
บรรณานุกรม 

 

กชวรรณ  โปธิมา.  2543.  “การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของสมาชิกผูเขารวมโครงการ 
และไมเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวสหกรณการเกษตรพราว  จํากัด  อําเภอพราว  

จังหวัดเชียงใหม  ปการผลิต  2541”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

เศรษฐศาสตรสหกรณ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กาญจนา  เจียวทาไม.  2535.  “การวิเคราะหเศรษฐกิจขาวนาปในอําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี  ป 

การผลิต  2543/35”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาลัยมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขา

สงเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กาญจนา  พิบูลย.  2540.  “ผลของความหนาแนนของประชากรตนขาวตอชวงระยะเวลาวิกฤติของ 

การแกงแยงแขงขันของวัชพืช”.   วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(เกษตรศาสตร)  สาขาพืชไร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ควบคุมคุณภาพ,ศูนย.2545.  “มาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบเมล็ดพันธุขาว”.  บริษัทกรุงเทพ 

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุจํากัด  (อัดสําเนา) 

จารุนั้นต  ตันติวรวิทย.  2542.  “ปุยในนาขาว”.  สถานีทดลองขาวสันปาตอง  กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  (อัดสําเนา) 

จุรี  หงีอน.  2544.  “ความรูและการปฏิบัติในการปลกูขาวเหนียวของเกษตรกรเขตพื้นที่ตําบลเชียง 

เครือ   อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาลัยมหาบัณฑิต  

(เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   

จวงจันทร  ดวงพัตรา.  2529.  เทคโนเลยีเมล็ดพันธุ.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชไรนา  คณะ 

เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์.2541.  “การใชเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตขาวนาปรัง   

ป  2540  ของเกษตรกรในภาคกลาง”.  สํานักงานเกษตรภาคกลางจังหวัดชัยนาท. 

ตอพงศ  จันทรพวง.  2543.  “ความรูและการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 

ของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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นงลักษณ  วงศเมตตา,สุรีรัตน  จอมแปง,  วัฒนา  นิยมสูตร  และนคร  สิงหแกว.  2544.  “สรุปผล 

การดําเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบัน

เกษตรกรการผลิตเมล็ดพันธุขาวและถ่ัวเหลืองในสถาบันการเกษตรป  2538-2544  ของ

สหกรณในจังหวัดเชียงใหม”.  สํานักงานสหกรณเชียงใหม  กรมสงเสริมสหกรณ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

นันทา  บูรณธมัง.  2525.  “ศึกษาการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทํานาขาวของเกษตรกรในเขต 

โครงการชลประทานพิษณุโลก  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก”.  วิทยานิพนธ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นิตยา  ชัยคํา.  2543.  “ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ  105  ที่เกษตรกรผลิตให 

ศูนยขยายพันธุพืชที่  7  จังหวัดเชียงใหม”.  การคนควาแบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิ ต   ( เ กษตรศ าสตร )   สาขาส ง เ สริ มก า ร เ กษตร   บัณฑิ ตวิ ท ย า ลั ย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

 นริศร  คงสมบุญ.  2541.  “การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวของเกษตรกรในจังหวัดสิงหบุรี.”   

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

นพรัตน  เถระ.2546. “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแลงของเกษตรกรในจังหวัด

แพร”. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริม

การเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เผด็จพงษ  จันทโร.  2529.  “ปจจัยที่มีผลตอการใชปุยเคมีในนาขาวของเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมน้ํา 

โกลกจังหวัดนราธิวาส”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  

สาขาสงเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พงษศักดิ์  วิเศษสินธุ,  ศิริกุล  ศรีแสงจันทรและสมชัย  วิสารทพงศ.  2542.  “ปจจัยที่มีผลตอการ 

สงเสริมขาวดอกมะลิ  105  ในภาคใต”.  รายงานประกอบการสัมมนาวิชาการสงเสริม

การเกษตรครั้งที่  2.  วันที่  16-18  สิงหาคม  2542  ณ  โรงแรมโซฟเทล  ราชา  ออกคิด  

จังหวัดขอนแกน. 
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พรทิพย  ถาวงศและประโยชน  เจริญธรรม.  2537.  “การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวขึ้นน้ําและ 

ขาวทนน้ําลึกที่เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวด”.  ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี  สถาบันวิจัยขาว

กรมวิชาการเกษตร. 

