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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วท.บ.(ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยขอนแกนน, ไทย, 2549
วท.ม.(ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2551
ปร.ด.(ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2557

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Environmental Toxicology, Environmental De-Toxicology, การประเมวนผลกระทบสวงช แวดลขอม

งานส อน
Applied Environmental Sciences
Applied Research Technique in Environment
Environ. Manag.for Sustainable Develop.
Environment Toxicology & Control Laboratory
Environmental Education & Management
Environmental Quality Analysis
Environmental Toxicology & Control
Environmental Toxicology and Control
Environmental Toxicology and Control Laboratory
Knowledge of the Land
Natural Treatment Technology
Professional Experience Environment
Science for Environmental Education
Selected Topics in Environmental Science
Seminar
System Science
The King's Philosophy in Environment
การจลด การสวงช แวดลขอมเพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน
การววเคราะหยคณ
ค ภาพสวงช แวดลขอม
เทคนวคการววจย
ล ทางสวงช แวดลขอมขลน
ข สมง (Applied Research Technique in Environmental)
เทคนวคการววจย
ล ประยคก ตยทางสวงช แวดลขอม
เรชอ
ช งเฉพาะทางววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอม
ววทยาศาสตรยของเสชยและสารมลพวษย (Waste & Pollutant Science)
ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอมประยคก ตย
ววทยาศาสตรยส งชว แวดลขอมประยคก ตย (Applied Environmental Sciences)
ศาสตรยแหนงแผนนดวน
สลมมนา
สลมมนา (Seminar)
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2558-2559

การบตาบลด นขาต เสชยจากอคต สาหกรรมผลวต ปลาสขมดขวยระบบบตาบลด แบบไรขอากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2558-2559 การบตาบลด นขาต เสชยอคต สาหกรรมปลาสขมโดยววธก
ช ารธรรมชาตว กรณชศ ก
ศ ษา ระบบบตาบลด นขาต เสชยแบบพชน
ข ทชช
ช ม
นค นขาต เทชยม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2559
โลหะหนลก สะสมตามระดลบความลศก ของดวนและระยะทางของระบบบตาบลด นขาต เสชยชคมชนดขวยระบบหญขากรองนขาต เสชยและพชน
ข ทชช
ช ม
นค นขาต เทชยม ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2559-2560

การใชขประโยชนยก ากไขมลนจากระบบบตาบลด นขาต เสชยอคต สาหกรรมผลวต ปลาสขมในการผลวต พลลงงาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2559-2561 การศศก ษาสถานภาพสวงช แวดลขอมและจลด ทตาแผนเฝฝาระวลงคคณภาพสวงช แวดลขอมและสคขภาพโครงการกนอสรขางโรงงานผลวต วลคซชนปฝองกลนไขขหวลด ใหญน/
ไขขหวลด นกองคยก ารเภสลชกรรม ตตาบลทลบกวาง อตาเภอแกนงคอย จลงหวลด สระบคร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากองคยก ารเภสลชกรรม
ปป 2558-2559 การบตาบลด นขาต เสชยจากอคต สาหกรรมปลาสขมโดยววธธ
ช รรมชาตว กรณชศ ก
ศ ษาการใชขประโยชนยจากนขาต เสชยเพชอ
ช การปลมก พชชเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2561-2562
ชลยพลฒนา

การใชขประโยชนยต ะกอนดวนจากการผลวต นขาต ประปารนวมกลบขยะอวนทรชยย เปปนปคย
ป สตาหรลบปลมก ขขาวโพดฝฝก อนอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธว

ปป 2561-2562 การใชขประโยชนยและเพวม
ช มมล คนาตะกอนประปาจากโรงผลวต นขาต ประปาบางเลน เพชอ
ช สนงเสรวมความรลบผวด ชอบตนอสลงคมและสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ทช ทช ดลบบลวว จตากลด
ปป 2561-2562

การประเมวนความคคม
ข คนาทางเศรษฐศาสตรย จากการใชขประโยชนยต ะกอนดวนโรงผลวต นขาต ประปา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2561-2562

คคณภาพนขาต แมนนาตข เพชรบคร ต
ช อ
น คคณภาพผลวภณ
ล ฑยประมง จลงหวลด เพชรบคร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
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ปป 2561-2562 ประสวทธวภาพการบตาบลด สารหนมทป
ช นเปปอ
ป นในตะกอนดวนและนขาต ทนาของอนางเกกบนขาต พคส วรรคย ดขวยระบบพชน
ข ทชช
ช ม
นค นขาต เทชยม แบบนขาต ไหลแนวดวงช ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2561-2562

