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วศ.บ.(ววศ วกรรมสวงช แวดลขอม), จจฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2538
M.Eng.(Environmental Engineering), Asian Inst. of Technology , ไทย, 2543
Ph.D.(Environmental Engineering ), University of Illinois at Urbana Champaign, สหรลฐอเมรวก า, 2546

ส าขาเชจย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Subsurface, Groundwater Contamination, footprint management, sustainable development

งานส อน
Advanced Remediation Technology
Applied Mathematics in Environmental Eng.
Design of Environmental Engineering System
Design of Sewerage & Pumping System
Environmental Management System
Environmental Management Systems
Environmental Manangment Systems
Environmental System Management
Green Production
Independent Study
Innovative Thinking
Integrated Waste Management Engineering
knowledge of the land
Pollution Control Management
Pollution Prevention
Selected Topics in Environmental Engineering
Seminar
Soil & Groundwater Remediation
Toxic Substance and Hazardous Waste Management
Wastewater Treatment Process Design
การวางแผนและการจลด การระบบสวงช แวดลขอม
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547-2550 การพลฒนาเทคโนโลยจฝงฝ กลบมมล ฝอยอยนางยลงช ยชนสตาหรลบภมมภ
ว าคเอเชจย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากSwedish International Development
Cooperation Agency (SIDA)
ปป 2547-2550 การพลฒนาเทคโนโลยจฝงฝ กลบมมล ฝอยอยนางยลงช ยชนในภมมภ
ว าคเอเชจย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากSweedish International Development
Coorperation Agency (SIDA)
ปป 2547-2550 การพลฒนาเทคโนโลยจฝงฝ กลบมมล ฝอยอยนางยลงช ยชนสตาหรลบภมมภ
ว าคเอเซจย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากSwedish INternational Development
Cooperation Agency (SIDA)
ปป 2548
การประเมวนความเสจย
ช งทางสวงช แวดลขอมจากการปนเปปอ
ป นของตลวทตาลายอวนทรจยค
ย ลอรจนและสารอวนทรจยรย ะเหย
ในนนาต ผววดวนและนนาต ใตขด น
ว จากนวคมอจต สาหกรรม บางปะอวน
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยจแหนงชาตว
ปป 2547-2550 การพลฒนาเทคโนโลยจฝงฝ กลบมมล ฝอยอยนางยลงช ยชนสตาหรลบภมมภ
ว าคเอเชจย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากSwedish International Development
Cooperation Agency
ปป 2550
ศาสตรย

ววจย
ล สถาบลนเพชอ
ช การพลฒนาหลลก สมต รววศ วกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศ วกรรมสวงช แวดลขอม) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกองทจนววจย
ล คณะววศ วกรรม

ปป 2550-2551
การววจย
ล

ความสามารถเปปยกไดขของพชน
น ผววเมชอ
ช มจก ารปนเปปอ
ป นแบบผสมจากของเหลวทจไ
ช มนใ ชนนาตน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจน

ปป 2552-2553
ววจย
ล แหนงชาตว

การประยจก ตยใ ชขปรลชญาเศรษฐกวจพอเพจยงในการเลชอกใชขวส
ล ดจและออกแบบบขานพลก อาศลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2553
ปป 2554-2555

ศลก ยภาพของดวนเหนจยวอนอนกรจงเทพในการปปองกลนการปนเปปอ
ป นนนาต ใตขด น
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
การอนจร ก
ล ษยและฟปน
ป ฟมส ภาพแวดลขอมทางนนาต ในเขตเมชองของภมมภ
ว าคเอเชจย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556 การพลฒนาศศก ษาและววจย
ล เพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการสนงออกผลก ผลไมขส ดดขวยระบบหนวงโซนความเยยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
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ปป 2556

คารยบอนฟจต พรวน
น ทยองคยก รของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยเพชอ
ช สนงเสรวมความเปปนมหาววทยาลลยสจเขจยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2557

การศศก ษาดขานการจลด การนนาต มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย บางเขน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2557

