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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6.  ประวัติการท างาน 
  2562-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    คณะสิ่งแวดล้อม 
  2558-2561 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    คณะสิ่งแวดล้อม 

2555-ปัจจุบัน ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2544-2555 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2541-2544 อาจารย์อัตราจ้าง บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าโครงการสหวิทยาการ บัณฑิตศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2539-2541 เจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ และเจ้าหน้าทีโ่ครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2535-2541 เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ย ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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7.  การศึกษาและดูงานต่างประเทศ 
1) พ.ศ. 2539, 2542, 2546, 2550, 2552, 2561 ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศ

มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
2) 2-8 พฤษภาคม 2546 ศึกษาดูงานเทคนิคการก่อสร้างสะพานและการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก

การก่อสร้างในทะเล ณ Chesapeake Bay Bridge-Tunnel กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.และ Lake Pontchartrain 
Causeway นิว ออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) 24-28 กันยายน 2548 ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการจราจรและการวางผังเมือง 
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4) 14-19 พฤษภาคม 2550 ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
5) 18-21 ธันวาคม 2551 ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการท าเหมืองแร่ ณ เหมือง

ทองแดงภูเบี้ย เวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
6) 3-9 กันยายน 2553 ศึกษาดูงานการจัดการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนน ณ บรัสเซลส์ -บรูจส์-เก็นต์-

อันท์เวิร์พ-อัมเตอร์ดัม ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศเทเธอร์แลนด์ 
7) 27-31 พฤษภาคม 2556 การอบรม การตรวจวัดเสียงจากอากาศยานและการใช้แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ ณ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

8.  ประสบการณ์ท างาน  
8.1 ต าแหน่ง  
 1)  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 

2)  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
3)  ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4)  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย โครงการ  

ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
6)  อนุกรรมการ คณะกรรมการความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การศึกษาข้อมูลและ

ความพร้อมของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) 

8.2 งานสอนและสาขาที่เชี่ยวชาญ 
1) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ 
2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน 
4) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ  
5) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม 
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6) การจัดการแบบผสมผสานระบบลุ่มน้ า 
7)  สาขาที่เชี่ยวชาญ คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน 

8.3 งานตรวจประเมิน 
1) ที่ปรึกษาบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2550 
2) ผู้ติดตามและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการ

ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในส านัก/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3) ผู้ติดตามและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในส านัก/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4) ผู้ติดตามและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในส านัก/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5) ผู้ติดตามและประเมินผล การด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่บุคคล
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

6) ผู้ติดตามและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในส านัก/ศูนย์ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7) ผู้ติดตามและประเมินผล การด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่บุคคล
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

8.4 งานวิจัยและตีพิมพ์ 
1)  ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ , สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์ ,  และเพ็ญใจ สมพงษ์วัยกุล. 

การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 23 
ฉบับที่ 2 : หน้าที่ 89-108 (2552) 

2)  ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ , สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์ ,  และเพ็ญใจ สมพงษ์วัยกุล.  
การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศของตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 
ปีที่ 23 ฉบับที่ -3 : หน้าที่ 107-126 (2552) 

3)  ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ,  สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์ ,  และเพ็ญใจ สมพงษ์วัยกุล.  
การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่. Naresuan University Journal 17(3), 247-257 (2009) 
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4)  Chunkao K., Nimpee C., Duangmal K.  The King's initiatives using water hyacinth to 
remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in 
Bangkok, Thailand. Ecological Engineering, 8(5), 40-52 (2012) 

5 )   Duangmal K., Chunkao K., Bualert S. Using Multiple-Phase Nozzles to Produce 
Water Droplets for Removing Smaller Dust Particles of Below MRT-BTS Saphan Khwai Station 
in Bangkok Thailand. Modern Applied Science, 8(4), 174-186 (2014) 

6)  Chunkao K., Tarnchalanukit W., Prabhuddham P., Phewnil O., Bualert S., Duangmal K., 
Pattamapitoon T., Nimpee, C. H.M. King’s Royally Initiated LERD Project on community 
wastewater treatment through small wetland and oxidation pond in Phetchaburi, Thailand. 
Modern Applied Science, 8(5), 233-246 (2014) 

8.5 งานโครงการบริการวิชาการและการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ผู้วิจัยเรื่องการทดลองประสิทธิภาพในการหาค่า Cation Exchange Capacity (CEC) ของดิน

