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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

ปร.ด. (ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.ม.(ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.บ.(ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Environmentat Mierobiology, Oxidation Pond Technology, Constructed Wetland Treatment

งานส อน
Applied Environmental Science
Applied Environmental Sciences
Applied Research Technique in Environment
Applied Research Technique in Environmental Science
Assess.of Envi.Potential for Sustain.Manag.
Ecotoxicology in Tropical Zone
Environmental Philosophy
Environmental Toxicology & Control
Environmental Toxicology and Control
Industrial Pollutants & Environmental Manag.
Natural Treatment Technology
Science for Environmental Education
Selected Topic in Environment
Selected Topic in Environmental Science
Selected Topics in Environment
Selected Topics in Environmental Science
Seminar
Waste & Pollutant Science
waste and pollutant science
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2557-2558 Plant Nutrient Balancing for Growing Pine Apple in Experimental Plots as Located in Degraded-Soil Phusawan Watershed ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2557-2558

การจลด การสวงช แวดลขอมลทม
น นนาต พทส วรรคย ตตาบลพทส วรรคย อตาเภอแกนงกระจาน จลงหวลด เพชรบทร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2557-2558

การสรขางความเขขมแขขงชทมชนดขวยงานววจย
ล ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอมเชวงนวเวศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2557-2558

อวทธวพ ลของแพลงกยต อนพชชและไซยาโนแบคทชเรชยทชม
ช ผ
ช ลตนอคทณภาพนนาต ในระบบบนอผศงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2558

ปปจจลยของการเกวด ภลยพวบต
ล ด
ว น
ว ถลนมทชม
ช ผ
ช ลคทณภาพนนาต ผววดวนในพชน
น ทชล
ช ม
นท นนาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2558-2559 การบตาบลด การปนเปปอ
ป นสารหนมใ นดวนตะกอนอนางเกขบนนาต พทส วรรคย จลงหวลด เพชรบทร ช โดยใชขเทคนวคพชชบตาบลด (phytoremediation) ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2558-2559 การเปลชย
ช นแปลงคทณภาพนนาต ชายฝปงฝ ทะเลจากการปลนอยนนาต ของแมนนาตน แมนก ลอง ทนาจชน เพชรบทร ช และปราณบทร ใ
ช นชนวงฤดมแลขงและฤดมนาตน หลาก ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2558-2559

การบตาบลด นนาต เสชยจากอทต สาหกรรมผลวต ปลาสขมดขวยระบบบตาบลด แบบไรขอากาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2558-2559 การบตาบลด นนาต เสชยอทต สาหกรรมปลาสขมโดยววธก
ช ารธรรมชาตว กรณชศ ก
ศ ษา ระบบบตาบลด นนาต เสชยแบบพชน
น ทชช
ช ม
นท นนาต เทชยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2559
โลหะหนลก สะสมตามระดลบความลศก ของดวนและระยะทางของระบบบตาบลด นนาต เสชยชทมชนดขวยระบบหญขากรองนนาต เสชยและพชน
น ทชช
ช ม
นท นนาต เทชยม ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2559-2560

การใชขประโยชนยก ากไขมลนจากระบบบตาบลด นนาต เสชยอทต สาหกรรมผลวต ปลาสขมในการผลวต พลลงงาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2558-2559 การบตาบลด นนาต เสชยจากอทต สาหกรรมปลาสขมโดยววธธ
ช รรมชาตว กรณชศ ก
ศ ษาการใชขประโยชนยจากนนาต เสชยเพชอ
ช การปลมก พชชเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2559-2561 การศศก ษาสถานภาพสวงช แวดลขอมและจลด ทตาแผนเฝฝาระวลงคทณภาพสวงช แวดลขอมและสทขภาพโครงการกนอสรขางโรงงานผลวต วลคซชนปฝองกลนไขขหวลด ใหญน/
ไขขหวลด นกองคยก ารเภสลชกรรม ตตาบลทลบกวาง อตาเภอแกนงคอย จลงหวลด สระบทร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากองคยก ารเภสลชกรรม
ปป 2560-2561

