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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยและการจลด การสวงช แวดลขอม คณะสวงช แวดลขอม

รองคณบดยก จ
ว การนวส ต
ว ภาคววชาเทคโนโลยยและการจลด การสวงช แวดลขอม คณะสวงช แวดลขอม
รองคณบดยฝาฝ ยกวจการนวส ต
ว คณะสวงช แวดลขอม
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งานส อน
01425497
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Ecological Applications & Research
Ecosystem and Natural Resource Management
Environment Science Project
Environmental Conservation
Environmental Impact Study
Environmental Sampling Techniques & Analysis
Field Study for Environmental Science
Interdisciplinary field study
Inves.Eva.Tech.Land Use Natur.Res.Mgt.
Life Skills For Undergraduate Student
Management of Invasive Non-indigenous Species
Natural Environment
Principles of Environmental Science
Restoration of Fresh Waters
Selected Topics in Envi. Tech. & Management
Selected Topics in Environmental Science
Seminar
special problems
Techniq.for investing Land Use & Nat.Res.Mgt.
Techniq.in Land Use Planning for Sust. Devel.
Techniques for investigating land use and natural resources management
Thesis
การศศก ษาภาคสนามสตาหรลบววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547
การพลฒนาใชขไ บรโอซลววเปปนดลชนยทางชยวภาพชนวด ใหมนเพชอ
ช การประเมวนคคณภาพนนาต แบบบมร ณาการโดยการมยส ว
น นรนวมของประชาชนบรวเวณลคม
น นนาต บาง
ประกง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551-2553 ปรวมาณและการแพรนก ระจายของชนวด พลนธคป
ย ลาตนางถวน
ช สกคล Hypostomus ในแหลนงนนาต ในจลงหวลด ชลบคร แ
ย ละผลกระทบทางชยวววทยาตนอปลาดคก อคย
(Clarias macrocephalus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากBiodiversity Research and Training Program - สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนง
ชาตว
ปป 2552-2554 ปรวมาณและการแพรนก ระจายของชนวด พลนธคป
ย ลาตนางถวน
ช สกคล Hypostomus ในแหลนงนนาต ในจลงหวลด ชลบคร แ
ย ละผลกระทบทางชยวววทยาตนอปลาดคก อคย
(Clarias macrocephalus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การทดสอบความเปปนพวษ การสะสม และการเพวม
ช ปรวมาณทางชยวภาพในระบบนวเวศนยทางนนาต ของอนคภาคเงวนระดลบนาโนทยเช ปปนองคยประกอบของเนชอ
น ผขา (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานกองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2554-2556
มหวด ล

การววจย
ล แบบมยส ว
น นรนวมเพชอ
ช การจลด การอนคร ก
ล ษยและใชขประโยชนยพน
นช ทยช
ช ม
นค นนาต บศงบอระเพพด อยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมหาววทยาลลย

ปป 2555
ผลกระทบทางชยวววทยาของหอยเชอรยช (Pomacea canaliculata) ทยม
ช ต
ย อ
น หอยโขนงพลนธคพ
ย น
นช เมชองของประเทศไทย (Pila spp.) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การประเมวนวลฎจลก รชยวต
ว ของผลวต ภลณฑยขาข วหอมมะลวอน
ว ทรยยเย พชอ
ช การเกษตรอยนางยลงช ยชนและการแสดงขขอมมล สวงช แวดลขอมของผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2556-2558 การประเมวนผลกระทบทางชยวภาพของปลา Jade perch (Scortum barcoo) ตนอความหลากหลายทางชยวภาพของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล เจรวญโภคภลณฑยอาหารสลต วยจาต กลด มหาชน
ปป 2557
ปปจจลยทางสวงช แวดลขอมทยส
ช งน ผลตนอการเกวด ยมโทรฟฟเคชลน
ช ในบนอผศงช ของโครงการววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบยย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากโครงการววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบยย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
พวมพยครลงน ลนาสคด เมชอ
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ลขอม
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ผลกระทบของกคงข เครฟฟชตนอทรลพ ยากรชยวภาพทางนนาต ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากภาคววชาเทคโนโลยยและการจลด การสวงสช แวด

