
 130

บรรณานุกรม 
สงเสริมการเกษตร,  กรม.  2545.  “การอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรใน     

พระราช ดําริ”.  สวนบริหารศัตรูพืช  สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร. กรุงเทพมหานคร. 
โกวิทย  พวงงาม,  ปรีดี โชติชวง และพิสัย หวัดสูงเนิน. 2539. การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน.  พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ. 
กฤช เอื้อวงค.  2545.  “ถามมา-ตอบไป.”  วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ.  (สิงหาคม-กันยายน 

2545) : 15. 
จิรายุ ทองเขาออน.  2537.  “การมีสวนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษ ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร

ในจังหวัดลําพูน”. การคนควาแบบอิสระปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร)  
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

นนท กอแกวทองดี. 2543. “หลักสูตรและคูมือการประชุมเชิงปฏิบัติการผูนําประชาคมตําบล เร่ือง 
เวทีประชาคมพรอมใจเลือกตั้ง”. สํานักคณะกรรมการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร. 

ถิรยุทธ ฉันติกุล. 2534. “การมีสวนรวมของผูนํากลุมแมบานเกษตรกรในงานสงเสริมเกษตรใน
จังหวัด เชียงใหม”.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิา
สงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

นรินทรชัย  พัฒนพงศา.  2538. “ แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท”. 
พิ มพ ค ร้ังที่  2. (แปลจาก  Approaches to Participation in Rural Development by Peter 
Okley and DavidMarsden). สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร.  

นรินทรชัย พัฒนพงศา. 2543. “เอกสารประกอบการฝกอบรมเครือขายเกษตรกรปศุสัตว”. สํานัก
งานปศุสัตวเขต 5 กรมปศุสัตว  กรุงเทพมหานคร. 

นิรันดร จงวุฒิเวศ.  2527.  “กลวิธี แนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงาน
พัฒนาชุมชน”.  ใน ทวีทอง หงษวิวัฒน, บรรณาธิการ.  การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยการศึกษานโยบายสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

บพิตร  ปริปุณณากร.  2538.  “กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการปรับ
โครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร  จังหวัดอุดรธานี”.  วิทยานิพนธปริญญา        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย    
แมโจ. 

ประสบสุข  พันธุประยูร.  2535.  “บทบาทของสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในจังหวัดภาค
เหนือของประเทศไทย”.  รายงานการวิจัยสถาบันสังคม.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 131

วิเชียร เกตุสิงห.  2537.  คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. พิมพคร้ังที่ 2.  นนทบุรี. 110 หนา 
วิชัย ศรีโพธ์ิงาม.  2545. “รายงานการศึกษา การยอมรับของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ   

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ ป 
2544/2545 ในภาคเหนือตอนบน”  ศูนยบริหารศัตรูพืชเชียงใหม  เชียงใหม.  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ .  2530.  ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชน  :ประชาชน:          
ขาราชการและผูนํารัฐบาล.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอเดี่ยนสโตร. 

วีระศักดิ์  นันทขวาง. 2537. “กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในแผนการผลิต : กรณีศึกษา บาน
ไร ตําบลแมตืน อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน”. ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขา
สงเสริมการเกษตร  บัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ. 

สินธุ  สโรบล. 2546. “จากชั้นหนังสือ”. งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน  จดหมายขาวสํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย(สกว.). ปที่ 4 ( 3. พ.ค.-มิ.ย. 2546). 30 หนา 

สุรินทร  สุริยวงค.  2536.  “การมีสวนรวมของชาวบานในการอนุรักษปาชุมชนบานทุงยาว จังหวัด
ลําพูน”.  ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต  สาขาสงเสริมการเกษตร  สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ. 

สุรัสวดี  หุนพยนต.  2528.  “ปจจัยที่มีผลตอการไมมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ    
ประชาชนยากจน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานเขาดิน ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค” .  วิทยานิพนธ  ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต   คณะ          
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วัน รักษ   มิ่ งมณี น าคิน .  2531.  การพัฒนาชนบทไทย .  กรุ ง เทพมหานคร  : สํ านั กพิ มพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Caifu, Tang and Luo Yong. 2000. “The Practice and Understanding of Farmer’ Field School” in 
Forestry and Society Newsletter. May 2000 Institute of Scientific and Technological 
Information, Beijing P.R.China 

Chambers, Robert. A.,Pacay and L.A.,Thrupp. 1989. Farmer First : Farmer Innovation and 
Agricultural.  North Yorkshire : Short Run Press. 

Gallagher , Kelvin. 2003. “Fundamental Elements of a Farmer Field School” LEISA Magazine 
 March2003 
Heong, K.L.,M.M. Escalada , and Mai ,VO. 1994. Understanding and Improving Farming 

Systems in the Humid Tropics.  Boulder : Westview Press. 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 132

Lakchai Meenakanit, P. Meenakanit, M.M.Escalada and K.L. Heong.  1994. Farmer 
Participatory  Research in Peat Management for Women Rice Farmer in Central 
Thailand. Department of Agricultural Extension. Bangkok. 

