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บรรณานุกรม 
 
กนกวรรณ โกมลวรีะเกตุ. ผลของส่ิงปกคลุมดินต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนของเมืองใน

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สหสาขาวชิา (วทิยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม)
บณัฑิตวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. รายงานสถานการณ์และคุณภาพ
อากาศประเทศไทย. 2550.   

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. "ฟ้าสวย น ้าใส". จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ปี
ท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 มกราคม 2557. 

กรรณิการ์ สุขสวสัด์ิ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการงานทะเบียน ส านกังานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร.การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
บริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ขจรศกัด์ิ โสภาจารีย ์และคณะ. ความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศและผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเชียงใหม่และล าพูน. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 
2550. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เอกสารประกอบการ
ประชุมวชิาการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 1, วนัท่ี 5-6 ธนัวาคม 2556 ณ หอ้งขา้วหอม
มะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่. 

คณะอนุกรรมการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.
แผนปฏิบัติงานเชิงนโยบายด้านการจัดการพืน้ทีสี่เขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยนื. พิมพค์ร้ังท่ี 
3. กรุงเทพฯ, มปท., 2552. 

เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม. เติมเตม็ตน้ไมใ้หญ่เพื่อใหเ้มืองเชียงใหม่เขียว สวย หอม (เอกสาร
แผน่พบัแนะน าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษต์น้ไมใ้หญ่และจดัการพื้นท่ีสีเขียว
เมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวติัศาสตร์อยา่งมีส่วนร่วม). มปท., มปป.  

โครงการฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 5 ธนัวาคม 2555. 
__________________. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 6 มกราคม 2556. 
__________________. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 8 ธนัวาคม 2556. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d%7bu0E34%7d%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d/a|a1c3c3b3d4a1d2c3ec+cad8a2cac7d1cab4d4ec/-3,-1,0,B/browse
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__________________. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 9 มีนาคม 2557. 
__________________. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 11 พฤษภาคม 2557. 
__________________. วารสารฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชียงใหม่. ฉบบัท่ี 12 มิถุนายน 2557. 
งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครเชียงใหม่. จ  านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. 

เชียงใหม่, 2554 
จกัรกริช ดิษยนนัทน์. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการควบคุมการจราจรดว้ยระบบคอมพิวเตอร์

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเมือง
และการปกครองบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2543. 

จริยา บุญญวฒัน์ และคณะ. โดมความร้อนเหนือมหานครวธีิการตรวจวดัและแนวทางการควบคุม.
วารสารส่ิงแวดลอ้ม 3, 14, กรกฎาคม-กนัยายน 2542. 

ชลลดา สุภากาว.ี การรับรู้และการตอบสนองของประชาชนต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา 
ต าบลวงัพร้าว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง. การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 

ไชยยนัตร์ กมัปนาทแสนยากร. เมืองน่าอยู่ (Healthy Cities). กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น การพิมพ,์ 
2538. 

ณฏัฐ ์พิชกรรม และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาผลของพืน้ทีสี่เขียวทีม่ีต่อการ
ลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2543. 

ณฏัฐนิช ตณัมานะศิริ. "Pulbic Parks" (บทความ). คอลมัน์ลงมือคิด ในนิตยสารคิด, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2556. 

ดนยั กล่าวแลว้ (บรรณาธิการ). หลายส่ิงเปลีย่นไป เพราะอากาศเปลีย่นแปลง.... "โลกร้อน เรา
เดือดร้อน. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ,์ 2551. 

ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง. การเติบโตของเมืองและสภาวะแวดลอ้มของเมืองเชียงใหม่. 
รายงานการวิจยัเมืองในภาคเหนือ: ศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่ เอกสารวชิาการเพื่อร่วมฉลอง 
700 ปีของเมืองเชียงใหม่, สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2537. 

