งานวิจัยเพื่อการพัฒนาดิน ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ลําดับ ปที่ดําเนินการ
1

2

3

4

5

2542-2545

2544-2547

2545-2548

2546-2548

2546-2550

ทะเบียนวิจัย
42 45 02 11 622 17 02 01 11

44 47 02 11 612 17 02 01 11

45 48 02 11 622 17 02 01 11

เรื่อง
การศึกษาการจัดการดินเสื่อมโทรม
บนพื้นที่ลาดชัดสูงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย

สถานที่ดําเนินการ
บานแสนเจริญ ตําบล วาวี
อําเภอ แม7สรวย จังหวัด
เชียงราย

เจาของผลงาน
นาย นคร สืบแสน

การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อการ บานห7างทางหลวง
นาย นคร สืบแสน
อนุรักษ9ดินและน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวไร7 ตําบล ภูฟ;า อําเภอ บ7อเกลือ นาย ศรัญณุพงษ9 ชัยวัฒนกุล
บนพื้นที่ลาดชัดสูง
จังหวัด น7าน
การจัดการดินบนพื้นที่ลาดชัดโดยใช บาน ผาสุก ตําบล ภูฟ;า
นาย นคร สืบแสน
ระบบการปลูกไมพุ7มบํารุงดินเพื่อเพื่มผล อําเภอ บ7อเกลือ จังหวัด น7าน นาย ทนงศักดิ์ ปะระไทย
ผลผลิตขาวไร7ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย

การจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการ
46 47 07 15 10100 017 002 01 11 ปลูกขาวพันธุ9 กข 6 ในกลุ7มชุดดินที่ 6
(ชุดดินเชียงราย)

บาน สันดอนแกว ตําบล
นาย ศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล
เจริญราษฎร9 อําเภอ แม7ใจ
จังหวัด พะเยา

ศึกษารูปแบบการอนุรักษ9ดินและน้ํา
ดวยหญาแฝกร7วมกับการใชปุGยเพื่อเพิ่ม
47 49 02 11 20001 017 102 01 11 ผลผลิตขาวโพดบนพื้นที่ลาดชัดในกลุ7ม
ชุดดินที่ 31 จังหวัดพะเยา

บาน หนองหล7ม ตําบล
หนองหล7ม อําเภอ ดอก
คําใต จังหวัดพะเยา

นาย นคร สืบแสน
นาย ศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล
นางสาว เรืองรอง มอยสุรินทร9

ลําดับ ปที่ดําเนินการ
6

2548-2551

ทะเบียนวิจัย
49 51 04 12 612 17 02 01 11

สถานที่ดําเนินการ
เจาของผลงาน
เรื่อง
นาย นคร สืบแสน
การศึกษาการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่ม บาน ผาสุก ตําบล ภูฟ;า
ผลผลิตขาวไร7ในระบบการปลูกพืชเพื่อ อําเภอ บ7อเกลือ จังหวัด น7าน
การอนุรักษ9ดินและน้ําบนพื่นที่สูง
การจัดการดินเพื่อการใชประโยชน9
ที่ดินแบบยั่งยืนในเขตพัฒนาที่ดิน

ตําบล สันสลี อําเภอ เวียง
ปHาเปHา จังหวัด เชียงราย

นาย นคร สืบแสน
นาย ศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล

7

2551-2554

8

ผลของชนิดปุGยพืชสดในการปลูกขาว
นาดําต7อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
2551-2554 51 54 01 08 04 00 04 021 104 03 11 และทางเคมีของดิน ในกลุ7มชุดดินที่ 5
ชุดดินหางดง (Hd) อําเภอเวียงปHาเป;า
จังหวัด เชียงราย

บาน สันสลี หมู7ที่ 5 ตําบล
สันสลี อําเภอ เวียงปHาเปHา
จังหวัด เชียงราย

นาย นคร สืบแสน
นางสาว จารุวรรณี เตรียม
วิจารณ9วุจ

การจัดการชุดดินบานจอง ( กลุ7มชุด
ดินที่ 29 ) เพื่อเพิ่มผลผลิตขิงในพื้นที่
อําเภอ เวียงปHาเป;า จังหวัด เชียงราย

บานโลKะ หมู7ที่ 4 ตําบล
สันสลี เวียงปHาเปHา จังหวัด
เชียงราย

นายศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล

9

51 54 01 12 0100 01 021 102 11

2551-2554 51 54 01 08 04 00 04 021 104 02 11

ลําดับ ปที่ดําเนินการ
10

11

12

13

เรื่อง
ผลของชนิดของปุGยพืชสดต7อการเพิ่ม
2551-2554 51 54 01 08 04 00 04 021 104 02 11 ผลผลิตขาวนาดําในกลุ7มชุดดินที่ 21
( ชุดดินสรรพยา )

