรวรรธนา 

3 15:15 – 15:30 น. CEM04 การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงาน
ก่อสร้างแบบ PERT โดยกลุ่มตัวอย่างบริษัทสมาชิกสามัญ
ของสมาคมธุรกิจรับสรา้งบ้าน 

นครินทร์ ซ่ิวนสั,  

วชรภูมิ เบญจโอฬาร 

4 15:30 – 15:45 น. CEM08 การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานก่อสรา้งโดยใช้ 
ธุรกิจอัจฉริยะในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงาน 

กิตติพงศ์ เชื้ออ้วน,  

เบญญา สุนทรานนท์,  

สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

5 15:45 – 16:00 น. CEM09 การคัดเลือกแนวทางการแกป้ัญหาการจัดการ
สาธารณูปโภคสำหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรพัย์ 
ขนาดเล็กของโครงการ เทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่ 

จิตราภรณ์ วุฒกิารณ์,  

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,  

สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

6 16:00 – 16:15 น. CEM23 การกำหนดเพื่อเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ฐิติวฒัน์ ตรีวงศ์,  

ถิรรัตน์ นาคาคง,  

กนกวรรณ ไชยนุรักษ์,  

จำรูญ หฤทัยพันธ์ 

7 16:15 – 16:30 น. CEM35 ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วรรณวรางค์ รัตนานคิม,  

สยาม ย้ิมศิร ิ
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วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส ์(TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ ์มีสิทธิ ์
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. TRL-INV1 นวัตกรรม เมือง และความย่ังยืน รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา 
2 9:15 – 9:30 น. TRL17 แบบจำลองเชิงพฤตกิรรมการใช้คารแ์ชริ่ง: กรณีศึกษา

ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจา้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

วีรชัย โสธนนันทนฺ,  

พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 

3 9:30 – 9:45 น. TRL41 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาและ
ความสบายเชิงความร้อน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ทางเดินเทา้สีเขียว 

ณัฐดนัย สุวรรณมณี,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, 
นพดล กรประเสริฐ,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

4 9:45 – 10:00 น. TRL03 การพฒันาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

อิชย์ ศิริประเสรฐิ,  

ไกวัลย์ โรจนานุกูล 

5 10:00 – 10:15 น. TRL34 Analysis of Impact of Introduction of Bus Rapid 

Transit on Land Price in Developing City – Case 

Study of Managua city, Republic of Nicaragua 

LISAKO KUGII,  

Atsushi Fukuda,  

Noriyasu Tsumita,  

Hiroki Kikuchi 

6 10:15 – 10:30 น. TRL06 การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้า
อาคารทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่าง
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกตใิหม่ 

มาริษา คีรีมาศทอง,  

ปรีดา พิชยาพันธ์,  

นพดล กรประเสริฐ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2- ศรรีาชา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พริิยะวัฒน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. TRL-INV2 การวิเคราะหส์ภาพจราจรโดยใช้ข้อมูลออนไลน์ รศ.ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูล

ชัย 

2 11:00 – 11:15 น. TRL01 การประเมินมูลค่าเวลาในการขนส่งสนิค้าเกษตร ณัฐปคัลภ์ อินสมตวั,  

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน ์

3 11:15 – 11:30 น. TRL12 การประเมินผลการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษ
ฉลองรัช 

เบญจวรรณ องอาจ,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
4 11:30 – 11:45 น. TRL31 การศึกษาค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะหา่งของเวลา

ระหว่างรถยนตอ่ิ์มตัวบริเวณทางแยกสัญญาณไฟที่มีและไม่
มีการติดตัง้อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสญัญาณไฟ 

พรเทพ พวงประโคน,  

พงศกร ปัญญา,  

แนววิทย์ บุญทา,  

ซุกรอน เซ็งสาเมาะ 
5 11:45 – 12:00 น. TRL30 การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการ

เดินทางของทางพิเศษ 

ปิยพงษ์ จันทโชต,ิ  

วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์,  

กิตติคุณ รอดสกุล,  

ปณิก โพธิสาวัง,  

พรณรงค์ เล่ือนเพ็ชร,  

ธนานี ไต่เมฆ, 

รวิพันธ์ุ เด็ดแก้ว 

6 12:00 – 12:15 น. TRL29 การประยุกตโ์ครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับความสัมพันธ์
ของโครงข่ายถนนโดยรอบในการทำนายเวลาเดินทางบน
ถนนในเขตเมือง 

พรเทพ พวงประโคน,  

สรวิศ นฤปิต ิ
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ ์มีสิทธิ ์
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. TRL-INV3 Smart Mobility กับการเตรียมความพร้อมในประเทศไทย รศ.ดร.สรวิศ นฤปติ ิ

2 13:15 – 13:30 น. TRL42 การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เดินทาง ในพืน้ทีศ่ึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา 

พงษ์พิษณุ นาคคำ,  

กิตติชัย ธนทรัพย์สิน 

 

3 13:30 – 13:45 น. TRL40 ความพงึพอใจในระบบเดินทางแบง่ปนักันใช้ของนสิิตในเขต
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แซนด้า วิน,  

สรวิศ นฤปิติ,  

พงษ์ศกัดิ์ บัณฑิตสกุลชัย 

4 13:45 – 14:00 น. TRL37 การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเทา้บริเวณทางข้ามที่มี
สัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่ 

ธนา น้อยเรือน,  

พรภวิษย์ ตาจุมปา,  

ภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ 

5 14:00 – 14:15 น. TRL36 การวิเคราะหค์วามหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่
อาศัย 

ธวัชชัย คงสุวรรณ์,  

วราเมศวร์ วิเชียรแสน 

6 14:15 – 14:30 น. TRL16 การวิเคราะหป์ัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการ
ด้านราคาการใชถ้นนในพื้นที่เมืองเชยีงใหม่ 

ปกรณ์ จินายะ,  

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,  

สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน ์
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ ์มีสิทธิ ์
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. TRL09 ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน ณัฐสัญญ์ ปัญญาวิสุทธิชัย, 

เกษม ชูจารุกุล 

2 15:00 – 15:15 น. TRL46 การวิเคราะหท์างสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทาง
ถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท 

ขจรศักดิ์ เจิมประไพ,  

สันติภาพ ศิริยงศ์,  

ศาศวัต ภูริภัสสรกุล 

3 15:15 – 15:30 น. TRL45 การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถ
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตศาลายา 

สิริศักดิ์ ย้ิมย่อง,  

ณรงค์ กุหลาบ 

4 15:30 – 15:45 น. TRL38 การพฒันาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
สำหรับรถจกัรยานยนต ์

ภูทริยา มีอุสาห์,  

บุญพล มีไชโย, ท 

วีศักดิ์ แตะกระโทก 

5 15:45 – 16:00 น. TRL28 เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรง
กระแทกจากการชนบนทางยกระดับ 

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย,  

วิทวงศ์ กาญจนชมภู 

6 16:00 – 16:15 น. TRL25 การประเมินความปลอดภัยทางถนน และระดับดาวตาม
มาตรฐาน iRAP สำหรับโรงเรียนเสีย่งในกรุงเทพมหานคร 
 

เกษม ชูจารุกุล, เกริกฤทธ์ิ 
ศรีรุ่งวิกรัย, พิณทิพย์ ศิระ
อำพร 

7 16:15 – 16:30 น. TRL27 การวิเคราะห์อุบัติเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท
สองช่องจราจร 

เกษศิรินทร์ บญุตัน,  

นพดล กรประเสริฐ,  

ปฏพิัทธ์ กัณหา 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. STR-INV1 สถานการณ์กฎกระทรวงและมาตรฐาน งานอาคารใน

ประเทศไทย 

รศ.เอนก ศิริพานชิกร 

2 9:15 – 9:30 น. STR06 การศึกษาคุณสมบตัิของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ที่มี
ส่วนอโลหะจากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าเป็น
ส่วนผสม 

กาญจนาวรรณ์ ปัญญาวีร์, 
สุพพัต ควรพงษากุล,  

เปรมฤดี กาญจนปิยะ 
3 9:30 – 9:45 น. STR08 การพฒันาคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะทีไ่ด้จาก

กระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

กชกร ศรีวัฒนกุล, 

สุพพัต ควรพงษากุล,  

เปรมฤดี กาญจนปิยะ,  

จักรพันธ์ เทือกตะ๊ 
4 9:45 – 10:00 น. STR38 การศึกษาคุณสมบตัิของคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสม

มวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้ำ 
คณุตม์ สมบูรณ์ปญัญา,  

ภูษิต บุญยฤทธ์ิ,  

วงศกร สิมมา,  

ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ 
5 10:00 – 10:15 น. STR41 การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ตา้ร์เกรา้ท์รอยต่อผิวทาง

คอนกรีตสำเร็จรูป 

ตะวัน เพชรอาวุธ,  

จตุพล ตั้งปกาศิต 

6 10:15 – 10:30 น. STR43 การสำรวจอัตราการเกิดคารบ์อเนชันของโครงสรา้ง
สะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุร ี

สุพจน์ ธรรมนิทา,  

ปิตศิานต์ กร้ำมาตร 
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หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. STR47-INV2 Seismic Strengthening of Soft-Story RC Moment 

Frames 

รศ.ดร.สุทศัน์ ลีลา
ทวีวัฒน ์

2 11:00 – 11:15 น. STR03 การประมาณค่าตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับจากวิธีประวัติเวลา 

ปิติ ประทุมขำ,  

ชินพัฒน์ บวัชาติ,  

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,  

นเรเมต ตันติสุขุมาล,  

Mitsuhiro Miyamoto,  

Manabu Matsushima 

3 11:15 – 11:30 น. STR20 ค่าสัมประสิทธ์ิผลตอบสนองแรงแผน่ดินไหวในทุกอำเภอ
ของอาคารโครงสร้างเหล็กรปูพรรณ ตามมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง (มยผ.1301/1302-61) 

สิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์,  

สรกานต์ ศรีตองอ่อน 

4 11:30 – 11:45 น. STR36 Effect of Ground Motion Horizontal Definition in 

Seismic Analysis and RC Moment Frame 

Structures in Mandalay Region 

Khine Mon Myint,  

Teraphan 

Ornthammarath 

5 11:45 – 12:00 น. STR37 Effect of Scaling Factor in Ground Motion 

Selection of Seismic Analysis and Design of RC 

Moment Frame Structures 

Thiri Thaw,  

Teraphan 

Ornthammarath 

6 12:00 – 12:15 น. STR45 การตา้นทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ปราศจากความเหนียว 

อมรชัย ใจยงค์,  

ชานนท์ กวางเจริญ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. STR-INV3 Structural Performance Upgrade of 

Buildings using Viscous Wall 

Dampers - A Case Study of 41-Story 

Condominium 

รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว 

2 13:15 – 13:30 น. STR04 ผลตอบสนองต่อแรงลมของอาคารหน้าตัด
รูปวงกลมและวิธีการลดผลตอบสนองโดย
ใช้มวลหน่วงปรับคา่และมวลน้ำหน่วงปรับค่า 

พัฒนศ์ิริ ใจกา้วหนา้, วิโรจน์ บญุญ
ภิญโญ 

 

3 13:30 – 13:45 น. STR10 เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติและวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์สำหรับป้อมก่ออิฐโบราณของ
ไทย: กรณีศึกษาป้อมมหากาฬ 

กันตภณ จินทราคำ, พีรสทิธ์ิ มหา
สุวรรณชัย, ก้องภพ วัชรเสวี,  

ชัยณรงค์ อธิสกุล, พรเกษม จง
ประดิษฐ์,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์

4 13:45 – 14:00 น. STR32 ศึกษาคา่ตัวประกอบปรับผลการตอบสนอง
ที่เหมาะสมสำหรับหอถังสงู ที่รองรบัด้วย
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอก
กลวงในประเทศไทย 

ธนากร ใจปิติ, ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์,  

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน ์

5 14:00 – 14:15 น. STR33 ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวัสดุ
ก่อของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร 
มราชวรวิหาร 

ศิวนนท์ ต้นเกตุ, พีรสทิธ์ิ มหาสุวรรณ
ชัย, ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์, ชนาธิป บิน
ซาอิส, สุรพศั นิธิปฏิคม, สุวจัน์ชัย 
แก้วมาคูณ, ชัยณรงค์ อธิสกุล, วีร
ชาติ ตั้งจิรภัทร, สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

6 14:15 – 14:30 น. STR34 กำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวสัดุจีโอโพลี
เมอร์ หรือคอนกรีตและเหล็กเสริม 

ตะวัน หงษ์อุบล, อรุษ เพชรเชิดชู 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. STR-INV4 Un-conventional Construction ดร.วิสิทธ์ิ อุตศิยพงศา 
2 15:00 – 15:15 น. STR19 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองกำลังรับแรงเฉอืนของ

กำแพงเตี้ยคอนกรตีเสริมเหล็ก ภายใต้แรงแผน่ดินไหว 

วีระพงษ์ ชมชายผล,  

ปนัสย์ชัย เชษฐ์โชตศิักดิ์,  

จารึก ถีระวงษ ์

3 15:15 – 15:30 น. STR27 พฤติกรรมโครงสรา้งจุดต่อพื้น-เสาเสริมหมุดเหล็กภายใต้
แรงด้านขา้งแบบวัฏจักร 

ธนกร ขุนฤทธิ,์  

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,  

ณัฐวุฒิ ธนศรสีถติย์,  

อดิศร โอวาทศิริวงศ์,  

อํานาจ คําพานิช 

4 15:30 – 15:45 น. STR35 การเสริมกำลังโครงสร้างพื้นคอนกรตีเสริมเหล็กด้วยวิธีอัด
แรงภายนอก 

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,  

อดิศร โอวาทศิริวงศ์,  

อํานาจ คําพานิช,  

ณัฐวุฒิ ธนศรสีถติ 

5 15:45 – 16:00 น. STR39 ผลกระทบของช่องเปิดต่อพฤติกรรมเชิงโครงสรา้งของโครง
ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อ 

จรัญ ศรีชัย,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์

6 16:00 – 16:15 น. STR40 กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง 

ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

7 16:15 – 16:30 น. STR46 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสาย
รัดเหล็กแบบใหแ้รง 

อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน,  

สายันต์ ศิริมนตรี,  

ชนะชัย ทองโฉม 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉตัรตันใจ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. GTE-INV1 การเร่งระบายน้ำออกจากดินเหนียวอ่อน From surcharge 

loading to Vaccum PVD 

ศ.ดร.พานชิ วุฒิพฤกษ ์

2 9:15 – 9:30 น. GTE17 การปรบัปรงุคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วย
ปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล จาก
โรงงานผลิตกระดาษ 

วฤธ รัตนรุ่งโรจน์,  

ศุภกิจ นนทนานันท์,  

อัครชัย เรืองแสงทอง 
3 9:30 – 9:45 น. GTE34 สมรรถนะของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยภายใตก้ารอัดตัว

คายน้ำ 
สุวิจักขณ์ วิรัตน,์  

พิทยา แจ่มสว่าง 
4 9:45 – 10:00 น. GTE35 การวิเคราะหก์ำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถกู

ปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method 

ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ, 

ปิยวัฒน์ เงินบำรุง,  

สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ ์

5 10:00 – 10:15 น. GTE41 กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมจีโอโพลิ
เมอร์จากเถ้าชานอ้อย 

วีรวัฒน์ ดีสวัสดิ,์  

ชยกฤต เพชรช่วย,  

เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒันพงศ์,  

จักษดา ธำรงวฒุ ิ

6 10:15 – 10:30 น. GTE42 อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดและปริมาณซีเมนต์ต่อ
กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์ 

สุทธิพงศ์ คำดี,  

สุริยะ ทองมุณี,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉตัรตันใจ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. GTE-INV2 การเพิ่มศักยภาพของผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตดว้ยการ

เสริมเส้นใยไฟเบอร ์
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 

2 11:00 – 11:15 น. GTE07 ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสงูสุดและระยะหา่งระหว่างชั้น
ของตาขา่ยเสริมกำลังแบบสองทศิทางที่มีต่อกำลังอัดและการ
เสียรูปของทรายเสริมกำลัง 

อรอนง สุมะนสัชัย,  

วรัช ก้องกิจกุล 

3 11:15 – 11:30 น. GTE08 คุณสมบัตทิางวศิวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและ
ดินซีเมนต์ผสมยางสไตรนีอะคริลิค 

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว,  

กรกฎ นุสิทธ์ิ,  

ทวีศกัดิ์ แตะกระโทก,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

4 11:30 – 11:45 น. GTE13 คุณสมบัติของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาสำหรบัวัสดุ
งานทาง 

อรฑิฌา จันทร์สงิห์,  

วีรยา ฉิมอ้อย 

5 11:45 – 12:00 น. GTE01 การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้ำสำหรับดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ 

สินาด โกศลานนัท์,  

ชัยศาสตร์ สกุลศกัดิ์ศรี,  

อลงกต ไชยอุปละ 
6 12:00 – 12:15 น. GTE18 การปรบัปรงุคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุ

ผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ 
กัญจน์ สลีวงศ์,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  

กรกฎ นุสิทธ์ิ 
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หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.พูลพงศ์ พงษ์วิทยภานุ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. GTE20 อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักใน

แนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ 

คเชนทร์ จักรแ์ก้ว,  

สุริยะ ทองมุณี,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  

จักรพันธ์ ธงทอง 
2 13:15 – 13:30 น. GTE26 อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกำลังการรับแรงแบก

ทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร 
จักรพันธ์ ธงทอง,  

สุริยะ ทองมุณี,  

คเชนทร์ จักรแ์ก้ว 

3 13:30 – 13:45 น. GTE28 อิทธิพลของแรงกระทำด้านข้างแบบวัฏจักรตอ่คา่สตฟิเนสข
องดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยวจำลอง 

พงศ์ภัค สืบถวิลกุล,  

วรัช ก้องกิจกุล,  

พงศธร กระจ่างผล 

4 13:45 – 14:00 น. GTE37 การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate 

Bearing Test และ Dynamic Penetration Test 

ชนิดา ใสสุขสอาด,  

ศิวาเวช อบมา,  

อัคคพฒัน์ สวา่งสุรีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 

5 14:00 – 14:15 น. GTE38 ความแม่นยำของกำลังรบัน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ
คำนวณ 

ทินกร ทานา,  

สยาม ย้ิมศิร ิ
6 14:15 – 14:30 น. GTE40 การเปรียบเทียบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ

คำนวณด้วยวิธีสถิตศาสตร์ และจากผลการทดสอบแบบ
พลศาสตร์สำหรับชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สิทธิภัสร์ เอ้ืออภิวัชร์,  

เรืองวิทย์ โชติวิทยา
ธานินทร,์  

นิพันธ์ แสงศร ี
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วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.พูลพงศ์ พงษ์วิทยภานุ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. GTE-INV3 การใช้พชืร่วมกับวิธีกลสำหรับป้องกันภัยดินถล่ม : 

ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย 

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอ
สรวง 

2 15:00 – 15:15 น. GTE16 อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหิน
ทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด 

นวัต ปรีชาศิลป์,  

บารเมศ วรรธนะภูติ,  

อภินิติ โชติสังกาศ 

3 15:15 – 15:30 น. GTE23 วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่
เป็นดินไม่เชื่อมแน่น 

ณัฐฐา ไชโสกเชือก,  

สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ์,  

ชิโนรส ทองธรรมชาต ิ

4 15:30 – 15:45 น. GTE36 Standup time estimation of undercut moist sand 

slope using numerical simulation 

Laddawon Dul, 

Cheowchan 

Leelasukseree 

5 15:45 – 16:00 น. GTE46 การปรบัปรงุเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม 
กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – 
ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรัชญา แสนแปง,  

พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ,  

ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,  

สุริยาวุธ ประอ้าย 

6 16:00 – 16:15 น. GTE50 อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของ
เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน 

มนชล ศรีชัยกูล,  

วีรยา ฉิมอ้อย 

7 16:15 – 16:30 น. GTE48 แบบจำลองความสัมพันธ์สำหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัส
ระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ 

เอกรินทร์ สุดใจ,  

สุริยาวุธ ประอ้าย,  

นิพันธ์ อินสุข,  

ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,  

ธีระวัชร เกี๋ยงคำ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ศรสีุนี วุฒิวงศ์โยธิน 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. WRE-INV1 การปรบัตัวในการจัดการทรัพยากรน้ำไทย ศ.ดร.สุวฒันา จิตตลดากร 
2 9:15 – 9:30 น. WRE01 ความพงึพอใจของเกษตรกรผู้ใชน้้ำในเขตชลประทาน 

กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทา่โบสถ์ จังหวัด
ชัยนาท 

ปรมะ สิงหช์ัย,  

ชวเลข วณิชเวทิน, 

พิพัฒน์ สอนวงษ ์

3 9:30 – 9:45 น. WRE02 การศึกษาดา้นแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำทว่ม
ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์ 

