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ส าขาเชพย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การอนศร ก
ล ษยและการจลด การดวน, การใชขทด
ชพ น
ว , แรนวท
ว ยาของดวน, การสตารวจจตาแนกดวน

งานส อน
Advanced Research Methods in Soil Science
Advanced Soil & Water Conservation
Agricultural Chemical & Environmental Impacts
Chemical Analysis of Soil & Plant Materials
Chemical Used in Soil Science
Elementary Geology
Environmental Soil Science
Introduction to Soil Science
Land Degradation
Prin. of Agri. Natural Resources Management
Principles of Soil Management
Principles Soil & Water Conservation
Research Methods in Soil Science
Research Methods in Sustainable Agriculture
Research Methods in Tropical Agriculture
Selected Topics in Soil Science
Seminar
Soil & Water Conservation
Soil Management
Soil Resourses & Land Uses
Soil Science
Soil Survey
Special problem
Special Problems
Submerged Soils
Thesis
Tropical Soil Management
Tropical Soils
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550
การศศก ษาลลก ษณะดวนและปปจจลยทพม
ช ผ
พ ลตนอการใหขผลผลวตพชชในพชน
พ ทพแ
ช ปลงทดลองของสถานพ/ศมนยยของมมล นวธโว ครงการหลวง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศน
จากมมล นวธโว ครงการหลวง
ปป 2550
การใหขปย
ปศ ตามลลก ษณะดวนเพชอ
ช ลดปปญหาความไมนส มดศล ยยของธาตศอาหารในดวนเพชอ
ช การผลวต ผลก ในโครงการหลวง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากมมล นวธว
โครงการหลวง
ปป 2551-2553
การววจย
ล
ปป 2551

อวทธวพ ลของระบบการเขตกรรมทพด
ช อนตนอการสมญเสพยธาตศอาหารในดวนทพพ
ช ฒ
ล นาการสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานกองทศนสนลบสนศน
การจลด การดวนและปศย
ป เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต สบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 ลลก ษณะความชชน
พ และการดมด ยศด นพาต ของดวน ทพม
ช ผ
พ ลตนอศลก ยภาพการผลวต พชช และการจลด การทรลพ ยากรนพาต ในเขตภาคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2551-2554

ลลก ษณะและการจลด การชลน
พ ดานเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลงในภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2552
การประเมวนศลก ยภาพของดวนเพชอ
ช กตาหนดชศด เทคโนโลยพใ นการผลวต อขอย และมลนสตาปะหลลง สนลบสนศนการพลฒนาการเกษตร และการพลลงงานในภาค
ตะวลนออกเฉพยงเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554
มก.

ผลตกคขางของการใสนปน
ม อยนางตนอเนชอ
ช งตนอการเปลพย
ช นแปลงการดมด ซลบฟอสฟอรลส ในดวนกรดจลด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล

ปป 2552-2555 การปรลบปรศงดวนและการใชขจล
ศ ธาตศอาหารเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลงและอขอยในภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

พวมพยครลงพ ลนาสศด เมชอ
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ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.ศศภฌ
ว า ธนะจวต ตย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาปฐพพวท
ว ยา คณะเกษตร

ปป 2553-2556

ประสวทธวภาพของวลส ดศปรลบปรศงดวนในการแกขไ ขปปญหาดวนทพม
ช ช
พ น
พล ดาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553

โลหะหนลก ในดวนเหมชองแรนล ก
ว ไนตย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย อ.แมนเมาะ จ.ลตาปาง

ปป 2554

การปรลบปรศงดวนทรายเสชอ
ช มโทรมโดยใชขพช
ช ปศย
ป สดในขขาวโพดและมลนสตาปะหลลงทพป
ช ลมก ตนอเนชอ
ช ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2555