ระหว่างวิธีการ centrifuge และวิธีการ leaching ปี พ.ศ. 2537 
2) ผู้ประสานงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจุฬาภรณ์แบบ

สูบกลับ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2538 
3) กองบรรณาธิการโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมการเลี้ยงสุกร ปี พ.ศ. 2538 
4) นักวิจัยผู้ช่วยด้านทัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสถานีเรดาร์และสถานีโทรคมนาคม บริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาวังชิง 
อ าเภอสะเดาและกิ่งอ าเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2539 

5) นักวิจัยผู้ช่วยด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ของการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ ปี พ.ศ. 2539 

6) ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเสียงและคุณภาพอากาศ ของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบขนส่งมวลชนตามพ้ืนที่แนวเขตทางพิเศษ ปี พ.ศ. 2539 

7) นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่องประสิทธิภาพความสูงแนวขอบทางด่วนที่มีต่อการควบคุม
การแผ่กระจายเสียงตามแนวตั้งของอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร ปี 2540 

8) นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2540 
9) นักวิจัยด้านการก าจัดขยะของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพัก

อาศัยเกียรติประภาคอนโดทาวน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10) นักวิจัยผู้ช่วยด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน/บรรณาธิการของการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว 
(ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก) ปี 2540 

 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Journal.aspx?doi=10.1016/j.ecoleng.2011.09.006
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Journal.aspx?doi=10.1016/j.ecoleng.2011.09.006
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Journal.aspx?doi=10.1016/j.ecoleng.2011.09.006
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11) นักวิจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่จัดตั้งมูลนิธิถ้ าเขาอีโก้ (อ้ึงไต้เซียน) ปี พ.ศ. 2541 

12) นักวิจัยด้านคมนาคมขนส่งทางบกและทัศนียภาพ ของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการระบบส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ หลังสวน-ระนอง ปี พ.ศ. 2541 

13) นักวิจัยด้านเสียงและคุณภาพอากาศ/ผู้ประสานงาน ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในส่วนขยายภายในบริษัทไทยแทฟฟิต้า จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง   
ปี พ.ศ. 2541 

14) นักวิจัยด้านคุณภาพอากาศและเสียงของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อตั้ง
สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุภิรมย์เนอสซิ่งโฮม แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2542 

15) นักวิจัยด้านทัศนียภาพโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการ RTADS 
Phase III จ.ภูเก็ต ปี 2542 

16) นักวิจัยด้านทัศนียภาพโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการ RTADS 
Phase III จ.สงขลา ปี 2542  

17) นักวิจัยด้านคุณภาพอากาศและเสียง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารแฟลต
เพ่ือช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยบริเวณแยกต่างระดับอุรุพงษ์แก่ชุมชนบ้านครัวที่ถูกเวนคืน ปี พ.ศ. 2543  

18) นักวิจัยด้านคุณภาพอากาศและการระบายอากาศ สั่นสะเทือน เสียง ธรณีวิทยา และการจัดการ
ขยะ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสวนสัตว์ดุสิต ปี พ.ศ. 2543  

19) คณะด าเนินงานจัดการสัมมนาผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง “กลยุทธ์ในการพัฒนาวางแผน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ปี พ.ศ. 2543 

20) นักวิจัยคุณภาพน้ า โครงการติดตามและประเมินผลทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนเก็บกักน้ าป่าสัก 
จังหวัดลพบุรี และสระบุรี  

21) นักวิจัยลุ่มน้ า การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ประกอบค าขอ
ประทานบัตรแร่หินปูนและหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
ปี 2544 

22) นักวิจัยด้านคุณภาพอากาศและเสียง และบรรณาธิการ การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมของท่า
อากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2544 

23) นักวิจัยลุ่มน้ า การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ประกอบค าขอ
ประทานบัตรแร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ปี 2545 

24) นักวิจัยด้านเสียงและบรรณาธิการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ
แผนฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่โดยรอบ โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอ า) ปี พ.ศ.2545 

25) นักวิจัยเรื่อง อากาศและเสียง โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2547-2548) 
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26) นักวิจัยด้านเสียง การจัดการลุ่มน้ า การชลประทาน และบรรณาธิการ การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูน บริเวณเขาต าบล ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดศิลาแผ่นดินทองเขาต าบล ปี พ.ศ. 2548 

27) นักวิจัยเรื่อง เสียง โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสนามบินสมุย แห่งที่ 
2 อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 