ชนะศกัดิ์ แสงสกุล,  

รณกร สนธิแก้ว, 

สนิท วงษา 
4 9:45 – 10:00 น. WRE25 การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพืน้ที่

เกษตรกรรมโดยการใช้ปจัจัยทีจั่บตอ้งได้และจับตอ้งไม่ได้ 
สาโรจน์ โพธ์ิเกษม, 

สมฤทัย ทะสดวก 

5 10:00 – 10:15 น. WRE06 การใช้ภาพถา่ยดาวเทียมแสงสวา่งในเวลากลางคืน
คาดการณ์การใช้น้ำประปาของประเทศไทย 

เจษฎายุทธ ไกรนรา 

6 10:15 – 10:30 น. WRE09 การประเมินความต้องการใช้น้ำกลุ่มที่พักอาศัยในพื้นที่
รับผิดชอบของการประปานครหลวงแบบรายพื้นที่ 

สขิลา ลีลาชัย, 

สิตางศุ์ พิลัยหล้า 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ธรรมนูญ รศัมีมาสเมือง 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. WRE-INV2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

อย่างยืดหยุ่น 

ศ.ดร.อนงค์ฤทธ์ิ เเข็งเเรง 

2 11:00 – 11:15 น. WRE10 การจำลองระบบล้างเส้นท่อผ่านหัวดบัเพลิง ในพื้นที่
เฝ้าระวัง สำนกังานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ การ
ประปานครหลวง 

สกุณี พัฒนโภครัตนา,  

สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 

อดิชัย พรพรหมินทร ์
3 11:15 – 11:30 น. WRE29 ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับระบบจ่ายนำ้ประปา บุศรินทร์ ไชยเสน, นิสภัสร์ วงศ์

พัฒน์, เหมภัทร ชาติวัฒนานนท์,  

อธี อัมพรายน์, ปารฉิัตร ปั้นทอง,  

กมล วิศาลสวสัดิ์, จิรเมธ ช้างค
ล่อม, อดิชัย พรพรหมินทร์, 
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 

4 11:30 – 11:45 น. WRE11 การติดตามและวิเคราะหค์วามเค็มรุกตัวด้วยระบบ
คาดการณ์ความเค็มรุกตวัในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วง
พายุโซนร้อนปาปึก 2562 

ธีรพล เจริญสุข,  

คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์,  

วาทิน ธนาธารพร, 

ปิยมาลย์ ศรีสมพร 
5 11:45 – 12:00 น. WRE27 การกำหนดระยะถอยร่นชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษา: 

หาดชลาทศัน์ จังหวัดสงขลา 
ขวัญชนก คุณกิตติ, 
สมปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 

6 12:00 – 12:15 น. WRE28 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังบริเวณแหลมงู 
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

สุวัชร์ บัวแย้ม,  

เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช,  

ลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย, 

เยาวลักษณ์ จรัสเอ่ียม 
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วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. WRE-INV3 เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ดร.สุทศัน์ วีสกุล 

2 13:15 – 13:30 น. WRE31 Investigation of Shoreline Change in Phan Thiet 

Bay, Binh Thuan, Vietnam 

Thi Phuoc Hoai Pham, 

Anurak Sriariyawat 

3 13:30 – 13:45 น. WRE35 สภาพความชื้นต่อกำลังของหินศิลาแลงสำหรับการกอ่สร้าง
ที่ไม่ใช้วัสดุเชื่อมประสาน 

แสงสุรีย์ พังแดง,  

ดารุณี แก้วพกิุล,  

ธวัชชัย โทอินทร์, 
ศราวรณ์ ศาศวัตภิรมย์ 

4 13:45 – 14:00 น. WRE04 Scour Protection Around Bridge Pier Using Based 

Ramp 

Tussanun 

Thunyaphun, 

Duangrudee 

Kositgittiwong,  

Chaiwat 

Ekkawatpanit, 

Rachapol Sukjan 

5 14:00 – 14:15 น. WRE05 A study of the energy reduction of flow through 

concrete and natural rubber tetrapods 

Watusiri Suwannarat, 

Duangrudee 

Kositgittiwong,  

Chaiwat 

Ekkawatpanit, 

Rachapol Sukjan 

6 14:15 – 14:30 น. - - - 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. WRE-INV4 Geomorphology-Based Runoff Modeling for 

Integrated Basin Management 

Prof. Dr. Kwan Tun 

Lee 

2 15:00 – 15:15 น. WRE12 The Effect of Depths of Partial Breakwater on 

Wave Transmissibility by Physical Model 

Nantawoot Inseeyong, 

Anurak Sriariyawat 

3 15:15 – 15:30 น. WRE16 ผลของระดับน้ำหน้าเข่ือนตอ่การเปล่ียนแปลงระยะฐานของ
การออกแบบเขื่อนคอนกรตีกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสัน
เขื่อน 

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร, 

ธนพร สุปริยศิลป ์

 

4 15:30 – 15:45 น. WRE07 การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI 

ปริชาติ เวชยนต,์  

วสันต์ สกุลกจิกาญจน ์

5 15:45 – 16:00 น. WRE15 วิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่างในฤดูแล้ง 

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล,  

คุณานนต์ ศรีสทุิวา 
6 16:00 – 16:15 น. WRE19 ผลกระทบของลักษณะลมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อ

ภัยแล้ง 
ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล, 

ดุลยพล เหล็งพั้ง 
7 16:15 – 16:30 น. WRE32 Impacts of Future Climate Change on Inflow to 

Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand 

Thanasit Promping, 

Tawatchai 

Tingsanchali, 

Supatchaya 

Chuanpongpanich 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสด์ิ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. MAT-INV1 Corrosion-induced cover cracking in reinforced 

concrete 

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ 

2 9:15 – 9:30 น. MAT03 สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของไทย 

สุนัย โตศิริมงคล,  

พีรสิทธ์ิ มหาสวุรรณชัย,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน์,  

ชัยณรงค์ อธิสกุล 

3 9:30 – 9:45 น. MAT07 ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิล
เหลือทิ้ง 

ขวัญชัย พิมเพราะ,  

อภิสิทธ์ิ เกษมจิต,  

อนุวัช แสงจันทร์,  

อาทร ชูพลสตัย์,  

ณรงค์ กุหลาบ 

4 9:45 – 10:00 น. MAT09 คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย คำภี จิตชัยภูมิ,  

ปริญญา จินดาประเสริฐ 

5 10:00 – 10:15 น. MAT11 อิทธิพลของอัตราส่วนการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ด
พลาสตกิรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดไหล
อัดแน่นด้วยตัวเอง 

นันทชัย ชูศิลป์,  

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,  

อรุณ ลูกจันทร ์
6 10:15 – 10:30 น. MAT13 การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรตีพรุนโดยใช้มวลรวม

หยาบรีไซเคิล 

กมล ตรีผอง,  

รณกร เทพวงษ ์
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. MAT-INV2 Potential of Off-Spec Fly Ash for Use in 

Concrete" or in Thai 

ศ.ดร.สมนึก ตัง้เติมสิริกุล 

2 11:00 – 11:15 น. MAT20 การพฒันาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล 

ภานุวัฒน์ โสภณวาณิชย์,  

ย่ิงใหญ่ มาลัยเจริญ,  

ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ 
3 11:15 – 11:30 น. MAT23 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมา

ใช้เป็นวัสดทุดแทนมวลรวมละเอียดและปนูซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต 

ทรงสุดา วิจารณ์ 

4 11:30 – 11:45 น. MAT25 การใชป้ระโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแตง่แร่
เฟลด์สปาร์ เพื่อทดแทนวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง 

ปณิธาน เต็งยะ, 
พิชชาภรณ์ พัฒนศุภ
สุนทร,  

ภูวดล พรหมชา 
5 11:45 – 12:00 น. MAT26 Sustainability Indicators Review of Hemp Shiv as 

Alternative Materials for the Construction Industry 

in Thailand 

Teerawat Sinsiri,  

Komchai Thaiying,  

Pannipa Prastsoong,  

Sanan Tangsathit 

6 12:00 – 12:15 น. MAT32 การประเมินกำลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ทาํจากมวลรวมรีไซเคลิและใช้ เถ้าก้นเตา
ร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน 

ปิ่นพงศ์ กันหาลา,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

ชัย จาตุรพิทกัษ์กุล 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ธนพล ญาณวีรศักด์ิ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. MAT-INV3 การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก รศ.ดร.วิทติ ปานสุข 

2 13:15 – 13:30 น. MAT01 ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซ่อมแซม
ตัวเอง โดยใช้สปอร์ของแบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต 

วนาลี ภานุพรประพงศ์, 
ภีม เหนือคลอง,  

พิชชา จองวิวัฒสกุล,  

วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี,  

สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 
3 13:30 – 13:45 น. MAT05 คุณสมบัตทิางกายภาพของดินเหนยีวเผามวลเบาทำจากได

อะตอมไมตผ์สมโฟม 

ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล,  

คำภี จิตชัยภูมิ 

4 13:45 – 14:00 น. MAT28 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดยิีปซ่ัมและแคลเซียม
ซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตวัแห้ง ของวัสดุอัลคาไล
มอร์ต้าร์จากเถา้ลอยแคลเซียมสูง 

สกลวรรณ ห่านจิต
สุวรรณ์,  

บวรรัก อินทร์จอหอ,  

ขัตติย ชมพูวงศ์,  

ชุดาภัค เดชพันธ์,  

ศตคุณ เดชพันธ์,  

ธนากร ภูเงินขำ  

5 14:00 – 14:15 น. MAT30 ความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์จากเถา้ลอยแคลเซียมสูง ผสมปนูซีเมนต์และเถา้ปาล์ม
น้ำมัน 

ปัทมาวดี แก้วระวัง,  

ทศพร ศรีคำมา ,  

ธนากร ภูเงินขำ 
6 14:15 – 14:30 น. MAT31 จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถา้ถา่นหินและเถา้ปาล์มน้ำมัน รัฐพล สมนา,  

ประชุม คำพุฒ,  

ธีรพล เสาวพันธ,์  

เกียรติสุดา สมนา 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. MAT-INV4 Potential aggregate problem for 

construction 

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิช 

2 15:00 – 15:15 น. MAT15 ความตา้นทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรตีที่
ผสมซีโอไลท์สังเคราะห ์

อัญชนา กิจจานนท์,  

ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
3 15:15 – 15:30 น. MAT16 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ต่อ

ปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรตี 

อัญชนา กิจจานนท์,  

ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
4 15:30 – 15:45 น. MAT17 ผลกระทบของซิลิกา้ฟูมตอ่ความตา้นทานการแทรก

ซึมคลอไรด์ของคอนกรีต 

อัญชนา กิจจานนท์,  

ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
5 15:45 – 16:00 น. MAT19 ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่ม

เกิดสนิมของเหล็กเสริมของคอนกรตีผสมตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบด 

ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

 

6 16:00 – 16:15 น. MAT21 ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระใน
เถ้าลอยต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ 
ของเพสต์ผสมเถ้าลอยและผงหินปนู 

พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ,  

ปิตศิานต์ กร้ำมาตร,  

ทวีชัย สำราญวานชิ,  

สมนึก ตั้งเติมศิรกิุล 

7 16:15 – 16:30 น. MAT29 การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล กรกนก จอยนอก, ขัตติย ชมพู
วงศ์, ชุดาภัค เดชพันธ์, ศตคุณ 
เดชพันธ์, สกลวรรณ ห่านจิต
สุวรรณ์, ธนากร ภูเงินขำ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และ สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มและพลงังาน (ENV) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:00 – 9:15 น. EEC02 The State Railway of Thailand Line Capacity 

Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua 

Ta Khe Station to Cha Choeng Sao Junction) 

Niti Jaikaew,  

Ackchai 

Sirikijpanichkul 

2 9:15 – 9:30 น. EEC03 การพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

อนงค์นาถ คำศิริ,  

ปรีชา โสภารัตน์,  

สุเมธี วงศ์ศักดิ ์
3 9:30 – 9:45 น. ENV-INV1 เทคโนโลยี Integrated Fixed Film Activated Sludge 

(IFAS) เพื่อการปรบัปรงุและยกระดบัระบบบำบัดน้ำเสียทาง
ชีวภาพ 

รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน ์

4 9:45 – 10:00 น. ENV01 Journey of Offshore Wellhead Platform Reuse 

Project 

Nontiwat Hutangkura, 

Witthayakom 

Putchakarn 

5 10:00 – 10:15 น. ENV02 การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการปรบัสภาพ
หญ้าเนเปียร์โดยสารละลายดา่งโซเดยีมไฮดรอกไซด์หมัก
ร่วมกับเศษอาหาร 

คฑาพล ปิ่นพฒันพงศ์,  

ฐนียา รังษีสุริยะชัย 

6 10:15 – 10:30 น. ENV03 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและการ
มูลหมัก ด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศ 

เก่งกาจ จันทร์กวีกูล,  

ฐนียา รังษีสุริยะชัย 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารปอ้งกนัประเทศ (DET) และสาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. DET01 การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของ

ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 

อภิสิทธ์ิ เตชพัฒนากร,  

สิทธิศกัดิ์ เเจ่มนาม,  

ปิติ สุคนธสุขกุล 

2 11:00 – 11:15 น. MAT04 การศึกษากลสมบัติดา้นกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่าน
เปลือกกล้วยน้ำว้า 

ไตรทศ ขำสุวรรณ,  

ภาคภูมิ มงคลสังข ์

3 11:15 – 11:30 น. MAT06 กำลังอัด กำลังเฉือน และความสามารถการทำงานได้ของจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์
คอนกรีตรไีซเคิล เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม 

ภูริเดช โคตะนิวงษ,์  

ปริญญา จินดาประเสริฐ,  

พัชรพล โพธ์ิศร ี
4 11:30 – 11:45 น. MAT12 ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวม

ละเอียดต่างชนิดกัน 

 

ธวัชชัย โทอินทร์,  

แสงสุรีย์ พังแดง,  

สุบรร ผลกะสิ,  

สมหมาย สงบาง,  

สิทธิศกัดิ์ อันทะผาลา 
5 11:45 – 12:00 น. MAT22 สมบัติทางกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวม

ละเอียดรีไซเคิลจากเศษหินแกรนิต 

กานต์ธปิก ฮามคำไพ,  

ภีม เหนือคลอง,  

พิชชา จองวิวัฒสกุล,  

เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ ์

6 12:00 – 12:15 น. MAT24 การวิจัยศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ต้าโดยวิธีการ
อัดข้ึนรูปที่มีการแทนที่ทรายดว้ยหินฝุ่น และเสริมเส้นใย
ปาล์มน้ำมัน 

อำพล แพรสิน,  

มาโนช สรรพกจิทพิากร 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 
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หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. SGI-INV1 การประยุกตใ์ช้สถานฐีาน GNSS แบบถาวรในการหา

ปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศเพื่อเป็นทางเลือกในการระบุ
วันเข้าสู่ฤดูมรสุมสำหรับประเทศไทย 

ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระ
พจน ์

2 13:15 – 13:30 น. SGI19 การประมวลผลและการติดตามภัยแล้งระหว่างฤดปูลูกพืช
เศรษฐกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะหค์่าผิดปกติ ผลต่างดัชนี
พืชพรรณ 

ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสทิธ์ิ,  

ภูกฤษ ศรีวิลาศ,  

สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

3 13:30 – 13:45 น. SGI18 การประเมินระดับความเสี่ยงของต้นไม้ในเมืองด้วยเทคโนโลยี
เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน 

วาริน ชุบขุนทด,  

ชัยโชค ไวภาษา 
4 13:45 – 14:00 น. SGI16 การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำ

ตมในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล 

ณัฐพล เย็นสกุลสุข,  

ธงทิศ ฉายากุล 

5 14:00 – 14:15 น. SGI12 การประยุกตใ์ช้การสำรวจดว้ยอากาศยานไรค้นขับเพื่อการ
สำรวจรังวัดปริมาตรหิน บริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา 
จังหวัดสงขลา 

ต่อลาภ การปล้ืมจิตร,  

วีระวัฒน์ เกตุทอง,  

ณัฐวุฒิ พูลภักดี,  

ศุภกิตติ์ พรหมเมศร ์
6 14:15 – 14:30 น. SGI08 การหาค่าระดับสูงของหมุดระดับตามถนนทางหลวงชนบท

เลียบชายฝ่ังตะวันตก จังหวัดชุมพรด้วยวิธีโครงขา่ย
ดาวเทียม 

ประกอบ มณีเนตร,  

ธนศักดิ์ วิศร,ี  

ธีรพงษ์ ฉวีราช,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่,  

กฤษฎา มณีเนตร,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์  
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พริิยะวัฒน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. SGI-INV2 การประมาณค่าความจุอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์โดย

ใช้ภาพถา่ยดาวเทียม (Ubolratana reservoir 

capacity estimation by using satellite 

images) 

ผศ.ดร. ศวิา แก้วปล่ัง 

2 15:00 – 15:15 น. SGI07 การสรา้งแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของ
ต้นไม้โดยใช้อากาศยานไรค้นขับ กรณีศึกษาต้น
ฟ็อกเทล 

พลพจน์ เอ่ียมสอาด, วิชญ์ภาส 
อภิญญารัตน,์ เสฏฐวุฒิ แจ้งจั่น, 

ไพรัช ชูเลิศ, อนุเผ่า อบแพทย์ 

3 15:15 – 15:30 น. SGI21 การปรบัปรงุวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วย
ภาพถา่ยทางอากาศความละเอียดสงู ด้วยการใช้
รูปตัดตามแนวลองจิจูด และข้อมูลเสริมจากการ
สำรวจด้วยไลดารท์างอากาศ 

สุภาภรณ์ รักษาล้ำ,  

ชัยโชค ไวภาษา 

4 15:30 – 15:45 น. SGI04 การศึกษารปูแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อ
ความถูกต้องของแผนที่ จากการรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับ 

รัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต, สราวุธ ส่งแสง, 
อภิสิทธ์ิ ภาสดา,  

คมศิลป์ วังยาว, ธีระ ลาภิศชยางกูล 

5 15:45 – 16:00 น. SGI02 การประยุกตใ์ช้ภาพถ่ายทางอากาศจากการ
สำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพือ่งาน
วิศวกรรมในการสร้างแบบจำลองสิ่งปลูกสรา้ง 

รจณา คูณพูล, พรนรายณ์ บุญ
ราศร,ี สมใจ หม่ืนจร, ปวิตร ฏิระ
วณิชย์กุล, จิรวัฒน์ จันทองพูน 

6 16:00 – 16:15 น. SGI17 การประเมินคา่ความสูงออร์โทเมตรกิจากขอ้มูล
แบบจำลองความสงูยีออยด์ ด้วยโครงข่ายสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง 

พงษ์ศกัดิ์ จินดาศรี,  

พัชราวดี จิตสุทธิ 

7 16:15 – 16:30 น. SGI03 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงและการ
คาดการณ์ การใช้ประโยชนท์ี่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-MARKOV 

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,  

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  

อธิวัฒน์ ภิญโญยาง 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. CEM-INV5 Project Management Process Digitalization ธีรวรรตน์ ตังประพฤทธ์ิกุล 

2 9:30 – 9:45 น. CEM02 การใชแ้บบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารจัดการงาน
เหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกจิบ้านจัดสรร 

ฤทธ์ิทยุต ก้อนทอง,  

อภิชาต บัวกลา้,  

ธนกร ชมภูรัตน ์

3 9:45 – 10:00 น. CEM06 ความคุ้มคา่คุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการ
ออกแบบก่อสรา้ง 

อาทิตยา ตาปัน,  

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  

พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

4 10:00 – 10:15 น. CEM10 การวิเคราะหแ์นวทางการตรวจรับแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย 

เบญจวรรณ พักดี,  

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  

พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

5 10:15 – 10:30 น. CEM16 การวิเคราะหก์ารวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 

สิทธิพงษ์ ใจปญัญา,  

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  

พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสปุรียารัตน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. CEM17 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารกับโครงการก่อสร้างจริง กรณีศึกษา โครงการ บสูท์ 
ฟิตเนส ยิม 

วิภาวี แป้นจุลสี,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

 

2 11:00 – 11:15 น. CEM27 การประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามมิติมาประยุกต์ใชใ้นการทำแบบก่อสร้าง สำหรับ
ช่างฝีมือ 

พันธกานต์ ปัญโญกิจ,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

3 11:15 – 11:30 น. CEM32 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครฐั กรณีศกึษา 
: หน่วยงานยุทธโยธา สงักัดกระทรวงกลาโหม 

สุวิชญา สุริยมงคล,  

กวิน ตันติเสว ี

4 11:30 – 11:45 น. CEM33 การวิเคราะห์เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ
ก่อสร้างซ่ึงใช้ การจำลองสารสนเทศอาคาร 

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, 

วีระศกัดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์,  

วิสุทธ์ิ ช่อวิเชียร 

5 11:45 – 12:00 น. CEM43 กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่น
ขุดเจาะกา๊ซน้ำมัน 

