สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายอรรณพ หอมจจนทรร

ตตาแหนหง

ผผชผ วช ยศาสตราจารยร

การศศกษา

สบงกบด

ภาคววชาววทยาศาสตรรพนพ พวภพ คณะววทยาศาสตรร บางเขน

วท.บ. ( ววทยาศาสตรรทวทจ ไป) , จจฬาลงกรณรมหาววทยาลจย , ไทย,
วท.ม. ( ววทยาศาสตรรสงทว แวดลผอม) , จจฬาลงกรณรมหาววทยาลจย , ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สภาวะแวดลผอม (Environmental Pollution )

โครงการววจยบ
ปป 2548
คจณภาพนพาน ฝนในพพนพ ททปท ฏวบตจ กว ารฝนหลวงในลจมช นพาน ภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกฝนหลวงและการบวนเกษตร สนานจกงานปลจด
กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ปป 2549
บผรณาการเชวงระบบเพพอท สรผางทางเลพอกและแนวทางการใชผทดท นว และการจจดการทรจพยากรธรรมชาตวอยชางยจงท ยพนในเขตปปาเขาภผหลวง-วจงนพาน เขทยว/แบบจนาลองเชวง
พพนพ ททเท พพอท การใชผประโยชนรทดท นว อยชางยจงท ยพนในเขตพพนพ ททกท งทก แหผงแลผง บรวเวณลจมช นพาน ลนาพระเพลวง อ.วจงนพาน เขทยว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2549-2552 แบบจนาลองเชวงพพนพ ททเท พพอท การใชผประโยชนรทดท นว อยชางยจงท ยพนในเขตพพนพ ททกท งทก แหผงแลผง บรวเวณลจมช นพาน ลนาพระเพลวง อนาเภอวจงนพาน เขทยว จจงหวจดนครราชสทมา ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2547-2551 การใชผประโยชนรจากผลวตภจณฑรทไท ดผจากการเผาไผช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2547-2551 การววจยจ และพจฒนาการปลผกไผชเพพอท การผลวตหนชอไมผและการใชผประโยชนรจากไมผไผช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2551

การปนเปปอป นของบทสฟปนอล-เอ จากนพาน ชะมผลฝอยหลจมฝฝงกลบในเขตกรจงเทพมหานครและพพนพ ททใท กลผเคทยง ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.

ปป 2551
การววเคราะหรศกจ ยภาพทรจพยากรธรรมชาตว และสถานภาพสวงท แวดลผอมเพพอท การวางแผนการใชผประโยชนรทดท นว อยชางยจงท ยพน บรวเวณสถานทวจว ยจ เพชรบผรณร ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2551-2553 การประยจกตรใชผแรชอตจ สาหกรรมเพพอท การเกษตรและสวงท แวดลผอม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2551-2553 การพจฒนาการววเคราะหรองครประกอบของนพาน สผมควจนไมผ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2551
การพจฒนาประสวทธวภาพการปฏวบตจ กว ารฝนหลวงในพพนพ ททลท มชจ นพาน ววกฤต กรณทศกก ษา: ภาคตะวจนออกเฉทยงเหนพอ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานฝนหลวงและ
การบวนเกษตร
ปป 2551-2552 โครงการววจยจ เรทอท งการพจฒนาประสวทธวภาพการปฏวบตจ กว ารฝนหลวงในพพนพ ททลท มชจ นพาน ววกฤต กรณทศกก ษา:ลจมช นพาน ภาคกลาง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกฝน
หลวงและการบวนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ปป 2551-2552 โครงการศกกษาความเหมาะสมและสนารวจออกแบบโครงการอนจรกจ ษรฟนป ฟผลมชจ นพาน คลองอผเช รพอ จจงหวจดราชบจรท ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากกรมทรจพยากรนพาน
กระทรวงทรจพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2552-2553 การพจฒนาระบบพยากรณรอากาศและโอกาสความสนาเรรจในการปฏวบตจ กว ารฝนหลวง กรณทศกก ษา: แบบจนาลองการตจดสวนใจเชวงบผรณาการในการทนาฝนบรวเวณ
ประเทศไทยตอนบน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกฝนหลวงและการบวนเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ปป 2553-2554 โครงการววจยจ เชวงปฏวบตจ กว ารเพพอท ปปองกจนการกจดเซาะชายฝฝงฝ เพวมท การทจบถมของตะกอนและความอจดมสมบผรณรของสจตวรนานพ โดยภผมปว ญ
ฝ ญาชาวบผานและการมทสวช น
รชวมของชจมชนบรวเวณจจงหวจดสมจทรสาคร-สมจทรสงคราม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2553-2554 สถานภาพคจณภาพนพาน ดวนตะกอน ทรจพยากรสจตวรนานพ และการปนเปปอป นของสารมลพวษ บรวเวณททมท กท ารปปองกจนการกจดเซาะชายฝฝงฝ จจงหวจดสมจทรสาครสมจทรสงคราม ( หจวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2554-2555 ศจกยภาพและความตผองการใชผนานพ บาดาลเพพอท การจจดการนพาน บาดาลในลจมช นพาน ยม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2554