Merrill- Sands, D.,D. 1989(b). “Assessing the Institutional Impact on On-Farm Client-Oriented 
Research Programs : Lessons from Nine- Country Study”. In Contribution of FSR: F 
Towards Suatainable Agricultural Systems Proceedings of Farming Systems Research 
Extension Symposium University of Arkansas. 

Mangan, J. and Mangan, M.S. 2003. “FFS for tree crops : Learning with Farmer Field Schools”. 
LEISA (Magazine on low external input and sustainable agriculture) 19 :30-31. 

Minjauw , B., Muriuki, H.G . and Romney , D. 2003. “Field schools for Kenyan diary farmers: 
Learning with Farmer Field Schools”. LEISA (Magazine on low external input and 
sustainable agriculture) 19 :8-10. 

Ngin Chay. 2002. “Report on the integrated pest   management (IPM) activities in Cambodia 
(1993- 2002)”.  Department   of Agronomy and Agricultural Land Improvement, 
National IPM Program,  Phnom Penh. 

Polo Yech. 2003. “Farmer life schools: Learning with Farmer Field Schools”. LEISA (Magazine 
on low external input and sustainable agriculture) 19 :11-12. 

Singh, H. 2003. “Community forest management and  FFS : Learning with Farmer Field 
Schools”. LEISA (Magazine on low  external input and sustainable agriculture)  

 19 :13-15. 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d


	ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
	Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ,  ¡ÃÁ.  2545.  “¡ÒÃ
	â¡ÇÔ·Âì  ¾Ç§§ÒÁ,  »ÃÕ´Õ âªµÔªèÇ§ �
	¡Äª àÍ×éÍÇ§¤ì.  2545.  “¶ÒÁÁÒ-µÍºä».
	¨ÔÃÒÂØ ·Í§à¢ÒÍèÍ¹.  2537.  “¡ÒÃÁÕÊè�
	¹¹·ì ¡Íá¡éÇ·Í§´Õ. 2543. “ËÅÑ¡ÊÙµÃá�
	¶ÔÃÂØ·¸ ©Ñ¹µÔ¡ØÅ. 2534. “¡ÒÃÁÕÊèÇ¹�
	¹ÃÔ¹·ÃìªÑÂ  ¾Ñ²¹¾§ÈÒ.  2538. “ á¹Ç·�
	¹ÃÔ¹·ÃìªÑÂ ¾Ñ²¹¾§ÈÒ. 2543. “àÍ¡ÊÒÃ�
	¹ÔÃÑ¹´Ãì ¨§ÇØ²ÔàÇÈ.  2527.  “¡ÅÇÔ¸Õ�
	º¾ÔµÃ  »ÃÔ»Ø³³Ò¡Ã.  2538.  “¡ÃÐºÇ¹¡�
	»ÃÐÊºÊØ¢  ¾Ñ¹¸Øì»ÃÐÂÙÃ.  2535.  “º·�
	ÇÔàªÕÂÃ à¡µØÊÔ§Ëì.  2537.  ¤ÙèÁ×Í¡�
	ÇÔªÑÂ ÈÃÕâ¾¸Ôì§ÒÁ.  2545. “ÃÒÂ§Ò¹¡�
	ÇÔÃÑª ÇÔÃÑª¹ÔÀÒÇÃÃ³.  2530.  »ÑËÒ�
	ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì  ¹Ñ¹·¢ÇéÒ§. 2537. “¡ÃÐº�
	ÊÔ¹¸Øì  ÊâÃºÅ. 2546. “¨Ò¡ªÑé¹Ë¹Ñ§Ê�
	ÊØÃÔ¹·Ãì  ÊØÃÔÂÇ§¤ì.  2536.  “¡ÒÃÁÕ�
	ÊØÃÑÊÇ´Õ  ËØè¹¾Â¹µì.  2528.  “»Ñ¨¨Ñ�
	ÇÑ¹ÃÑ¡Éì  ÁÔè§Á³Õ¹Ò¤Ô¹.  2531.  ¡ÒÃ�
	Caifu, Tang and Luo Yong. 2000. “The Practice and
	Chambers, Robert. A.,Pacay and L.A.,Thrupp. 1989. Farmer First : Farmer Innovation and Agricultural.  North Yorkshire : Short Run Press.
	Gallagher , Kelvin. 2003. “Fundamental Elements o
	Heong, K.L.,M.M. Escalada , and Mai ,VO. 1994. Understanding and Improving Farming Systems in the Humid Tropics.  Boulder : Westview Press.
	Merrill- Sands, D.,D. 1989\(b\). “Assessing th�
	Mangan, J. and Mangan, M.S. 2003. “FFS for tree c
	Minjauw , B., Muriuki, H.G . and Romney , D. 2003
	Ngin Chay. 2002. “Report on the integrated pest  
	Polo Yech. 2003. “Farmer life schools: Learning w
	Singh, H. 2003. “Community forest management and 
	19 :13-15.