สลด สนวนทชเช หมาะสมของตะกอนดวนโรงผลวต นขาต ประปาและขยะอวนทรชยเย พชอ
ช การปลมก ขขาวพลนธคย กข41 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

ปป 2561-2562 อวทธวพ ลของนขาต ทวงข จากระบบบตาบลด นขาต เสชยชคมชน ตนอความหลากหลายชนวด และปรวมาณของสลต วยหนขาดวน บรวเวณปปาชายเลนดขานหนขาโครงการศศก ษา
ววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
ข อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว ตตาบลแหลมผลก เบชย
ข อตาเภอบขานแหลม จลงหวลด เพชรบคร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล
พลฒนา
ปป 2562-2563 การจตาแนกลลก ษณะพวเศษและคคณภาพเดนนของขยะพลาสตวก จากเมชองทนองเทชย
ช วเพชอ
ช การเกษตรกรรม และการทนองเทชย
ช ว กรณชศ ก
ศ ษา:จลงหวลด จลนทบคร ช (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2562-2563

การผลวต กระถางปคย
ป หมลก สตาเรกจรมปจากตลาดกลางพชชผลก และผลไมขจน
ล ทบคร ช เพชอ
ช ปลมก ดาวเรชอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- 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
- อนคพ งศย คคม
ข เวช, Kanita Tungkananuruk, Nipon Tungkananuruk, WATCHARAPONG WARARAM, "Stabilization of Heavy Metals in Contaminated Soil
around Zinc Mining Area by Sediment from Water Supply Plant for Cultivation of Rice", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 36 (3) (2018) 168-177
- กานตยมณช ทองศรช, Nipon Tungkananuruk, Kanita Tungkananuruk, WATCHARAPONG WARARAM, "Preparationof Manganese-Iron Oxide Coated
Rice Husk Ash Silica Xerogel for Removal of Heavy Metals in Wastewater", KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) 18 (4) (2018)
51-60
- หวานใจ หลตาพรหม, Kasem Chankao, Ittiphol Rasriekreangkrai, THANIT PATTAMAPITOON, Alongkorn INtaraksa, WATCHARAPONG
WARARAM, "การเปลชย
ช นแปลงจตานวนประชากรทชอ
ช าศลยอยมใ
น นชคมชนรวมนขาต ทชส
ช งน ผลตนอคคณภาพนขาต ในแมนนาตข เพชรบคร ช ในชนวงเวลา 10 ปป ระหวนาง พ.ศ.2549-2558",
วารสารววทยาลลยดคส ต
ว ธานช 12 (3) (2018)
- มลล ลวก า อนลนกสะ, Kanita Tungkananuruk, WATCHARAPONG WARARAM, "Heavy Metal Immobilization Efficiency by Chitosan from Litopenaeus
vannamei and Metapenaeus intermediusShrimp Shell", KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) 19 (1) (2019) 101-111
- นวพ นธวธ ใจสคทธว,ธ Kanita Tungkananuruk, WATCHARAPONG WARARAM, Daojarus Ketrot, "Properties of Alternative Fertilizer from Adsorption of N
and P Nutrientsin Wastewater by Smectite and Lignite Fly Ash", วารสารววจย
ล มข. (ฉบลบบลณฑวต ศศก ษา) 19 (2) (2019) 131-141
- นวต ยา เบชยดขคนทด, Kanita Tungkananuruk, WATCHARAPONG WARARAM, "Treatment of Natural and Synthetic Textile Dyestuffs by Water Sludge
Sediment", วารสารววจย
ล มข. (ฉบลบบลณฑวต ศศก ษา) 19 (3) (2019) 1-12
ระดลบนานาชาตว
- 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
- Jinjaruk, T., Chunkao, K., Kobkiat Pongput, Choeihom, C., THANIT PATTAMAPITOON, WATCHARAPONG WARARAM, Thaipakdee, S.,
Srichomphu, M., Maskulrath, P., "HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewater",
EnvironmentAsia 11 (1) (2018) 31-44
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชคม ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- ปคณณภากชต ารย สมบคญ, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, Kasem Chankao, Thanit Pattamapitoon, WATCHARAPONG WARARAM, ศววนาถ ไทยภลก ดช, อลจฉรา
นาไชยบมร ณย, "Roles of Entrapment Fish Fatty As Removed From Plasom Manufactory In Wastewater Treatment Efficiency And Heat Generating", 6th
International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), 16-17 August 2016, Equatorial Hotel, Melaka, Malaysia.
(2016)
- พรรณวดช เพกชรสามสช, THANIT PATTAMAPITOON, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, Kasem
Chankao, ภาววน ววจต
ว รตระการ, พงษยอศ
ว รา รขอยลาภ, "Long-Term Contaminated Soils on Retardane Process of Bacterial Organic Digestion for Treating
Pla Som Cookery Wastewater through Vertical Flow Constructed Wetland", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry
(ICBWI2016) (2016)