ปป 2557
การประเมวนศลก ยภาพปฝาชายเลนเพชอ
ช เปปนแหลนงพลลงงานทดแทน: คคณภาพและผลผลวต พลลงงาน เศรษฐกวจ สลงคม และสวงช แวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2557
การเปรยยบเทยยบคคณภาพนนาต สมบลตด
ว น
ว และทรลพ ยากรชยวภาพระหวนางพชน
น ทยส
ช วนปฝาโกงกางและพชน
น ทยป
ช าฝ ชายเลนธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558

การรคก รานของปลาหมอสยยก
ล ษย (Cichla monoculus) ในแหลนงนนาต ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2559-2560 การประเมวนผลกระทบสวงช แวดลขอม สคขภาพและสลงคมจากการเปลยย
ช นแปลงรมปแบบการใชขทด
ชย น
ว ตนอพชน
น ทยเช กษตรและชคมชนเกษตรกร บรวเวณทคงน รลงสวต (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559
มก.

การแพรนก ระจายและผลกระทบทางเศรษฐสลงคมของการรคก รานของปลากดเกราะในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล

ปป 2560
การสะสมทางชยวภาพและการเพวม
ช ขศน
น ของตะกลว
ช ในหนวงโซนอาหารในระบบนวเวศแหลนงนนาต ไหล และการเปลยย
ช นแปลงโครงสรขางของสลต วยหนขาดวนตนอปรวมาณ
ตะกลว
ช ในหขวยคลวตนย จลงหวลด กาญจนบคร ย ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2559-2560 การศศก ษาสลต วยไ มนมก
ย ระดมก สลนหลลงทยพ
ช น
นช ทยช
ช ม
นค นนาต แหลมผลก เบยย
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก
เบยย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2561
ระบบประเมวนความเสยย
ช งขขามพรมแดนของปลาตนางถวน
ช กรณยศ ก
ศ ษาลคม
น นนาต แมนนาตน เพรวล ในจลงหวลด กวงดอง และลคม
น นนาต แมนนาตน เจขาพระยา ประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากPearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, People’s Republic of China
ปป 2561-2562 ทคนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาเพชอ
ช การตยพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบลณฑวต ววทยาลลย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2562
การศศก ษาสลต วยไ มนมก
ย ระดมก สลนหลลงนนาต จชด ทยพน
นช ทยช
ช ม
ค นนาต แหลมผลก เบยย
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลม
ผลก เบยย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2562-2563 การพลฒนาฐานขขอมมล คคณภาพสวงช แวดลขอมและมลพวษเพชอ
ช การจลด การพชน
น ทยเช กษตรกรรมทยเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563 การววเคราะหยประเดพนปปญหาความยลงช ยชนของอคต สาหกรรมขขาวไทยโดยตลอดวลฏจลก รชยวต
ว ผลวต ภลณฑยเพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563

อวทธวพ ลของสารชยวพวษของแพลงกยต อนพชชตนอการตายของปลานวล ในระบบบบตาบลด นนาต เสยยชคมชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2563-2564 การเกวด สารไซยาโนทอกซวนจากการเกวด ยมโทรฟฟเคชลนในแหลนงนนาต จชด และแนวทางในการฟฟน
ฟ ฟมแหลนงนนาต จชด ทยเช กวด ยมโทรฟฟเคชลนเพชอ
ช การใชขประโยชนย
อยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2563-2566

บทบาทของพชน
น ทยช
ช ม
นค นนาต ตนอความมลน
ช คงทางดขานนนาต สตาหรลบลคม
น แมนนาตน โขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากSumernet 4 All, Swedish Government