การศกกษาศจกยภาพและสถานภาพเพพอท การพจฒนาแหลชงนพาน พจรอผ นในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.

ปป 2555
กลไกทางกายภาพ และเคมท ของสารปรจบปรจงบนารจงดวนถชาน ชทวมวลจากเศษวจสดจเหลพอทวงพ ขผาวโพดททมท ผท ลตชอผลผลวตและการกจกเกรบกกาซเรพอนกระจกในไรชขาผ วโพด ( ผผผ
รชวมโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายอรรณพ หอมจจนทรร

ตตาแหนหง ผผชผ วช ยศาสตราจารยร
สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรรพนพ พวภพ คณะววทยาศาสตรร บางเขน
ปป 2555-2556 การคาดการณรและระบบเตพอนภจยนพาน ปปาไหลหลากและแผชนดวนถลชมจากสภาวะฝนมากเกวนปกตว บรวเวณพพนพ ททตท นผ นพาน อนาเภอเชทยงดาว จจงหวจดเชทยงใหมช ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2555-2556 การววจยจ เชวงปฏวบตจ กว ารแบบมทสวช นรชวมของชจมชนเพพอท พจฒนาการทชองเททยท วแหลชงนพาน พจรอผ นในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจก
งานกองทจนสนจบสนจนการววจยจ
ปป 2555-2556 การศกกษาสภาพแวดลผอม อจทกววทยา อจทกธรณทวทว ยาและคจณภาพนพาน เพพอท พจฒนาการทชองเททยท วแหลชงนพาน พจรอผ นในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผา
โครงการยชอย ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบสนจนการววจยจ
ปป 2555-2556 โครงการประเมวนภาวะความเสทยท งของแหลชงนพาน บรวษทจ ไทยนพาน ทวพยร จนากจด ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ ครทเอททฟ เทคโนโลยท จนากจด
ปป 2555-2556 โครงการศกกษาววจยจ การประยจกตรใชผระบบสารสนเทศภผมศว าสตรร เพพอท การววเคราะหรและวางแผนจจดการพพนพ ททเท สทยท งอจทกภจย จจงหวจดอจบลราชธานท ( หจวหนผาโครงการ )
ไดผรบจ ทจนจากสนานจกววจยจ และความรชวมมพอระหวชางประเทศ กรมปปองกจนและบรรเทาสาธารณภจย
ปป 2555-2556 สถานภาพคจณภาพนพาน ดวนตะกอน ทรจพยากรสจตวรนานพ และการปนเปปอป นของสารมลพวษบรวเวณททมท กท ารปปองกจนการกจดเซาะชายฝฝงฝ จจงหวจดสมจทรสาครสมจทรสงคราม ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2555-2557 สถานภาพคจณภาพนพาน ดวนตะกอน ทรจพยากรสจตวรนานพ และการปนเปปอป นของสารมลพวษ บรวเวณททมท กท ารปปองกจนการกจดเซาะชายฝฝงฝ จจงหวจดสมจทรสาคร –
สมจทรสงคราม ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2556-2557 การปนเปปอป นของสารพอลวไซคลวกอะโรมาตวกไฮโดรคารรบอนในนพาน ทะเลและดวนตะกอนบรวเวณเกาะเสมรด จจงหวจดระยอง ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ
ปตท. จนากจด (มหาชน)
ปป 2556-2557 โครงการประเมวนภาวะความเสทยท งของแหลชงนพาน บรวษทจ ไทยนพาน ทวพยร จนากจด (โรงงานขอนแกชน และปทจมธานท) ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ ครทเอททฟ
เทคโนโลยท จนากจด
ปป 2555-2557 การววจยจ เชวงปฏวบตจ กว ารแบบมทสวช นรชวมของชจมชนเพพอท พจฒนาการทชองเททยท วแหลชงนพาน พจรอผ นในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจาก
สนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2555-2557 การศกกษาสภาพแวดลผอม อจทกววทยา อจทกธรณทวทว ยาและคจณภาพนพาน เพพอท พจฒนาการทชองเททยท วแหลชงนพาน พจรอผ นในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผา
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2555-2556 ความสจมพจนธรระหวชางปรวมาณเหลรก และแมงกานทสในนพาน ดวบ กจบคจณภาพของนพาน ประปาและแนวทางแกผไข ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ ประปา
ฉะเชวงเทรา จนากจด
ปป 2556

