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คานา
การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้ าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการ
ร่วมกันเป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่า งนัก วิ จัย กับ ผู้เ ข้ า ร่ ว มการสัม มนา โดยมุ่ง เน้ น พัฒ นาการด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เกิ ด
ประสิทธิ ผล และสอดคล้ องกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อน ามาปรับปรุ งและพัฒนาการวิจัย ให้ บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นันๆ
้
ในปี พ.ศ. 2557 นี ้ กลุ่มศูนย์วิจัยข้ าวภาคเหนือตอนบน 5 ศูนย์ และกลุ่มศูนย์วิจัยข้ าวภาคเหนือ
ตอนล่าง 3 ศูนย์ ได้ มอบหมายให้ ศนู ย์วิจยั ข้ าวชัยนาทดาเนินการจัด “สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์ภาคเหนือ
ตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2557” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์
รี สอร์ ท แอนด์ สปา อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยครัง้ นี ไ้ ด้ จ ัดให้ มีก ารบรรยายพิเ ศษ
ในหัวข้ อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้ านการตลาดของข้ าวขาวไทยสูส่ ากล” โดยตัวแทนจากสมาคมผู้สง่ ออก
ข้ าวไทย ซึ่งได้ บรรยายถึงสถานการณ์การค้ าข้ าว ความต้ องการของตลาด และแนะนาแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาข้ าว เพื่อกาหนดทิศทางให้ ตอบสนองกับความต้ องการของผู้บริ โภค และการส่งออก ส่วนการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ภาค ได้ แก่ ภาคบรรยาย จานวน 19 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ จานวน 17 เรื่ อง
นอกจากนี ้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้ าวจากแต่ละกลุ่มศูนย์ฯ อีกด้ วย
ในเอกสารเล่มนี ไ้ ด้ รวมรวมผลงานวิจัยเรื่ องเต็ม ของผู้นาเสนอที่ได้ ปรับปรุง และแก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ าร่วมการสัมมนาครัง้ นี แ้ ล้ ว โดยจัดพิมพ์เป็ นหนังสือจานวน 160 เล่ม
พร้ อมจัดทาในรูปแบบ CD-ROM และนาขึ ้นแสดงใน website : http://www.brrd.in.th เพื่อเผยแพร่ด้วย
ซึ่งผู้จัดทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้ องด้ านข้ าวตามวัตถุประสงค์ของ
การสัมมนา รวมถึงเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับนักวิจยั ในการพัฒนางานเพื่อการสัมมนาในครัง้ ต่อไป
กลุม่ ศูนย์วิจยั ข้ าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
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360

งานวิจยั และพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน
นงนุช ประดิษฐ์ , ศิ วะพงศ์ นฤบาล, รัฐพงศ์ มีกุล, ธี ระวัช สุวรรณนวล, ศิ ลาวัน จันทรบุตร,
สาธิ ต ปิ่ นมณี , ไพโรจน์ โชติ นิ สากรณ์ , คคนางค์ เอกจิ ตร, กาญจนา พิ บูลย์ ,
สุทธกานต์ ใจกาวิ ล, นิ ทศั น์ สิ ทธิ วงศ์, สุขวิ ทยา ภาโสภะ, สุพฒ
ั นา บุรีรัตน์

386

ความแตกต่างในความรุนแรงของเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลต่อการเข้ าทาลายพันธุ์ข้าว
เจตน์ คชฤกษ์ , ภมร ปัตตาวะตัง

390

สารบัญ (ต่ อ)
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อิทธิพลของการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดโรคไหม้ คอรวงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ธี ระวัช สุวรรณนวล, จารัส สุนโย

หน้ า
397

การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวพื ้นที่จงั หวัดสระบุรี
วิ ภาวดี ชานาญ, พีรพล รัตนะ, ปิ ยะ อนุศร

402

ผลของการปลูกพืชหมุนเวียนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้ าวนาขันบั
้ นได
สุทธกานต์ ใจกาวิ ล, พิ ชญ์นนั ท์ กังแฮ, อภิ วฒ
ั น์ หาญธนพงศ์ , ศิ ลาวัน จันทรบุตร

413

การประเมินความต้ องการธาตุอาหารหลักของข้ าวนาขันบั
้ นไดโดยวิธี Omission Plot Technique
อภิ วฒ
ั น์ หาญธนพงศ์, สาธิ ต ปิ่ นมณี

416

เพิ่มข้ าวในยุ้งฉางของชาวบ้ านที่ดอยสามหมื่น
วิ ทยา อิ นถานัน, สมนึก แก้วเกาะสะบ้า, วิ สทุ ธิ์ กีปทอง

423

ข้ าวไร่สายพันธุ์ดีภาคเหนือตอนบน
สกุล มูลคา, ไพโรจน์ โชติ นิสากรณ์ , นงนุช ประดิ ษฐ์ , ศิลาวัน จันทรบุตร, ธิ ติมา เขียงถุ่ง

425

D44-8 : ข้ าวแชมป์โลก 2011 ที่น่ารู้จกั
สกุล มูลคา, ณัฐพล ปิ่ นคา, วรรณิ ษา ต๊ะนันตา

426

โครงการประกวดแข่งขัน ชุมชนต้ น แบบการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตข้ าว (ข้ าวพัน ไร่)
เพื่อเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แสวง เบ็ญชา, จรัญ สีเขียว, สมาชัย สีออน, ขวัญประชา ปวนสิ งห์, เอกชัย สมโพธิ ,
วาสนา จิ โน, ศิ ริพร พุ่มประดับ, ทองมา มานะกุล

427

โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาริจงั หวัดเชียงใหม่
นิ พนธ์ บุญ มี , จานงค์ นัน ธิ มา, ยุท ธพงศ์ กิ ต ติ คุณเชิ ด ชู , วัน เพ็ญ วัฒนะอารี ย์ ,
เอกพล ประเสริ ฐ์, เพชรรัตน์ ประเสริ ฐ์, กันยารัตน์ โบราณ

428

งานพัฒนาข้ าวในพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
นิ พนธ์ บุญ มี , จานงค์ นันธิ มา, ยุทธพงศ์ กิ ตติคณ
ุ เชิ ดชู, วันเพ็ญ วัฒนะอารี ย์

429

กับดักแสงไฟ : เครื่องมือใช้ หลีกเลีย่ งการระบาดของเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล
ชัยรัตน์ จันทร์ หนู, นริ ศรา จารูญวงษ์

430
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