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ratcha Chaichana, Nattawut Promwang, "Comparative Study of Grazing Efficiency between Moina macrocopa andBranchinella thailandensis to
Control Phytoplankton Growth", Environment and Natural Resources Journal 11 (2) (2013) 28-40
- pongsak noophan, Ratcha Chaichana, "Effects of Nitrogen and Phosphorus on Eutrophication in Water Bodies and Nitrogen and Phosphorus
Removal", ววศ วกรรมสาร มก 27 (88) (2014) 57-67
ระดลบนานาชาตว
- Ratcha Chaichana, B. Moss, R.T. Leah, "Effects of water birds on aquatic vegetation in a shallowlake", Verhandlungen des Internationalen Verein
Limnologie 30 (5) (2009) 741-744
- Ratcha Chaichana, Leah, R, Moss, B, "Birds as eutrophicating agents: a nutrient budget for a small lake in a protected area", HYDROBIOLOGIA
646 (1) (2010) 111-121
- Ratcha Chaichana, Santi Poungcharean, Ruangvit Yoonpundh, "Habitat, abundance and dietof invasive suckermouth armored catfish(Loricariidae
Pterygoplichthys)in the Nong Yai Canal, East Thailan", Tropical Zoology 24 (0) (2011) 49-62
- Ratcha Chaichana, Rick Leah, Brian Moss, "Conservation of pond systems: a case study of intractability, Brown Moss, UK", Hydrobiologia 664 (1)
(2011) 17-33
- Ratcha Chaichana, Leah, R, Moss, B, "Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lake", AQUATIC BOTANY 95 (1)
(2011) 39-44
- Ratcha Chaichana, Sirapat Jongphadungkiet, "Assessment of the invasive catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau,1855) in Thailand:
ecological impacts and biological control alternatives", Tropical Zoology 25 (4) (2012) 173-182
- Ratcha Chaichana, รศ.ดร.ศลนสนยยย ชมแวว, "Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, Thailand", ScienceAsia
39 (2) (2013) 105-110
พวมพยครลงน ลนาสคด เมชอ
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- Ratcha Chaichana, Santi Poungcharean, Ruangvit Yoonpundh, "Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and
first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in Thailand", Kasetsart Journal : Natural Sciences 47 (4) (2013) 1-8
- Ratcha Chaichana, Thepbodee Sumpan, "The potential ecological impact of the exotic snailPomacea canaliculata on the Thai native snail Pila
scutata", ScienceAsia 40 (2014) (2014) 11-15
- มณยก าญจนย, Ratcha Chaichana, Tunlawit Satapanajaru, "Toxicity, Bioaccumulation and Biomagnification of Silver Nanoparticles on Green Algae
(Chlorella sp.), Water Flea (Moina macrocopa), Blood Worm (Chironomus spp.) and Silver Barb (Barbonymus gonionotus)", Chemical Speciation and
Bioavailability 26 (4) (2014) 257-265
- Ratcha Chaichana, THEPBODEE SUMPAN, "Environmental Tolerance of Invasive Golden Apple Snails (Pomacea canaliculata, (Lamarck, 1822))
and Thai Native Apple Snails (Pilascutata, (Mousson, 1848))", Tropical Ecology 56 (3) (2015) 347-355
- Ratcha Chaichana, Chaisit Thongjoo, ศรลณยา ชมศ ก
ล ดว,ด "Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate
communities in Thailand", Applied Ecology and Environmental Research 14 (2) (2016) 421-432
- Ratcha Chaichana, Narouchit Dampin, "Unialgal Blooms of Cyanobacteria in Oxidation Ponds of the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia
Environmental Research and Development Project, Thailand", EnvironmentAsia 9 (2) (2016) 150-157
- Ratcha Chaichana, Chinnawat Wanjit, "Impacts, control and perception of introduced Crayfish in Thailand", Aquatic Ecosystem Health &
Management 21 (1) (2018) 60-69
- Chaisit Thongjoo, ศรลญญา ชมศ ก
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