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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ 

- อภิรัฐ ปิ่นทอง และบัญชา ขวัญยืน (2561). การทดสอบใช้ดัชนีความแห้งแล้งรวมเพื่อติดตามความแห้ง

แล้งทางการเกษตร ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 : 

หน้า 136-146.  

- ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ, ธีระพงษ์ ควรค านวน และอภิรัฐ ปิ่นทอง (2561). ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล้งของโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ าล าแชะ. Veridian E-Journal, 

Science and Technology Silpakorn University ISSN 2408 - 1248 ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม 

2561. หน้า 1-18 

- ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ, ธีระพงษ์ ควรค านวน และ อภิรัฐ ปิ่นทอง (2560). ผลกระทบจากความไม่แน่นอน

ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ าไหลลงเข่ือนศรีนครินทร์. Veridian E-Journal, Science and 

Technology Silpakorn University, Vol. 5 No.1 (January – February 2018) P.103-118 : ISSN  2408 -

1248.  

- อภิรัฐ ปิ่นทอง และ บัญชา ขวัญยืน (2559). การติดตามความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งรวม. 

Research Journal-Rajamangala University of Technology Thanyaburi, ISSN 1686-8420, Vol 15, Issue 

2, 2016: หน้า 45-53 

- เกรียงไกร แซมสีม่วง, เกียรติศักด์ิ แสงประดิษฐ์ และอภิรัฐ ปิ่นทอง (2559). การพัฒนาระบบตรวจสอบ

โรคกล้วยไม้ควบคุมระยะไกลร่วมกับเทคนิคประมวลผลภาพถ่ายเพื่อควบคุมการให้สารเคมีแบบแม่นย าส าหรับ

โรงเรือนมาตรฐาน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

: หน้า 7-20, ISSN 1685-408x, 

- อภิรัฐ ปิ่นทอง และ บัญชา ขวัญยืน (2546). การประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งโดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในลุ่มน้ าแม่กลอง, วารสารชมรมอุทกวิทยาไทย ประจ าปี 2546 หน้า 283-297 

 

ผลงานน าเสนอในที่ประชุมในประเทศและต่างประเทศ 

- อภิรัฐ ปิ่นทอง, ธนวฒัน์ มโนวชิรสรรค์ และ ธนพล เผ่าวิจารณ์. (2563). การสร้างแบบเสมือนจริงในระบบ

ชลประทานแบบฉีดฝอยด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ด้านนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 



- อภิรัฐ ปิ่นทอง, พีรพล แจ่มแจ้ง, สมรส พงษ์ศิริ และ ภคพงศ์ จันทโชติ. (2563). การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการออกแบบระบบน้ าของมะละกอ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ด้านนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 

- วีระพงษ์ ครูส่ง, สานิตย์ดา เตียวต๋อย, อภิรัฐ ปิ่นทอง และสิวิมล เล็กกฤษดี.(2559). การออกแบบและสร้าง

ชุดให้น้ าแบบหยด (Drip Kit) ชนิดต้นทุนต่ าและเคล่ือนย้ายได้, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลระดับชาติ ครั้งท่ี 8, วันท่ี 24 - 26 สิงหาคม พ.ศ.2559  

- อภิรัฐ ปิ่นทอง และ บัญชา ขวัญยืน (2557). การติดตามความแห้งแล้งด้วยดัชนี Palmer Drought 

Severity Index ในลุ่มน้ าชี, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 15 ประจ าปี 2557 

- อภิรัฐ ปิ่นทอง, เฉลิมชัย เชนะโยธิน และ ภาณุพงศ์ จันทร์ประภาพ (2556). การเปรียบเทียบการออกแบบ

ระบบชลประทานฉีดฝอยส าหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม Eagle Point 2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5, 

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 ปี 2556 

- อภิรัฐ ปิน่ทอง และ บัญชา ขวัญยืน (2555). การพัฒนาดัชนีภัยแล้งรวมที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย, 

Proceedings of 3nd Thailand INWEPF Symposium, Bangkok Thailand, 8 August 2012.  

- อภิรัฐ ปิ่นทอง และ กิตตินันท์  กุศลธรรมรัตน์ (2551). การออกแบบระบบให้น้ าแบบฉีดฝอยส าหรับภูมิ

ทัศน์ด้วยโปรแกรม RainCAD, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 

2551 

- อภิรัฐ ปิ่นทอง (2550). การศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ าท่าโดยตรงด้วยวิธีการหาหมายเลขโค้งน้ าท่า

ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษาลุ่มน้ าย่อยแม่กวงในลุ่มน้ าแม่น้ าปิง, การประชุมวิชาการ

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2550 
 