ลลก ษณะและการแจกกระจายของชลน
พ ดานเปราะในดวนทพล
ช าดเชวงเขาหวนทราย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 การแกขปญ
ป หาชลน
พ ดานไถพรวนแบบผสมผสานเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยพแหนงชาตว
ปป 2555-2556 การปรลบปรศงหนนวยการจตาแนกดวนระดลบกลศม
น ดวนยนอยของดวน Paleustults เพชอ
ช การแปลความหมายขขอมมล ดวนอยนางมพประสวทธวผลในกรณพก ารปลมก มลน
สตาปะหลลงภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว
ปป 2555-2556 การเพวม
ช ผลผลวต ตนอพชน
พ ทพแ
ช ละประสวทธวภาพการผลวต มลนสตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเสชอ
ช มโทรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว
ปป 2555-2556 การศศก ษาลลก ษณะและการแจกกระจายของชลน
พ เปราะในจลงหวลด ลพบศร พ นครสวรรคย และสระบศร เพ พชอ
ช วางแนวทางแกขไ ขปปญหาสตาหรลบการปลมก มลน
สตาปะหลลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลรนวมของวลส ดศปรลบปรศงดวนทพไ
ช ดขจากธรรมชาตวและวลส ดศอน
ว ทรพยเย หลชอใชขตอ
น การเพวม
ช เมมด ดวนเสถพยรนพาต ประสวทธวภาพของปศย
ป เคมพ และผลผลวตมลน
สตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเนชอ
พ หยาบเสชอ
ช มโทรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว
ปป 2556-2558 การปรลบปรศงหนนวยการจตาแนกดวนระดลบกลศม
น ดวนยนอยของดวน Paleustults เพชอ
ช การแปลความหมายขขอมมล ดวนอยนางมพประสวทธวผลในกรณพก ารปลมก มลน
สตาปะหลลงภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2556-2559 การศศก ษาเกณฑยทางดวนทพส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล ผลผลวต เพชอ
ช แบนงเขตการปลมก
มลนสตาปะหลลงและอขอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2556-2559 ผลของเบนโทไนตยตอ
น ความสามารถในการกลก เกมบความชชน
พ กลบธาตศอาหารพชชและการเพวม
ช ผลผลวต ของมลนสตาปะหลลงกลบอขอยทพป
ช ลมก ในดวนทรายเสชอ
ช ม
โทรมภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 การแกขปญ
ป หาชลน
พ ดานไถพรวนแบบผสมผสานเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 อวทธวพ ลรนวมของวลส ดศปรลบปรศงดวนทพไ
ช ดขจากธรรมชาตวและวลส ดศอน
ว ทรพยเย หลชอใชขตอ
น การเพวม
ช เมมด ดวนเสถพยรนพาต ประสวทธวภาพของปศย
ป เคมพ และผลผลวตมลน
สตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเนชอ
พ หยาบเสชอ
ช มโทรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การปรลบปรศงหนนวยการจตาแนกดวนระดลบกลศม
น ดวนยนอยของดวน Paleustults เพชอ
ช การแปลความหมายขขอมมล ดวนอยนางมพประสวทธวผลในกรณพก ารปลมก มลน
สตาปะหลลงภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การเพวม
ช ผลผลวต ตนอพชน
พ ทพแ
ช ละประสวทธวภาพการผลวต มลนสตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเสชอ
ช มโทรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 ผลของธาตศอาหารรอง และจศล ธาตศอาหาร และปปย
ป อวนทรพยต
ย อ
น สารหอม 2-Cacetyl-1-pyrrokine (2AP) และผลผลวต ขขาวหอมมะลวทป
ชพ ลมก ในภาคตะวลน
ออกเฉพยงเหนชอ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวหอมมะลวใ นภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอของประเทศไทยโดยการจลด การธาตศอาหารของ จศล ธาตศอาหาร การใชขปย
ป อวนทรพยย และวลส ดศ
เหลชอทวงพ จากโรงงานอศต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การใชขวส
ล ดศเหลชอทวงพ จากโรงงานอศต สาหกรรมเพชอ
ช ปรลบปรศงดวน และทดแทนปปย
ป เคมพเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคศณภาพของขขาวหอมมะลวต ทพป
ช ลมก ในดวนทพไ
ช ดขร บ
ล
อวทธวพ ลของเกลชอและดวนรนวนปนทรายทพไ
ช มนเคมมในภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558
ผลของวลส ดศซ ล
ว เว กตตนอเคมพของนพาต ในดวน การดมด ใชขและการกลก เกมบธาตศอาหารในขขาวพลนธศย กข 41 ทพป
ช ลมก ในดวนกรดจลด กตามะถลนและดวนเนชอ
พ ปมน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2556-2559

การศศก ษาเกณฑยทางดวนทพส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล ผลผลวต เพชอ
ช แบนงเขตการปลมก มลนสตาปะหลลงและอขอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561