การประเมวนประสวทธวภาพในระยะยาวของบศงประดวษฐยเพชอ
ช การบตาบลด นนาต เสชยชทมชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2560-2561 อวทธวพ ลของนนาต ทวงน จากระบบบตาบลด นนาต เสชยชทมชนตนอจตานวนประชากรและการแพรนก ระจายของปมแสม Sesarma versicolor และ S. mederi ในปปาชาย
เลนโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
น จลงหวลด เพชรบทร ช เพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรปมแสมในพชน
น ทชอ
ช ยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
มมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
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ปป 2560-2562 ความยาวคลชน
ช ของรลงสชด วงอาทวต ยยทม
ช ผ
ช ลตนอการเจรวญเตวบโตของไซยาโนแบคทชเรชยและการสรขางารพวษไมโครซวล ตวนในระบบบตาบลด นนาต เสชยชทมชนแบบ
บนอผศงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2559-2560 การศศก ษาสลต วยไ มนมก
ช ระดมก สลนหลลงทชพ
ช น
นช ทชช
ช ม
นท นนาต แหลมผลก เบชย
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
น
อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว
ปป 2561
กลไกการเกวด ออกซวเจนทลงน หมดในบศงประดวษฐยแบบปลมก ดขวยธมปฤาษชใ นโครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
น อลนเนชอ
ช งมาจากพระราช
ดตารว อตาเภอบขานแหลม จลงหวลด เพชรบทร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2561-2562 การใชขประโยชนยและเพวม
ช มมล คนาตะกอนประปาจากโรงผลวต นนาต ประปาบางเลน เพชอ
ช สนงเสรวมความรลบผวด ชอบตนอสลงคมและสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ทช ทช ดลบบลวว จตากลด
ปป 2561-2562

คทณภาพนนาต แมนนาตน เพชรบทร ต
ช อ
น คทณภาพผลวภณ
ล ฑยประมง จลงหวลด เพชรบทร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2561-2562

ระบบลตานนาต แมนนาตน เพชรบทร ก
ช บ
ล คทณภาพนนาต และแบคทชเรชยกนอโรคในแมนนาตน เพชรบทร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2561-2562

สลด สนวนทชเช หมาะสมของตะกอนดวนโรงผลวต นนาต ประปาและขยะอวนทรชยเย พชอ
ช การปลมก ขขาวพลนธทย กข41 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2562-2563

การใชขปย
ปท หมลก เปปนวลส ดททดแทนดวนเพชอ
ช เพวม
ช ธาตทอาหารใหขแกนปย
ปท หมลก จากขยะอวนทรชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2562-2563

การออกแบบถลงหมลก ปทย
ป จากเศษอาหารสตาหรลบการใชขประโยชนยใ นครลวเรชอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2562-2563
พลฒนา

สลด สนวนนนาต ประปาและนนาต ชะขยะจากการทตาปทย
ป หมลก ตลาดกลางพชชผลก และผลไมขจน
ล ทบทร ช เพชอ
ช การปลมก ผลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล

ปป 2562-2563

อวทธวพ ลของสารชชวพวษของแพลงกยต อนพชชตนอการตายของปลานวล ในระบบบบตาบลด นนาต เสชยชทมชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- น.ส.มลล ลวก า ศรชชมภม, Thassanee Boonprakong, Kasem Chankao, THANIT PATTAMAPITOON, ดร.นพวรรณ เสมววมล, "Effects of Microcystis
aeruginosa Blooming on Community Wastewater Quality in Pond Technology System", วารสารววทยาศาสตรย มข. 43 (1) (2015) 126-136
- อลวษา ดวงสวลส ดว,ด Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, "Surface Water and Sediment Quality after Landslide Hazards in Klong Kram
Watershed Areas at Tah Utae Sub-District, Kanchanadit District, Surat Thani Province.", วารสารววศ วกรรมสวงช แวดลขอมไทย 30 (1) (2016) 37-48
- นาฏอนงคย เจรวญสลนตวส ข
ท , Kasem Chankao, Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, "The Study on Using Chlorine Sanitization and
Wastewater Characteristics of Fish Landing Site: Maekong Fishery Cooporative Fish Market at Samutsongkram Province", วารสารววทยาศาสตรย มศว.
33 (1) (2017) 59-72
- นางสาวหวานใจ หลตาพรม, Kasem Chankao, Ittiphol Rasriekreangkrai, THANIT PATTAMAPITOON, WATCHARAPONG WARARAM, N
ย OPPAWAN
SEMVIMOL, "Settlement Pattern of Riverbanks Community Affects Water Quality of Phetchaburi River, Phetchaburi Province", วารสารสลงคมศาสตรย
มหาววทยาลลยศรชนครวนทรววโรฒ 20 (20) (2017) 313-331
- นาฏอนงคย เจรวญสลนตวส ข
ท , Kasem Chankao, Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, "Residual Chlorine and Effect of Residual Chlorine on
Reduction of Bacteria in Wastewater from Fishery Landing Site", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช มหาววทยาลลยอทบลราชธานช 20 (2) (2018)
- หวานใจ หลตาพรหม, Kasem Chankao, Ittiphol Rasriekreangkrai, THANIT PATTAMAPITOON, Alongkorn INtaraksa, WATCHARAPONG
WARARAM, "การเปลชย
ช นแปลงจตานวนประชากรทชอ
ช าศลยอยมใ
น นชทมชนรวมนนาต ทชส
ช งน ผลตนอคทณภาพนนาต ในแมนนาตน เพชรบทร ช ในชนวงเวลา 10 ปป ระหวนาง พ.ศ.2549-2558",
วารสารววทยาลลยดทส ต
ว ธานช 12 (3) (2018)
ระดลบนานาชาตว
- THANIT PATTAMAPITOON, Pramote Sirirote, Pannee Pakkong, Kasem Chankao, "Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an
Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds forCommunity Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project
Site in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Sciecne 7 (6) (2013) 26-41
- Kasem Chankao, Wit Tarnchalanukit, Paiboon Prabuddham, Onanong Phewnil, Surat Bualert, Kittichai Duangmal, THANIT PATTAMAPITOON, นาย
ชาตรช นวม
ช ปป, "H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond
inPhetchaburi, Thailand", Modern Applied Science 8 (5) (2014) 233-246
- ดร.วลชรพงษย วาระรลมยย, Kasem Chankao, Onanong Phewnil, Nipon Tungkananuruk, Kanita Tungkananuruk, THANIT PATTAMAPITOON, นายชาตรช
นวม
ช ปป, นางสาวชรวนทวพ ยย เชยหอม, นายจชร ศลก ดวด เพวม
ช สวน, "Applicable VFCW Technology in Parallel with Biochar-Mixed Soils for Treating Formaldehyde in
Ethylene Glycol Factory Wastewater", Modern Applied Science 9 (12) (2015) 154-171
- Wiboon Mahasinpaisarn, Kasem Chankao, Wit Tarnchalanukit, Paiboon Prabuddham, Kittichai Duangmal, Onanong Phewnil, Chulabuut
Chantrasoon, Noppawan Semvimol, THANIT PATTAMAPITOON, วลชรพงษย วาระรลมยย, Watcharapong Wararam, "Appropriate Discharge from Diversion
Dam to Dilute High Concentrated Community Wastewater of Riverbank Settlements along Phetchaburi River in Phetchaburi Province, Thailand.",
Modern Applied Science 9 (11) (2015) 18-37
- Kasem Chankao, Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, WATCHARAPONG WARARAM, "Grass filtration in
parallel with VFCW technology for community wastewater treatment trough the King's initative nature-by-nature process", Water Practice and
Technology 10 (4) (2015) 633-643
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