แบบจนาลองการเคลพอท นททขท องบทสฟปนอล-เอในนพาน ใตผดนว จากหลจมฝฝงกลบ ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.

ปป 2557

ฟปนป ฟผแหลชงนผาพจรอผ นโปปงชผางเพพอท พจฒนาเปปนแหลชงทชองเททยท วและจจดการทรจพยากรจากนผาพจรอผ น ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ สวงหร คอรรเปอเรชจนท จนากจด

ปป 2557-2558 การววจยจ เชวงบผรณาการววทยาศาสตรรและการทชองเททยท วแบบมทสวช นรชวมของชจมชนเพพอท พจฒนาการทชองเทททยวแหลช
ท
งนนทพจ
า รอผ นของประเทศไทย ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผ
รจบทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบสนจนการววจยจ (สกว.)
ปป 2557-2558 การศกกษาวอเตอรรฟตจ พรวนพ ทร ภาวะนพาน หลาก และสมบจตขว องโคลนรผอน เพพอท พจฒนาแหลชงทชองเททยท วนพาน พจรอผ นตผนแบบในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผา
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบสนจนการววจยจ
ปป 2557-2558 การศกกษาวอเตอรรฟตจ พรวนพ ทร ภาวะนพาน หลาก และสมบจตขว องโคลนรผอน เพพอท พจฒนาแหลชงทชองเททยท วนพาน พจรอผ นตผนแบบในภาคตะวจนตกของประเทศไทย ( หจวหนผา
โครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหชงชาตว
ปป 2558
โครงการศกกษาธรณทสณ
จ ฐาน และภผมอว ากาศ (โครงการววจยจ ยชอย) ภายใตผชดจ โครงการววจยจ ความหลากหลายทางชทวภาพ ธรณทสณ
จ ฐาน และภผมอว ากาศพพนพ ททคท งผจ บางกะ
เจผา ภายใตผแผนงานววจยจ โครงการแผนแมชบทเพพอท การอนจรกจ ษรและพจฒนาพพนพ ททสท เท ขทยวคจงผ บางกะเจผาสผคช วามยจงท ยพน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากบรวษทจ ปตท.สนารวจและผลวต
ปปโตรเลทยม จนากจด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ปป 2558-2560 การเปลทยท นแปลงสภาพอากาศ และสถานภาพทางสวงท แวดลผอมของทรจพยากรดวน นพาน ผววดวน และนพาน ใตผดนว บรวเวณคจงผ บางกะเจผา อนาเภอพระประแดง จจงหวจด
สมจทรปราการ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากจากเงวนรายไดผของมหาวทวยาลจย ททอท นจมตจ เว ปปนชจดโครงการววจยจ บางกะเจผา (มทหลายคณะรชวมดนาเนวนการ)
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ปป 2558
การแพรชกระจายของสารพอลวไซคลวกอะโรมาตวกไฮโดรคารรบอนในสวงท แวดลผอมบรวเวณหลจมฝฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกชน ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจน
อจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2559-2560 ธรนทนเว วศ สถานภาพ ศจกยภาพของนพาน และโคลนพจนานพ รผอนกลชทมทชองเททยท วอารยธรรมลผานนา ( หจวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบสนจน
การววจยจ (สกว.)
ปป 2559-2560 ยจทธศาสตรรการพจฒนาการทชองเททยท วพจนานพ รผอนกลชทมทชองเททยท วอารยธรรมลผานนา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบสนจนการววจยจ (สกว.)
ปป 2560