วรรธณพล ชมภูเขียว,  

อมรชัย ใจยงค ์

6 12:00 – 12:15 น. CEM44 การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศ (BIM) ในการการออกแบบและถอดปริมาณ
วัสดุสำหรับงานติดตั้งผนังประกอบอาคาร 

สิทธิเดช ชุณหะมณีวัฒน์,  

กวิน ตันติเสว ี
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สิทธิภัสร ์เอื้ออภิวัชร ์

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. CEM13 การวิเคราะหป์ัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของ

อาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 

จริยา เรืองเดช,  

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,  

สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

2 13:15 – 13:30 น. CEM24 การพฒันาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อสร้างอาคารภายใต้ การควบคุมดแูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

กฤษณพงค ฟองสินธุ์ 

3 13:30 – 13:45 น. CEM25 ศึกษาสถานะของการประยุกต์ใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการบรหิาร
โครงการก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย 

ชลลดา เลาะฟอ,  

ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ ์

4 13:45 – 14:00 น. CEM30 การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟทางคูส่ายตะวันออก
ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ในพื้นที่เขตลาดกระบงั 

เศรษฐสิทธ์ิ ตลอดไธสงดา
ภา, แหลมทอง เหล่าคง
ถาวร 

5 14:00 – 14:15 น. CEM11 การใช้ไม้ประดบัในการปรับปรงุคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 

นวภา เฉยเจริญ,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
6 14:15 – 14:30 น. CEM37 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสรา้งถนนของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัเทศบาล 

สยาม ย้ิมศิร,ิ  

วรรณวรางค์ รัตนานคิม 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 1 - บางแสน 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต ์

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. CEM31 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน

อาชีวศึกษา 
พรกนก พวงมาลา,  

วุฒิชัย ชาตพิัฒนานันท ์

2 15:00 – 15:15 น. CEM38 การประเมินทางเลือกและวิเคราะหค์วามเสี่ยงโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

พรเทพ ม่วงสุขำ,  

พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
3 15:15 – 15:30 น. CEM40 การศึกษาสาเหตกุารเกิดอุบตัิเหตุและแนวทางในการป้องกนั

ของงานก่อสรา้ง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟา้สายสสี้ม 
(ตลิ่งชัน - มีนบุรี) 

ปุณพจน์ อักษร,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

4 15:30 – 15:45 น. CEM42 ปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้วัสดุ
ก่อสร้าง จากพื้นฐานราคา เป็น พื้นฐานของคุณคา่ 

วิษณุ ฉีดอ่ิม,  

พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
5 15:45 – 16:00 น. CEM22 แนวทางการศึกษาคา่ใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของ

โครงการก่อสร้างงานอาคาร 
 

ทองพูล ทาสีเพชร,  

วุฒิกร แก้วเงินลาด,  

เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ ์
6 16:00 – 16:15 น. CEM39 การจัดการเศษวัสดุในโครงการกอ่สร้างอาคารสูง: 

กรณีศึกษาโครงการแอสค็อตแอมบสัซ่ีสาทร 
เทพฤทธ์ิ มนต์แก้ว,  

จงรักษ์ ผลประเสริฐ 

7 16:15 – 16:30 น. CEM36 การศึกษาปัญหาในการบริหารงานกอ่สร้างประเภทอาคารใน
ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา 

วรรณวรางค์ รัตนานคิม,  

สยาม ย้ิมศิร ิ
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. TRL-INV4 ปัญหาการเดินทางเช่ือมต่อรถไฟฟา้ด้วยจักรยาน รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภา

นนท ์

2 9:30 – 9:45 น. TRL26 บริการรถเช่ากับการพฒันาการเดินทางสำหรับเมือง
ท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด 

ณัฐธิณี น้ำทิพย์,  

เอกพงศ์ เพาะกลาง,  

ปิติ โรจนว์รรณสินธุ ์
3 9:45 – 10:00 น. TRL19 การวิเคราะหก์ารจัดการอุปสงค์การเดินทางเพื่อสนับสนุน

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ 

กานต์ชนก ทองทิพย์,  

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,  

สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน ์

4 10:00 – 10:15 น. TRL08 การวิเคราะหจุ์ดจอดแล้วจรด้วยปญัหาพี-ฮบั ภายใต้
ข้อจำกัดความจุ 

ปิยธิดา นิยมสำรวจ,  

ทรงยศ กจิธรรมเกษร 

5 10:15 – 10:30 น. TRL07 การพฒันาแบบจำลองอุปสงคแ์ละการจราจรของลิฟต์
โดยสาร ในบรบิทโลจิสตกิส์โรงพยาบาล 

นเรศ อินทรกำแหง ณ ราช
สีมา, เกรียงไกร อรุโณ
ทยานันท์, อรรถวิทย์ อุป
โยคิน  
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2- ศรรีาชา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ ์มีสิทธิ ์
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. TRL-INV5 The Future of Shared Mobility after COVID-19 ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์ 

2 11:00 – 11:15 น. TRL44 การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความเป็นไปได้ของ
ระบบ MaaS ในกรงุเทพมหานคร 

ณัฐกานต์ สุรางคศ์รีรัฐ, 

นันทวัฒน์ ศรัณย์ภัทร,  

สรวิศ นฤปิต ิ

3 11:15 – 11:30 น. TRL33 การศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามเร็วและพฤติกรรมการขับ
ขี่บนถนนชานเมืองจังหวัดชลบุร ี

พิชญ์สินี กุลเอกสรชา,  

จัตุรงค์ อินทะนู,  

สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์,  

อรรถวิทย์ อุปโยคิน 

4 11:30 – 11:45 น. TRL48 การศึกษาอัตราการใหบ้ริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บคา่
ผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปดิ และระบบปิด 

นพคุณ บุญกระพือ, 

พฤกษชาติ เผือกพิพฒัน์, 
นิตยา มหาชิโนรส 

5 11:45 – 12:00 น. TRL49 ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับ
สัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ 

นพคุณ บุญกระพือ,  

กฤษดา สกุลเต็ม,  

วีรพงศ์ นวลจันทร์  

6 12:00 – 12:15 น. TRL32 แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรของ
การดำเนินงานระบบเครื่องชัง่น้ำหนกัขณะรถว่ิง 

โสรยา ปิยะวราภรณ์,  

นพดล กรประเสริฐ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. TRL-INV6 การออกแบบพื้นทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟศาลายา ดร.ศิรดล ศิริธร 
2 13:15 – 13:30 น. TRL43 การศึกษาความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบรกิารด้านคมนาคม 

ธนวัฒน์ เดชปรอท 

3 13:30 – 13:45 น. TRL35 การประเมินความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ ธิตินันท์ รวมทรัพย์,  

โรจนัสถ์ รัตนวัน,  

รัฐพงศ์ มีสทิธ์ิ,  

ภาสุรีย์ ล้ำสกุล 

4 13:45 – 14:00 น. TRL13 Modal Choice after Opening New Railway in 

Bangkok – Case of Dark Red Line – 
Noriyasu Tsumita,  

Bethala Aditya,  

Varameth Vichiensan, 

Jetpan Wetwitoo,  

Atsushi Fukuda 

5 14:00 – 14:15 น. TRL21 ผลกระทบของระบบรางสายใหม่ต่อการเปล่ียนรูปแบบการ
เดินทาง: กรณีศกึษา รถไฟฟ้าสายสเีขียวส่วนต่อขยายสาย
ใต ้

ธนพร กรีวงษ,์  

เกษม ชูจารุกุล 

 

6 14:15 – 14:30 น. TRL47 A Comparative Study of Oil Transportation Modal 

Choice between Intermodal Rail and Road: A 

Case Study of Freight Route between Ban Phai 

Tank Farm Khon Kaen Province to Railway Yard 

at Thanaleng the Laos People’s Democratic 
Republic. 

Thannin Manipakone, 

Ackchai 

Sirikijpanichkul 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 2 - ศรรีาชา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (TRL) 

ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. TRL39 การพิจารณาคัดเลือกวัสดแุอสฟัลตเ์ชื่อมประสานสำหรบั

งานผิวทางบนทางพิเศษ 

ฐิติพงศ์ สุขเสริม,  

นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
2 15:00 – 15:15 น. TRL20 การวิเคราะหผ์ลของการผันแปรอุณหภูมิ ต่อกำลังต้านทาน

การวิบตัิของวัสดุโครงสรา้งทางเดิมปรับปรุงด้วยบทิูเมน
อิมัลชัน 

สิริกมล สายน้ำเย็น,  

บุญชัย แสงเพชรงาม 

 

3 15:15 – 15:30 น. TRL05 การศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่า
ความฝืดของผิวทาง และการศึกษาสมการการเสื่อมสภาพ
ค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง 

ภัทรพล สีดอกบวบ 

4 15:30 – 15:45 น. TRL23 การตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการ 
โครงการปรับปรงุความปลอดภัยทางแยกตา่งระดับบางควาย 
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

ธันวิน สวัสดิศานต์,  

วันเสด็จ บุณยะวันตัง,  

วสันต์ พฤกษางามชล 

5 15:45 – 16:00 น. TRL04 การศึกษาลักษณะกายภาพพื้นที่ของทางหลวงตามรูปแบบ
ถนน เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 

ภัทรพล สีดอกบวบ 

6 16:00 – 16:15 น. TRL02 การศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนน
ของ หลอดไฟประเภท high-pressure sodium(HPS) ใน
สภาวะการใช้งานจริง 

ภัทรพล สีดอกบวบ 

7 16:15 – 16:30 น. TRL24 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของจุดเปดิเกาะกลางกลับรถแบบ
จำกัดยานพาหนะ โดยใช้แบบจำลองการจราจรระดบัจุลภาค 

พิกุล ผาหลัก,  

นพดล กรประเสริฐ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ดร.จรัญ ศรีชัย 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. STR05 พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพืน้ลาดเอียงภายใตแ้รง

กระทำด้านข้าง 
วิทวัส คำทิพย์,  

สมบูรณ์ เซ่ียงฉิน,  

ปรีดา ไชยมหาวัน,  

ธนกร ชมภูรัตน ์

2 9:30 – 9:45 น. STR11 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐาน
ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

ธราดล หงส์อติกุล,  

นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
3 9:45 – 10:00 น. STR12 การตรวจวัดคา่สัมประสิทธ์ิการกระจายแรงและค่าตัวคูณ

แรงกระแทกของสะพาน Box Beam และ Plank Girder 

ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการ
ออกแบบ 

วุฒิชัย อมรประสิทธ์ิผล,  

ราชวัลลภ กัมพูพงศ์,  

อารักษ์ มณฑา,  

วิกรินทร์ สอนถม,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 

4 10:00 – 10:15 น. STR15 การวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่ 
สำหรับพื้นที่ชั้นดินเหนียว และชัน้ทราย กรณีศึกษา : 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO 

NET) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพ็ญวิสุทธ์ิ ย้ิมเเฉ่ง,  

สหรัฐ พุทธวรรณะ 

5 10:15 – 10:30 น. STR24 การวิเคราะห์อุณหภูมิของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่
สัมผัสกบัไฟ 

ณัฐนุช พูนปาน,  

ปาณัสม์ อุปละ,  

สพลเชษฐ์ อัตตะการอังกูร,  

ชนะชัย ทองโฉม 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ดร.จรัญ ศรีชัย 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. STR-INV5 Indentation Problems under Surface Stress 

Effects 

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทรฒ์ิ
ไชย 

2 11:00 – 11:15 น. STR07 พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติม
คอนกรีตบางส่วน 

นพดล สุยะหลาน, 

ประกติ ชมชื่น 

3 11:15 – 11:30 น. STR13 พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวงกับเสา
เหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีต 

ธีรพล รักษาศิล,  

ประกติ ชมชื่น,  

พนิดา สีมาวุธ,  

ชลดา เลาะฟอ 

4 11:30 – 11:45 น. STR14 ผลกระทบของการเย้ืองศูนย์ของคานต่อพฤตกิรรมของ
รอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง กับเสาเหล็กกล่อง
กลวงกรอกคอนกรตี 

ธีรพล รักษาศิล,  

ประกติ ชมชื่น,  

พนิดา สีมาวุธ 

5 11:45 – 12:00 น. STR17 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตหนา้ตัดสี่เหล่ียมจัตรุัส 

ภัทรจีรา ไตรวงค์ย้อย,  

วัชรา โพธ์ิสาวัง,  

วัจน์วงค์ กรีพละ 
6 12:00 – 12:15 น. STR25 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อรปูแบบการวิบัติของเสาเหล็ก

กรอกคอนกรีตหนา้ตัดสี่เหล่ียมจัตรุัส 

วัชรา โพธ์ิสาวัง,  

เปรมปรีดา กงนะ,  

วัจน์วงค์ กรีพละ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. STR26-INV6 ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเสน้ทางสถิตศาสตร์และการสั่นอิสระ

ของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ รูปทรงห่วงยางรับแรงดัน 

ผศ.ดร.วีรพนัธ์ เจียมมี
ปรีชา 

2 13:15 – 13:30 น. STR09 ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่า
เซลล์ลอยน้ำเม่ือรับการกระตุ้นทีป่ลายด้านบน 

ธนิยพรรธน์ ศรีมนตริ
ภักด,ี การันต์ คล้ายฉ่ำ,  

ชัยณรงค์ อธิสกุล, สมชาย 
ชูชีพสกุล, ชัยยุทธ ชินณะ
ราศร ี

3 13:30 – 13:45 น. STR18 Post-Buckling Behavior of Variable-Arc-Length 

Pipe due to Internal Fluid Motion 

Wichawat 

Nathabumrung,  

Panithan 

Padthomfang,  

Tanakorn Tima,  

Karun Klaycham 

4 13:45 – 14:00 น. STR28 การประเมินเสถียรภาพอิลาสตกิคาที่มีความยาวสว่นโค้ง
แปรเปล่ียนไดแ้บบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผล
เชิงทฤษฎีและการทดลอง 

ฑีรยุทธ สมสุข,  

บุญชัย ผึ้งไผ่งาม 

5 14:00 – 14:15 น. STR42 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ำล้น ราชันย์ ขันทกสกิรรม,  

พุทธรักษ์ จรัสพนัธ์ุกุล,  

ชยานนท์ หรรษภิญโญ 

6 14:15 – 14:30 น. STR48 แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวสว่นโค้ง
แปรเปล่ียนได ้

ธนภัทร วัฒนาบุญศิริ,  

อินทัช ด่านปาน,  

ธนนพ เหมือนเหลา,  

การันต์ คล้ายฉ่ำ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 3 - แหลมฉบงั 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสด์ิ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. STR02 การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครง

ข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ปริยานุช ใหม่จันทร์,  

อานนทพ์ร สุวรรณพลาย,  

อาทิตย์ เพชรศศิธร 
2 15:00 – 15:15 น. STR16 การวิเคราะหแ์ละออกแบบโครงถกัจำลองด้วยวัสดุไม้

ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

อาทร ชูพลสตัย์,  

ณรงค์ กุหลาบ,  

เดชา จันทสทิธ์ิ,  

ธนพล ทองคงหาญ,  

ณัฐพงษ์ เกยพระยา 
3 15:15 – 15:30 น. STR21 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองความสัมพันธ์ของโมเมนต์

และมุมหมุนพลาสติก ของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างรบัแรงใน
แนวแกนร่วมกบัโมเมนต์ดัด เม่ือใช้แบบจำลองจากมาตรฐาน 
ASCE41-13 และ ASCE41-17 

เพทาย อุดมการเกษตร,  

เมธี บุญพิเชฐวงศ์,  

ธันยดา พรรณเชษฐ์ 

4 15:30 – 15:45 น. STR22 A Study of the Reinforcement of Steel Plates into 

RC Cantilever Stairs to Reduce Vibration Effects 

from Human Walking Activities 

Lythean Mao,  

Sopheak Seng,  

Amornchai Jaiyong 

5 15:45 – 16:00 น. STR23 การศึกษาจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังรบัแรงคอนกรตี
สำเร็จรูปทีถู่กใชใ้นอาคารพักอาศัยภายใต้แรงถอน 

สุรัตน์ เสมสวัสดิ,์  

ชูชัย สุจิวรกุล 

6 16:00 – 16:15 น. STR29 การหาความเหมาะสมของการออกแบบโครงสรา้งเหล็ก
รูปพรรณด้วยวิธีความนา่เชื่อถือ สำหรับอาคารโครงการ
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) 

พันกฤษ โยธินธนะรัชต์,  

สหรัฐ พุทธวรรณะ 

7 16:15 – 16:30 น. STR30 กรณีศึกษาการปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบ การ
ประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความม่ันคงแขง็แรง 
โครงสร้างอาคารเก่า และโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 

สุวัฒน์ รามจันทร์,  

วงศกร พงษ์ภักดี,  

ทยากร จันทรางศ ุ
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. GTE03 การติดตัง้อุปกรณ์วัดทางเทคนคิธรณีเพื่อการวิเคราะหไ์ฟ

ไนต์เอลิเมนต์สำหรับอ่างเก็บน้ำเกา่ กรณีศึกษา: อ่างเก็บน้ำ
คลองทา่งิ้ว จังหวัดตรงั 

วิษุวัฒน์ อายุสุข,  

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร 

2 9:30 – 9:45 น. GTE04 ลักษณะการไหลซึมผา่นของน้ำแบบสองมิติในดินและตาขา่ย
การไหล จากการทดสอบด้วยแบบจำลองกายภาพ 

วรกมล บัวแสงจันทร์,  

ฐิติยารัตน์ นนทวงศ์,  

ธนพล สุขเอ่ียม,  

วรัช ก้องกิจกุล 

3 9:45 – 10:00 น. GTE05 การพฒันาโตะ๊ตะแคงสองทศิทางเพื่อการทดสอบสมบัติ
กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส 

กังวาน กานดาวรวงศ์, 
ธนวรรณ แจ้งกระจ่าง,  

ยศพล เปมานุกรรักษ์,  

วรัช ก้องกิจกุล 

4 10:00 – 10:15 น. GTE22 การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบตอกหย่ังแบบเบา 
กับ การตอกทดสอบมาตรฐาน ด้วยการวิเคราะหท์างสถติิ
จากฐานข้อมูลการทดสอบจริงในสนาม เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบฐานรากระดับตืน้ 

ธนกฤต โรจนชัยศรี,  

ฐิรวัตร บุญญะฐี 

5 10:15 – 10:30 น. GTE32 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล
สำรวจหาคา่ความหนาแน่นในสนาม 

กวินธิดา ปิ่นทอง,  

สุสิทธ์ิ ฉายประกายแกว้,  

อภินิติ โชติสังกาศ,  

พงษ์พันธ์ุ อิศโรทัยกุล 

 

 

  

78



การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. GTE-INV4 ผลกระทบและปฏิสัมพทัธ์ระหว่างการก่อสร้างใหม่ต่อ

โครงสร้างใต้ดินที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เมือง 
รศ.ดร.พรเกษม จง
ประดิษฐ์ 

2 11:00 – 11:15 น. GTE10 อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหวัเจาะต่อการทรุดตัวของผิว
ดินจากการก่อสร้าง อุโมงคค์ู่ - การวิเคราะห์เชงิตัวเลขแบบ
สามมิต ิ

ทิพวรรณ อ่ิมเอิบ,  

ประทีป หลือประเสริฐ, 

พรเกษม จงประดิษฐ์ 

3 11:15 – 11:30 น. GTE15 การวิเคราะหก์ารทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแบบแผส่ำหรับ
อาคารสูงดว้ยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสามมิต ิ

ยอดตะวัน รักษารมย์,  

พรพจน์ ตันเส็ง 
4 11:30 – 11:45 น. GTE39 การศึกษาการรับแรงแบกทานของดนิโดยวิธีการกระจาย

น้ำหนักผ่านแผ่นเหล็กสี่เหล่ียม 

อัตพล บุบพิ,  

ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์,  

จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์,  

ณัฐพงษ์ เกษสัญชัย,  

วัชร พิศวิมล,  

เพชรานี อุ่นทะยา,  

กัญญารักษ์ มีอ่อน 

5 11:45 – 12:00 น. GTE43 การจำลองสถานการณ์การก่อสรา้งเสาเข็มเจาะระบบเปียก ภิรมย์ญา ถิ่นนุช,  

ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง,  

วิสูตร จิระดำเกงิ 
6 12:00 – 12:15 น. GTE49 การใช้กนัชนคาพิวลารีสำหรับควบคุมการเคล่ือนที่ใน

แนวดิ่งของน้ำใต้ดินเค็มในดิน 

วิโรจน์ ล้อมวงษ์,  

สมใจ ยุบลชิต 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ดาราพร ผุสิงห์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. GTE06 การทำนายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลาย

ความเค้นของทรายภายใตแ้รงอัดสามแกน 

โฆษิต จริยาทัศน์กร,  

วรัช ก้องกิจกุล 

2 13:15 – 13:30 น. GTE12 ผลกระทบจากการรบกวนตัวอย่างดินต่อพารามิเตอร์หน่วย
แรงประสทิธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ 

ณัฐสิทธ์ิ ทองเลิศ,  

อภินิติ โชติสังกาศ 

3 13:30 – 13:45 น. GTE19 ผลศึกษาเบื้องตน้ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คา่ความ
ซึมได้ของดินทรายแป้ง 

ธีราพัทธ์ รฐาหิรญัโรจน์,  

ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร ์
4 13:45 – 14:00 น. GTE31 การวิเคราะหก์ารยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการ

ทดสอบศักยภาพในการบวมตวัของดิน 

สุธินันท์ กันเงิน, 

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบปุผา 
5 14:00 – 14:15 น. GTE33 การทำนายคา่สัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน้ำในดินลูกรงับด

อัด 

สยาม อุ่นมงคลมิตร,  

อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต,  

พิทยา แจ่มสว่าง 
6 14:15 – 14:30 น. GTE51 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคา่การแอ่นตัวทีไ่ด้จากการ

ทดสอบด้วยเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer 

กับ Light Weight Deflectometer 

ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร,  

ดนัยณัฐ ถาวร,  

สุรนนท์ เย้ือยงค์,  

อัคคพฒัน์ สวา่งสุรีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 4 - พทัยา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สิทธิภัสร ์เอื้ออภิวัชร ์

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. GTE47 คุณลักษณะการหดตวัของดินเหนียวอ่อน

กรุงเทพผสมปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอย 

อนุพงศ์ คำปลอด, ธนกร ชมภูรัตน,์  

อภิชาต บัวกลา้ 
2 15:00 – 15:15 น. GTE21 การปรบัปรงุคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอ

โพลิเมอร์ดินขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นดว้ย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ฆนากานต์ มาศโอสถ, พานิช วุฒิ
พฤกษ์, อิทธิพล มีผล, สยาม แกมขุน
ทด, ศิริศักดิ์ คงสมศักดิส์กุล 

3 15:15 – 15:30 น. GTE24 กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ปรับปรุงด้วยเถา้ขยะ จีโอโพลีเมอร์ 

เพทาย อุตราช, เสริมศักดิ์ ติยะแสง
ทอง, เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒันพงศ์, 
ชยกฤต เพชรช่วย, จักษดา ธำรงวฒุิ, 
วิศิษฏ์ศกัดิ์ ทับยัง 

4 15:30 – 15:45 น. GTE25 อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่
ไม่ผ่านมาตรฐานผสมปูนซีเมนต ์

เชาวรินทร์ เชียรพิมาย, เสริมศักดิ์ ติ
ยะแสงทอง, เชิดศักดิ์ สุขศิรพิัฒน
พงศ์, วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง, นันทชัย ชู
ศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกจิ 

5 15:45 – 16:00 น. GTE27 การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam 

Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใชง้านนาน
กว่า 12 ป ี

ธิติพัทธ์ รู้หลัก, อัคคพฒัน์ สวา่งสรุีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช,เศกชัย อนุ
เวชศิริเกียรต ิ

6 16:00 – 16:15 น. GTE30 การปรบัปรงุคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตา
และปนูซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง 

วุฒิกรณ์ โสพรรณรัตน ์

7 16:15 – 16:30 น. GTE45 การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็ม
รองรับในดินอ่อน ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทาง
ภาพถา่ย 

ชัยสิทธ์ิ เพ็งจันทร์, นิพนัธ์ อินสุข,  

อภิวิชญ์ ทองรักษา, กรกฎ นุสทิธ์,  

สุริยาวุธ ประอ้าย 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ศรสีุนี วุฒิวงศ์โยธิน 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. WRE-INV5 สมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน

ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  

2 9:30 – 9:45 น. WRE03 การหาปริมาณน้ำไหลเข้ากว๊านพะเยาโดยใช้โปรแกรม IFAS 

บนหลักการแบบจำลองถังร่วมกบัระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

เปรม เชิดโชติกานต์, 
ชูโชค อายุพงศ ์

 

3 9:45 – 10:00 น. WRE08 การศึกษาดา้นแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำทว่ม
ของลุ่มน้ำปิง และน่านเชงิกลยุทธ์ 

จิรนันท์ เพชรนุ้ย,  

ณัฐธิดา คงมาก,  

ณัฐวาณี เรียงสมบูรณ์,  

ภาวินี น้อยท่าทอง, 
สนิท วงษา 

4 10:00 – 10:15 น. WRE13 Assessing Forecast Quality of HII Flood Forecast 

Service in Chao Phraya River Basin 

Kay Khaing Kyaw, 

Theerapol Charosesuk, 

Watin 

Thanathanphon, 

Piyamarn Sisomphon 

5 10:15 – 10:30 น. WRE14 แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11 สำหรับประเมินอุทกภัย
ในทุ่งโพธ์ิพระยา 

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล, 

เอกลักษณ์ จันด ี
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วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. WRE-INV6 โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกกับงานวิจัย/

พัฒนา และการพฒันาวิชาชีพ (จากกรณีการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรน้ำ) 

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุล
วงศ์  

2 11:00 – 11:15 น. WRE17 การประยุกตโ์ปรแกรม iRIC-Nays2DFlood ศึกษา
พฤติกรรมและผลกระทบจากการหลากของน้ำท่วม
เนื่องจากการวิบัติของเขื่อนเซเปียน 

กุลยา ขันธ์วรวงศ์, 
ภัทรานิษฐ์ ชุ่มมิ, 

สนิท วงษา 
3 11:15 – 11:30 น. WRE20 การศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเนื่องจากน้ำท่วม

ปี 2560 โดยใช้แบบจำลองประยุกต ์iRIC 

หะริน คัมภีรศาสตร์, 
สนิท วงษา 

4 11:30 – 11:45 น. WRE34 การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
จันทบุร ี

เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, 
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์
พานิชย์, อลงกต ไชยอุปละ
, จักรพันธ์ุ วงษ์พา 

5 11:45 – 12:00 น. WRE18 ผลกระทบของการวิเคราะห์คา่ความลำเอียงแบบเปล่ียนแปลง
เชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์ 

ชูวิท มากมี,  

พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะ
เปี่ยม 

6 12:00 – 12:15 น. WRE22 การศึกษาความเหมาะสมของระยะหา่งในการติดตั้งสถานีวัด
น้ำฝน 

รัชเวช หาญชูวงศ์,  

ธนัท นกเอ้ียงทอง, 
วลัยรัตน์ บุญไทย 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. WRE23 การสรา้งแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา่สำหรับน้ำท่วมฉับพลันใน

พื้นที่เมืองบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์, 
วรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช 

2 13:15 – 13:30 น. WRE24 การศึกษาดัชนี CSI ทีท่ำให้เกิดฝนพาความร้อน 
(Convective rain) สำหรับการเตอืนภัยน้ำท่วมฉับพลัน 

อภิมุข มุขตาร,ี  

ทิชา โลลุพิมาน,  

ธีรพล เจริญสุข,  

สถิตย์ จันทร์ทิพย์, 

ปิยมาลย์ ศรีสมพร 
3 13:30 – 13:45 น. WRE36 การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปดว้ยวิธีค

วอนไทล์ 

ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน, 

กุลสตรี ศรีจุมปา, 
คมกฤษณ์ โสภา 

4 13:45 – 14:00 น. WRE21 สัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ำเปิดที่มีขยะและ
ผักตบชวา 

สุวิภา กุศลจูง, 
เสรี จันทรโยธา 

5 14:00 – 14:15 น. WRE26 การศึกษาการปรับปรุงร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา กรชนก จำวัน, 

จิระวัฒน์ กณะสุต 

6 14:15 – 14:30 น. WRE30 การประเมินศกัยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง
ด้วยแบบจำลอง HEC RAS 

ปรียาพร โกษา, 
ธนัช สุขวิมลเสรี 
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หอ้งประชมุ 5 - สตัหบี 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ดาราพร ผุสิงห์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. GTE-INV5 นวัตกรรมเสาเข็มพลังงานเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน รศ.ดร.อภินิติ โชติสงักาศ 

2 15:00 – 15:15 น. GTE02 การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝน
สะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับ
ความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า 

สลิลยา เศษเพ็ง,  

เทพไท ไชยทอง,  

สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ ์

3 15:15 – 15:30 น. GTE09 การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงาน
เพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคารบา้นพกั
อาศัย 

อภินิติ โชติสังกาศ,  

ธิติ ชาญชญานนท์,  

อรรถพร วิเศษสินธ์ุ,  

สกาวรตัน์ สัตยานันท์,  

สินีนาฏ อ่อนคำ 
4 15:30 – 15:45 น. GTE11 ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคล่ือนตัวของผวิดิน

บนโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนพงศ์ จารุกมล,  

วิรุฬห์ คำชุม 

5 15:45 – 16:00 น. GTE14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟา้กับกำลัง
รับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดิน เพื่อวิเคราะหถ์นนเลียบ
คันคลอง ในบริเวณดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ 

ณัฐ สุทธิ,  

ศลิษา ไชยพทุธ,  

ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ ์
6 16:00 – 16:15 น. GTE29 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากบัสมบตัิทาง

วิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน 

วรัชญ์ สกุลพจนว์รชัย,  

วรัช ก้องกิจกุล 

7 16:15 – 16:30 น. GTE44 การวิเคราะห์อัตราการทรุดตัวของชัน้ดินของ
กรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR 

ชยณัฐ คีรีนารถ,  

อังคณา พุ่มพวง,  

อนิรุทธ์ ลดาวด,ี  

สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. MAT-INV5 Multilayer Bulletproof Panel made of FRC with 

Rubber Sheet Insertaion Subjected to .44 Caliber 

Bullet 

ศ.ดร.ปิติ สคุนธสุขกุล 

2 9:30 – 9:45 น. MAT02 Analytical investigation on bond behavior 

between concrete and FRP bars of near-surface 

mounted and embedded through-section 

strengthening methods 

Nakares Kongmalai,  

Linh Van Hong Bui,  

Pitcha Jongvivatsakul 

3 9:45 – 10:00 น. MAT08 คุณสมบัตทิางกลคอนกรีตเสริมเสน้ใยสังเคราะหท์ี่ใช้กรวด
แม่น้ำเป็นมวลรวมหยาบ 

วรชัย ใจกาศ,  

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,  

ธีวรา สุวรรณ 

4 10:00 – 10:15 น. MAT10 การพฒันาคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูงสำหรับโครงสร้างแขง็
เกร็งพิเศษ 

ณรงค์ชัย ปักษา,  

ทศพล ปิน่แกว้ 

5 10:15 – 10:30 น. MAT14 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม
เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกโพลิโพรพลีิน 

สิริพงศ์ เกิดบุญมา,  

อาณสทิธ์ิ การินทอง,  

นิติพงษ์ ประภาพนัธ์กุล, 

วิทิต ปานสุข 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. SGI23 การหาค่าระดับความสูงแนวคนักั้นนำ้คลองระพพีัฒน์แยก

ตกโดยเทคโนโลยี MMS สำหรับการบริหารจัดการน้ำ 
อำนาจ สมภาร,  

ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ,  

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม 

2 11:00 – 11:15 น. SGI09 เปรียบเทียบการหาค่าระดับสงูระหว่างวิธีรังวัดโครงข่าย
ดาวเทียมและวิธีการระดับตามลำแม่น้ำยม จังหวัดแพร ่

ประกอบ มณีเนตร,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่,  

กฤษฎา มณีเนตร,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์ 

3 11:15 – 11:30 น. SGI22 การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล
แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตวัเลข จากอากาศยานไรค้นขับ 

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,  

ธนกร ทอดสูงเนิน,  

ศิลาภรณ์ จันทะลุน,  

ภาณุวิชญ์ เอ็นดู 

4 11:30 – 11:45 น. SGI05 การประยุกตใ์ช้ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงบนอากาศยาน
ไร้คนขับเพื่อรังวัดวัดรอยพิมพ์ฐานอาคาร 

จเด็จ ไพศาลสิทธิกานต์,  

ไพศาล สันติธรรมนนท ์

5 11:45 – 12:00 น. SGI20 การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยใน
รอบ 10 ป ี

อังคณา พุ่มพวง,  

สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

6 12:00 – 12:15 น. SGI13 การสำรวจผลกระทบพายุปาบึกในการเปล่ียนแปลงพื้นที่
ชายฝ่ัง ระบบหาด E5-RYG 

สุภวรรณ วรรณนุช 

สรวิศ สุภเวชย์ 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(SGI) 

ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พริิยะวัฒน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. SGI01 การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพ 

ที่มีผลต่อความถูกต้องในการทำแผนที่ด้วยด้วย
อากาศยานไร้คนขับ 

ปาริชาต สุขนาค, นพรจุ เพชรทอง,  

อภิสิทธ์ิ ภาสดา, คมศิลป์ วังยาว,  

ธีระ ลาภิศชยางกูล 

2 13:15 – 13:30 น. SGI14 แผนที่ 3 มิติ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 

ภาณุ อุทัยศรี, แววพลอย ศรีมณี,  

ณัฐพล เพชรนาค, สันติชัย นำพลสัก 

3 13:30 – 13:45 น. SGI15 การพฒันาระบบและเทคนคิการสอบเทียบเพื่อ
จัดทำแผนที่ 3 มิติความถกูต้องสูง ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคก์ารมหาชน) 

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม 

4 13:45 – 14:00 น. SGI11 การเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่รงัวัดด้วย
ดาวเทียมกับค่าระดับสงูของหมุดกรมแผนที่
ทหาร 

ประกอบ มณีเนตร, ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

สาคร เชื่อม่ัน, ปฏิภาณ เชื่อม่ัน,  

บุรินทร์ ทับสายทอง, สทุธิโชค หิรัต
พรม, อรุณยุพา บัวทรัพย์  

5 14:00 – 14:15 น. SGI10 การสำรวจและทำแผนที่เพื่อออกแบบและการลง
ตำแหน่งก่อสรา้งอาคารโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประกอบ มณีเนตร, ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่, กฤษฎา มณีเนตร
, อรุณยุพา บัวทรัพย์ 

6 14:15 – 14:30 น. SGI06 การสรา้งแผนที่น้ำทว่มโดยใช้แหล่งขอ้มูลเปิดและ
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด 

ภัทรรุตม์ สุขพานิช, กญัจน์ อัศว
พิภพไพศาล, สุณัฐชา จันทรพ์ิศาล,  

กัญญาวี สุขย่ิง, อนุเผา่ อบแพทย์ 
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วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 
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หอ้งประชมุ 6 - อูต่ะเภา 
เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้งพืน้ฐาน (INF) 

ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. INF01 การบูรณะชั้นพื้นทางเดิม โดยการหมุนเวียนชั้นทางเดิมมา

ใช้งานใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็ก
น้อย 

ชัจจักร์ ศรปีระเสรฐิ,  

ชวเลข วณิชเวทิน,  

พิพัฒน์ สอนวงษ ์

2 15:00 – 15:15 น. INF02 การศึกษาพฤติกรรมของโครงสรา้งคอสะพานแบบกำแพงกนั
ดินเสริมแรง : กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ี

ประกติ ไชยศรี, 
อภินิติ โชติสังกาศ,  

สุสิทธ์ิ ฉายประกายแกว้,  

บวรพงศ์ สุขเจริญ,  

พิสิฐ ศรีวรานันท์,  

อิชย์ ศิริประเสรฐิ 

3 15:15 – 15:30 น. INF03 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของหนว่ยแรงที่เกิดขึ้นในสะพาน
คอนกรีตอัดแรง เม่ือรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยตาม
ข้อกำหนดใหม่ของกรมทางหลวง และรถบรรทุกตาม
มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา 
(AASHTO-HL93) 

อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์,  

วรียส ถิรดุลย์กุล,  

ภูมิเกียรติ สว่างวงศ ์

4 15:30 – 15:45 น. INF04 การหาความสัมพันธ์ของพื้นทีถ่นนกับปจัจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
การวางผงัเมืองรวมด้วยแบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ 

ชิษณุ อัมพรายน์,  

โยธิน มัชฌิมาดิลก,  

สุรพันธ์ สันติยานนท ์

5 15:45 – 16:00 น. INF05 การศึกษาประสิทธิภาพของผนังสำเร็จรูปจากคอนกรีตมวล
เบาระบบเซลลูล่า 

จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ 

6 16:00 – 16:15 น. INF06 การศึกษาระดับการรับรู้ของบุคคลจากการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถี 

พัทรพงษ์ อาสนจินดา 

7 16:15 – 16:30 น. - - - 
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หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 9:00 – 10:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) และ สาขาวศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ธนพล ญาณวีรศักด์ิ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 9:15 – 9:30 น. STR44 คอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดใน

ปริมาณสงู 
เทพฤทธ์ิ เจริญสุข,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

ชัย จาตุรพิทกัษ์กุล 

2 9:30 – 9:45 น. STR31 ประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำ
เสริมแรงด้วย แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง 

ณัฐพร คันทะประดิษฐ์,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ,  

ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ 

3 9:45 – 10:00 น. STR01 การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้
แรงอัดในแนวแกน 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์,  

รัฐพงศ์ ดาขวา,  

ศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทกัษ์, 
วิมลวรรณ ธิมา,  

ภารดา น้อยนรินทร์,  

ณปภา กัญหา 
4 10:00 – 10:15 น. MAT18 กำลังอัดและการซึมผา่นน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

5 10:15 – 10:30 น. MAT27 กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราสว่นปัวซองของคอนกรีต
ที่มีการแข็งตวัเร็ว 

สมพร งามทวี,  

รุ่งโรจน์ อยู่รอด,  

นราศกัดิ์ แสนกล้า,  

กริชฌากรณ์ มูลเสนา,  

ศตคุณ เดชพันธ์,  

ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ,  

ธนากร ภูเงินขำ 
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หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 10:45 – 12:15 น. 

 

สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มและพลังงาน (ENV) 

ประธานห้องประชุม : อ.อลงกต ไชยอุปละ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 10:45 – 11:00 น. ENV-INV2 From Environmental Engineering to Sustainable 

Engineering Technology in A Next Mega Trend: 

Are You Ready? 

ศ.ดร.พวงรตัน์ ขจิตวิชยา
นุกูล 

2 11:00 – 11:15 น. ENV04 การประเมินประสทิธิภาพต้นแบบกำแพงกัน้เสียงทีผ่ลิตจาก
วัสดุไวนิล 

ธราดล หงส์อติกุล,  

เกื้อกูล เอ่ียมชูแสง,  

นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญาก 

3 11:15 – 11:30 น. ENV05 การประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการ
ควบคุมทางแยกภายในสถานศึกษา 

ชญาดา รวิวรรณ,  

นพดล กรประเสริฐ  

4 11:30 – 11:45 น. ENV06 การออกแบบและควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียเพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่แบบกึ่งอัตโนมัต ิ

ณัฐภัทร เที้ยธิทรัพย์,  

เจนจิต เอ่ียมจตุรภัทร 

5 11:45 – 12:00 น. ENV07 การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดตุวักลางในชั้นระบายน้ำ
ของระบบชั้นกันซึม 

ทวีศกัดิ์ วังไพศาล 

6 12:00 – 12:15 น. ENV08 การศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรสัในกระบวนการหมัก
ปุ๋ยแบบไร้อากาศเม่ือมีการเติม กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ศศปิระภา เกตุพิมล,  

คฑาพล ปิ่นพฒันพงศ์,  

ฐนียา รังสีสุริยะชัย,  

ภาวัต น้ำใส 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 13:00 – 14:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส์ (SGI) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ 
 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 13:00 – 13:15 น. TRL18 การศึกษาการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บคา่ผา่นทาง

พิเศษ กรณีก่อสรา้งหรือซ่อมบำรุง 
ปิยภัค มหาโพธ์ิ,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง, 
นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
2 13:15 – 13:30 น. TRL15 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล Mobile 

Probe กบั Fixed Sensor เพื่อรายงาน สภาพจราจรบน
ทางพิเศษ กรณีศึกษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-

สุขสวัสดิ)์ 

ศิวัช ปญัญาชัยวัฒนากูล,  

พรณรงค์ เล่ือนเพ็ชร,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

3 13:30 – 13:45 น. TRL14 การพฒันาวิธีประมาณระยะเวลาเดนิทางบนทางยกระดับ
จากข้อมูลเครื่องตรวจจบัสัญญาณบลูทูธ 

จุฑาทพิย์ อาจหาญ,  

สโรช บุญศิริพันธ์ 
4 13:45 – 14:00 น. TRL11 การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค ์ด้วยการประยุกต์ใช้
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค 

พรรณทิพา พนัธ์ย้ิม,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
5 14:00 – 14:15 น. TRL10 การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพด่านเก็บค่าผ่าน

ทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ 
อโศก 4 

พรรณทิพา พนัธ์ย้ิม,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,  

ดวงกมล ชูสิงห,์  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
6 14:15 – 14:30 น. TRL22 การแก้ปญัหาการรับส่งเอกสารโดยวิธีการค้นหาย่าน

คำตอบขา้งเคียงขนาดใหญ ่

ธนาวัฒน์ สิทธิสันติกุล 
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ตารางเวลานำเสนอบทความ 

 

วนัศกุรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563 

 

หอ้งประชมุ 7 - มาบตาพดุ 

เวลา 14:45 – 16:30 น. 

