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การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านการบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม ครัง้ท่ี 6 
The 6th National Conference on Environmental Development Administration 

หวัขอ้ “การคาดการณ์และความทา้ทายในการบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้มในโลกอนาคต” 
วนัเสารท์ี ่28 สงิหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams 

 
สนับสนุนโดย 

 
 
 
 
 
 
 

GSEDA General Room 
 

เวลา หวัข้อ/กิจกรรม องคป์าฐก/ผู้น าเสนอ 
08:30-09:00 

 
เปิดระบบ MS Teams ตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม GSEDA Conference Team 

09:15-09:20 พธิกีล่าวตอ้นรบั การชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิและการกลา่วรายงาน 

ศ. ดร. วิสาขา ภู่จินดา 
คณบด ีคณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

09:20-09:30 กล่าวตอ้นรบั และเปิดการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
 

ศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 
อธกิารบด ีสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

09:30-10:30 การบรรยายพเิศษ 
เรื่อง การเปลีย่นแปลงของนโยบายและแผนดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อโลกแห่งอนาคต 

ดร. รวีวรรณ ภริูเดช 
เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

10:30-11:15 การบรรยายพเิศษ 
เรื่อง การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ของไทย สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยื่น ยอ้นอดตี ถงึปัจจุบนั  
สูอ่นาคต 

ศ. ดร. สนิท อกัษรแก้ว 
ประธานสภาการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิราชบณัฑติ ส านักวทิยาศาสตร์ 
ราชบณัฑติยสภา 

11:15-12:00 การบรรยายพเิศษ 
เรื่อง กลยุทธก์ารด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืและการพฒันา

สิง่แวดลอ้ม 

คณุอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ผูด้ าเนินการประชุม/พธิกีร: ผศ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ และ น.ส. อรสุภาว ์สายเพชร 
ผูด้แูลระบบ: ผศ. ดร. พีรพล เจตโรจนานนท์ และ น.ส. สุชีลา นิลโคตร  
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GSEDA Room 1 
ประธานการน าเสนอบทความ (Session Chair): ผศ. ดร. จฑุารตัน์ ชมพนัธุ์ 
ผูด้แูลระบบ: น.ส. เบญจพร พิศเพง็ 

เวลา หวัขอ้/กจิกรรม ผูน้ าเสนอ 
13:00-13:30 การใชข้อ้มลูภาพถ่ายทางอากาศเพื่อส ารวจการเจรญิเตบิโตของยคูาลปิตสับน

คนันาในพืน้ทีด่นิเคม็ 
ทศนัศว ์ รตันแก้ว 

เชฏฐรจุ จนัทรแ์ปลง 

วิณากร ท่ีรกั 
13:30-14:00 การเปรยีบเทยีบระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มระหว่างเทศบาลเมอืงและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลของจงัหวดัจนัทบุร ีกรณีศกึษาเทศบาลเมอืงจนัทบุรแีละ
องค์การบรหิารสว่นต าบลแก่งหางแมว 

จกัรพนัธ ์โพธิพฒัน์ 
ภทัร ศรีสรวล 

สุทธินันท ์โสตวิถี 
14:00-14:30 การศกึษาเปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงพยาบาลเอกชน กิจพร ป้อมสนาม 

จ าลอง โพธ์ิบุญ 
14:30-15:00 สถานการณ์และแนวทางการจดัการปัญหาพายุทรายในเมอืงหยนิชวน เขต

ปกครองตนเองหนิงเซีย่หุย สาธารณรฐัประชาชนจนี 
Wei Ma 

ธงชยั ภวูนาถวิจิตร 
เชษฐภมิู วรรณไพศาล 

15:00-15:30 ประเมนิความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรข์องโรงไฟฟ้าชวีมวลในประเทศไทย อญัชลิกา ประดีจิตต์ 

ปิยานนทน์ หาพทุธา 
 
 

GSEDA Room 2 
ประธานการน าเสนอบทความ (Session Chair): ผศ. ดร. ฆริกา คนัธา 
ผูด้แูลระบบ: นายณัชภพ อินทะเนตร 

เวลา หวัขอ้/กจิกรรม ผูน้ าเสนอ 
13:00-13:30 แนวทางการจดัการอาหารปลอดภยั ในพืน้ทีต่ าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย 
วิวฒัน์ แก้วดวงเลก็ 
ปรียาภรณ์ ดวงแก้ว 
วราพร แป้นโคกกรวด 
กานต์ชนก พานเพชร 

13:30-14:00 แนวทางพฒันาการประเมนิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืดว้ยการจดัท าบญัชี
ตน้ทุนดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม (SEEA) ร่วมกบับญัชปีระชาชาตดิา้น
การท่องเทีย่ว (TSA): กรณีเขตพฒันาการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุ่มแม่น ้าโขง 

กวีพจน์ สตัตวฒันานนท์ 
ชุติมา พลอยจนัทรก์ลุ 
สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ 

14:00-14:30 การประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
พืน้ทีลุ่่มน ้าสาขาล าภาช ี

ศนัสนีย ์อรญัวาสน์ 
ทศนัศว ์รตันแก้ว 

14:30-15:00 การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ าหรบัการตรวจสอบขอบเขตแปลง
ทีด่นิในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

ภาคภมิู สูบก าปัง 
เยาวเรศ จนัทะคตั 

15:00-15:30 แนวทางการพฒันาเกษตรกรรมเพื่อความยัง่ยนืบนฐานคดิเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน: กรณีศกึษาต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 

วิสาขา ภู่จินดา 

วิมลมาศ เจียรมาศ 
บุษยา ธงน าทรพัย ์
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แสกน QR Code หรอื กด Link เพื่อเข้ารว่มห้องประชุม 
 

GSEDA General Room 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag-LiFZti-

1bSZIzx1c0ub_bfTK7q02To2WtX7ev66Ac1%40thread.tacv2/1628569566295?context=%7b%22Tid%22%3a%
22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-

04f9bfc4ef04%22%7d 

 
GSEDA Room 1 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aea3365b1742f460797745c0bf271ff3a%40thread.tacv2/1628569699774?context=%7b%22Tid%2
2%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-

04f9bfc4ef04%22%7d 
 

GSEDA Room 2 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3afb201404d47649eea41af7d91678ae7b%40thread.tacv2/1628569747633?context=%7b%22Tid
%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-

9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag-LiFZti-1bSZIzx1c0ub_bfTK7q02To2WtX7ev66Ac1%40thread.tacv2/1628569566295?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag-LiFZti-1bSZIzx1c0ub_bfTK7q02To2WtX7ev66Ac1%40thread.tacv2/1628569566295?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag-LiFZti-1bSZIzx1c0ub_bfTK7q02To2WtX7ev66Ac1%40thread.tacv2/1628569566295?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ag-LiFZti-1bSZIzx1c0ub_bfTK7q02To2WtX7ev66Ac1%40thread.tacv2/1628569566295?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea3365b1742f460797745c0bf271ff3a%40thread.tacv2/1628569699774?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea3365b1742f460797745c0bf271ff3a%40thread.tacv2/1628569699774?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea3365b1742f460797745c0bf271ff3a%40thread.tacv2/1628569699774?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea3365b1742f460797745c0bf271ff3a%40thread.tacv2/1628569699774?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb201404d47649eea41af7d91678ae7b%40thread.tacv2/1628569747633?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb201404d47649eea41af7d91678ae7b%40thread.tacv2/1628569747633?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb201404d47649eea41af7d91678ae7b%40thread.tacv2/1628569747633?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb201404d47649eea41af7d91678ae7b%40thread.tacv2/1628569747633?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d

