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- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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งานวิจัยที่รับผิดชอบ
-

Occupational disease: case study of manganese concentration in biological sample among
welders
Heavy metal removal in wastewater and leachate by using constructed wetland during long-term
operation
Heavy metal species in soil with sequential fractionation method.
Assessment the heavy metal toxicity by seed germination and root elongation Technique,
Microtox techniques and XTT cytotoxicity test
Acute toxicity and Mutagenesis of total pollutants in surface water and sediment : case study of
Chuad-Mhun canal Samutprakarn Province
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปของตะกั่วในดิน และการประเมินการรับสัมผัสทางการกินจากการ
ได้รับสารตะกั่ว

-

การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-

โครงการวิจัยเรื่องการร่างหลักสูตรให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการลด คัดแยกขยะ และเทคโนโลยีการกาจัดขยะใน
ปัจจุบัน เพื่อเสนอบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร
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