2551-2554

2551-2554

2551-2554

ทะเบียนวิจัย

สถานที่ดําเนินการ
บาน สันสลี หมู7ที่ 5 ตําบล
สันสลี อําเภอ เวียงปHาเปHา
จังหวัด เชียงราย

การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช บาน สันสลี หมู7ที่ 5 ตําบล
ปุGยอินทรีย9น้ําที่มีต7อการเจริญเติบโตและ สันสลี อําเภอ เวียงปHาเปHา
จังหวัด เชียงราย
51 54 01 08 40 00 10 21 102 01 11 ผลผลิตของขาวนาดําในชุดดินหางดง
(Hd) อําเภอ เวียงปHาเป;า จังหวัด เชียงราย

51 54 01 04 021 104 01 11

ผลของสมบัติทางกายภาพและเคมีของ บาน โลKะ หมู7ที่ 4 ตําบล
ดินชุดหนองมด (กลุ7มชุดดินที่ 29) ต7อ สันสลี อําเภอ เวียงปHาเปHา
การแพร7ระบาดของโรคเหี่ยวของขิงที่เกิด จังหวัด เชียงราย
จากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการจัดการดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตขิงในพื้นที่ อําเภอ แม7
สรวย จังหวัด เชียงราย

ผลของมาตรการอนุรักษ9ดินและน้ําที่มี บาน สันสลี หมู7ที่ 5 ตําบล
ต7อการป;องกันชะลางพังทลายของดินใน สันสลี อําเภอ เวียงปHาเปHา
พื้นที่ปลูกขาวโพดบนพื้นที่ดอน ชุดดิน จังหวัด เชียงราย
51 54 02 11 20003 017 102 03 23
หนองมด (Nm) กลุ7มชุดดินที่ 29 อําเภอ
เวียงปHาเป;า จังหวัดเชียงราย

เจาของผลงาน
นายศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล

สุนีย9รัตน9 โลหะโชติ

นางสาวมยุรี ปละอุด

นายทนงศักดิ์ ปะระไทย

ลําดับ

ปที่ดําเนินการ

14

2551-2554

15

16

2552-2554

ทะเบียนวิจัย

เรื่อง
สถานที่ดําเนินการ
การศึกษาระยะห7างที่เหมาะสมของคูรับ อําเภอแม7สรวย จังหวัด
51 54 02 11 20004 017 102 04 23 น้ํารอบเขาเพื่อการอนุรักษ9ดินและน้ําบน เชียงราย
พื้นที่สูง ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ7มชุด
ดินที่ 29 อําเภอแม7สรวย จังหวัดเชียงราย

52 54 03 08 30000 017 102 02 11

2552-2555 52 55 01 08 40001 021 102 01 11

เจาของผลงาน
นายทนงศักดิ์ ปะระไทย

การศึกษาปริมาณปุGยหมักที่เหมาะสม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
ร7วมกับปุGยเคมีและสารเร7ง พด.8 สําหรับ
การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว9ในดินนา (กลุ7ม
ชุดดินที่ 5) บริเวณอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
การศึกษาการจัดการดินในพื้นที่ปลูก
ขาวโพดเพื่อปรับปรุงบํารุงดินและลด
การปุGยเคมีและสารป;องกันกําจัดวัชพืช
ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

1.บานโปHงคํา หมู7ที่ 5 ตําบล นายนคร สืบแสน
ดู7พงษ9 อําเภอสันติสุข
จังหวัด น7าน
2. บานโลKะ หมู7ที่ 2 ตําบล
สันสลี อําเภอเวียงปHาเป;า
จังหวัด เชียงราย
3. บานแม7ทราย หมู7ที่ 2
ตําบลแม7ทราย อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร7

ลําดับ ปที่ดําเนินการ

17

18

ทะเบียนวิจัย

2554-2557 54 57 02 11 0200 01 021 102 01 11

2554-2557 54 57 02 11 020002 021 102 02 11

เรื่อง
สถานที่ดําเนินการ
การศึกษาประสิทธิภาพของชนิดแถบพืช บานธาตุสันติธรรม หมู7ที่ 8
เปOนมาตรการอนุรักษ9ดินและน้ําเพื่อการ ตําบลพระธาตุขิงแกง
ปลูกขาวโพดบนพื้นที่ดอน ในพื้นที่
อําเภอ จุน จังหวัด พะเยา
จังหวัดพะเยา

เจาของผลงาน
นายศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล

การศึกษาระยะห7างที่เหมาะสมของคู บาน ดอนดู7พงษ9 หมู7ที่ 5 นายศรัญณุพงศ9 ชัยวัฒนกุล
รับน้ํารอบเขาเพื่อปลูกขาวไร7บนพื้นที่สูง ตําบล ดู7พงษ9 อําเภอ สันติสุข นางสาววันรัก ฤทธิเกษร
ในพื้นที่จังหวัดน7าน

