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กฤษฎา  บุญชัย. พลวัตชุมชนลานนาในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ :  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540.  
กรมทรัพยากรน้ํา. การ บริหารจัดการลุมน้ํา. ในเอกสารเพ่ือใชประกอบการสัมมนาและเผยแพร 

ความรูเร่ืองน้ําสํานักสงเสริมและประสารมวลชน  กรมทรัพยากรน้ํา, 2548.  
กริชสยาม  คงสตรี. โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พื้นท่ีลุมน้ําปงกับการเปน 

เครือขายลุม น้าํแมแจม. เอกสารเผยแพรทางวิชาการ บทเรียน ประสบการณ  สืบสานลุม
น้ําปง  สํานักงานประสานการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพื้นท่ีลุมน้ําปง
ตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548. 

กิตติชัย รัตนะ. การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอนุรักษ 
วิทยา คณะวนศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2549. 

เกษม จนัทรแกว. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม. พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ, 2525. 
________. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม. พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ, 2539. 
เกศมณี  หม่ันทําการ และมัณฆนิชิษฐ อมราอุไร. พระพุทธบาทสี่รอย ธรรมบท. นครปฐม :  

โรงพิมพ มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2549. 
คณิต  ธนูธรรมเจริญ. กระบวนการสรางเครือขายกลุมอนุรักษลุมน้ํา : เครือขายกลุมอนุรักษขุนน้ํา 

แมกวง อําเภอ ดอยสะเก็ด-ก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. เอกสารเผยแพรทางวิชาการ 
บทเรียน ประสบการณ สืบสานลุมน้ําปง  สํานักงานประสานการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอมพื้นท่ีลุมน้ําปงตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 
2548. 

โครงการบวชปาชุมชน 50 ลานตนเพื่อเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหวัฯ ทรงครองราชย ครบ 50 ป. บวชปาตนน้าํ. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 
2539. 

คําปน ปนวงค. ผูชวยผูใหญบานบานพระบาทส่ีรอย. สัมภาษณ 10 เมษายน 2551. 
เจิมศักดิ์ ปนทอง. การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท. ใน การบริหารพัฒนาชนบท.  

จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ. บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2527. 
จํารัส  ดุมไม. อดีตผูใหญบานบานเมืองกะ. สัมภาษณ 10 เมษายน 2551. 
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ฉลาดชาย  รมิตานนท, อานนัท  กาญจนพนัธุ และสัณฐติา กาญจนพันธุ. รายงานวิจัยเร่ืองปาชุมชน 
ในประเทศไทย :  แนวทางการพัฒนาเลม 2 ปาชุมชนภาคเหนือ : ศักยภาพขององคกร
ชาวบานในการจัดการปาชุมชน. เสนห จามริก และยศ สันตสมบัติ (บ.ก.). กรุงเทพฯ : 
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2536. 

เฉลียว แกนจนัทร และเจษฎา  แกวโชติ. ชุมชนกับการอนุรักษและจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา : ลุมน้ํา 
แมขาน จังหวัดชียงใหม, 2545. 

ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรวลัิย  เลิศวิชา. วฒันธรรมหมูบานไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท อทิตตาพร้ินต้ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด, 2537. 

ชาติชาย ณ เชียงใหม. การเปลี่ยนแปลงในสังคมกับพฤติกรรมทางการเมืองของชาวบานใน 
ภาคเหนือในวารสารสังคมศาสตร : 7 (เมษายน 2527-ตุลาคม 2528), 2528.   

ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ.  การใหความรูความเขาใจระดับตําบลในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดลอมในจังหวัดลําปาง.  (รายงานการวิจัย). โครงการนํารองเพ่ือจดัระบบการ 
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด สํานกังานคณะกรรมการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2531. 

ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ. การใชภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษปาและระบบนิเวศเพื่อแกไขปญหาภัยแลง 
ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ, 2538. 

ชูศักดิ์ วิทยาภคั. หมูบานกับศักยภาพในการจัดการทรัพยากร : กรณีศึกษาการจัดการลุมน้ําชุมชน  
ภายใตระบบกรรมสิทธ์ิรวมในภาคเหนือ. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเร่ือง        
องคความรูเกี่ยวกับหมูบาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 

ถนอมศักดิ์  สารี ผูนําเหมืองฝายบานหวยสมสุก. สัมภาษณ 24 เมษายน 2551. 
ทัศนีย  หิรัญวงษ.  การถายทอดภูมิปญญาดานนิเวศวิทยาของชาวกระเหรี่ยงในพืน้ท่ีอุทยาน

แหงชาติดอยอินทนนท.  การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมนษุยกับส่ิงแวดลอม บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2546.         