โครงการศศก ษาเพชอ
ช จลด ทตาผลงแมนบทววทยาเขตสจเขจยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560
ปป 2561

การจลด ทตาคารยบอนฟจต พรวน
น ทยเหมชองแมนเมาะ และสตานลก งานใหญน กฟผ. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากการไฟฟปาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
การประเมวนฟจต พรวน
น ทยนาตน ของผลวต ภลณฑยอาหารแปรรมปในภาคตะวลนออกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2561
การศศก ษาความเปปนไปไดขก ารใชขประโยชนยจากพชน
น ทจอ
ช าคารในปฝจจจบน
ล เพชอ
ช สนงเสรวมความยลงช ยชนดขานสวงช แวดลขอมในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- cheema soralump, "ความสลมพลนธยร ะหวนางการจลด การสวงช แวดลขอมและ Corporate Social Responsibility", ววศ วกรรมสาร 62 (1) (2009) 71-77
- สมลลก ษณย มจส กจล , cheema soralump, "Exposure Risk Assessment: Probabilistic Assessment vs. Point Estimate", Thai Environmental Engineering
Journal 24 (1) (2010)
- cheema soralump, Chipacha Chaichana, "Comparative Carbon Footprint andEcological Footprint of Loss and Gain of Forestand Agriculture Area
due to Large-ScaleWater Development Project", วารสารววศ วกรรมสวงช แวดลขอมไทย 33 (3) (2019) 1-7
- cheema soralump, ประกาศวต อจบลรลต นย, โสฬส มจส ข
จ อนจก ล
ม , "Design of Small Household Composter for Municipal Organic Waste", ววศ วกรรมสาร มก 32
(108) (2019) 63-69
ระดลบนานาชาตว
- Soontree Khuntong, Sanya Sirivithayapakorn, Pannee Pakkong, cheema soralump, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil",
Environment Asia 3 (2) (2010) 20-28
- Shinya Inazumi, cheema soralump, Suttisuk Soralump, Satoru Ohtsuka, Yoshihiro Nakagishi, "Life Cycle Assessment of Recycling of Construction
Sludges in Geotechnical Engineering Fields", International Journal of GEOMATE 9 (2) (2015) 1553-1566
- Jinjuta Juntranapaporn, Nunthaphan Vikromvarasiri, cheema soralump, Nipon Pisutpaisal, "Hydrogen Sulfide removal from biogas in biotricking filter
system inoculated with Paracoccus pantotrophus", International Journal of Hydrogen Energy 42 (29) (2019) 18425-1843
- Juntranapaporn, J., Vikromvarasiri, N., cheema soralump, Pisutpaisal, N., "Hydrogen sulfide removal from biogas in biotrickling filter system
inoculated with Paracoccus pantotrophus", International Journal of Hydrogen Energy - (-) (2019)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- cheema soralump, "VOC Risk Assessment: Probabilistic vs. Point Estimate Risk", การประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 8 (2009)
- cheema soralump, "Assessment of Volatile Organic Compound Emission to Ambient Air in Bangkok", การประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 9
(2010)
- สวร ม
ว า จวว
จ สม, cheema soralump, พรศรจ สจทธนารลก ษย , "Carbon Footprint for Organization for Pollution Control Department", การประชจมววชาการสวงช แวด
ลขอมแหนงชาตว 2554 (2012)
- ชจตม
ว า สจขอนลนตย, cheema soralump, Peerayuth Charnsethikul, "Carbon Footprint of Organization and Reduction of Greenhouse Gas Emission for
Faculty of Engineering, Kasetsart University", การประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตว 2554 (2012)
- นวษา มนวงเอง, cheema soralump, "Environmental Impact Assessment of House Demolition and Waste Management through LCA", การประชจมสวงช แวด
ลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 12 (2013)
- กฤชกร จจล โพธว,ธ cheema soralump, "Options for Resdidential Building Construction to Reduce Environmental Burden", การประชจมสวงช แวดลขอมแหนงชาตว
ครลงน ทจช 12 (2013)
- cheema soralump, จวร บดวนทรย ชลยฤทธว,ธ "Carbon Footprint of Electrical Generation from Fossil FuelCompared to Other Alternative Energy", การประชจม
ววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 13 (2014)
- ศจภานวช ชารจ, cheema soralump, "Greenhouse Gas Reduction for Small Dormitory", การประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 13 (2014)
