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แผนการใชท่ีดินท่ี1 ฝายนโยบาย และแผนการใชท่ีดินท่ี 1 กองการวางแผนการใชท่ีดิน, 2532.  

กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, ระบบการวิเคราะห
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สุริชัย  หวันแกว และคณะ. ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก  
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สุรัสวดี  หุนพยนต .ปจจัยท่ีมีผลตอการไมมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของประชาชนยากจน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานเขาดิน ตําบลวังน้ํา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค. วิทยานิพนธ
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