__________________. "แนวคิดเมืองย ัง่ยนื" (บทความ). ในวารสารเชียงใหม่ปริทศัน์ฉบบัรวมเล่ม 
มกราคม-ธนัวาคม 2545-ก. 

__________________. "ภาวะหมอกควนักบัผลกระทบต่อเชียงใหม่". เอกสารประกอบการบรรยาย 
สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E08%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d/a|a8d1a1c3a1c3d4aa+b4d4c9c2b9d1b9b7b9ec/-3,-1,0,B/browse
http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=H310027S87025.3518&profile=main&uri=search=TL@!%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.2@!hznjnl
http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E0A%7d%7bu0E25%7d%7bu0E25%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E2A%7d/a|aac5c5b4d2+cad8c0d2a1d2c7d5/-3,-1,0,B/browse
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__________________. เมืองยัง่ยนื: แนวคิดและประสบการณ์ของตะวนัตก. เชียงใหม่: โรงพิมพ์
แสงศิลป์, 2545-ข. 

__________________. เมืองยัง่ยนืในเชียงใหม่: แนวคิดและประสบการณ์ของเมืองในหุบเขา. 
เชียงใหม่: โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2548.  

__________________. เมืองและการผงัเมือง กรณีเมืองเชียงใหม่. เสนอต่อมูลนิธิศาสตราจารย ์
หม่อมหลวง ตุย้ ชุมสาย, สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 

__________________. และนงลกัษณ์ ดิษฐวงษ ์(บรรณาธิการ). เอกสารสรุปการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง แนวคิดเมืองย ัง่ยนืกบัอนาคตของเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพแ์สง
ศิลป์, 2545-ค. 

เดชา บุญค ้า. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง  เทคนิคและการศัลยกรรม. เอกสาร
ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา เพื่อ
พฒันากลไกสนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอยา่งมีส่วนร่วม วนัจนัทร์ท่ี 30 มีนาคม 2552, 
กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552. 

เทศบาลนครเชียงใหม่. ต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่. เชียงใหม:่ สันติภาพแพค็พร้ินท,์ มปป.-ก. 
__________________. แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556. เชียงใหม่: เทศบาลนคร

เชียงใหม่, 2555-ก. 
__________________. แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557. เชียงใหม่: เทศบาลนคร

เชียงใหม่, 2556-ก. 
__________________. แผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี (พ.ศ. 2554-2556). เชียงใหม่: 

เทศบาลนครเชียงใหม่, มปป.-ข.  
__________________. แผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี (พ.ศ. 2557-2559). เชียงใหม่: 

เทศบาลนครเชียงใหม่, มปป.-ค.  
__________________. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. เชียงใหม่: เทศบาลนครเชียงใหม่, 2555-ข. 
__________________. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. เชียงใหม่: เทศบาลนครเชียงใหม่, 2556-ข. 
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ธนกฤต เทียนมณี. ปรากฏการณ์เกาะความร้อนกบัสภาพกายภาพของเมือง. วทิยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควชิาการออกแบบและ
วางผงัชุมชนเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545. 

นภาพรรณ ฝ้ันต๊ิบ. การรับรู้ปัญหาน ้าเสียและความตอ้งการความช่วยเหลือของประชาชน กรณีของ
ประชาชนริมฝ่ังแม่น ้ากวงในเขตเทศบาลเมืองล าพนู. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

นิลุบล คล่องเวสสะ.  การออกแบบพืน้ทีสี่เขียวในเมืองและสวนสาธารณะ. การน าเสนอในโครงการ
อบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรดา้นการเกษตรและสวนสาธารณะส าหรับ
ขา้ราชการส านกังานสวนสาธารณะและส านกังานเขต, จดัโดยกลุ่มงานวชิาการสวนและ
ตน้ไมส้ านกังานสวนสาธารณะส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก
สวนลุมพินินี, 28 มกราคม 2553. 

นิวตัร ตนัตยานุสรณ์. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง การใชพ้ื้นท่ีโล่งในเชียงใหม่, 
วนัพุธท่ี 1 มีนาคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวจิยัและบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั -
เชียงใหม่. 

บริษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั.  นิตยสาร ENERGY SAVING. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 16 มีนาคม 
2553, กรุงเทพฯ, มปท., 2553. 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน). วารสารส่ือพลงั. ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม-ธนัวาคม 2556. 
บริษทั เอส. พี. พบัลิชช่ิง กรุ๊ป จ ากดั. นิตยสาร COMPASS. Vol. 11, No. 120, พฤษภาคม 2556. 
บลัลงัก ์วเิศษศรี.  ศกัยภาพการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น ฉบับพมิพ์คร้ังที ่8 แก้ไขเพิม่เติม. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น, 
2553. 