แบบจนาลองการแพรชกระจายของโลหะหนจกในสวงท แวดลผอมบรวเวณหลจมฝฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกชน ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจดหนจนววจยจ มก.

ปป 2560
ลจกษณะทางอจทก-อจตนจ ยว มววทยาของลจมช นพาน หผวยกจยมจงท บรวเวณแหลชงทชองเททยท วพจนานพ รผอนหวนดาด อ.ทองผาภผมว จจงหวจดกาญจนบจรท ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจน
อจดหนจนววจยจ มก.
ปป 2561
การปนเปปอป นของโลหะหนจกในดวน แหลชงนพาน ใชผชมจ ชน และพพชไรช บรวเวณใกลผเคทยงหลจมฝฝงกลบขยะเทศบาลนครขอนแกชน ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากทจนอจด
หนจนววจยจ มก.
ปป 2561-2562 การพจฒนาการทชองเททยท วเชวงสจขภาพและสรผางมผลคชาเพวมท ผลวตภจณฑรชมจ ชนพจนานพ รผอนกลชทมทชองเททยท วอารยธรรมลผานนา ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงาน
กองทจนสนจบสนจนการววจยจ (สกว.)
ปป 2561-2562 การพจฒนารผปแบบการทชองเททยท วเชวงสจขภาพจากการเชพอท มโยงแหลชงทชองเททยท วเมพองแปงและแมชนนพาน ปาย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกองทจนสนจบ
สนจนการววจยจ (สกว.)
ปป 2562-2563 การจจดการพจนานพ รผอนในจจงหวจดแมชฮอช งสอนแบบมทสวช นรชวมของชจมชนเพพอท เปปนแหลชงทชองเททยท วเชวงสชงเสรวมสจขภาพ ( หจวหนผาโครงการ ) ไดผรบจ ทจนจากสนานจกงานกอง
ทจนสนจบสนจนการววจยจ (สกว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบนานาชาตว
- Keenan H.E., Dyer M., Apisit Songsasen, Bangkedphol S., Unnop Homchan, "Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos
Mekong", Journal of ASTM International (JAI) 3 (7) (2006) 0-0
- Arthit Sakultantimetha, Sornnarin Bangkedphol, Nitaya Lauhachinda, Unnop Homchan, Apisit Songsasen, "Environmental Fate and Transportation of
Cadmium, Lead and Manganese in a River Environment using the EPISUITE Program", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร
สาขาววทยาศาสตรร) 43 (3) (2009) 620-627
- Veerasak Udomchock, Pacharee Suntaranant, Apisit Songsasen, Kantimanee Pradermwong, pongsakorn JIWAPORNKUPT, Unnop Homchan, Nitaya
Lauhachinda, Sakultantimetha, A, Bangkedphol, S, Torrance, K, Gibson, MD, Gaines, AF, Booth, PH, Keenan, HE, "The ecological complexity of the
Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river quality", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING 45 (13) (2010) 1661-1673
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตว
- Veerasak Udomchock, Nitaya Lauhachinda, Unnop Homchan, pongsakorn JIWAPORNKUPT, "The Royal Rainmaking Rainfall Quality in the Central River
Basin Thailand", Thailand Research Expo 2006 (2006)
- Apisit Songsasen, ชรจชชา ชาตวสกจลทอง, Unnop Homchan, Nitaya Lauhachinda, H.E. Keenan, Sornnarin Bangkedphol, Arthit Sakultantimetha, "Effects of
Cations, Anions and PAHs on the adsorption of Cadmium by the Mekong river Sediments", International Conference & Exhibition on Pure and Applied
