
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

  

 



67 

 

บรรณานุกรม 
 

กลุ่มผูน้าํชาวชุมชนสะตอ.  เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,  กิตติวฒัน์ ทิพยว์ลัย ์ เป็นผูส้ัมภาษณ์.  (4 สิงหาคม  
 2556). ที.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ จงัหวดัจนัทบุรี. 
ชุมพรทริป.  (ม.ป.ป.).  แนวคิดเกี�ยวกบัเกษตรกรรมยั�งยืน.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา :  
 http://www.chumphontrip.com.  13 พฤษภาคม 2556. 
 .  (ม.ป.ป.).  เกษตรมกรรมทางเลอืกคืออะไร.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา :  
 http://www.chumphontrip.com.  13 พฤษภาคม 2556. 
ณรงค ์คงมาก และคณะ.  (2541).  เกษตรกรรมทางเลอืก : หนทางรอดของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : 
 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก. 
ทินรัตน์ พิทกัษพ์งศเ์จริญ.  (2546).  การยอมรับการทาํการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร  

 อาํเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร).  เชียงใหม่ :  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค.์  (2551).  เกษตรธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
“แนวคิดการเปลี.ยนแปลงทางการเกษตร และปัจจยัที.มีอิทธิพลต่อการเปลี.ยนแปลงทางการเกษตร,”  
 (23 กนัยายน 2551).  โอเคเนชั�น.  เกษตรกรรม, ไม่ปรากฏหนา้.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา :  
 http://www.oknation.net/blog/wgis.  14 พฤษภาคม 2556. 
ประวตัิพฒันาการทางการเกษตร.  (2553).  ออนไลน์.  แหล่งที.มา : http://www.eco-agrotech.com.  
ไพโรจน์ ศรีจนัทรา.  (2543).  การวเิคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน และปัจจัยที�มีผลต่อการยอมรับ 

 การทาํเกษตรธรรมชาติ : กรณศึีกษา ตําบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงันํ3าเยน็ จังหวดัสระแก้ว.  
 วทิยานิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์).  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ภาณุพงศ ์บรรเทาทุกข.์  (2546).  พฒันาการของรูปแบบการใช้ดินเพื�อการเกษตรและระบบการเผลติพชื :  

 กรณีศึกษาตําบลวงัหว้า อาํเภอแกลง จังหวดัระยอง.  วทิยานิพนธ์  วท.ม. (ภูมิศาสตร์).   
 เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
“ระบบเกษตรในประเทศไทย : การเกษตรทางเลือก,” (29 กนัยายน 2550).  โอเคเนชั�น.  ธรรมชาติและ 
 สิ.งแวดลอ้ม, ไม่ปรากฏหนา้.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา : http://www.oknation.net/blog/kontan.   
 14 พฤษภาคม 2556. 
รัชฎา โสธนะ.  (2546).  การตัดสินใจของชาวสวนผลไม้ภายใต้ความไม่แน่นอน ของการเกษตรในเขต 

 พฒันาพื3นที�ชายฝั�งตะวนัออก.  วทิยานิพนธ์  วท.ม. (ภูมิศาสตร์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



68 

 

วรรณา ประยกุตว์งศ.์  (2540).  ปัจจัยที�มีผลต่อการอยู่ในระบบเกษตรกรรมทางเลอืกของเกษตรกร :  
 ศึกษาเฉพาะกรณใีนจังหวดัขอนแก่น.  วทิยานิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์).  กรุงเทพฯ :  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วนิดา ดุรงคฤ์ทธิชยั.  (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2554).  “การพฒันาระบบการเกษตรทางเลือก : กรณีศึกษา 

 ตาํบลสุขภาวะภาคกลาง,”  วารสาร มฉก.วชิาการ.  15(29) : 47-59 

วนัเพญ็ สุรฤกษ.์  (2547).  มุมมองทางภูมิศาสตร์กบัความยั�งยนืของการเกษตรไทย.  กรุงเทพฯ  :  
 ม.ป.พ. 
วฑูิรย ์เลี.ยนจาํรูญ.  (2539).  เครือข่ายเกษตรทางเลอืก.  กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
 .  (2547).  เกษตรกรรมแบบยั�งยนื-ไทย.  นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมย ั.งยนื (ประเทศไทย). 
ศิมาพร จนัทร์วงษ.์  (2556).  ปัจจัยที�มีผลต่อกระบวนการก่อรูปประชาสังคมท้องถิ�นในทัศนะของ 
 คนพกิาร : กรณีศึกษาชมรผู้พกิารตําบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จังหวดัตราด.  ภาคนิพนธ์  
 รป.ม. (การปกครองทอ้งถิ.น).  จนัทบุรี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 
เศวต ปั_ นโต.  (2549).  เกษตรธรรมชาติ.  เชียงราย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัเชียงราย. 
สนธยา พลศรี.  (2545).  ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน.  พิมพค์รั_ งที. 4.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สมชาย ชยัแสน เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,  กิตติวฒัน์ ทิพยว์ลัย ์ เป็นผูส้ัมภาษณ์.  (4 สิงหาคม 2556).  
 ที.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ จงัหวดัจนัทบุรี. 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ.  (ม.ป.ป.).  ข้อมูลพื3นฐาน.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา :  
 http://www.sator.go.th.  18 มิถุนายน 2556. 
อาณฐั ตนัโช.  (ม.ป.ป.).  ระบบเกษตรในประเทศไทย : การเกษตรแผนปัจจุบันหรือเกษตรเคมี.   
 (ออนไลน์).  แหล่งที.มา : http://ibc.rid.go.th.  13 พฤษภาคม 2556. 
 .  (2549).  เกษตรกรรมธรรมชาติประยุกต์.  กรุงเทพฯ : สาํนกังานพฒันา 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
 .  (2549).  แนวคิด หลกัการแนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทยเกษตรธรรมชาติประยุกต์.   
 ปทุมธานี : สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 
 .  (2551).  เกษตรธรรมชาติประยุกต์.  (ออนไลน์).  แหล่งที.มา :  
 http://www.maejonaturalfarming.org.  13 พฤษภาคม 2556. 
Fellmann,  Jerome D.; Getis, Arthur and Getis, Judith.  (2005).  Human Geography : Landscapes of  

 Human Activities.  8 th ed.  New York : McGraw Hill. 
Yamane, T.  (1973).  Statistics : An Introductory Analysis.  3rd.  New York : Harper and Row. 