28) นักวิจัยเรื่องเสียงจากรางรถไฟฟ้าบีทีเอส การติดตามตรวจสอบระดับความดังเสียงที่เกิดจาก
ระบบรางรถไฟฟ้า ของระบบขนส่งมวลชน กทม. ปี พ.ศ. 2549 

29) ผู้จัดการโครงการ การจัดท ามาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชนและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

30) ผู้จัดการโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างสถานีเรดาร์และสถานีโทรคมนาคม
ของโครงการ RTADS PHASEII บริเวณพ้ืนที่ยอดเขาใหญ่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2549 

31) ผู้ประสานงานและจัดการโครงการ นักวิจัยเสียงและสั่นสะเทือน โครงการการประเมินศักยภาพ
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 เอ และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริเวณต.ชะมาย ถ้ าใหญ่ และท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549 

32) นักวิจัยเรื่อง อากาศและเสียง โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2549-2550) 

33) ผู้จัดการโครงการ นักวิจัยเรื่องเสียง โครงการจัดตั้งชุมชนอุตสาหกรรม ของบริษัท เอส อาร์ ไทร์ 
จ ากัด ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหมสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2549 

34) ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยเรื่อง อากาศและเสียง โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2549-2555) 

35) ผู้จัดการโครงการและประสานงานโครงการ นักวิจัยคมนาคม ไฟฟ้าและพลังงาน ศูนย์
ประสานงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพ้ืนที่ต้นน้ าน้ าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

36) ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยการติดตามการพังทลายของดิน โครงการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเรดาร์และสถานี
โทรคมนาคม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2549-2550) 

37) งานวิจัยร่วมโครงการศึกษาลักษณะชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของมลสารทางอากาศของประเทศไทย ตามการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2550 ด้าน
มลพิษทางอากาศของประเทศไทยภายใต้ปรากฏการณ์โลกร้อน ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ปี พ.ศ.2550) 

38) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยการติดตามการพังทลายของดิน โครงการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเรดาร์และสถานี
โทรคมนาคม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2550-2555) 
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39) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยเรื่อง อากาศและเสียง โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2550-2551) 

40) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยเรื่อง อากาศและเสียง โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2551-2552) 

41) หัวหน้าโครงการและนักวิจัยการติดตามการพังทลายของดิน โครงการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเรดาร์และสถานี
โทรคมนาคม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2551-2555) 

42) หัวหน้าโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเหมืองหินปูนเขายอดแดง อ าเภอหนองพลับ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2552) 

43) หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยผู้ช่วยด้านสัตว์ป่า โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนน
ทางหลวงหมายเลข 3259 (ส่วนนิเวศวิทยา ป่าไม้และสัตว์ป่า) (ปี พ.ศ. 2553) 

44) หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยการป้องกันการพังทลายของดิน/การติดตามตรวจสอบการปลูกป่า
ทดแทน โครงการรายงานการด าเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2553 
(ปี พ.ศ. 2554) 

45) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัยคุณภาพอากาศและเสียง โครงการศึกษาและจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2553 ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ปี 
พ.ศ. 2554) 

46) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ โครงการจัดท าแนวทางทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (พ.ศ. ปี 2554) 

47) หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยการป้องกันการพังทลายของดิน /การติดตามตรวจสอบการปลูกป่า
ทดแทน โครงการรายงานการด าเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2554 
(ปี พ.ศ. 2555) 

48) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัยคุณภาพอากาศและเสียง โครงการศึกษาและจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2554 ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
(ปี พ.ศ. 2555) 

49) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัยคุณภาพอากาศและเสียง โครงการรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงการติดตั้งโครงสร้างเหล็กส าหรับการก่อสร้าง LANDING BRIDGE NOBLE 
REMIX + BTS THONGLOR STATION PROJECT (ปี พ.ศ. 2555) 

50) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของราง
รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2555) 
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51) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ระบบ
และการผสมผสานทางสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวิถีทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend) และจัด
ฝึกอบรมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   
(ปี พ.ศ. 2555) 

52) หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยการป้องกันการพังทลายของดิน/การติดตามตรวจสอบการปลูกป่าทดแทน 
โครงการรายงานการด าเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณเขาใหญ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2555 (ปี พ.ศ. 2556) 

53) หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/นักวิจัยคุณภาพอากาศและเสียง โครงการศึกษาและจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
(ปี พ.ศ.2556) 

54) ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศบริเวณสนามบินมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2556) 

55) ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการและผู้จัดการโครงการ การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณพ้ืนที่โรงเรียนจ่าอากาศ ณ กองบิน 4 อ าเภอตาคลี จังหวัดลพบุรี (ปี พ.ศ. 2556) 

56) หัวหน้าโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรักษ์...นิเวศ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557) 

57) หัวหน้าโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาและจัดท าต้นแบบการบ าบัดน้ าทิ้ง
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีธรรมชาติ (ปี พ.ศ. 2557) 

58) ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่หินปูนและ
หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง (ปี พ.ศ. 2559) 

59) หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ
ส ารวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี (การพิจารณารายงาน) 

60) หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและส ารวจ
ออกแบบเพ่ือเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

61) หัวหน้า โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ าและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด (ปี พ.ศ. 2559) 

62) หัวหน้าโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศและเสียง โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) (ปี พ.ศ. 2559) 

63) การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่างการก่อสร้าง) 
ประจ าปี 2559 

64) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ าในแม่น้ ายมตอนล่าง จังหวัด
พิจิตร-พิษณุโลก 4 โครงการ โครงการประตูระบายน้ าวังอิทก (ท่าแห) อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, โครงการ
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ฝายบ้านวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร, โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก, โครงการฝายโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2560) 

65) หัวหน้าโครงการ การประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์ -แหลมพระนาง ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และศึกษาทบทวนแบบจ าลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ า (ปี พ.ศ. 2560) 

66) การศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) (การพิจารณารายงาน) 

67) การประเมินความเหมาะสมในการจัดท าแปลงเรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์แปลงราชพัสดุในพ้ืนที่
คุ้งบางกะเจ้า (ปี 2560) 

68) Noise on Platform, BTS mass transit (ปี 2560) 
69) การศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 ของ

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ปี 2560) 
70) ผู้จัดการโครงการการศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท าแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ต าบลทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ปี พ.ศ. 2560) 

71) โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 
72) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ าห้วยตาเปอะ อ าเภอค าชะอี จังหวัด

มุกดาหาร (ปี 2560) 
73) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ าห้วยหลัว ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี 2560) 
74) โครงการเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟด้วยสายเคเบิลใต้น้ าให้เกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสีชัง 

จังหวัดชลบุรี และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) (ปี 2560-ปัจจุบัน) 
75) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่บ้านขุนสมุทรจีน ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ (ปี 2560) 
76) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) โครงการอ่างเก็บน้ าแซร์ออ  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ปี 2560) 
77) ผู้จัดการโครงการ ผู้วิจัยเสียงและสั่นสะเทือน การระบายน้ า สภาพภูมิประเทศ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและการใช้ที่ดิน โครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร)  

78) ผู้ จั ดการโครงการตรวจประเมินด้ านสิ่ งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร 
(Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561 (ปี พ.ศ.2561) 

79) ผู้จัดการโครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2561 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
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80) ผู้จัดการโครงการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนที่บริเวณมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย 
บริเวณสถานีห้วยบง ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ปี 2561) 

81) ผู้ช านาญการโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ลาย จังหวัดเชียงใหม่ (2561) 
82) ผู้ช านาญการ/ผู้จัดการโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการ

ก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนพระธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อุบลราชธานี (ปี พ.ศ. 2562) 

83) ผู้จัดการโครงการการส ารวจข้อมูล การพัฒนาแบบจ าลอง การประเมินมูลค่าระบบนิเวศและ
เผยแพร่ สร้างการรับรู้ (ปี พ.ศ. 2562) 

84) ผู้จัดการโครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2562 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

85) ผู้จัดการโครงการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่อง
นนทรี - สาทร) กรณีการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

86) หัวหน้าโครงการการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. 2562-2563 

87) หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ าโปร่งพรหมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดราชบุรี (ปี 2562-ปัจจุบัน) 

88) หวัหน้าโครงการและผู้จัดการโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ส าหรับการพัฒนาโครงการลงทุนของ ปตท. (ปี พ.ศ. 2563) 

89) ผู้จัดการโครงการการศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2563 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

90) ผู้จัดการโครงการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่อง
นนทรี - สาทร) กรณีการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

91) หัวหน้าโครงการการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ พ้ืนที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน) 

92) หวัหน้าโครงการและผู้จัดการโครงการโครงการศึกษาและจัดท าต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 
ส าหรับโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ ปตท. (ปี พ.ศ. 2564) 

 
 

 

 
 


