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วิทยากรและบรรยายพิเศษ 
- โครงการ Healthy City ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน จ.ชลบุรี (2543) 
- การจัดการมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการนิทรรศการสิ่งแวดล้อม 2001      

ณ บริษัทมัทสุชิตะ โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา (2544) 
- การจัดการมูลฝอยในชุมชน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี (2545) 
- การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร ภายใต้โครงการนิทรรศการเดือนแห่งความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ณ บริษัท Mitsubishi Elevator Asia จ.ชลบุรี (2545) 
- วิทยากรบรรยาย ในงานครบรอบ 60 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2552) 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2553) 
-  การจัดการน้ าเสีย ณ เทศบาลต าบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา (2560) 
 

งานวิจัยท่ีรับผิดชอบ 
[1] การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบบ าบัดน้ าเสียมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (ทุนสนับสนุน

จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา2544) 
[2] ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยระบบบ าบัดแบบสลับเป็นกะ

ชนิดเติมอากาศและไร้อากาศ (ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2551) 
[3] Methane potential of household waste; batch assays determination (ปีการศึกษา 2551) 
[4] ผลผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ (ทุนสนับสนุนจาก บริษัท อุตสาหกรรม

กระดูกสัตว์ จ ากัด ปีการศึกษา 2554) 
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[5] การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นระบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ (ทุนสนับสนุนจาก บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ 
จ ากัด ปีการศึกษา 2555) 

[6] โครงการให้ความรู้และตรวจวัดการปนเปื้อนในน้ าและน้ าแข็ง (ทุนสนับสนุนจาก อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 
ปกีารศึกษา 2557) 

[7] การเพิ่มศักยภาพของเศษของเสียจากผลไม้เป็นสับสเตรตคุณภาพสูงส าหรับใช้ประโยชน์ในกระบวนการทาง
ชีววิทยาเพื่อผลิตเอทานอล (ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558) 
 

ผลงานวิชาการ  
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นุชนาถ แช่มช้อย. (2556). ปริมาณฝุ่นรวมภายในอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ "อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ 5" วันที่ 14-15 มกคราคม 2556           
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 

ประกอบด้วย ต ำรำ บทควำมวจิัย และบทควำมวชิำกำร ดงันี ้
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55-70. 
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วารสาร มฉก.วิชาการ. 20(39) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) : 1-14. 
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การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. จ.สมุทรปราการ. 
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บุลสถาพร. (2561). ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้บริเวณลานกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งาน
วิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. จ.สมุทรปราการ. 
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เฉลิมพระเกียรติ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับ
ใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. จ.สมุทรปราการ. 
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Biological Process for Bio-ethanol Production. (submitted) 

 

บทความวิชาการ; 
[1] นุชนาถ แช่มช้อย. (เมษายน-มิถุนายน 2546) “การควบคุมป้องกันกลิ่นจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป” 

วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 7(26) : 12-15. 
[2] นุชนาถ แช่มช้อย. (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) “การจัดการน้ าเสียในมหาวิทยาลัย” วารสารสิ่งแวดล้อม 
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สิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12(2) : 55-60. 
[4] นุชนาถ แช่มช้อย. (ตุลาคม-ธันวาคม 2551) “สิ่งแวดล้อม พลังงาน กับความตระหนักของคนในเดนมาร์ก” 

วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12(4) : 15-22. 
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[5] นุชนาถ แช่มช้อย. (มกราคม-มีนาคม 2552) “ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปกับการเลือกใช้” วารสารสิ่งแวดล้อม 
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