 

สาขาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) 

ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ 

 

ลำดบั เวลา รหสับทความ หวัขอ้บทความ ผูน้ำเสนอ / ผูแ้ตง่ 
1 14:45 – 15:00 น. CEE01 ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร

ตามแนวทาง ABET และ AUN-QA 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 

2 15:00 – 15:15 น. CEE02 นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศกึษาที่สง่ผล
ต่อการบริหารจัดการของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุลินดา นวลประสงค์,  

อารียา ฤทธิมา,  

รันจนา จินดัล 

3 15:15 – 15:30 น. CEE03 การประเมินผลการฝึกงานของนกัศกึษาวิศวกรรมโยธา: 
มุมมองผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,  

สมชาย ปฐมศิร ิ
4 15:30 – 15:45 น. CEE04 ข้อสังเกตุเกี่ยวกบัการฝึกงานของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรม

โยธา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,  

สมชาย ปฐมศิร ิ

5 15:45 – 16:00 น. CEE05 ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑติด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

สุลินดา นวลประสงค์,  

สมชาย ปฐมศิร ิ

6 16:00 – 16:15 น. CEE06 ลักษณะของกลุ่มเปา้หมายนกัศกึษาระดับปรญิญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสตูร
นานาชาต)ิ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุลินดา นวลประสงค์,  

สมชาย ปฐมศิร ิ

7 16:15 – 16:30 น. CEE07 การพฒันาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการ
สมดุล สำหรับนักศกึษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย 

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,  

จำรูญ สมบูรณ์,  

นฤมล แสงดวงแข 
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สารบัญบทความ 

 

 

1. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

EEC01 Sensitivity Analysis of Public Private Partnership 

Models for Thailand’s EEC Highspeed Rails 
 

Jessada Sresakoolchai,  

Sakdirat Kaewunruen 

138 - 145 

EEC02 The State Railway of Thailand Line Capacity 

Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua Ta 

Khe Station to Cha Choeng Sao Junction) 

 

Niti Jaikaew,  

Ackchai Sirikijpanichkul 

146 - 154 

EEC03 การพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

อนงค์นาถ คำศิริ,  
ปรีชา โสภารัตน์,  
สุเมธี วงศ์ศักดิ ์

155 - 159 

 

 

2. วศิวกรรมการบรหิารงานกอ่สรา้ง (CEM) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM01 สาเหตุของงานบกพร่องในงานกอ่สรา้ง ต้นทุนในการแก้ไข 
และแนวทางป้องกนัการเกิดซ้ำ : กรณีศึกษางานก่อสรา้ง
โรงแรม 1 แหง่ 
 

เจริญทรัพย์ งอยจันทร์ศรี,  
พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
 

161 - 170 

CEM02 การใชแ้บบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารจัดการงาน
เหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกจิบ้านจัดสรร 

ฤทธ์ิทยุต ก้อนทอง,  
อภิชาต บัวกลา้,  
ธนกร ชมภูรัตน์ 
 

171 - 178 

CEM03 กรณีศึกษาต้นทุนคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมในโครงการ
ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 

 

 

พิจาริน เอ่งฉ้วน,  

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ 

 

179 - 185 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM04 การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงานก่อสรา้ง
แบบ PERT โดยกลุ่มตัวอย่างบริษัทสมาชิกสามัญของ
สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น 

 

นครินทร์ ซ่ิวนสั,  

วชรภูมิ เบญจโอฬาร 

186 - 194 

CEM05 การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางาน
ก่อสร้างทาง 
 

ธนิดา บดีพงศ์,  
วชรภูมิ เบญจโอฬาร 

195 - 201 

CEM06 ความคุ้มคา่คุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการ
ออกแบบก่อสรา้ง 

อาทิตยา ตาปัน,  

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  
พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

202 - 210 

CEM07 สาเหตุความล่าชา้ของงานราชการและแนวทางการแกป้ัญหา พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์,  
วรรณวิทย์ แต้มทอง 
 

211 - 218 

CEM08 การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานก่อสรา้งโดยใช้ 
ธุรกิจอัจฉริยะในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงาน 

กิตติพงศ์ เชื้ออ้วน,  

เบญญา สุนทรานนท์,  
สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

219 - 225 

CEM09 การคัดเลือกแนวทางการแกป้ัญหาการจัดการสาธารณูปโภค
สำหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรพัย์ ขนาดเล็กของ
โครงการ เทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่ 

จิตราภรณ์ วุฒกิารณ์,  

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,  

สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

226 - 233 

CEM10 การวิเคราะหแ์นวทางการตรวจรับแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย 

เบญจวรรณ พักดี,  
เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  
พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

234 - 243 

CEM11 การใช้ไม้ประดบัในการปรับปรงุคุณภาพอากาศภายในอาคาร นวภา เฉยเจริญ,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
 

 

244 - 249 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM12 การวิเคราะหค์วามล่าช้าของการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคาร
ชุดที่พักอาศัยรวมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ศุภกร ชนะ,  
ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

 

250 - 258 

CEM13 การวิเคราะหป์ัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของ
อาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 

จริยา เรืองเดช,  

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,  

สุนิตา นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

259 - 267 

CEM14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าชา้ของงานก่อสรา้ง: 
กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟา้สายสชีมพู (แคราย-มีนบุรี)  

ชายรอง กิมเฮียะ,  
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

 

268 - 273 

CEM15 กระบวนการพัฒนาองค์กรของบริษัทรับสรา้งบา้นโดยใช้
แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ 

วรนันท์ อ่ิมโอษฐ์,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

 

274 - 282 

CEM16 การวิเคราะหก์ารวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 

สิทธิพงษ์ ใจปญัญา,  
เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกล้ียง,  
พรพจน์ นุเสน,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

283 - 293 

CEM17 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารกับโครงการก่อสร้างจริง กรณีศึกษา โครงการ บสูท์ 
ฟิตเนส ยิม 

 

วิภาวี แป้นจุลสี,  
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

 

294 - 301 

CEM18 สาเหตุความล่าชา้ในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของ
สถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ทรงยศ หวันสมาน,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
 

302 - 309 

CEM19 เศษวัสดปุระเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนกังาน ธนพล พฤกษ์สุนทร,  

วรรณวิทย์ แต้มทอง 
 

310 - 313 

CEM20 การศึกษาปริมาณเศษวัสดแุละการปรับปรุงผลิตภาพของ
กระบวนการผลิตชิ้นสว่นบา้นสำเร็จรูป 2 ชั้น ด้วยวิธีการ
ประเมินแบบราย 5 นาท ี

 

 

สุภาณีย์ พิริยะสุรวงศ์,  
วรรณวิทย์ แต้มทอง 

314 - 319 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM21 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของคา่ก่อสรา้งเกินงบประมาณจาก
การเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอ่สร้าง ของบ้านเดี่ยวสองชั้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ปาณัสม์ ล้ิมพัสถาน,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

320 - 325 

CEM22 แนวทางการศึกษาคา่ใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของ
โครงการก่อสร้างงานอาคาร 
 

ทองพูล ทาสีเพชร,  

วุฒิกร แก้วเงินลาด,  

เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ ์
 

326 - 335 

CEM23 การกำหนดเพื่อเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ฐิติวฒัน์ ตรีวงศ์,  
ถิรรัตน์ นาคาคง,  
กนกวรรณ ไชยนุรักษ์,  
จำรูญ หฤทัยพันธ์ 

 

336 - 344 

CEM24 การพฒันาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสรา้ง
อาคารภายใต้ การควบคุมดแูลขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

กฤษณพงค ฟองสินธุ์ 345 - 352 

CEM25 ศึกษาสถานะของการประยุกต์ใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการบรหิารโครงการ
ก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย 

 

ชลลดา เลาะฟอ,  

ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ ์
353 - 364 

CEM26 ศึกษาการจัดการของเสียในสถานทีก่่อสร้างอย่างย่ังยืน วิมลมาศ บุญย่ังยืน,  

ชลลดา เลาะฟอ 

 

365 - 371 

CEM27 การประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสาม
มิติมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้าง สำหรับชา่งฝีมือ 

พันธกานต์ ปัญโญกิจ,  

มานพ แกว้โมราเจริญ 

 

372 - 381 

CEM28 การศึกษาอุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการ
ก่อสร้าง 
 

วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล 

 

382 - 393 

CEM29 การบริหารวัสดคุงคลังในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ชนกานต์ ภิญโญภูมิมินทร์, 
ดำรงศักดิ์ รินชุมภู,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท ์

 

394 - 400 

97



การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM30 การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟทางคูส่ายตะวันออก
ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ในพื้นที่เขตลาดกระบงั 

เศรษฐสิทธ์ิ ตลอดไธสงดาภา, 
แหลมทอง เหล่าคงถาวร 
 

401 - 406 

CEM31 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

พรกนก พวงมาลา,  
วุฒิชัย ชาตพิัฒนานันท ์

 

407 - 412 

CEM32 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : หน่วยงาน
ยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม 

 

สุวิชญา สุริยมงคล,  

กวิน ตันติเสว ี

413 - 421 

CEM33 การวิเคราะห์เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ
ก่อสร้างซ่ึงใช้ การจำลองสารสนเทศอาคาร 

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล, 

วีระศกัดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์,  
วิสุทธ์ิ ช่อวิเชียร 

 

422 - 431 

CEM34 การพฒันาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาใน
การอพยพหนไีฟ 

ณชาภทร แสงจันทร์,  
ดารารัตน์ พันชะนะ,  
เพชร์รัตน์ ล้ิมสุปรียารัตน ์

 

432 - 439 

CEM35 ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วรรณวรางค์ รัตนานคิม,  

สยาม ย้ิมศิร ิ
 

440 - 444 

CEM36 การศึกษาปัญหาในการบริหารงานกอ่สร้างประเภทอาคารใน
ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา 

วรรณวรางค์ รัตนานคิม,  

สยาม ย้ิมศิร ิ
 

445 - 449 

CEM37 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสรา้งถนนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัเทศบาล 

สยาม ย้ิมศิริ,  
วรรณวรางค์ รัตนานคิม 

 

450 - 456 

CEM38 การประเมินทางเลือกและวิเคราะหค์วามเสี่ยงโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

พรเทพ ม่วงสุขำ,  
พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
 

457 - 463 

CEM39 การจัดการเศษวัสดุในโครงการกอ่สร้างอาคารสูง: 
กรณีศึกษาโครงการแอสค็อตแอมบสัซ่ีสาทร 

เทพฤทธ์ิ มนต์แก้ว,  

จงรักษ์ ผลประเสริฐ 

 

 

464 - 472 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ ผูแ้ตง่ หนา้ 
 

CEM40 การศึกษาสาเหตกุารเกิดอุบตัิเหตุและแนวทางในการป้องกนั
ของงานก่อสรา้ง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟา้สายสสี้ม 
(ตลิ่งชัน - มีนบุรี) 
 

ปุณพจน์ อักษร,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรต ิ

473 - 479 

CEM41 การศึกษาปัจจัยการเลือกซ้ือบา้นจัดสรรของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

 

สรวัสส์ บญุหยง,  
พนัชกร อาจสด 

480 - 485 

CEM42 ปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้วัสดุ
ก่อสร้าง จากพื้นฐานราคา เป็น พื้นฐานของคุณคา่ 
 

วิษณุ ฉีดอ่ิม,  

พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
486 - 499 

CEM43 กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่น
ขุดเจาะกา๊ซน้ำมัน 

 

วรรธณพล ชมภูเขียว,  

อมรชัย ใจยงค ์

500 - 509 

CEM44 การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศ (BIM) ในการการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุ
สำหรับงานติดตัง้ผนงัประกอบอาคาร 

 

สิทธิเดช ชุณหะมณีวัฒน์,  
กวิน ตันติเสว ี

510 - 518 

 

 

3. วศิวกรรมขนสง่ จราจรอจัฉรยิะ และโลจสิตกิส ์(TRL) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL01 การประเมินมูลค่าเวลาในการขนส่งสนิค้าเกษตร ณัฐปคัลภ์ อินสมตวั,  

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน ์

 

520 - 529 

TRL02 การศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนนของ 
หลอดไฟประเภท high-pressure sodium(HPS) ในสภาวะ
การใชง้านจริง 
 

ภัทรพล สีดอกบวบ 530 - 539 

TRL03 การพฒันาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

อิชย์ ศิริประเสรฐิ,  

ไกวัลย์ โรจนานุกูล 

 

540 - 549 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL04 การศึกษาลักษณะกายภาพพื้นที่ของทางหลวงตามรูปแบบ
ถนน เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 
 

ภัทรพล สีดอกบวบ 550 - 558 

TRL05 การศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่า
ความฝืดของผิวทาง และการศึกษาสมการการเสื่อมสภาพคา่
ความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจรงิ 
 

ภัทรพล สีดอกบวบ 559 - 568 

TRL06 การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้า
อาคารทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์
ปกติ และสถานการณ์ปกตใิหม่ 

มาริษา คีรีมาศทอง,  
ปรีดา พิชยาพันธ์,  

นพดล กรประเสริฐ 

 

569 - 576 

TRL07 การพฒันาแบบจำลองอุปสงคแ์ละการจราจรของลิฟต์โดยสาร 
ในบริบทโลจิสติกสโ์รงพยาบาล 

นเรศ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, 
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, 
อรรถวิทย์ อุปโยคิน  

 

577 - 584 

TRL08 การวิเคราะหจุ์ดจอดแล้วจรด้วยปญัหาพี-ฮบั ภายใต้
ข้อจำกัดความจุ 

ปิยธิดา นิยมสำรวจ,  

ทรงยศ กจิธรรมเกษร 

 

585 - 592 

TRL09 ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน ณัฐสัญญ์ ปัญญาวิสุทธิชัย, 

เกษม ชูจารุกุล 

 

593 - 600 

TRL10 การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ กรณีศึกษาดา่นเก็บคา่ผา่นทางพิเศษอโศก 3 และ 
อโศก 4 

พรรณทิพา พนัธ์ย้ิม,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,  
ดวงกมล ชูสิงห์,  
เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

601 - 610 

TRL11 การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
ทางแยกตา่งระดับอาจณรงค์ ด้วยการประยุกต์ใชแ้บบจำลอง
สภาพจราจรระดบัจุลภาค 

พรรณทิพา พนัธ์ย้ิม,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,  
เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

611 - 619 

TRL12 การประเมินผลการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลอง
รัช 

เบญจวรรณ องอาจ,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

 

620 - 627 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL13 Modal Choice after Opening New Railway in 

Bangkok – Case of Dark Red Line – 
Noriyasu Tsumita,  

Bethala Aditya,  

Varameth Vichiensan, 

Jetpan Wetwitoo,  

Atsushi Fukuda 

 

628 - 634 

TRL14 การพฒันาวิธีประมาณระยะเวลาเดนิทางบนทางยกระดับจาก
ข้อมูลเครื่องตรวจจบัสัญญาณบลูทูธ 

จุฑาทพิย์ อาจหาญ,  

สโรช บุญศิริพันธ์ 

 

635 - 645 

TRL15 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล Mobile 

Probe กบั Fixed Sensor เพื่อรายงาน สภาพจราจรบนทาง
พิเศษ กรณีศึกษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุข
สวัสดิ์) 
 

ศิวัช ปญัญาชัยวัฒนากูล,  

พรณรงค์ เล่ือนเพ็ชร,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

646 - 652 

TRL16 การวิเคราะหป์ัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการ
ด้านราคาการใชถ้นนในพื้นที่เมืองเชยีงใหม่ 

ปกรณ์ จินายะ,  
อรรถวิทย์ อุปโยคิน,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,  
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน ์

 

653 - 660 

TRL17 แบบจำลองเชิงพฤตกิรรมการใช้คารแ์ชริ่ง: กรณีศึกษา
ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจา้งในเขตกรุงเทพมหานคร 

วีรชัย โสธนนันทนฺ,  
พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 

 

661 - 668 

TRL18 การศึกษาการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บคา่ผา่นทางพิเศษ 
กรณีก่อสรา้งหรือซ่อมบำรงุ 

ปิยภัค มหาโพธ์ิ,  

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง, 
นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

669 - 677 

TRL19 การวิเคราะหก์ารจัดการอุปสงค์การเดินทางเพื่อสนับสนุน
ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ 

กานต์ชนก ทองทิพย์,  

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,  
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน ์

 

 

 

678 - 686 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL20 การวิเคราะหผ์ลของการผันแปรอุณหภูมิ ต่อกำลังต้านทาน
การวิบตัิของวัสดุโครงสรา้งทางเดิมปรับปรุงด้วยบทิูเมน
อิมัลชัน 

 

สิริกมล สายน้ำเย็น,  

บุญชัย แสงเพชรงาม 

687 - 694 

TRL21 ผลกระทบของระบบรางสายใหม่ต่อการเปล่ียนรูปแบบการ
เดินทาง: กรณีศกึษา รถไฟฟ้าสายสเีขียวส่วนต่อขยายสาย
ใต ้

ธนพร กรีวงษ์,  
เกษม ชูจารุกุล 

 

695 - 701 

TRL22 การแก้ปญัหาการรับส่งเอกสารโดยวิธีการค้นหาย่านคำตอบ
ข้างเคียงขนาดใหญ ่

 

ธนาวัฒน์ สิทธิสันติกุล 702 - 711 

TRL23 การตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการ 
โครงการปรับปรงุความปลอดภัยทางแยกตา่งระดับบางควาย 
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 

 

ธันวิน สวัสดิศานต์,  
วันเสด็จ บุณยะวันตัง,  
วสันต์ พฤกษางามชล 

712 - 720 

TRL24 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของจุดเปดิเกาะกลางกลับรถแบบ
จำกัดยานพาหนะ โดยใช้แบบจำลองการจราจรระดบัจุลภาค 

 

พิกุล ผาหลัก,  

นพดล กรประเสริฐ 

721 - 734 

TRL25 การประเมินความปลอดภัยทางถนน และระดับดาวตาม
มาตรฐาน iRAP สำหรับโรงเรียนเสีย่งในกรุงเทพมหานคร 
 

เกษม ชูจารุกุล, เกริกฤทธ์ิ ศรี
รุ่งวิกรัย, พิณทิพย์ ศิระอำพร 

735 - 741 

TRL26 บริการรถเช่ากับการพฒันาการเดินทางสำหรับเมืองท่องเที่ยว
อย่างชาญฉลาด 

ณัฐธิณี น้ำทิพย์,  

เอกพงศ์ เพาะกลาง,  
ปิติ โรจนว์รรณสินธุ ์
 

742 - 750 

TRL27 การวิเคราะห์อุบัติเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท
สองช่องจราจร 

เกษศิรินทร์ บญุตัน,  

นพดล กรประเสริฐ,  

ปฏพิัทธ์ กัณหา 
 

751 - 758 

TRL28 เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรง
กระแทกจากการชนบนทางยกระดับ 

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย,  

วิทวงศ์ กาญจนชมภู 

 

759 - 763 

TRL29 การประยุกตโ์ครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับความสัมพันธ์ของ
โครงขา่ยถนนโดยรอบในการทำนายเวลาเดินทางบนถนนใน
เขตเมือง 

พรเทพ พวงประโคน,  

สรวิศ นฤปิต ิ

764 - 770 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL30 การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการ
เดินทางของทางพิเศษ 

ปิยพงษ์ จันทโชต,ิ  

วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์,  
กิตติคุณ รอดสกุล,  

ปณิก โพธิสาวัง,  
พรณรงค์ เล่ือนเพ็ชร,  

ธนานี ไต่เมฆ, 

รวิพันธ์ุ เด็ดแก้ว 

 

771 - 780 

TRL31 การศึกษาค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะหา่งของเวลาระหว่าง
รถยนต์อ่ิมตัวบริเวณทางแยกสัญญาณไฟที่มีและไม่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ 

พรเทพ พวงประโคน,  

พงศกร ปัญญา,  
แนววิทย์ บุญทา,  
ซุกรอน เซ็งสาเมาะ 
 

781 - 787 

TRL32 แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรของการ
ดำเนินงานระบบเครื่องชั่งน้ำหนกัขณะรถว่ิง 

โสรยา ปิยะวราภรณ์,  

นพดล กรประเสริฐ 

 

788 - 796 

TRL33 การศึกษาพฤติกรรมการใชค้วามเร็วและพฤติกรรมการขับขี่
บนถนนชานเมืองจังหวัดชลบุร ี