การใชขนาตพ เสพยจากโรงงานเอทานอลเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต อขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561

การเพวม
ช ผลผลวต อขอยปลมก และอขอยตอในดวนโคราชโดยวลส ดศอน
ว ทรพยเย หลชอทวงพ ทางการเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การศศก ษาเกณฑยทางดวนทพส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล ผลผลวต เพชอ
ช แบนงเขตการปลมก อขอยในดวนบรวเวณสนวนตชาต ของตะพลก ลตานพาต ขลน
พ กลางพชน
พ ทพอ
ช าต เภอดนานขศนทด สพคว
พว
ปปก ธงชลย และสมงเนวนจลงหวลด นครราชสพมา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 บทบาทและผลของซวล ค
ว อนในวลส ดศปรลบปรศงดวนตนอการเจรวญเตวบโตของมลนสตาปะหลลงและอขอยทพป
ช ลมก บนดวนเสชอ
ช มโทรม ภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561

อวทธวพ ลของโพแทสเซพยมตนอความเสถพยรของเมมด ดวน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559 การแกขปญ
ป หาชลน
พ ดานไถพรวนแบบผสมผสานเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต มลนสตาปะหลลง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 การปรลบปรศงหนนวยการจตาแนกดวนระดลบกลนม
ป ดวนยนอยของดวน Paleustults เพชอ
ช การแปลความหมายขขอมมล ดวนอยนางมพประสวทธวผลในกรณพก ารปลมก มลน
สตาปะหลลงภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 การเพวม
ช ผลผลวต ตนอพชน
พ ทพแ
ช ละประสวทธวภาพการผลวต มลนสตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเสชอ
ช มโทรม (ปปทชพ 3) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
พวมพยครลงพ ลนาสศด เมชอ
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ปป 2558-2559 อวทธวพ ลรนวมของวลส ดศปรลบปรศงดวนทพไ
ช ดขจากธรรมชาตวและวลส ดศอน
ว ทรพยเย หลชอใชขตอ
น การเพวม
ช เมมด ดวนเสถพยรนพาต ประสวทธวภาพของปศย
ป เคมพ และผลผลวตมลน
สตาปะหลลงทพป
ช ลมก บนดวนเนชอ
พ หยาบเสชอ
ช มโทรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยพแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2561 การใชขวส
ล ดศเหลชอทวงพ จากโรงงานอศต สาหกรรมเพชอ
ช ปรลบปรศงดวนและทดแทนปปย
ป เคมพเพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต และคศณภาพของขขาวหอมมะลวทป
ชพ ลมก ในดวนทพไ
ช ดขร บ
ล
อวทธวพ ลของเกลชอและดวนรนวนปนทรายทพไ
ช มนเคมมในภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอ (ปปท2
ปพ ) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวหอมมะลวใ นภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอของประเทศไทยโดยการจลด การธาตศอาหารรอง จศล ธาตศอาหาร การใชขปย
ป อวนทรพยแ
ย ละวลส ดศ
เหลชอทวงพ จากโรงงานอศต สาหกรรม (ปปท2
ชพ ) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 ผลของธาตศอาหารรอง และจศล ธาตศอาหาร และปปย
ป อวนทรพยต
ย อ
น สารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) และผลผลวต ขขาวหอมมะลวทป
ชพ ลมก ในภาคตะวลนออก
เฉพยงเหนชอ (ปปทชพ 2) ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2563 บทบาทของแคลเซพยมตนอมลนสตาปะหลลงพลนธศเย กษตรศาสตรย 50 หขวยบง
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

60 และ หขวยบง 80 ในดวนรนวนปนทราย ดวนทรายรนวน และดวนทราย ( ผมข

ปป 2559-2561

โครงการววจย
ล และพลฒนาพลนธศแ
ย ละการจลด การผลผลวต อขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563
หนศนววจย
ล มก.

