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กรมการปกครอง.  (2540).  คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน ที่ราชพัสดุ และการ
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เพื่อแกปญหาความขัดแยง แปลโดย วันชัย  วัฒนศัพท,  สุวิทย  เลาหศิริวงศ และวงศา    
ดงดี.  ขอนแกน: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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การพิมพ. 
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จารุวรรณ  ธรรมวัตร.  (2531).  การถายทอดภูมิปญญาพื้นบานอีสาน.  ม.ป.ท.  
__________.  (2543).  ภูมิปญญาอีสาน (พิมพคร้ังที่ 3).  มหาสารคาม : โครงการตําราคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ,  เฉลียว  ฤกษรุจิพิมล,  ประพีร วิริยะสมบูรณ,  เสาวคนธ  สุดสวาท,  สุดา  
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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วิชาสันติศึกษา หนวยที่ 1-7.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง.  การคนควาแบบอิสระ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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กรณีศึกษาแขวงกาวิละ.  การคนควาแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ธวัช  ปุณโณทก.  (2531).  ทิศทางหมูบานไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักงานหมูบาน. 
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มหาวทิยาลัยขอนแกน. 
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สังคม.  กรุงเทพฯ :  สถาบันพระปกเกลา. 
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พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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