ปฏิบติัการเชียงใหม่เอ่ียมดา้นผงัเมือง สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  ย่านนิมมานเหมินท์ 
ร่มร่ืน ร่ืนรมย์ ร่มเย็น. เชียงใหม่: โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2553-ก. 

__________________. รายงานฉบับย่อ ปฏิบัติการเชียงใหม่เอีย่มด้านผังเมือง. เชียงใหม่: โรงพิมพ์
แสงศิลป์, 2553-ข. 

ประศกัด์ิ ถาวรยติุการต.์ "เมืองเชียงใหม่ตอ้งการสวนสาธารณะเพิ่ม" (บทความ). ในวารสาร
เชียงใหม่ปริทศัน์ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 84 มีนาคม 2550. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d/a|b9c0d2bec3c3b3+bdd1e9b9b5d4eaba/-3,-1,0,B/browse
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__________________. "เชียงใหม่ เมืองสีเขียว ความจริงหรือความฝัน" (บทความ). ในวารสาร
เชียงใหม่ปริทศัน์ ปีท่ี10 ฉบบัท่ี 106 มกราคม 2552. 

__________________. "การแกปั้ญหาเกาะความร้อนในเมืองของประเทศญ่ีปุ่น" (บทความ). ใน
วารสารเชียงใหม่ปริทศัน์ ปีท่ี10 ฉบบัท่ี 109 เมษายน 2552. 

ปรานอม ตนัสุขานนัท ์และวิทยา ดวงธิมา. แนวทางการพฒันาความเป็นยา่นหลากมิติของเมือง
เชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 
2556. 

ปรีด์ิ บุรณศิริ. เมืองน่าอยู่  (บทความ). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มปป. 
ปิยพร อรุณเกรียงไกร. "Plant A Garden" (บทความ). คอลมัน์เร่ืองจากปก ในนิตยสารคิด, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 

7 เมษายน 2556.  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่. รายงานประจ าปี 

2554 เทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.เชียงใหม่คนช่างคิด, 2554. 
__________________. รายงานประจ าปี 2555 เทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่: เทศบาลนคร

เชียงใหม่, 2555. 
__________________. "เวยีงพิงค"์. วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 178 เดือน

กุมภาพนัธ์ 2557-ก.  
__________________. "เวยีงพิงค"์. วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 179 เดือนมีนาคม 

2557-ข.  
__________________. "เวยีงพิงค"์. วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 178 เดือน

เมษายน 2557-ค.  
ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่, ประเภทของพื้นท่ีสีเขียวใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่, 2556. 
__________________. เอกสารแนะน าสวนสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่, มปป. 
พรนภา สมสุข. การวเิคราะห์ท าเลท่ีตั้งของพื้นท่ีโล่งเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตร์ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2537. 
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พรรณฑิภา สายวฒัน์ และกฤตพร หา้วเจริญ. การพฒันาพื้นท่ีโล่งในเขตเมืองเพื่อการแกปั้ญหา
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน: กรณีศึกษาบริเวณถนนสีลมกรุงเทพมหานคร. Journal of 
Architectural/ Planning Research and Studies Volume 6. Issue 2. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผงัเมืองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต). การพฒันาที่ยัง่ยืน. กรุงเทพฯ: สานกังานพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง, 
2542. 

พวงเพชร์  ธนสิน. การเสริมสร้างภูมิทัศน์ในเทศบาลนครเชียงใหม่. ภาควชิาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

พทัยา คลงัวเิชียร. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 

มทันา โกสุมภ ์(บรรณาธิการ). รายงานสรุปเวทเีสวนาอู้ฟู่เร่ืองเมืองเชียงใหม่ คร้ังที ่1 "เชียงใหม่: 
เมืองยัง่ยืน?". เชียงใหม่: โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2545. 

มานสั ศรีวณิช. การวเิคราะห์ผลกระทบของลกัษณะเชิงพืน้ทีก่บัการขยายตัวของเมืองต่อ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองในเขตเมืองเชียงใหม่. ภาควชิาการผงัเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต), 2553. 

ราชศกัด์ิ นิลศิริ. "ระบบนิเวศในเขตเมือง" (บทความ). ในนิตยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก ฉบบั
ภาษาไทย ฉบบัท่ี 129 เมษายน 2555. 