- บคณฑรวก า นาคนาม, THANIT PATTAMAPITOON, WATCHARAPONG WARARAM, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, Onanong Phewnil, Kasem Chankao,
ธนวลฒนย จวนจารลก ษย, มลล ลวก า ศรชชมภม, "Performance of Circular Concrete Tanks on Generating Anaerobic Process for Treating High Organic and Fatty
Content of Pla Som Cookery Wastewater", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016) (2016)
- WATCHARAPONG WARARAM, นายกวต ตวพ งศย อลงจลนทรยเพกญ, THANIT PATTAMAPITOON, Kasem Chankao, Onanong Phewnil, นางสาวมลล ลวก า ศรชชม
ภม, นายธนวลฒนย จวนจารลก ษย, "Organic Substance Removal from Pla-Som Family Industrial Wastewater through APCW System", The 18th International
Conference on Environment and Water Resource Management (2016)
พวมพยครลงข ลนาสคด เมชอ
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- THANIT PATTAMAPITOON, นางสาวมลล ลวก า ศรชชมภม, Kasem Chankao, Onanong Phewnil, Thassanee Boonprakong, WATCHARAPONG
WARARAM, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, "Potential Impact of UV on Blooming Cyanobacteria toward Herbivore Fishes in Phetchaburi Municipal
Wastewater Treatment System, Thailand", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management (2016)
- นายกวต ตวพ งศย อลงจลนเพกญ, THANIT PATTAMAPITOON, WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, Kasem Chankao, "Reduction of salinity in
wastewater from Fishing Port for treatment wastewater by nature process", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and
Services (2018)
- Onanong Phewnil, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, WATCHARAPONG WARARAM, Kittichai Duangmal, n
ช awee chanwong, ภาววน ววจต
ว รตระการ, วรกาย อค
สนาหย, นนทพร ประเสรวฐกคล , ววร ฬ
ค หย สลมลชร าช, "Utilization of Community Wastewater and Sewage Sludge for Economic Cropping in Phetchaburi Province,
Thailand", The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management (2018)
- นางสาวดาวเรชยม เสรวมศวร ,ว N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, "Utilization of Waterworks Sludge in Clay
Brick Production", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services (2018)
- นางสาวพรภลส สร ศคขะพลนธค,ย WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, "Possibility of Utilizing Waterworks
Plant Sludge instead of Paddy Soil for Composting through Concrete Box Technology", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood
and Services (2018)
- นางสาวนนทพร ประเสรวฐกคล , WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, THANIT PATTAMAPITOON, "Utilization of Waterworks Plant
Sludge for Composting from Household Organic Waste", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services (2018)
- นายพสวษฐย กองผล, WATCHARAPONG WARARAM, Chucheep Piputsitee, Satreethai Poommai, "Using Water Work Plant Sludge for Economic
Worthiness", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 (2018)
- นางสาววรลชยา สคขขะ, N
ย OPPAWAN SEMVIMOL, Onanong Phewnil, WATCHARAPONG WARARAM, Suthee Janyasuthiwong, "Effect of Cattail
(Typha angustifolia Linn.) age on Arsenic Removal from Phu Sawan Reservoir Sediment Using Constructed Wetland", The 2nd International
Conference on Environment, Livelihood and Services (2018)
- นางสาวชคตม
ว ณฑนย โถวสกคล , Narouchit Dampin, WATCHARAPONG WARARAM, Onanong Phewnil, Wit Tarnchalanukit, "The Appropriate Diameter
of Core Sample for Benthos Sampling in Frontage Area of The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development
Project Mangrove Forest, Phetchaburi Province. Thailand", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS
2018) 19 – 22 November 2018 (2018)
- ภาควน มาสกคล รลต นย, ธนวลฒนย จวนจารลก ษย, THANIT PATTAMAPITOON, WATCHARAPONG WARARAM, "Determining Actual and Potential Evaporation
Rates as driving forces for activating the thermosiphon process of wastewater oxidation pond surface of The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia
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