ทวีทอง  หงสวิวัฒน.  บรรณาธิการ. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาศูนยการศึกษา
นโยบายสาธารณสุข. มหาวทิยาลัยมหดิล. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2527. 

นิธิ  เอียวศรีวงศ. ภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการทรัพยากร ทิศทางไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  
หมูบาน, 2536. 

นิวัต  เรืองพานิช. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพร้ัวเขียว, 
2537. 
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นิเวส  สุภาบุญ. ผูใหญบานบานเมืองกะ. สัมภาษณ 22 เมษายน 2551.  
นันทมิตร นันทะเสน  และคณะ. การสรางความรวมมือทางสังคมในการ อนุรักษทรัพยากรปาและ 

น้ํา ในพืน้ท่ีตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน, รายงานการวิจยัเพื่อทองถ่ิน  
ฉบับสมบูรณ, 2548. 

ปธาน  สุวรรณมงคล. “สภาตําบลกับการมีสวนรวมของประชาชน : นโยบายและกลวิธี”. 
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. ทวีทอง หงสวิวัฒน (บ.ก.). กรุงเทพฯ : 
ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2527. 

ปญญา  ฤทธิกุลพนา. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง บานเมืองกะ สัมภาษณ 23 เมษายน 
2551. 

ปรีชา  เปยมพงศสานต. ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา.  โครงการตําราอันดับท่ี 28 ศูนยบริการเอกสาร 
ทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2538. 

ปริศนา  พรมมา และมนตรี  จันทวงศ. ชุมชนทองถ่ินกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ. 
เชียงใหม : มีเคสการพิมพ, 2541. 

ประหยดั  ปานดี. กระแสส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย, 2546. 
ประเวส  วสี. ธรรมชาติของสรรพส่ิง การเขาถึงความจริงท้ังหมด. กรุงเทพฯ :บริษัทโอ. เอส. 

พร้ินต้ิง เฮาส จํากัด, 2547. 
ปลอดประสพ  สุรัสวดี.  สารจากอธิบดีกรมปาไม. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สวนปาชุมชน 

สํานักงานสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม, 2541.   
เปา  แซยาง. ผูชวยผูใหญบานบานแมกะเปยง. สัมภาษณ 20 เมษายน 2551. 
พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร. วัฒนธรรมกับการพัฒนา กรณีการพัฒนาวินัยขององคกร.  

รายงานการวิจยั. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 37, 2539. 
พงษศักดิ์  คชประเสริฐ. ภูมิปญญาทองถ่ินในการฟนฟแูละอนุรักษปาตนน้าํอิง : กรณีศึกษา 

ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2548. 

พงษศักดิ์  ฉัตรเตชะ. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นท่ี 
อนุรักษ : พื้นท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนษุยกับส่ิงแวดลอม บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540. 
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พงษศักดิ์  ฉัตรเตชะ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายองคกร 
ชุมชนเพื่อจัดการปาชุมชนในพ้ืนท่ีตาํบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม.  
(รายงาน การศึกษาเพื่อพัฒนาปาชุมชน). ศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนท่ี 10  
ฝายปาชุมชน สํานักงานปาไมเขตเชียงใหม, 2544. 

พิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์. การวิเคราะหเครือขายสังคม.เอกสารการประชมุเชิงวิชาการ เร่ืองเครือขาย  
การเรียนรู  ณ หองประชุมสถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535. 

พระกฤษตธี  สุนันตา. การประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษระบบนิเวศชุมชน 
บานปาตงึหลวง ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดมนษุยกบัส่ิงแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2548. 

พระมหาสุทิตย  อาภาโร. เครือขายธรรมชาติ ความรู และการจัดการ. กรุงเทพฯ :  
โครงการเสริมสรางความรูเพื่อชุมชน(สรส.), 2547. 

พวงเพชร  ธนสิน. การนุรักษส่ิงแวดลอม. เชียงใหม : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532. 

ไพศาล  ไทยใหม และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการประวัติศาสตรขนุหลวงวิลังคะ 
กับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเมืองกะ ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัด 
เชียงใหม. สนบัสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549. 

มนัส   สุวรรณ.  การจัดการส่ิงแวดลอม หลักการ และแนวคิด รวมบทความดาน ส่ิงแวดลอม 
เพื่อการจัดการท่ียั่งยืน. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาท, 2549. 

มนัส  สุวรรณ และชูเกยีรติ ลีสุวรรณ. การใหความรูความเขาใจระดับตําบลในเร่ือง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในจังหวัดนาน. รายงานการวิจยั. โครงการนํารองเพ่ือจัดระบบ 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด สํานกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2531. 

มนัส  สุวรรณ และประหยัด  ปานดี. โครงการจัดตั้งศูนยขบัเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน ประเด็น : ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและจัดการคุณภาพ 
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