พิชญ์สินี กุลเอกสรชา,  
จัตุรงค์ อินทะนู,  
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์,  
อรรถวิทย์ อุปโยคิน 

 

797 - 803 

TRL34 Analysis of Impact of Introduction of Bus Rapid 

Transit on Land Price in Developing City – Case 

Study of Managua city, Republic of Nicaragua 

LISAKO KUGII,  

Atsushi Fukuda,  

Noriyasu Tsumita,  

Hiroki Kikuchi 

 

804 - 809 

TRL35 การประเมินความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ ธิตินันท์ รวมทรัพย์,  

โรจนัสถ์ รัตนวัน,  

รัฐพงศ์ มีสทิธ์ิ,  

ภาสุรีย์ ล้ำสกุล 

 

810 - 817 

TRL36 การวิเคราะหค์วามหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่
อาศัย 

ธวัชชัย คงสุวรรณ์,  

วราเมศวร์ วิเชียรแสน 

 

818 - 826 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL37 การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเทา้บริเวณทางข้ามที่มี
สัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่ 

ธนา น้อยเรือน,  

พรภวิษย์ ตาจุมปา,  
ภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ 

 

827 - 838 

TRL38 การพฒันาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
สำหรับรถจกัรยานยนต ์

ภูทริยา มีอุสาห์,  
บุญพล มีไชโย, ท 

วีศักดิ์ แตะกระโทก 

 

839 - 849 

TRL39 การพิจารณาคัดเลือกวัสดแุอสฟัลตเ์ชื่อมประสานสำหรบังาน
ผิวทางบนทางพิเศษ 

ฐิติพงศ์ สุขเสริม,  

นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

850 - 855 

TRL40 ความพงึพอใจในระบบเดินทางแบง่ปนักันใช้ของนสิิตในเขต
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แซนด้า วิน,  

สรวิศ นฤปิติ,  
พงษ์ศกัดิ์ บัณฑิตสกุลชัย 

 

856 - 864 

TRL41 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาและ
ความสบายเชิงความร้อน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ทางเดินเทา้สีเขียว 

ณัฐดนัย สุวรรณมณี,  

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, 
นพดล กรประเสริฐ,  

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู 

 

865 - 874 

TRL42 การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เดินทาง ในพืน้ทีศ่ึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

พงษ์พิษณุ นาคคำ,  
กิตติชัย ธนทรัพย์สิน 

 

875 - 886 

TRL43 การศึกษาความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบรกิารด้านคมนาคม 

 

ธนวัฒน์ เดชปรอท 887 - 894 

TRL44 การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความเป็นไปได้ของระบบ 
MaaS ในกรุงเทพมหานคร 

ณัฐกานต์ สุรางคศ์รีรัฐ, 

นันทวัฒน์ ศรัณย์ภัทร,  

สรวิศ นฤปิต ิ

 

 

 

 

895 - 902 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

TRL45 การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถ
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
ศาลายา 
 

สิริศักดิ์ ย้ิมย่อง,  
ณรงค์ กุหลาบ 

 

903 - 910 

TRL46 การวิเคราะหท์างสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทาง
ถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท 

ขจรศักดิ์ เจิมประไพ,  

สันติภาพ ศิริยงศ์,  
ศาศวัต ภูริภัสสรกุล 

 

911 - 915 

TRL47 A Comparative Study of Oil Transportation Modal 

Choice between Intermodal Rail and Road: A Case 

Study of Freight Route between Ban Phai Tank 

Farm Khon Kaen Province to Railway Yard at 

Thanaleng the Laos People’s Democratic Republic. 
 

Thannin Manipakone, 

Ackchai Sirikijpanichkul 

916 - 922 

TRL48 การศึกษาอัตราการใหบ้ริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บคา่
ผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปดิ และระบบปิด 

นพคุณ บุญกระพือ, 

พฤกษชาติ เผือกพิพฒัน์, 
นิตยา มหาชิโนรส 

 

923 - 930 

TRL49 ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับ
สัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ 

นพคุณ บุญกระพือ,  

กฤษดา สกุลเต็ม,  

วีรพงศ์ นวลจันทร์  
 

931 - 939 
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4. วศิวกรรมโครงสรา้ง (STR) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

STR01 การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้
แรงอัดในแนวแกน 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์,  

รัฐพงศ์ ดาขวา,  
ศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทกัษ์, วิมล
วรรณ ธิมา,  
ภารดา น้อยนรินทร์,  
ณปภา กัญหา 
 

941 - 946 

STR02 การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครง
ข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ปริยานุช ใหม่จันทร์,  
อานนทพ์ร สุวรรณพลาย,  

อาทิตย์ เพชรศศิธร 
 

947 - 953 

STR03 การประมาณค่าตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับจากวิธีประวัติเวลา 

ปิติ ประทุมขำ,  
ชินพัฒน์ บวัชาติ,  
ชยานนท์ หรรษภิญโญ,  

นเรเมต ตันติสุขุมาล,  

Mitsuhiro Miyamoto,  

Manabu Matsushima 

 

954 - 960 

STR04 ผลตอบสนองต่อแรงลมของอาคารหน้าตัดรปูวงกลมและ
วิธีการลดผลตอบสนองโดยใช้มวลหน่วงปรบัคา่และมวลน้ำ
หน่วงปรบัคา่ 
 

พัฒนศ์ิริ ใจกา้วหนา้,  
วิโรจน์ บุญญภิญโญ 

 

961 - 970 

STR05 พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพืน้ลาดเอียงภายใตแ้รง
กระทำด้านข้าง 

วิทวัส คำทิพย์,  

สมบูรณ์ เซ่ียงฉิน,  

ปรีดา ไชยมหาวัน,  

ธนกร ชมภูรัตน์ 
 

971 - 978 

STR06 การศึกษาคุณสมบตัิของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ที่มี
ส่วนอโลหะจากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าเป็น
ส่วนผสม 

กาญจนาวรรณ์ ปัญญาวีร์, 
สุพพัต ควรพงษากุล,  

เปรมฤดี กาญจนปิยะ 
 

 

979 - 985 
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STR07 พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติม
คอนกรีตบางส่วน 

นพดล สุยะหลาน, 

ประกติ ชมชื่น 

 

986 - 991 

STR08 การพฒันาคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะทีไ่ด้จาก
กระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

กชกร ศรีวัฒนกุล, 

สุพพัต ควรพงษากุล,  

เปรมฤดี กาญจนปิยะ,  
จักรพันธ์ เทือกตะ๊ 
 

992 - 998 

STR09 ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่า
เซลล์ลอยน้ำเม่ือรับการกระตุ้นทีป่ลายด้านบน 

ธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี,  
การันต์ คล้ายฉ่ำ,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล,  

สมชาย ชูชีพสกุล,  

ชัยยุทธ ชินณะราศร ี
 

999 - 1006 

STR10 เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สำหรับป้อมก่ออิฐโบราณของไทย: กรณีศึกษาปอ้ม
มหากาฬ 

กันตภณ จินทราคำ,  
พีรสิทธ์ิ มหาสวุรรณชัย,  

ก้องภพ วัชรเสวี,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล,  

พรเกษม จงประดิษฐ์,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์

 

1007 - 1015 

STR11 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐาน
ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

ธราดล หงส์อติกุล,  

นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

1016 - 1024 

STR12 การตรวจวัดคา่สัมประสิทธ์ิการกระจายแรงและค่าตัวคูณ
แรงกระแทกของสะพาน Box Beam และ Plank Girder 

ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการ
ออกแบบ 

วุฒิชัย อมรประสิทธ์ิผล,  

ราชวัลลภ กัมพูพงศ์,  
อารักษ์ มณฑา,  
วิกรินทร์ สอนถม,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 
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STR13 พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวงกับเสา
เหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีต 

ธีรพล รักษาศิล,  

ประกติ ชมชื่น,  

พนิดา สีมาวุธ,  

ชลดา เลาะฟอ 

 

1035 - 1039 

STR14 ผลกระทบของการเย้ืองศูนย์ของคานต่อพฤตกิรรมของ
รอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง กับเสาเหล็กกล่อง
กลวงกรอกคอนกรตี 

ธีรพล รักษาศิล,  

ประกติ ชมชื่น,  

พนิดา สีมาวุธ 

 

1040 - 1046 

STR15 การวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่ 
สำหรับพื้นที่ชั้นดินเหนียว และชัน้ทราย กรณีศึกษา : 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO 

NET) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เพ็ญวิสุทธ์ิ ย้ิมเเฉ่ง,  
สหรัฐ พุทธวรรณะ 

1047 - 1050 

STR16 การวิเคราะหแ์ละออกแบบโครงถกัจำลองด้วยวัสดุไม้
ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

อาทร ชูพลสตัย์,  

ณรงค์ กุหลาบ,  

เดชา จันทสทิธ์ิ,  

ธนพล ทองคงหาญ,  

ณัฐพงษ์ เกยพระยา 
 

1051 - 1057 

STR17 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตหนา้ตัดสี่เหล่ียมจัตรุัส 

ภัทรจีรา ไตรวงค์ย้อย,  

วัชรา โพธ์ิสาวัง,  
วัจน์วงค์ กรีพละ 
 

1058 - 1065 

STR18 Post-Buckling Behavior of Variable-Arc-Length 

Pipe due to Internal Fluid Motion 

Wichawat Nathabumrung,  

Panithan Padthomfang,  

Tanakorn Tima,  

Karun Klaycham 

 

1066 - 1073 

STR19 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองกำลังรับแรงเฉอืนของ
กำแพงเตี้ยคอนกรตีเสริมเหล็ก ภายใต้แรงแผน่ดินไหว 

วีระพงษ์ ชมชายผล,  

ปนัสย์ชัย เชษฐ์โชตศิักดิ์,  
จารึก ถีระวงษ ์

 

 

1074 - 1079 
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STR20 ค่าสัมประสิทธ์ิผลตอบสนองแรงแผน่ดินไหวในทุกอำเภอ
ของอาคารโครงสร้างเหล็กรปูพรรณ ตามมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง (มยผ.1301/1302-61) 

 

สิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์,  
สรกานต์ ศรีตองอ่อน 

1080 - 1087 

STR21 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองความสัมพันธ์ของโมเมนต์
และมุมหมุนพลาสติก ของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างรบัแรง
ในแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัด เม่ือใช้แบบจำลองจาก
มาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17 

 

เพทาย อุดมการเกษตร,  

เมธี บุญพิเชฐวงศ์,  
ธันยดา พรรณเชษฐ์ 

1088 - 1094 

STR22 A Study of the Reinforcement of Steel Plates 

into RC Cantilever Stairs to Reduce Vibration 

Effects from Human Walking Activities 

Lythean Mao,  

Sopheak Seng,  

Amornchai Jaiyong 

 

1095 - 1102 

STR23 การศึกษาจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังรบัแรงคอนกรตี
สำเร็จรูปทีถู่กใชใ้นอาคารพักอาศัยภายใต้แรงถอน 

สุรัตน์ เสมสวัสดิ์,  
ชูชัย สุจิวรกุล 

 

1103 - 1109 

STR24 การวิเคราะห์อุณหภูมิของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่
สัมผัสกบัไฟ 

ณัฐนุช พูนปาน,  

ปาณัสม์ อุปละ,  
สพลเชษฐ์ อัตตะการอังกูร,  

ชนะชัย ทองโฉม 

 

1110 - 1115 

STR25 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อรปูแบบการวิบัติของเสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตหนา้ตัดสี่เหล่ียมจัตรุัส 

วัชรา โพธ์ิสาวัง,  
เปรมปรีดา กงนะ,  
วัจน์วงค์ กรีพละ 
 

1116 - 1122 

STR26 ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเสน้ทางสถิตศาสตร์และการสั่นอิสระ
ของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ รูปทรงห่วงยางรับแรงดัน 

คมกร ไชยเดชาธร,  

จีรศักดิ์ สุพรมวัน,  

กิ่งสมร ทิพย์โยธา,  
วีรพันธ์ุ เจียมมีปรีชา 
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STR27 พฤติกรรมโครงสรา้งจุดต่อพื้น-เสาเสริมหมุดเหล็กภายใต้
แรงด้านขา้งแบบวัฏจักร 

ธนกร ขุนฤทธิ์,  
พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,  
ณัฐวุฒิ ธนศรสีถติย์,  

อดิศร โอวาทศิริวงศ์,  
อํานาจ คําพานิช 

 

1130 - 1135 

STR28 การประเมินเสถียรภาพอิลาสตกิคาที่มีความยาวสว่นโค้ง
แปรเปล่ียนไดแ้บบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผล
เชิงทฤษฎีและการทดลอง 
 

ฑีรยุทธ สมสุข,  

บุญชัย ผึ้งไผ่งาม 

1136 - 1144 

STR29 การหาความเหมาะสมของการออกแบบโครงสรา้งเหล็ก
รูปพรรณด้วยวิธีความนา่เชื่อถือ สำหรับอาคารโครงการ
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) 

 

พันกฤษ โยธินธนะรัชต์,  
สหรัฐ พุทธวรรณะ 

1145 - 1151 

STR30 กรณีศึกษาการปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบ การ
ประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความม่ันคงแขง็แรง 
โครงสร้างอาคารเก่า และโครงสรา้งอาคารที่เสียหาย 

 

 

สุวัฒน์ รามจันทร์,  
วงศกร พงษ์ภักดี,  
ทยากร จันทรางศ ุ

1152 - 1161 

STR31 ประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำ
เสริมแรงด้วย แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง 

ณัฐพร คันทะประดิษฐ์,  

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ,  
ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ 

 

1162 - 1167 

STR32 ศึกษาคา่ตัวประกอบปรับผลการตอบสนองที่เหมาะสม
สำหรับหอถงัสูง ที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ทรงกระบอกกลวงในประเทศไทย 

ธนากร ใจปิติ,  
ณัฐวุฒิ ธนศรสีถติย์,  

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน ์
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STR33 ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวัสดุกอ่ของวัดราช
บพิธสถติมหาสีมารามราชวรวิหาร 
มราชวรวิหาร 

ศิวนนท์ ต้นเกตุ,  
พีรสิทธ์ิ มหาสวุรรณชัย, 

ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์,  
ชนาธิป บินซาอิส,  

สุรพัศ นิธิปฏคิม,  

สุวัจน์ชัย แกว้มาคูณ,  

ชัยณรงค์ อธิสกุล,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์

 

1177 - 1184 

STR34 กำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวสัดุจีโอโพลีเมอร์ หรือ
คอนกรีตและเหล็กเสริม 

ตะวัน หงษ์อุบล,  

อรุษ เพชรเชิดชู 

 

1185 - 1190 

STR35 การเสริมกำลังโครงสร้างพื้นคอนกรตีเสริมเหล็กด้วยวิธีอัด
แรงภายนอก 

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,  
อดิศร โอวาทศิริวงศ์,  
อํานาจ คําพานิช,  

ณัฐวุฒิ ธนศรสีถติ 

 

1191 - 1195 

STR36 Effect of Ground Motion Horizontal Definition in 

Seismic Analysis and RC Moment Frame 

Structures in Mandalay Region 

 

Khine Mon Myint,  

Teraphan Ornthammarath 

1196 - 1204 

STR37 Effect of Scaling Factor in Ground Motion 

Selection of Seismic Analysis and Design of RC 

Moment Frame Structures 

 

Thiri Thaw,  

Teraphan Ornthammarath 

1205 - 1212 

STR38 การศึกษาคุณสมบตัิของคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสม
มวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้ำ 

คณุตม์ สมบูรณ์ปญัญา,  
ภูษิต บุญยฤทธ์ิ,  

วงศกร สิมมา,  
ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ 
 

1213 - 1222 

STR39 ผลกระทบของช่องเปิดต่อพฤติกรรมเชิงโครงสรา้งของโครง
ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อ 

จรัญ ศรีชัย,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน ์

 

1223 - 1232 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

STR40 กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง 

ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

 

1233 - 1237 

STR41 การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ตา้ร์เกรา้ท์รอยต่อผิวทาง
คอนกรีตสำเร็จรูป 

ตะวัน เพชรอาวุธ,  

จตุพล ตั้งปกาศิต 

 

1238 - 1244 

STR42 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ำล้น ราชันย์ ขันทกสกิรรม,  

พุทธรักษ์ จรัสพนัธ์ุกุล,  

ชยานนท์ หรรษภิญโญ 

 

1245 - 1252 

STR43 การสำรวจอัตราการเกิดคารบ์อเนชันของโครงสรา้ง
สะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุร ี

สุพจน์ ธรรมนิทา,  
ปิตศิานต์ กร้ำมาตร 
 

1253 - 1259 

STR44 คอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดใน
ปริมาณสงู 

เทพฤทธ์ิ เจริญสุข,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

ชัย จาตุรพิทกัษ์กุล 

 

1260 - 1265 

STR45 การตา้นทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ปราศจากความเหนียว 

อมรชัย ใจยงค์,  
ชานนท์ กวางเจริญ 

 

1266 - 1274 

STR46 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสาย
รัดเหล็กแบบใหแ้รง 

อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน,  

สายันต์ ศิริมนตรี,  
ชนะชัย ทองโฉม 

 

1275 - 1280 

STR47 Seismic Strengthening of Soft-Story RC Moment 

Frames 

Wongsa Wararuksajja,  

Sutat Leelataviwat,  

Pennung Warnitchai,  

Li Bing,  

Hasan Tariq, 

Nattakan Naiyana 

 

 

 

 

1281 - 1287 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

STR48 แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวสว่นโค้ง
แปรเปล่ียนได ้

ธนภัทร วัฒนาบุญศิริ,  
อินทัช ด่านปาน,  

ธนนพ เหมือนเหลา,  
การันต์ คล้ายฉ่ำ 

1288 - 1294 

 

 

5. วศิวกรรมปฐพ ี(GTE) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE01 การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้ำสำหรับดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ 

สินาด โกศลานนัท์,  
ชัยศาสตร์ สกุลศกัดิ์ศรี,  
อลงกต ไชยอุปละ 
 

1296 - 1307 

GTE02 การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝน
สะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับ
ความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า 

สลิลยา เศษเพ็ง,  
เทพไท ไชยทอง,  
สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ ์

 

1308 - 1315 

GTE03 การติดตัง้อุปกรณ์วัดทางเทคนคิธรณีเพื่อการวิเคราะหไ์ฟ
ไนต์เอลิเมนต์สำหรับอ่างเก็บน้ำเกา่ กรณีศึกษา: อ่างเก็บน้ำ
คลองทา่งิ้ว จังหวัดตรงั 
 

วิษุวัฒน์ อายุสุข,  

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร 
1316 - 1321 

GTE04 ลักษณะการไหลซึมผา่นของน้ำแบบสองมิติในดินและตาขา่ย
การไหล จากการทดสอบด้วยแบบจำลองกายภาพ 

วรกมล บัวแสงจันทร์,  
ฐิติยารัตน์ นนทวงศ์,  
ธนพล สุขเอ่ียม,  

วรัช ก้องกิจกุล 

 

1322 - 1327 

GTE05 การพฒันาโตะ๊ตะแคงสองทศิทางเพื่อการทดสอบสมบัติ
กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส 

กังวาน กานดาวรวงศ์, ธนวรรณ 
แจ้งกระจ่าง,  
ยศพล เปมานุกรรักษ์,  
วรัช ก้องกิจกุล 

 

1328 - 1335 

GTE06 การทำนายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลาย
ความเค้นของทรายภายใตแ้รงอัดสามแกน 

โฆษิต จริยาทัศน์กร,  

วรัช ก้องกิจกุล 

1336 - 1343 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE07 ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสงูสุดและระยะหา่งระหว่างชั้น
ของตาขา่ยเสริมกำลังแบบสองทศิทางที่มีต่อกำลังอัดและ
การเสียรูปของทรายเสริมกำลัง 
 

อรอนง สุมะนสัชัย,  

วรัช ก้องกิจกุล 

1344 - 1353 

GTE08 คุณสมบัตทิางวศิวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและ
ดินซีเมนต์ผสมยางสไตรนีอะคริลิค 

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว,  

กรกฎ นุสิทธ์ิ,  

ทวีศกัดิ์ แตะกระโทก,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

 

1354 - 1359 

GTE09 การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงาน
เพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคารบา้นพกั
อาศัย 

อภินิติ โชติสังกาศ,  

ธิติ ชาญชญานนท์,  
อรรถพร วิเศษสินธ์ุ,  

สกาวรตัน์ สัตยานันท์,  
สินีนาฏ อ่อนคำ 
 

1360 - 1366 

GTE10 อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหวัเจาะต่อการทรุดตัวของผิว
ดินจากการก่อสร้าง อุโมงคค์ู่ - การวิเคราะห์เชงิตัวเลขแบบ
สามมิต ิ

ทิพวรรณ อ่ิมเอิบ,  

ประทีป หลือประเสริฐ, 

พรเกษม จงประดิษฐ์ 

 