วนัเพญ็ กนัทา. การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะของเมืองเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบ
อิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

วริาณี สุขกาย.  การจดัการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อความย ัง่ยนื ในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงราย. การ
คน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

ศกัดิธชั เสริมศรี. สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับการออกก าลงักายของผูสู้งอายใุนพื้นท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 
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ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเสริมสมรรถนะ
การวเิคราะห์วางแผนพืน้ที่และประสานเช่ือมโยงการจัดการเชิงพืน้ที่ทุกระดับ. กรุงเทพฯ: 
ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 

ศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. แผนปฏิบัติการ การบริหารและพฒันา
พืน้ทีสี่เขียวของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัป่าไมฯ้, 2546-ก. 

__________________. รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทพืน้ทีสี่เขียวของกรุงเทพมหานคร. 
กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัป่าไมฯ้, 2546-ข. 

__________________. รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร แผนแม่บทพืน้ทีสี่เขียวของกรุงเทพมหานคร. 
กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัป่าไมฯ้, 2546-ค. 

__________________. รายงานฉบับสมบูรณ์ มาตรการในการเพิม่และการจัดการพืน้ที่สีเขียวใน
เขตชุมชนอย่างยัง่ยนื. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัป่าไมฯ้, 2547-ก. 

__________________. รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร มาตรการในการเพิม่และการจัดการพืน้ทีสี่
เขียวในเขตชุมชนอย่างยัง่ยนื. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยัป่าไมฯ้, 2547-ข. 

ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. วารสาร Green Research. ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 25 ธนัวาคม 
2556. 

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะ. โครงการจัดท า
แผนการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่. มปท., 2537. 

สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าแผนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ที่สีเขียวในเมืองหลกั: เชียงใหม่. เสนอต่อ ส านกังานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, 2539. 

__________________. เอกสารสรุปรายงาน โครงการหลกันิเวศวทิยาของชุมชนล้านนาโครงการ
หลกันิเวศวิทยาของชุมชนล้านนา. มปท., 2541.  

สฤณี อาชวานนัทกุล.การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development). หนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 27 มีนาคม 2551. 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบบัสร้างสุข. 
ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 137 มีนาคม 2556. 

__________________. จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบบัสร้างสุข. ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 141 
กรกฎาคม 2556. 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การพฒันาเมืองน่าอยู่: เมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่. มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2542-ก. 

__________________. ประมวลโครงการภายใต้แนวความคิด “เมืองน่าอยู่”. มปท., 2542-ข. 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม.  คู่มือการคัดเลอืกพรรณไม้ทีเ่หมาะสมส าหรับพืน้ทีสี่เขียว. กรุงเทพฯ: มปท, 
2552-ก.   

__________________.  คู่มือการพฒันาพืน้ทีสี่เขียว. เชียงใหม่: โทนคลัเลอร์, 2548-ก. 
__________________. คู่มือการเพิม่และการจัดการพืน้ที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองอย่างยัง่ยนื. 

กรุงเทพฯ: มปท, 2547. 
__________________.  คู่มือพรรณไม้จ าแนกตามถิ่นและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. 

กรุงเทพฯ: มปท, 2552-ข. 
__________________.  คู่มือพรรณไม้ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน. กรุงเทพฯ: มปท, 2552-ค. 
__________________. โครงการการจัดท าแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนบท

แบบบูรณาการ จังหวดัเชียงใหม่และล าพูน. มปท, 2548-ข.  
__________________. ชุดคู่มือการวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ที่สีเขียว. 

มปท, 2548-ค. 
__________________. แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพืน้ทีสี่เขียวชุมชนเมืองอย่าง

ยัง่ยนื. มปท., มปป. 
__________________.  เมืองสีเขียว การบรรเทามลพษิทางอากาศส าหรับเมืองเชียงใหม่. 

กรุงเทพฯ: คมัปาย อิมเมจจ้ิง จ  ากดั, 2553. 
__________________. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการน าร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: 

เทศบาลนครเชียงใหม่ และพืน้ที ่เมืองโดยรอบ. เชียงใหม่: โทนคลัเลอร์, 2549. 
__________________.  วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย. ปีที ่5 ฉบับที ่3 

กรกฎาคม-กนัยายน 2552, กรุงเทพฯ: สินธุ ครีเอชัน่, 2552-ง. 
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอุบลราชธานี. การประเมินความพงึพอใจ
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