Chemistry 2008 (2008)
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- pongsakorn JIWAPORNKUPT, Nitaya Lauhachinda, Veerasak Udomchock, Unnop Homchan, นางสาวกรองจวต เกษจวนดา, "The Development of Rainmaking
Efficiency over Critical Drought River Basins, Case study: The Northeastern River Basin, Thailand", ฝนหลวงววชาการ ครจงพ ททท 2 (2008)
- อนวสา ทรจพยรนวว ตจ ตร, MONTHON THANUTTAMAVONG, Unnop Homchan, "Treatment of Heavy Metal Contaminated Water by Natural Mixed Shell (Krasa)",
การประชจมววชาการครจงพ ททท 9 มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกนาแพงแสน (2012)
ระดจบนานาชาตว
- Unnop Homchan, "Adsorption of Cd(II), Pb(II) and Mn(II) by Mekong River Sediment", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and
Control (2005)
- Keenan, HE, Dyer, M, Apisit Songsasen, Bangkedphol, S, Unnop Homchan, "Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos
Mekong", Contaminated Sediments: Evaluation and remediation techniques (2006)
- Veerasak Udomchock, Unnop Homchan, Apisit Songsasen, Kantimanee Pradermwong, "Geology of The Thai-Laos Mekong River", Ecossumit 2007
(2007)
- Apisit Songsasen, Sornnarin Bangkedphol, Arthit Sakultantimetha, Unnop Homchan, Nitaya Lauhachinda, A.F. Gaines, H.E. Keenan, "Contamination of
Heavy Metals and Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Thai/Laos Mekong River", ECO SUMMIT 2007 (2007)
- Apisit Songsasen, ชรจชชา ชาตวสกจลทอง, Unnop Homchan, Nitaya Lauhachinda, สรณรนรวนทรร บจงเกวดผล, อาทวตยร สกจลตจนตวเมธา, Helen E. Keenan, "Effects of
Cations, Anions and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on the Adsorption of Lead by the Mekong River Sediments", 4th ASTM International Symposium
on contaminated Sediments (2009)
- Veerasak Udomchock, นายประเสรวฐ อจงสจรตจ นร, Nitaya Lauhachinda, Unnop Homchan, pongsakorn JIWAPORNKUPT, นางสาวกรองจวต เกษจวนดา, "The
Rainmaking Decision Model over River Basins of Thailand", ASIMMOD 2009 Proceedings
"Simulation for Unsolved Problems" 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2009 (2009)
- Unnop Homchan, "Speciation and quantity of polycyclic aromatic hydrocarbons in sea water and sediment from oil spill along Rayong coastal areas",
The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium 2014 (2014)
- Bongkotchanok Yaemsiri, Unnop Homchan, Somkid Tangkan, "Contamination of Heavy Metals in Leachate, Groundwater and Soil at Khon Kaen
Municipal Solid Waste Landfill, Khon Kaen Province", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium:
IKUSTARS 2017 (2017)
ผลงานววจยจ นทเพ ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2548 - 6 ธจนวาคม 2563
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