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              พระธาตุดอยจอมแจ้ง อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ . สถาบนัวจิยัสังคม  

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สัมภาษณ์  จนัทร์  ดวงพนัธ์ ประธานกลุ่มแม่บา้นกลุ่มท่ี 1 บา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อ 
               เกลือ จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกในการใช ้
               ทรัพยากรจากป่าชุมชน มกราคม – มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
               มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
____________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการจดัตั้งองคก์รประชาชนท่ีมีความ 
                 รับผดิชอบในการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยั 
                 ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์  จ่ืน พิศจารย ์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  
               (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการก าหนดขอบเขตป่าชุมชน กุมภาพนัธ์ 2554 งานวจิยั 
                ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกของ 
                ชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกในการใช ้
                 ทรัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์  จ่ืน พิศจารย ์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  
                (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการจดัตั้งองคก์รประชาชนท่ีมีความรับผดิชอบ 
                ในการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยั 
                ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน กุมภาพนัธ์ –  
                 พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก 
                 พฤศจิกายน 2553 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้หวงหา้มและการควบคุม 
                  การใชท้รัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
__________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนของ 
                ชาวบา้น มีนาคม – พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีจากกลุ่มฮกัเมืองน่าน จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ือง การสร้าง 
                 เครือข่ายการท างานจากภายนอก พฤศจิกายน 2553 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ ประสิทธ์ิ อุดอา้ย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดั 
                 น่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้หวงหา้มและการควบคุมการใช ้
                 ทรัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ ยทุธ ใจปิง แกนน ากลุ่มเยาวชนบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน กุมภาพนัธ์ –  
                 พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ รัตน์ พิศจารย ์(อดีต) ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกในการใช ้
                 ทรัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ วรีศกัด์ิ วลิาวรรณ (อดีต) ผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการประยกุตแ์นวคิดและความเช่ือของผูร่้วม 
                 พฒันาชาติไทยในการจดัการป่าชุมชน กุมภาพนัธ์ 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์ วรีศกัด์ิ วลิาวรรณ (อดีต) ผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน กุมภาพนัธ์ –  
                 พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ ศุภกิจ พิศจารย ์(อดีต) ผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการรักษาป่า กุมภาพนัธ์  
                 – พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
____________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการจดัตั้งองคก์รประชาชนท่ีมีความ 
                 รับผดิชอบในการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยั 
                 ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
____________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก 
                 พฤศจิกายน 2553 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ ศรีจนัทร์ พิศจารย ์ผูน้  าการบุกเบิกบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการมีทรัพยากรอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได ้
                 กุมภาพนัธ์ – เมษายน 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ สันติ วลิาวรรณ แกนน ากลุ่มเยาวชนบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ  
                 จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนของ 
                ชาวบา้น มีนาคม – พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ สม พิศจารย ์หมอพิธีกรรมบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 
                (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการรักษาป่า กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม  
                 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
_________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกของ 
                ชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
_________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้หวงหา้มและการควบคุม 
                 การใชท้รัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ เหรียญ ใจปิง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดั 
                 น่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการจ าแนกประเภทป่า กุมภาพนัธ์ 2554 งานวจิยัระดบั 
                 บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
_________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองการมีทรัพยากรอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได ้
                 กุมภาพนัธ์ – เมษายน 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์ เหรียญ ใจปิง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดั 
                 น่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกในการใชท้รัพยากรจาก 
                 ป่าชุมชน มีนาคม – เมษายน 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ ไหว วลิาวรรณ ผูน้ าตามธรรมชาติของหมู่บา้นบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อ 
                 เกลือ จงัหวดัน่าน (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้หวงหา้มและการ 
                 ควบคุมการใชท้รัพยากรจากป่าชุมชน มีนาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ อุ๋ย ใจปิง ผูน้  าการบุกเบิกบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 
                 (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกของ ชุมชน มีนาคม   
                 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
_____________________ (เก็บขอ้มูลช่วงการศึกษาเร่ืองความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน กุมภาพนัธ์ –  
                 พฤษภาคม 2554 งานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สุธาวลัย ์ เสถียรไทย. 2538. สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีต้องใช้ร่วมกัน.   
               บทความเสนอในการประชุมทางวชิาการ เน่ืองในวาระครบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะ 
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              สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์. 2548. การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์: บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม. 
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อินทอง สังขา. 2542. การเรียนรู้ และความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อมของประชาชน:  
              กรณีศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จังหวดัเชียงใหม่.วทิยานิพนธ์ 
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