พรศิริ  เสนากัสป,  ไพบูลย  พงษสกุล,  ดุจเดี่ยว  วงศภักษ  และนคร  แสงเนตร.2542.  “การศึกษา 

สภาการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตขาวนาปของเกษตรกรในเจตรณรงคเพิ่ม

ผลผลิตขาวคุณภาพดี  พื้นที่เนนหนัก  ปการผลิต  2541”.  กองสงเสริมพืชไรนา  กรม

สงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

บุปผา  อนันตสุชาติกุล. มปป.  สถิติเบื้องตนทางการศึกษา.  เชียงใหม :  ภาควิชาประเมินผลและ 

การวิจัยทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ยงยุทธ  สุวรรณฤกดิ์.  2540.  “การวิเคราะหตนทุน”.  กสิกร.  70(4) : 414-416. 

ยุดา รักไทย. 2540. เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

            เอ็กเปอรเนทจํากัด. 

รติกร  ณ ลําปาง.  2543.  “ความรูและการปฏิบัติในการใชสารเคมีเพื่อการผลิตทางการเกษตรของ 

เกษตรกรในอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาลัยศาสตรมหา

บัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

รวีวรรณ  คงเจริญ.  2543. “การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรทํานาหวานน้ําตมโดยใชขาวพันธุ 

ชัยนาท  1  ในเขตพื้นที่ตําบลหวยแกว  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี”.  วิทยานิพนธ

ป ริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ( เกษตรศาสตร )   สาขาส ง เสริมการ เกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รุจิพร  จารุพงศ.2543.  “การติดตามโครงการเรงรัดการผลิตและปรับปรุงคณุภาพคุณภาพขาวหอม 

มะลิ:ปจจัยที่มีความสัมฑันธตอการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในอําเภอแปลงยาว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขา

สงเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วชิระ  พระภูจํานง.  2540.  “ปจจัยที่มีผลตอความรูและการปฏิบัติในการปองกันกําจัดหอยเชอรร่ี 

ของเกษตรกรในจังหวัด เชียงใหม” .   วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

(เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,กอง.  2538.  “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิ   

105  ป  2536/37”.  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

วิชาการเกษตร,กรม.  2544.  “ขาว”.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําป  2544.  เลม  1.   

วันที่  30  เม.ย. – 4  พ.ค.  2544  ณ  โรงแรมมราเคิลแกรนดคอนเวนชั้น  กรุงเทพมหานคร. 

___________.  2546. “ขาวและธัญพืชเมืองหนาวพันธุดี 30 ป กรมวิชาการเกษตร.”   

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรุงเทพมหานคร.   

วิชาญ  ดีโนนโพธิ์.  2534.  “การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนและตลาดของขาวนาปรัง  ในอําเภอ 

เมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ปการเพาะปลูก  2532/33”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

แมโจ. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2542. พฤติกรรมองคการสมัยใหม. เชียงใหม : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล       

            วิทยาเขตภาคพายัพ. 

วีระพล สุวรรณนันต. 2525. กระบวนการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประยูรวงค 

จํากัด.   

วันชัย  จันทรประเสริฐ.  2542.  เทรโนโลยีเมล็ดพันธุพืชไร.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วัลลภ  สันติประชา.  2540.  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ.  สงขลา :  ภาควิชาพืชศาสตร.  คณะ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สงเสริมการเกษตร,กรม.  2533.  ระเบียบการสงเสริมการเกษตรวาดวยมาตรฐานเมล็ดพันธุ.   

กรุงเทพมหานคร :  กองขยายพันธุพืช  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สงเสริมการเกษตร,กรม.  2534.  แนวทางปฏิบัติในการทําแปลงขยายพันธุและประสานแผน  (ฉบับ 

ปรับปรุงครั้งท่ี  2).  กรุงเทพมหานคร:ฝายขยายพันธุพืช  กองขยายพันธุพืช  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ. 

สงเสริมสหกรณ,กรม.  2544.  การผลิตเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือในสถาบันเกษตรกร. 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

___________.  2542.  คูมือการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคณุภาพผลิตผล 
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การเกษตรของสถาบันเกษตรกร.  กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สงเสริมสหกรณ,กรม. 2538.  คูมือสําหรับสมาชิกสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุจําหนายขาวและ            

             ถั่วเหลือง. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สงวน  กันตะบุตร.  2543.  “แรงจูงใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ภายใตการดําเนินงานของศูนยขยายพันธุพืชที่  14  จังหวัดแพร”.  วิทยานิพนธปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  สาขาสงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

สุพัฒน  ทองแกว.  2544.  “หลักการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว”.  ศูนยสงเสริมแมแจม  บริษัท 

กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ  จํากัด.  (อัดสําเนา) 

สุภัทศิริ  พรสุรัตน.2543.  “ความตระหนักตอพิษภัยจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวของ 
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