- นลลทพร ปาชนะวงศย, cheema soralump, Sompratana Ritphring, "Water Drainage and Conservation for Kasetsart University, Bangkhen Campus", การ
ประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 15 (2016)
- นลลทพร ปาชนะวงคย, cheema soralump, Sompratana Ritphring, "Integrated Wastewater Management at Kasetsart University, Bangkhen Campus",
การประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 15 (2016)
- สจหราช ลาภเกวน, cheema soralump, รจนา สจวรรณะบจณยย, "Carbon Footprint of Metropolitan Electricity Authority Headquarter (Pleanchit)", การประชจม
ววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 16 (2017)
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- ลภาวลน ตววานนทย, cheema soralump, "The Water Footprint of Water Supply Production in Thailand", งานประชจมววชาการสวงช แวดลขอมแหนงชาตวครลงน ทจช 17
(2018)
- นส รตาพมน สมมโนนลย, cheema soralump, "Feasibility Study: Utilization of roof area on Existing Buildings, Faculty of Engineering, Kasetsart
University", การประชจมววชาการ ครลงน ทจช 56 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2018)
- cheema soralump, กรรณวก ารย สรกล, "Environmental and Economic Assessment along with Appropriate Practice for Green Meeting in Thailand", การ
ประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทจช 58 (2020)
ระดลบนานาชาตว
- Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, มณจร ต
ล นย บมชา, cheema soralump, Taro Urase, "Volatile Organic Compounds Contamination at Unmanaged
Municipal Solid Waste Dumpsite in Thailand", International Symposium on Southeast Asian Water Environment (2007)
- cheema soralump, "LEAD AND CACMIUM IN SOIL AT SAI NOI MUNICIPAL WASTE LANDFILL", 7 th International Symposium on Lowland
Technology September 16-18,2010 in Saga, Japan (2010)
- PIYANUT WETHYAVIVORN, cheema soralump, "Application of Sufficiency Economy concept in construction material selection", Third International
Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–III) (2012)
- Htut Khaung Win, cheema soralump, "Significant Environmental Aspect from Concret Batching Plants in Yangon City, Myanmar", 2nd International
Conference on Environmental Engineering, Science and Management (2013)
- จรลญยา แดงทองดจ, cheema soralump, "Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Painting Process in the Automotive Industry",
International Conference Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy (2013)
- กรวลลย จลนทรยเกศ, cheema soralump, "Scores and Weights of Environmental Index", the 3rd International Symposium on Engineering, Energy, and
Environment (2013)
- cheema soralump, "CARBON FOOTPRINT FOR ENGINEERING DEPARTMENT, KASETSART UNIVERSITY, COMPARISON BETWEEN
NORMAL YEARS AND 2011 WITH", 9th International Symposium on Lowland Technology
(2014)
- cheema soralump, Nichapa Thaveesupsoonthorn, "Life Cycle Assessment and Carbon Footprint of School Milk Produced at Kasetsart University
Dairy Center", SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 2016 On “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future”
(2016)
- Rubkwan Suwannakoot, cheema soralump, "The Water Footprint of Electricity Generation in Thailand", The 12th National and International
Sripatum University Conference (SPUCON2017) (2017)
- Nattikarn Rojchanachan, cheema soralump, "Use of Environmental Management Tools for Automotive Supply Chain Industry in Thailand", 8th
International Conference on Environmental Engineering, Science and management (2019)
- Chipacha Chaichana, cheema soralump, "Quantitative Analysis of Environmental Lost and Gain from Large-Scale Water Development", 8th
International Conference on Environmental Engineering, Science and Management (2019)

ผลงานววจย
ล นจเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 7 มวถ น
จ ายน 2563
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