1367 - 1373 

GTE11 ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคล่ือนตัวของผวิดิน
บนโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนพงศ์ จารุกมล,  

วิรุฬห์ คำชุม 

 

1374 - 1380 

GTE12 ผลกระทบจากการรบกวนตัวอย่างดินต่อพารามิเตอร์
หน่วยแรงประสิทธิผลของดนิเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ 

ณัฐสิทธ์ิ ทองเลิศ,  

อภินิติ โชติสังกาศ 

 

1381 - 1387 

GTE13 คุณสมบัติของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาสำหรบัวัสดุ
งานทาง 

อรฑิฌา จันทร์สงิห์,  
วีรยา ฉิมอ้อย 

 

1388 - 1393 

GTE14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟา้กับ
กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดิน เพื่อวิเคราะห์ถนน
เลียบคันคลอง ในบริเวณดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ 

ณัฐ สุทธิ,  

ศลิษา ไชยพทุธ,  

ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ ์
 

1394 - 1400 

GTE15 การวิเคราะหก์ารทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแบบแผส่ำหรับ
อาคารสูงดว้ยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสามมิติ 

ยอดตะวัน รักษารมย์,  

พรพจน์ ตันเส็ง 
1401 - 1410 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE16 อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหิน
ทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด 

นวัต ปรีชาศิลป์,  
บารเมศ วรรธนะภูติ,  
อภินิติ โชติสังกาศ 

 

1411 - 1419 

GTE17 การปรบัปรงุคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วย
ปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล จาก
โรงงานผลิตกระดาษ 

วฤธ รัตนรุ่งโรจน์,  
ศุภกิจ นนทนานันท์,  
อัครชัย เรืองแสงทอง 
 

1420 - 1426 

GTE18 การปรบัปรงุคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุ
ผสมซีเมนต์-โพลีเมอร ์

กัญจน์ สลีวงศ์,  
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  

กรกฎ นุสิทธ์ิ 

 

1427 - 1432 

GTE19 ผลศึกษาเบื้องตน้ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คา่ความ
ซึมได้ของดินทรายแป้ง 

ธีราพัทธ์ รฐาหิรญัโรจน์,  
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร ์
 

1433 - 1439 

GTE20 อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักใน
แนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ 

คเชนทร์ จักรแ์ก้ว,  

สุริยะ ทองมุณี,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,  

จักรพันธ์ ธงทอง 
 

1440 - 1446 

GTE21 การปรบัปรงุคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์ดิน
ขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ฆนากานต์ มาศโอสถ,  

พานิช วุฒิพฤกษ์,  
อิทธิพล มีผล,  

สยาม แกมขุนทด,  

ศิริศักดิ์ คงสมศักดิส์กุล 

 

1447 - 1453 

GTE22 การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบตอกหย่ังแบบเบา 
กับ การตอกทดสอบมาตรฐาน ด้วยการวิเคราะหท์างสถติิ
จากฐานข้อมูลการทดสอบจริงในสนาม เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบฐานรากระดับตืน้ 

 

ธนกฤต โรจนชัยศรี,  
ฐิรวัตร บุญญะฐี 

1454 - 1460 

GTE23 วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่
เป็นดินไม่เชื่อมแน่น 

ณัฐฐา ไชโสกเชือก,  

สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ์,  
ชิโนรส ทองธรรมชาต ิ

1461 - 1469 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE24 กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรงุด้วยเถ้า
ขยะ จีโอโพลีเมอร ์

เพทาย อุตราช,  

เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง,  
เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒันพงศ์, 
ชยกฤต เพชรช่วย,  

จักษดา ธำรงวฒุิ,  
วิศิษฏ์ศกัดิ์ ทับยัง 
 

1470 - 1473 

GTE25 อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานผสมปูนซีเมนต ์

เชาวรินทร์ เชียรพิมาย,  

เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง,  
เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒันพงศ์, 
วิศิษฏ์ศกัดิ์ ทับยัง,  
นันทชัย ชูศิลป์,  
จุฑามาศ ลักษณะกิจ 

 

1474 - 1477 

GTE26 อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกำลังการรับแรงแบก
ทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร 

จักรพันธ์ ธงทอง,  
สุริยะ ทองมุณี,  

คเชนทร์ จักรแ์ก้ว 

 

1478 - 1483 

GTE27 การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed 

Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ป ี

ธิติพัทธ์ รู้หลัก,  

อัคคพฒัน์ สวา่งสุรีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช, 

เศกชัย อนุเวชศิริเกียรต ิ

 

1484 - 1490 

GTE28 อิทธิพลของแรงกระทำด้านข้างแบบวัฏจักรตอ่คา่สตฟิเนสข
องดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยวจำลอง 

พงศ์ภัค สืบถวิลกุล,  

วรัช ก้องกิจกุล,  

พงศธร กระจ่างผล 

 

1491 - 1500 

GTE29 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากบัสมบตัิทาง
วิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน 

วรัชญ์ สกุลพจนว์รชัย,  

วรัช ก้องกิจกุล 

 

1501 - 1506 

GTE30 การปรบัปรงุคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตาและ
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง 
 

 

วุฒิกรณ์ โสพรรณรัตน ์ 1507 - 1511 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE31 การวิเคราะหก์ารยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการ
ทดสอบศักยภาพในการบวมตวัของดิน 

 

สุธินันท์ กันเงิน, 

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบปุผา 
1512 - 1517 

GTE32 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล
สำรวจหาคา่ความหนาแน่นในสนาม 

กวินธิดา ปิ่นทอง,  
สุสิทธ์ิ ฉายประกายแกว้,  

อภินิติ โชติสังกาศ,  

พงษ์พันธ์ุ อิศโรทัยกุล 

 

1518 - 1523 

GTE33 การทำนายคา่สัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน้ำในดินลูกรงับด
อัด 

สยาม อุ่นมงคลมิตร,  

อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต,  

พิทยา แจ่มสว่าง 
 

1524 - 1529 

GTE34 สมรรถนะของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยภายใตก้ารอัดตัว
คายน้ำ 

สุวิจักขณ์ วิรัตน,์  

พิทยา แจ่มสว่าง 
 

1530 - 1537 

GTE35 การวิเคราะหก์ำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถกู
ปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method 

ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ, ปิยวัฒน์ 
เงินบำรุง,  
สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ ์

 

1538 - 1547 

GTE36 Standup time estimation of undercut moist sand 

slope using numerical simulation 

Laddawon Dul, Cheowchan 

Leelasukseree 

 

1548 - 1556 

GTE37 การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate 

Bearing Test และ Dynamic Penetration Test 

ชนิดา ใสสุขสอาด,  

ศิวาเวช อบมา,  
อัคคพฒัน์ สวา่งสุรีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 

 

1557 - 1563 

GTE38 ความแม่นยำของกำลังรบัน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจาก
การคำนวณ 

ทินกร ทานา,  
สยาม ย้ิมศิร ิ
 

 

 

 

 

1564 - 1569 

117



การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่25 The 25th National Convention on Civil Engineering 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์ July 15-17, 2020, Online Conference 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE39 การศึกษาการรับแรงแบกทานของดนิโดยวิธีการกระจาย
น้ำหนักผ่านแผ่นเหล็กสี่เหล่ียม 

อัตพล บุบพิ,  
ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์,  
จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์,  
ณัฐพงษ์ เกษสัญชัย,  

วัชร พิศวิมล,  

เพชรานี อุ่นทะยา,  
กัญญารักษ์ มีอ่อน 

 

1570 - 1576 

GTE40 การเปรียบเทียบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ
คำนวณด้วยวิธีสถิตศาสตร์ และจากผลการทดสอบแบบ
พลศาสตร์สำหรับชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สิทธิภัสร์ เอ้ืออภิวัชร์,  
เรืองวิทย์ โชติวิทยาธานินทร์,  
นิพันธ์ แสงศร ี
 

1577 - 1583 

GTE41 กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมจีโอโพลิ
เมอร์จากเถ้าชานอ้อย 

วีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์,  
ชยกฤต เพชรช่วย,  

เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒันพงศ์,  
จักษดา ธำรงวฒุ ิ

 

1584 - 1588 

GTE42 อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดและปริมาณซีเมนต์ต่อ
กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์ 

สุทธิพงศ์ คำดี,  

สุริยะ ทองมุณี,  

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม 

 

1589 - 1594 

GTE43 การจำลองสถานการณ์การก่อสรา้งเสาเข็มเจาะระบบเปียก ภิรมย์ญา ถิ่นนุช,  

ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง,  
วิสูตร จิระดำเกงิ 
 

1595 - 1598 

GTE44 การวิเคราะห์อัตราการทรุดตัวของชัน้ดินของ
กรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR 

ชยณัฐ คีรีนารถ,  

อังคณา พุ่มพวง,  
อนิรุทธ์ ลดาวดี,  
สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

 

 

 

 

1599 - 1605 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

GTE45 การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับในดิน
อ่อน ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย 

ชัยสิทธ์ิ เพ็งจันทร์,  
นิพันธ์ อินสุข,  

อภิวิชญ์ ทองรักษา,  
กรกฎ นุสิทธ์,  

สุริยาวุธ ประอ้าย 

 

1606 - 1612 

GTE46 การปรบัปรงุเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม 
กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – 
ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรัชญา แสนแปง,  
พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ,  
ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,  
สุริยาวุธ ประอ้าย 

 

1613 - 1619 

GTE47 คุณลักษณะการหดตวัของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสม
ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย 

อนุพงศ์ คำปลอด,  

ธนกร ชมภูรัตน์,  
อภิชาต บัวกลา้ 
 

1620 - 1628 

GTE48 แบบจำลองความสัมพันธ์สำหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัส
ระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ 

เอกรินทร์ สุดใจ,  

สุริยาวุธ ประอ้าย,  

นิพันธ์ อินสุข,  

ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,  
ธีระวัชร เกี๋ยงคำ 
 

1629 - 1636 

GTE49 การใช้กนัชนคาพิวลารีสำหรับควบคุมการเคล่ือนที่ใน
แนวดิ่งของน้ำใต้ดินเค็มในดิน 

วิโรจน์ ล้อมวงษ์,  
สมใจ ยุบลชิต 

 

1637 - 1642 

GTE50 อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของ
เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน 

มนชล ศรีชัยกูล,  

วีรยา ฉิมอ้อย 

 

1643 - 1651 

GTE51 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคา่การแอ่นตัวทีไ่ด้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer 

กับ Light Weight Deflectometer 

ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร,  

ดนัยณัฐ ถาวร,  

สุรนนท์ เย้ือยงค์,  
อัคคพฒัน์ สวา่งสุรีย์,  

อรรถสิทธ์ิ สวสัดิ์พานิช 

1652 - 1658 
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6. วศิวกรรมโครงสรา้งพืน้ฐาน (INF) 

 

   

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

INF01 การบูรณะชั้นพื้นทางเดิม โดยการหมุนเวียนชั้นทางเดิมมา
ใช้งานใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็ก
น้อย 

ชัจจักร์ ศรปีระเสรฐิ,  

ชวเลข วณิชเวทิน,  

พิพัฒน์ สอนวงษ ์

 

1660 - 1666 

INF02 การศึกษาพฤติกรรมของโครงสรา้งคอสะพานแบบกำแพง
กันดินเสริมแรง : กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ี

ประกติ ไชยศรี, 
อภินิติ โชติสังกาศ,  

สุสิทธ์ิ ฉายประกายแกว้,  

บวรพงศ์ สุขเจริญ,  

พิสิฐ ศรีวรานันท์,  
อิชย์ ศิริประเสรฐิ 

 

1667 - 1672 

INF03 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของหนว่ยแรงที่เกิดขึ้นในสะพาน
คอนกรีตอัดแรง เม่ือรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยตาม
ข้อกำหนดใหม่ของกรมทางหลวง และรถบรรทุกตาม
มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา 
(AASHTO-HL93) 

 

อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์,  
วรียส ถิรดุลย์กุล,  

ภูมิเกียรติ สว่างวงศ ์

1673 - 1681 

INF04 การหาความสัมพันธ์ของพื้นทีถ่นนกับปจัจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
การวางผงัเมืองรวมด้วยแบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ 

ชิษณุ อัมพรายน์,  
โยธิน มัชฌิมาดิลก,  

สุรพันธ์ สันติยานนท ์

 

1682 - 1687 

INF05 การศึกษาประสิทธิภาพของผนังสำเร็จรูปจากคอนกรีตมวล
เบาระบบเซลลูล่า 
 

จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ 1688 - 1693 

INF06 การศึกษาระดับการรับรู้ของบุคคลจากการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถี 
 

พัทรพงษ์ อาสนจินดา 1694 - 1702 
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7. สาขาบทความ: วศิวกรรมและเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ (DET) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

DET01 การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของ
ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 

อภิสิทธ์ิ เตชพัฒนากร,  

สิทธิศกัดิ์ เเจ่มนาม,  

ปิติ สุคนธสุขกุล 

1704 - 1710 

 

 

8. วศิวกรรมวสัดกุอ่สรา้ง (MAT) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

MAT01 ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซ่อมแซม
ตัวเอง โดยใช้สปอร์ของแบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต 

วนาลี ภานุพรประพงศ์, 
ภีม เหนือคลอง,  
พิชชา จองวิวัฒสกุล,  

วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี,  

สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 
 

1712 - 1718 

MAT02 Analytical investigation on bond behavior 

between concrete and FRP bars of near-surface 

mounted and embedded through-section 

strengthening methods 

 

Nakares Kongmalai,  

Linh Van Hong Bui,  

Pitcha Jongvivatsakul 

1719 - 1725 

MAT03 สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของไทย 

สุนัย โตศิริมงคล,  

พีรสิทธ์ิ มหาสวุรรณชัย,  

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

สุทศัน์ ลีลาทวีวัฒน์,  
ชัยณรงค์ อธิสกุล 

 

1726 - 1735 

MAT04 การศึกษากลสมบัติดา้นกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่าน
เปลือกกล้วยน้ำว้า 

ไตรทศ ขำสุวรรณ,  

ภาคภูมิ มงคลสังข ์

 

1736 - 1740 

MAT05 คุณสมบัตทิางกายภาพของดินเหนยีวเผามวลเบาทำจากได
อะตอมไมตผ์สมโฟม 

ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล,  

คำภี จิตชัยภูมิ 

1741 - 1748 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

MAT06 กำลังอัด กำลังเฉือน และความสามารถการทำงานได้ของจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์
คอนกรีตรไีซเคิล เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม 

ภูริเดช โคตะนิวงษ,์  

ปริญญา จินดาประเสริฐ,  

พัชรพล โพธ์ิศร ี
 

1749 - 1755 

MAT07 ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิล
เหลือทิ้ง 

ขวัญชัย พิมเพราะ,  
อภิสิทธ์ิ เกษมจิต,  

อนุวัช แสงจันทร์,  
อาทร ชูพลสตัย์,  

ณรงค์ กุหลาบ 

 

1756 - 1761 

MAT08 คุณสมบัตทิางกลคอนกรีตเสริมเสน้ใยสังเคราะหท์ี่ใช้กรวด
แม่น้ำเป็นมวลรวมหยาบ 

วรชัย ใจกาศ,  

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,  

ธีวรา สุวรรณ 

 

1762 - 1767 

MAT09 คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย คำภี จิตชัยภูมิ,  

ปริญญา จินดาประเสริฐ 

 

1768 - 1774 

MAT10 การพฒันาคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูงสำหรับโครงสร้างแขง็
เกร็งพิเศษ 

ณรงค์ชัย ปักษา,  
ทศพล ปิน่แกว้ 

 

1775 - 1781 

MAT11 อิทธิพลของอัตราส่วนการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ด
พลาสตกิรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสด
ไหลอัดแน่นด้วยตวัเอง 

นันทชัย ชูศิลป์,  
จุฑามาศ ลักษณะกิจ,  

อรุณ ลูกจันทร ์
 

1782 - 1786 

MAT12 ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวม
ละเอียดต่างชนิดกัน 

 

ธวัชชัย โทอินทร์,  
แสงสุรีย์ พังแดง,  
สุบรร ผลกะสิ,  
สมหมาย สงบาง,  
สิทธิศกัดิ์ อันทะผาลา 
 

1787 - 1791 

MAT13 การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรตีพรุนโดยใช้มวลรวม
หยาบรีไซเคิล 

กมล ตรีผอง,  
รณกร เทพวงษ ์

 

 

1792 - 1798 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

MAT14 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม
เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกโพลิโพรพลีิน 

สิริพงศ์ เกิดบุญมา,  
อาณสทิธ์ิ การินทอง,  
นิติพงษ์ ประภาพนัธ์กุล,  

วิทิต ปานสุข 

 

1799 - 1804 

MAT15 ความตา้นทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรตีทีผ่สมซี
โอไลท์สงัเคราะห ์

อัญชนา กิจจานนท์,  
ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
 

1805 - 1810 

MAT16 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ต่อปริมาณ
คลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต 

อัญชนา กิจจานนท์,  
ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
 

1811 - 1818 

MAT17 ผลกระทบของซิลิกา้ฟูมตอ่ความตา้นทานการแทรกซึมคลอ
ไรด์ของคอนกรีต 

อัญชนา กิจจานนท์,  
ทวีชัย สำราญวานชิ,  

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ ์
 

1819 - 1825 

MAT18 กำลังอัดและการซึมผา่นน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

 

1826 - 1830 

MAT19 ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิด
สนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บด 

 

ลีน่า ปรัก,  

ทวีชัย สำราญวานชิ 

 

1831 - 1835 

MAT20 การพฒันาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล 

ภานุวัฒน์ โสภณวาณิชย์,  

ย่ิงใหญ่ มาลัยเจริญ,  

ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ 
 

1836 - 1842 

MAT21 ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระในเถา้ลอย
ต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ ของเพสต์ผสมเถ้า
ลอยและผงหนิปูน 

พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ,  

ปิตศิานต์ กร้ำมาตร,  

ทวีชัย สำราญวานชิ,  

สมนึก ตั้งเติมศิรกิุล 

 

 

1843 - 1849 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

MAT22 สมบัติทางกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวม
ละเอียดรีไซเคิลจากเศษหินแกรนิต 

กานต์ธปิก ฮามคำไพ,  

ภีม เหนือคลอง,  
พิชชา จองวิวัฒสกุล,  

เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ ์

 

1850 - 1855 

MAT23 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมา
ใช้เป็นวัสดทุดแทนมวลรวมละเอียดและปนูซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต 

 

ทรงสุดา วิจารณ์ 1856 - 1864 

MAT24 การวิจัยศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ต้าโดยวิธีการ
อัดข้ึนรูปที่มีการแทนที่ทรายดว้ยหินฝุ่น และเสริมเส้นใย
ปาล์มน้ำมัน 

 

อำพล แพรสิน,  

มาโนช สรรพกจิทพิากร 
 

1865 - 1871 

MAT25 การใชป้ระโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแตง่แร่
เฟลด์สปาร์ เพื่อทดแทนวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง 

ปณิธาน เต็งยะ, 
พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร,  

ภูวดล พรหมชา 
 

1872 - 1877 

MAT26 Sustainability Indicators Review of Hemp Shiv as 

Alternative Materials for the Construction 

Industry in Thailand 

Teerawat Sinsiri,  

Komchai Thaiying,  

Pannipa Prastsoong,  

Sanan Tangsathit 

 

1878 - 1885 

MAT27 กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราสว่นปัวซองของคอนกรีต
ที่มีการแข็งตวัเร็ว 

สมพร งามทวี,  

รุ่งโรจน์ อยู่รอด,  

นราศกัดิ์ แสนกล้า,  
กริชฌากรณ์ มูลเสนา,  
ศตคุณ เดชพันธ์,  

ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ,  

ธนากร ภูเงินขำ 
 

 

 

 

 

1886 - 1891 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

MAT28 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดยิีปซ่ัมและแคลเซียม
ซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตวัแห้ง ของวัสดุอัลคาไล
มอร์ต้าร์จากเถา้ลอยแคลเซียมสูง 

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์,  

บวรรัก อินทร์จอหอ,  

ขัตติย ชมพูวงศ์,  
ชุดาภัค เดชพันธ์,  

ศตคุณ เดชพันธ์,  

ธนากร ภูเงินขำ  
 

1892 - 1897 

MAT29 การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล กรกนก จอยนอก,  

ขัตติย ชมพูวงศ์,  
ชุดาภัค เดชพันธ์,  

ศตคุณ เดชพันธ์,  

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์,  

ธนากร ภูเงินขำ 
 

1898 - 1903 

MAT30 ความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์จากเถา้ลอยแคลเซียมสูง ผสมปนูซีเมนต์และเถา้ปาล์ม
น้ำมัน 