การดมด ซลบฟอสฟอรลส และความเปปนประโยชนยของฟอสฟอรลส ในเมมด ดวนขนาดตนาง ๆ ของดวนเขตรขอนสพแดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด

ปป 2561-2563 การปรลบอลต ราธาตศอาหารหลลก สตาหรลบมลนสตาปะหลลงซศงช ปลมก ในดวนเสชอ
ช มโทรมภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอทพถ
ช ก
ม ปรลบปรศงดขวยวลส ดศอน
ว ทรพยเย หลชอทวงพ และผล
สะสมตนอการเปลพย
ช นแปลงสมบลตด
ว น
ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2560-2563 บทบาทของแคลเซพยมตนอมลนสตาปะหลลงพลนธศเย กษตรศาสตรย 50 หขวยบง 60 และ หขวยบง 80 ในดวนรนวนปนทราย ดวนทรายรนวน และดวนทราย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากทศนอศด หนศนววจย
ล มก.
ปป 2562-2563 อลต ราสนวนไนโตรเจนตนอฟอสฟอรลส ในดวนทพเช อชอ
พ ใหขก ารใชขปย
ป โพแทสเซพยมทางใบในแนวใหมนก บ
ล ขขาวโพดเกวด ผลในการเพวม
ช ผลผลวต และความหวาน
ของขขาวโพด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การเพวม
ช คศณภาพและผลผลวต พชชไรนทด
ชพ อนในดวนเสชอ
ช มโทรมภาคตะวลนออกเฉพยงเหนชอของประเทศไทยผนานการจลด การธาตศอาหารพชชรนวมกลบการใชข
วลส ดศเหลชอทวงพ ทางการเกษตรเพชอ
ช ปรลบปรศงดวนอยนางมพประสวทธวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทศนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Suphicha Thanachit, Anchalee Suddhiprakarn, Irb Kheoruenromne, R.J. Gilkes, "Contents of Elements in Some Flooded Soils to Their Origins in
Northeast Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 34-41
- วรรธนลย อขนสตาราญ, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, "Impact of Different Crops on Soil Moisture Characteristics in Rain Shadow
Area, Kanchanaburi Province", วารสารแกนนเกษตร 37 (4) (2009) 281-292
- นลทธมน อภลยรพ, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, Suphicha Thanachit, "Comparison of tillage practices on the change of soil
properties and cassava yield", วารสารแกนนเกษตร 37 (3) (2009) 177-188
- ภลทรา ประเสรวฐสมบลต,ว Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, "Effect of Tillage Practices on Soil Properties and Yield
of Maize Grown on Warin Soil", วารสารแกนนเกษตร 38 (3) (2010) --- นายสลมฤทธวธ รวยาพลนธย, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Anchalee Suddhiprakarn, นายปรพชา เพชรประไพ, "Alleviation of Plough Pan
Problem for Growing Cassava", วารสารแกนนเกษตร 38 (2) (2010)
- นางสาวอรพวน เกลพย
พ กลนอม, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, นางสาวลลวด า ชลยเนตร, "Properties of Plough Pan in
Cassava and Sugarcane Growing Soils, Khon Kaen Province", วารสารแกนนเกษตร 38 (3) (2010)
- ภลทรา ประเสรวฐสมบลต,ว Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, "Effect of Tillage Practices on Soil Properties and Yield
of Maize Grown on Warin Soil", แกนนเกษตร 39 (1) (2011) 13-24
- ศวร น
ว ทรา ตระสารวก า, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, ปรพชา เพชรประไพ, "Effect of chicken manuring with Zn
and Fe foliar application on cassava grown in a degraded Yasothon soil series", แกนนเกษตร 39 (2) (2011) 105-116
- รลชณพ ขตาเดช, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Anchalee Suddhiprakarn, "Response of sugarcane grown on coarse-textured soils
to chicken manuring foliar application of Zinc and Iron", แกนนเกษตร 39 (3) (2011) 197-208
- ณลฐพล ศรพอาต ไพ, Somchai Anusontpornperm, Anchalee Suddhiprakarn, Suphicha Thanachit, "Properties and aluminium saturation percentage in
highland soils of Khun Wang and Inthanon areas, Chiang Mai Province", แกนนเกษตร 39 (3) (2011) 209-220
- จพร ณลทยย หงษยจาตศร น
ล ตย, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Anchalee Suddhiprakarn, "Agricultural potential of soils on toposequence
derived from sandstone", วารสารแกนนเกษตร 39 (4) (2011) 321-332
- ฉลต รชลย วรเวทยยมงคล, Somchai Anusontpornperm, Anchalee Suddhiprakarn, Suphicha Thanachit, "Effect of soil moisture conservation method on
yield of Jatropha", วารสารแกนนเกษตร 39 (4) (2011) 333-344
- พหล รลก สตารวจ, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, วลนเพมญ ววร ย
ว ะกวจนทพก ล
