
 
 

 

บรรณานุกรม 
 
กาญจนา  สุทธิกุล. 2547. คูมือการผลิตสม. กรุงเทพฯ : แอคมีพรินต้ิง. 112 หนา. 
กลุมงานโรคพืช. 2545. โรคสมเขียวหวาน. กรมสงเสริมการเกษตร, กรุงเทพมหานคร.  

(ระบบออนไลน). แหลงท่ีมา : http://plantpro.doae.go.th/diseasegroup/tang/tangerine.htm   
(20 มีนาคม 2553) 

ฉัตร ชํ่าชอง. 2526. หลักการจัดการฟารม. พิมพคร้ังท่ี 1. สํานักพิมพโอเดียนสโตร : กรุงเทพฯ.  
391 หนา. หนา 165-173 . 

ชูชาติ สันธทรัพย. 2551.  “การจัดการดินและปุยสําหรับสม.” เอกสารประกอบการฝกอบรม
เกษตรกรชาวสวนสม  ต.แมสูนนอย อ.ฝาง จ.เชียงใหม.   

ถาวร ออนประไพ และชูชาติ สันธทรัพย. 2554. รายงานความกาวหนาโครงการการจัดการ 
ทรัพยากรดนิและน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตสมเปลือกลอน (สายน้ําผ้ึง).               
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอตอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
กรุงเทพฯ. 134 แผน. 

นันทรัตน ศุภกําเนิด ปญจพร เลิศรัตน และสิรี สุวรรณเขตนิคม. 2548. การเประเมินความตองการ 
ธาตุอาหารสมโดยการวิเคราะหพืช. รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั. กรุงเทพฯ.  

นิพนธ  ทวีชัย, อําไพวรรณ  ภราดรนวุัฒน และ ปราณี  ฮมัเมอล้ิงค. 2544  “คูมือการจัดการ
สมเขียวหวาน.”  เอกสารเผยแพรทางวิชาการ โครงการถายถอดเทคโนโลยีสมเขียวหวาน
ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และทบวงมหาวิทยาลัย.  
112 หนา.   

ปาน รัตนเรืองวัฒนา. 2543. การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนของการปลูกสมพันธุสายนํ้าผ้ึง 
ในเขตอําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม. วิทยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 133 แผน. 

ปวิน นอยเรือง. 2550. การวดัผลการดําเนนิงานของสวนสมแหงหนึ่งในอําเภอแมอาย              
จังหวดัเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 113 แผน. 

เปรมปรี ณ สงขลา. 2544. คูมือการลงทุนทําสวนสมอยางมืออาชีพ. กรุงเทพฯ:หจก.มิตรเกษตร 
การตลาดและโฆษณา. พิมพคร้ังท่ี 1. 380 หนา.  

 



 

 

74 

พิทยา สรวมศิริ และคณะ 2552. สมสายน้ําผ้ึง : เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและการตลาด. พิมพคร้ังท่ี 1         
วนิดาการพิมพ เชียงใหม. 116 หนา.  

ภาวนิี จันทรวจิิตร; ธวัชชัย รัตนชเลศ; นันทรัตน ศุภกําเนิด. 2551. การใชความสมดุลธาตุอาหาร 
เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของสมสายน้ําผ้ึง : การประเมินตําแหนงใบสมท่ีเหมาะสม
สําหรับการเกบ็ตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารพืช. วารสารเกษตร. มิ.ย. 2551, 24(2) 
หนา 117-124.  

ภิญโญ ศิรินันท. 2539. ผลกระทบของปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และจุลธาตุตอ
คุณภาพและผลผลิตของสมเขียวหวานท่ีปลูกในดนิชุดเชียงคาน.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร.  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 164 หนา. 

มุกดา สุขสวัสดิ์. 2544. ความอุดมสมบูรณของดิน.โอเดียนสโตร. กรุงเทพฯ. 344 หนา. 
รัชดาวรรณ ชีวังกูร. 2549. ผลของการเกิดโรคกรีนนิ่งในสมพันธุตางๆ และชนิดของตนตอสมท่ี

เหมาะสมกับการปลูกสมโชกุน ในอําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม. วิทยานพินธวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาโรคพืช.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 50 หนา. 

วาทศิลป ศิริปญญวัฒน. 2544. การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผักและผลไมบรรจุ 
กระปองในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง. วทิยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 82 แผน. 

วารุณี ศิริขจรจารุ เรณู สุวรรณพรสกุล และศิริกุล ตุลาสมบัติ. 2547. ผลของการควบคุมศัตรูพืชโดย 
ใชสารเคมีและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและผลผลิตของสม. รายงานวจิัยฉบับ
สมบูรณ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 55 หนา. 

วรพงศ  ภูมิบอพลับ. 2542. การศึกษาตนทุน – ผลตอบแทนของการลงทุนทําสวนสมเขียวหวานใน
พื้นที่แตละขนาดในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑติ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 102 หนา. 

สุทธสินี หักกะยานนท. 2543. ไมผลเศรษฐกิจ. หนังสือเฉพาะกิจในเครือนิตยสารไมลองไมรู  
บริษัทนาคา อินเตอรมีเดยี จาํกัด, กรุงเทพฯ. 168 หนา. 

สุทธินี เจริญคิด.  2548.  ผลกระทบรวมของโรคทริสเตซากับโรคกรีนนิ่งตอการเจริญเติบโตของ 
สมโชกุน และชนิดของตนตอสมท่ีมีความตานทานตอโรคในจังหวัดแพร. วิทยานิพนธ- 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
63 หนา. 
 
 



 

 

75 

สุมิตรา ภูวโรดม.2547. โครงการ การจัดการธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของปุยในสวน 
ทุเรียน : รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย. กรุงเทพฯ.  
147 แผน. 

สุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย.  2525. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ. เอกสารการสอน 
ชุดวิชา เกษตรท่ัวไป 1 : การจัดการฟารม (Farm management) หนวยท่ี 1-7. ฝายการพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพคร้ังท่ี 1. หนา 222-224. 

สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม. 2552. สถานการณการผลิตสมเขียวหวาน จังหวัดเชียงใหม         
ป 2551/52 งานสงเสริมการผลิตไมผล สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม.  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. 
 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 14-2550. สมเปลือกลอน. 15 หนา. 
อารี วิบูลยพงศ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และกฤษฏา แกนมณ.ี 2552. โครงการทัศนคติและพฤติกรรม

ของผูบริโภคสมสายน้ําผ้ึง: รายงานบทสรุปผูบริหาร. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
กรุงเทพฯ. 11 แผน. 

อภิชาติ ศรีสอาด. 2545. 8 เซียนสวนสม. กรุงเทพฯ : บริษัทนาคา อินเตอรมีเดีย. 138 หนา. 
อิสริยาภรณ ดํารงรักษ. 2550. ธาตุอาหารพืชกับคุณภาพผลผลิตสมโชกุน.วารสารมหาวิทยาลัย     

ราชภัฎยะลา  ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2550. หนา 56-71. 
อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน นพินธ ทวีชัย และสุพัตรา อินทวิมลศรี. 2544. หัวขอ “โรคของ 

สมเขียวหวาน” : คูมือการจัดกรสวนสมเขียวหวาน. เอกสารเผยแพรทางวิชาการ โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีสมเขียวหวาน ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและทบวงมหาวิทยาลัย. หางหุนสวนจํากัด เจ เอ็น ที. กรุงเทพฯ. หนา 61-86.  

Faculty of Agriculture, ChiangMai Univ. 2006.  ATRACT  Project.  Final Report : Reseanch and  
 Develapment  Part.  381 PP. 
 
 