ปัทมาวดี แก้วระวัง,  
ทศพร ศรีคำมา ,  
ธนากร ภูเงินขำ 
 

1904 - 1909 

MAT31 จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถา้ถา่นหินและเถา้ปาล์มน้ำมัน รัฐพล สมนา,  
ประชุม คำพุฒ,  

ธีรพล เสาวพันธ์,  
เกียรติสุดา สมนา 
 

1910 - 1914 

MAT32 การประเมินกำลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ทาํจากมวลรวมรีไซเคลิและใช้ เถ้าก้นเตา
ร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน 

ปิ่นพงศ์ กันหาลา,  
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,  

ชัย จาตุรพิทกัษ์กุล 

 

1915 - 1921 
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9. วศิวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(SGI) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

SGI01 การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพ ที่มีผลต่อ
ความถูกต้องในการทำแผนที่ด้วยดว้ยอากาศยานไรค้นขับ 

ปาริชาต สุขนาค,  

นพรุจ เพชรทอง,  
อภิสิทธ์ิ ภาสดา,  
คมศิลป์ วังยาว,  

ธีระ ลาภิศชยางกูล 

 

1923 - 1930 

SGI02 การประยุกตใ์ช้ภาพถ่ายทางอากาศจากการสำรวจ ด้วย
อากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมในการสรา้ง
แบบจำลองสิ่งปลูกสรา้ง 

รจณา คูณพูล,  

พรนรายณ์ บุญราศรี,  
สมใจ หม่ืนจร,  

ปวิตร ฏิระวณิชย์กุล,  

จิรวัฒน์ จันทองพูน 

 

1931 - 1937 

SGI03 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงและการคาดการณ์ การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิง่ปกคลุมดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-

MARKOV 

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,  

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  

อธิวัฒน์ ภิญโญยาง 
 

1938 - 1943 

SGI04 การศึกษารปูแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความ
ถูกต้องของแผนที่ จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขบั 

รัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต,  

สราวุธ ส่งแสง,  
อภิสิทธ์ิ ภาสดา,  
คมศิลป์ วังยาว,  

ธีระ ลาภิศชยางกูล 

 

1944 - 1951 

SGI05 การประยุกตใ์ช้ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงบนอากาศยาน
ไร้คนขับเพื่อรังวัดวัดรอยพิมพ์ฐานอาคาร 

จเด็จ ไพศาลสิทธิกานต์,  
ไพศาล สันติธรรมนนท ์

 

1952 - 1960 

SGI06 การสรา้งแผนที่น้ำทว่มโดยใช้แหล่งขอ้มูลเปิดและซอฟต์แวร์
รหัสเปิด 

ภัทรรุตม์ สุขพานิช,  

กัญจน์ อัศวพิภพไพศาล,  

สุณัฐชา จันทร์พศิาล,  

กัญญาวี สุขย่ิง,  
อนุเผ่า อบแพทย์ 

 

 

1961 - 1965 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

SGI07 การสรา้งแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของต้นไม้โดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ กรณีศกึษาต้นฟ็อกเทล 

พลพจน์ เอ่ียมสอาด,  

วิชญ์ภาส อภิญญารัตน์,  
เสฏฐวุฒิ แจ้งจั่น,  

ไพรัช ชูเลิศ,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

 

1966 - 1972 

SGI08 การหาค่าระดับสูงของหมุดระดับตามถนนทางหลวงชนบท
เลียบชายฝ่ังตะวันตก จังหวัดชุมพรด้วยวิธีโครงขา่ย
ดาวเทียม 

ประกอบ มณีเนตร,  

ธนศักดิ์ วิศรี,  
ธีรพงษ์ ฉวีราช,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่,  

กฤษฎา มณีเนตร,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์  

 

1973 - 1978 

SGI09 เปรียบเทียบการหาค่าระดับสงูระหว่างวิธีรังวัดโครงข่าย
ดาวเทียมและวิธีการระดับตามลำแม่น้ำยม จังหวัดแพร ่

ประกอบ มณีเนตร,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่,  

กฤษฎา มณีเนตร,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์ 

 

1979 - 1984 

SGI10 การสำรวจและทำแผนที่เพื่อออกแบบและการลงตำแหน่ง
ก่อสร้างอาคารโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประกอบ มณีเนตร,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

รณชัย บำเพ็ญอยู่,  

กฤษฎา มณีเนตร,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์ 

 

1985 - 1992 

SGI11 การเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่รงัวัดด้วยดาวเทียมกับค่า
ระดับสงูของหมุดกรมแผนทีท่หาร 

ประกอบ มณีเนตร,  

ภุชงค์ วงษ์เกิด,  

สาคร เชื่อม่ัน,  

ปฏิภาณ เชื่อม่ัน,  

บุรินทร์ ทับสายทอง,  
สุทธิโชค หิรัตพรม,  

อรุณยุพา บัวทรพัย์  

 

1993 - 1998 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

SGI12 การประยุกตใ์ช้การสำรวจดว้ยอากาศยานไรค้นขับเพื่อการ
สำรวจรังวัดปริมาตรหิน บริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา 
จังหวัดสงขลา 

ต่อลาภ การปล้ืมจิตร,  

วีระวัฒน์ เกตุทอง,  
ณัฐวุฒิ พูลภักดี,  
ศุภกิตติ์ พรหมเมศร ์
 

1999 - 2008 

SGI13 การสำรวจผลกระทบพายุปาบึกในการเปล่ียนแปลงพื้นที่
ชายฝ่ัง ระบบหาด E5-RYG 

สุภวรรณ วรรณนุช 

สรวิศ สุภเวชย์ 

 

2009 - 2018 

SGI14 แผนที่ 3 มิติ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภาณุ อุทัยศรี,  
แววพลอย ศรีมณี,  

ณัฐพล เพชรนาค,  

สันติชัย นำพลสัก 

 

2019 - 2028 

SGI15 การพฒันาระบบและเทคนคิการสอบเทียบเพื่อจัดทำแผนที่ 
3 มิติความถกูต้องสูง ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) 
 

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม 2029 - 2035 

SGI16 การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำ
ตมในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล 

 

ณัฐพล เย็นสกุลสุข,  

ธงทิศ ฉายากุล 

2036 - 2042 

SGI17 การประเมินคา่ความสูงออร์โทเมตรกิจากขอ้มูลแบบจำลอง
ความสงูยีออยด์ ด้วยโครงข่ายสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมแบบต่อเนื่อง 
 

พงษ์ศกัดิ์ จินดาศรี,  
พัชราวดี จิตสุทธิ 

2043 - 2048 

SGI18 การประเมินระดับความเสี่ยงของต้นไม้ในเมืองด้วย
เทคโนโลยีเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพืน้ดิน 

 

วาริน ชุบขุนทด,  

ชัยโชค ไวภาษา 
2049 - 2054 

SGI19 การประมวลผลและการติดตามภัยแล้งระหว่างฤดปูลูกพืช
เศรษฐกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะหค์่าผิดปกติ ผลต่างดัชนี
พืชพรรณ 

ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสทิธ์ิ,  

ภูกฤษ ศรีวิลาศ,  

สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

 

 

2055 - 2061 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

SGI20 การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยใน
รอบ 10 ป ี

อังคณา พุ่มพวง,  
สรวิศ สุภเวชย์,  

อนุเผ่า อบแพทย์ 

 

2062 - 2067 

SGI21 การปรบัปรงุวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วยภาพถา่ย
ทางอากาศความละเอียดสูง ด้วยการใช้รูปตัดตามแนว
ลองจิจูด และข้อมูลเสริมจากการสำรวจด้วยไลดารท์าง
อากาศ 

 

สุภาภรณ์ รักษาล้ำ,  
ชัยโชค ไวภาษา 

2068 - 2076 

SGI22 การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล
แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตวัเลข จากอากาศยานไรค้นขับ 

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,  

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,  

ธนกร ทอดสูงเนิน,  

ศิลาภรณ์ จันทะลุน,  

ภาณุวิชญ์ เอ็นดู 

 

2077 - 2082 

SGI23 การหาค่าระดับความสูงแนวคนักั้นนำ้คลองระพพีัฒน์แยก
ตกโดยเทคโนโลยี MMS สำหรับการบริหารจัดการน้ำ 

อำนาจ สมภาร,  

ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ,  

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม 

 

2083 - 2087 
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10. วศิวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

CEE01 ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร
ตามแนวทาง ABET และ AUN-QA 

 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 2089 - 2097 

CEE02 นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศกึษาที่สง่ผล
ต่อการบริหารจัดการของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สุลินดา นวลประสงค์,  
อารียา ฤทธิมา,  
รันจนา จินดัล 

2098 - 2103 

CEE03 การประเมินผลการฝึกงานของนกัศกึษาวิศวกรรมโยธา: 
มุมมองผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 

 

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,  

สมชาย ปฐมศิร ิ
2104 - 2109 

CEE04 ข้อสังเกตุเกี่ยวกบัการฝึกงานของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรม
โยธา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,  

สมชาย ปฐมศิร ิ
2110 - 2114 

CEE05 ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑติด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สุลินดา นวลประสงค์,  
สมชาย ปฐมศิร ิ

2115 - 2120 

CEE06 ลักษณะของกลุ่มเปา้หมายนกัศกึษาระดับปรญิญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสตูร
นานาชาต)ิ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สุลินดา นวลประสงค์,  
สมชาย ปฐมศิร ิ

2121 - 2126 

CEE07 การพฒันาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการ
สมดุล สำหรับนักศกึษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย 

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,  

จำรูญ สมบูรณ์,  

นฤมล แสงดวงแข 

 

2127 - 2132 
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11. วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มและพลงังาน (ENV) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

ENV01 Journey of Offshore Wellhead Platform Reuse 

Project 

Nontiwat Hutangkura, 

Witthayakom Putchakarn 

 

2134 - 2141 

ENV02 การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการปรบัสภาพ
หญ้าเนเปียร์โดยสารละลายดา่งโซเดยีมไฮดรอกไซด์หมัก
ร่วมกับเศษอาหาร 
 

คฑาพล ปิ่นพฒันพงศ์,  
ฐนียา รังษีสุริยะชัย 

2142 - 2147 

ENV03 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและการ
มูลหมัก ด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศ 

 

เก่งกาจ จันทร์กวีกูล,  

ฐนียา รังษีสุริยะชัย 

2148 - 2153 

ENV04 การประเมินประสทิธิภาพต้นแบบกำแพงกัน้เสียงทีผ่ลิตจาก
วัสดุไวนิล 

ธราดล หงส์อติกุล,  

เกื้อกูล เอ่ียมชูแสง,  
นันทวรรณ พิทกัษ์พานิช,  

เทพฤทธ์ิ รัตนปญัญากร 
 

2154 - 2161 

ENV05 การประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการ
ควบคุมทางแยกภายในสถานศึกษา 

ชญาดา รวิวรรณ,  

นพดล กรประเสริฐ  

 

2162 - 2170 

ENV06 การออกแบบและควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียเพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่แบบกึ่งอัตโนมัต ิ

ณัฐภัทร เที้ยธิทรัพย์,  

เจนจิต เอ่ียมจตุรภัทร 

 

2171 - 2177 

ENV07 การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดตุวักลางในชั้นระบายน้ำ
ของระบบชั้นกันซึม 

 

ทวีศกัดิ์ วังไพศาล 2178 - 2184 

ENV08 การศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรสัในกระบวนการหมัก
ปุ๋ยแบบไร้อากาศเม่ือมีการเติม กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ศศปิระภา เกตุพิมล,  

คฑาพล ปิ่นพฒันพงศ์,  
ฐนียา รังสีสุริยะชัย,  

ภาวัต น้ำใส 

 

2185 - 2190 
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12. วศิวกรรมแหลง่นำ้ (WRE) 

 

รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

WRE01 ความพงึพอใจของเกษตรกรผู้ใชน้้ำในเขตชลประทาน 
กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทา่โบสถ์ จังหวัด
ชัยนาท 

ปรมะ สิงหช์ัย,  

ชวเลข วณิชเวทิน, 

พิพัฒน์ สอนวงษ ์

 

 

2192 - 2201 

WRE02 การศึกษาดา้นแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำทว่ม
ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์ 

ชนะศกัดิ์ แสงสกุล,  

รณกร สนธิแก้ว, 

สนิท วงษา 
 

2202 - 2209 

WRE03 การหาปริมาณน้ำไหลเข้ากว๊านพะเยาโดยใช้โปรแกรม IFAS 

บนหลักการแบบจำลองถังร่วมกบัระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
 

เปรม เชิดโชติกานต์, 
ชูโชค อายุพงศ ์

 

2210 - 2217 

WRE04 Scour Protection Around Bridge Pier Using Based 

Ramp 

Tussanun Thunyaphun, 

Duangrudee Kositgittiwong,  

Chaiwat Ekkawatpanit, 

Rachapol Sukjan 

 

2218 - 2227 

WRE05 A study of the energy reduction of flow through 

concrete and natural rubber tetrapods 

Watusiri Suwannarat, 

Duangrudee Kositgittiwong,  

Chaiwat Ekkawatpanit, 

Rachapol Sukjan 

 

2228 - 2235 

WRE06 การใช้ภาพถา่ยดาวเทียมแสงสวา่งในเวลากลางคืน
คาดการณ์การใช้น้ำประปาของประเทศไทย 

 

เจษฎายุทธ ไกรนรา 2236 - 2242 

WRE07 การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI 

 

 

 

 

ปริชาติ เวชยนต์,  
วสันต์ สกุลกจิกาญจน ์

2243 - 2249 
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รหสับทความ ชือ่หวัขอ้บทความ 

 

ผูแ้ตง่ หนา้ 

WRE08 การศึกษาดา้นแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำทว่ม
ของลุ่มน้ำปิง และน่านเชงิกลยุทธ์ 

จิรนันท์ เพชรนุ้ย,  

ณัฐธิดา คงมาก,  

ณัฐวาณี เรียงสมบูรณ์,  

ภาวินี น้อยท่าทอง, 
สนิท วงษา 
 

2250 - 2259 

WRE09 การประเมินความต้องการใช้น้ำกลุ่มที่พักอาศัยในพื้นที่
รับผิดชอบของการประปานครหลวงแบบรายพื้นที่ 

สขิลา ลีลาชัย, 

สิตางศุ์ พิลัยหล้า 
 

2260 - 2268 

WRE10 การจำลองระบบล้างเส้นท่อผ่านหัวดบัเพลิง ในพื้นที่เฝ้าระวัง 
สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง 

สกุณี พัฒนโภครัตนา,  
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 

อดิชัย พรพรหมินทร ์
 

2269 - 2275 

WRE11 การติดตามและวิเคราะหค์วามเค็มรุกตัวด้วยระบบ
คาดการณ์ความเค็มรุกตวัในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงพายุ
โซนร้อนปาปกึ 2562 

ธีรพล เจริญสุข,  

คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์,  

วาทิน ธนาธารพร, 

ปิยมาลย์ ศรีสมพร 
 

2276 - 2282 

WRE12 The Effect of Depths of Partial Breakwater on 

Wave Transmissibility by Physical Model 

 

Nantawoot Inseeyong, 

Anurak Sriariyawat 

2283 - 2291 

WRE13 Assessing Forecast Quality of HII Flood Forecast 

Service in Chao Phraya River Basin 

Kay Khaing Kyaw, 

Theerapol Charosesuk, 

Watin Thanathanphon, 

Piyamarn Sisomphon 

 

2292 - 2301 

WRE14 แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11 สำหรับประเมินอุทกภัย
ในทุ่งโพธ์ิพระยา 

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล, 

เอกลักษณ์ จันดี 
 

2302 - 2307 

WRE15 วิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่างในฤดูแล้ง 

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล,  

คุณานนต์ ศรีสทุิวา 
 

 

 

2308 - 2313 
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WRE16 ผลของระดับน้ำหน้าเข่ือนตอ่การเปล่ียนแปลงระยะฐานของ
การออกแบบเขื่อนคอนกรตีกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสัน
เขื่อน 

 

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร, 

ธนพร สุปริยศิลป ์

 

2314 - 2320 

WRE17 การประยุกตโ์ปรแกรม iRIC-Nays2DFlood ศึกษา
พฤติกรรมและผลกระทบจากการหลากของน้ำท่วม
เนื่องจากการวิบัติของเขื่อนเซเปียน 

 

กุลยา ขันธ์วรวงศ์, 
ภัทรานิษฐ์ ชุ่มมิ, 

สนิท วงษา 

2321 - 2329 

WRE18 ผลกระทบของการวิเคราะห์คา่ความลำเอียงแบบ
เปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ตอ่ความถกูต้องของน้ำฝนเรดาร์ 

ชูวิท มากมี,  

พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม 

 

2330 - 2339 

WRE19 ผลกระทบของลักษณะลมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ต่อภัยแล้ง 

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล, 

ดุลยพล เหล็งพั้ง 
 

2340 - 2347 

WRE20 การศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเนื่องจากน้ำท่วม
ปี 2560 โดยใช้แบบจำลองประยุกต ์iRIC 

 

หะริน คัมภีรศาสตร์, 
สนิท วงษา 

2348 - 2354 

WRE21 สัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ำเปิดที่มีขยะและ
ผักตบชวา 

สุวิภา กุศลจูง, 
เสรี จันทรโยธา 
 

2355 - 2363 

WRE22 การศึกษาความเหมาะสมของระยะหา่งในการติดตั้งสถานีวัด
น้ำฝน 

รัชเวช หาญชูวงศ์,  
ธนัท นกเอ้ียงทอง, 
วลัยรัตน์ บุญไทย 

 

2364 - 2370 

WRE23 การสรา้งแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา่สำหรับน้ำท่วมฉับพลันใน
พื้นที่เมืองบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์, 
วรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช 

 

2371 - 2377 

WRE24 การศึกษาดัชนี CSI ทีท่ำให้เกิดฝนพาความร้อน 
(Convective rain) สำหรับการเตอืนภัยน้ำท่วมฉับพลัน 

อภิมุข มุขตารี,  
ทิชา โลลุพิมาน,  

ธีรพล เจริญสุข,  

สถิตย์ จันทร์ทิพย์, 

ปิยมาลย์ ศรีสมพร 
 

 

2378 - 2384 
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WRE25 การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพืน้ที่
เกษตรกรรมโดยการใช้ปจัจัยทีจั่บตอ้งได้และจับตอ้งไม่ได้ 

สาโรจน์ โพธ์ิเกษม, 

สมฤทัย ทะสดวก 

 

2385 - 2390 

WRE26 การศึกษาการปรับปรุงร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา กรชนก จำวัน, 

จิระวัฒน์ กณะสุต 

 

2391 - 2397 

WRE27 การกำหนดระยะถอยร่นชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษา: หาดชลา
ทัศน์ จังหวัดสงขลา 

ขวัญชนก คุณกิตติ, 
สมปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 
 

2398 - 2405 

WRE28 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังบริเวณแหลมงู ตำบล
เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

สุวัชร์ บัวแย้ม,  

เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช,  

ลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย, 

เยาวลักษณ์ จรัสเอ่ียม 

 

2406 - 2414 

WRE29 ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับระบบจ่ายนำ้ประปา บุศรินทร์ ไชยเสน,  

นิสภัสร์ วงศพ์ัฒน์,  
เหมภัทร ชาติวัฒนานนท์,  
อธี อัมพรายน์,  
ปารฉิัตร ปั้นทอง,  
กมล วิศาลสวสัดิ์,  
จิรเมธ ช้างคล่อม,  

อดิชัย พรพรหมินทร์, 
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 
 

2415 - 2420 

WRE30 การประเมินศกัยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง
ด้วยแบบจำลอง HEC RAS 

ปรียาพร โกษา, 
ธนัช สุขวิมลเสรี 
 

2421 - 2427 

WRE31 Investigation of Shoreline Change in Phan Thiet 

Bay, Binh Thuan, Vietnam 

Thi Phuoc Hoai Pham, 

Anurak Sriariyawat 

 

2428 - 2435 

WRE32 Impacts of Future Climate Change on Inflow to 

Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand 

Thanasit Promping, 

Tawatchai Tingsanchali, 

Supatchaya Chuanpongpanich 

 

 

2436 - 2443 
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WRE34 การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
จันทบุร ี

เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, 
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, 

อลงกต ไชยอุปละ,  
จักรพันธ์ุ วงษ์พา 
 

2444 - 2450 

WRE35 สภาพความชื้นต่อกำลังของหินศิลาแลงสำหรับการกอ่สร้าง
ที่ไม่ใช้วัสดุเชื่อมประสาน 

แสงสุรีย์ พังแดง,  
ดารุณี แก้วพกิุล,  

ธวัชชัย โทอินทร์, 
ศราวรณ์ ศาศวัตภิรมย์ 

 

2451 - 2454 

WRE36 การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปดว้ยวิธีค
วอนไทล์ 

ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน, 

กุลสตรี ศรีจุมปา, 
คมกฤษณ์ โสภา 
 

2455 - 2462 
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