ศ , "Use of phosphorus sorption characteristics for determining
rate and type of phosphorus fertilizers for growing rice on ongkharak soil with residual lime", แกนนเกษตร 40 (1) (2012) 27-36
- วรนลนทย สนกลนหา, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, ทลก ษวณ อาชวาคม, "Soil Characteristics under Various Types
of Forest in Sakaerat Environmental Research Station", แกนนเกษตร 40 (1) (2012) 7-18
พวมพยครลงพ ลนาสศด เมชอ
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- จพร วรรณ พรหมมา, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, ปรพชา เพชรประไพ, "Effect of Type and Rate of Limes on
Cassava Grown on Yasothon Soil", แกนนเกษตร 40 (1) (2012) 19-26
- ปปน
ป ทวพ ยย บศต รแกขว, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, "Alleviating the Problem of Upland Saline Sodic Soil with
Fragipan for Growing Cassava", วารสารแกนนเกษตร 41 (4) (2013) 433-444
- ฉลอง นามทวพ ยย, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Sarawut Rungmekarat, "Effect of Soil Conditioners on Soil Moisture and Growth of
Manila Grass (Zoysia matrella) on Fairway of Bangpoo Golf Country Club", วารสารแกนนเกษตร 42 (1) (2014) 25-38
- เยาวเรศ กวต ตวต ระการ , Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, "Response of cassava grown to deep-incorporated soil conditioners on
Yasothon soil series", แกนนเกษตร 43 (3) (2015) 473-484
- ดารารลต นย อศน
น เสนพย,ย Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, "Effect of Bentonite on Increasing the Efficiency of K
Fertilizer and Yield of Cassava in Satuk Soil", แกนนเกษตร 43 (4) (2015) 707-716
- Suttinun Sriket, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, "Effect of fertilizer rates on cassava grown on Yasothon soil amended with
cassava stem base biochar and wastes from cassava starch manufacturing plant", แกนนเกษตร 43 (4) (2015) 755-762
- Thanis Nilnoree, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, Preecha Petprapai, "Effect of Chicken Manure and Organic
Wastes from Cassava StarchManufacturing Plant on Cassava Grown on Dan Khun Thot Soil", วารสารแกนนเกษตร 44 (1) (2016) 168-178
- ปปยะนลส นาคนคร, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Tanee Sreewongchai, "Effect of Nitrogen and Molybdenum on Pineapple Yield
and Nitrate Concentration in Fruit", วารสารแกนนเกษตร 44 (1) (2016) 11-18
- ววชญาภรณย วงษยบาต หรศ, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Worachart Wisawapipat, "Response of cassava Huay Bong 80 variety to
rates of chemical fertilizer in Yasothon soil series", วารสารแกนนเกษตร 44 (4) (2016) 585-594
- จรลณยา สศคนธากร, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, "Cumulative effect of soil conditioners on aggregate
distribution and carbon sequestration of Warin soil in cassava field", แกนนเกษตร 44 (4) (2016) 657-668
- ยศ อวนทะววชย
ล , Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, Suphicha Thanachit, ปรพชา เพชรประไพ, "Response of Cassava, Huay Bong 80
Variety, to Cassava Tails and Stalk, and Soil Inorganic Amendments", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (3) (2016) 317-327
- พศทธรลก ษา เสรพ, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, "Effect of tillage and soil amendments on aggregate stability in cassava growing
Yasothon soil series", วารสารแกนนเกษตร 45 (2) (2017) 227-238
- อลงศศมารวน แทนนเครชอ , Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, "Effect of gypsum, cassava starch waste and peel on
cassava, Huay Bong 80 variety, grown in Yasothon soil series", วารสารแกนนเกษตร 45 (2) (2017) 239-248
- ภลทรพยา ประดวษฐ, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne, "Cumulative effect of tillage and soil conditioners on cassava
grown in Warin soil series", วารสารแกนนเกษตร 45 (2) (2017) 263-272
- อาทวต ยย ศศขเกษม, Somchai Anusontpornperm, Irb Kheoruenromne, Anchalee Suddhiprakarn, Suphicha Thanachit, "Effect of long-term soil and water
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