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บรรณานุกรม 

 
กัญจนา   ดวีิเศษ    และคณะ.    คูมือเวชกรรมแผนโบราณ.    พิมพคร้ังที่  2.    ปราจีนบุรี   :    ฝาย

ธรรมชาติบําบัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   ศูนยประสานงานการแพทย
แผนไทยภาคกลาง  จังหวัดปราจีนบุรี,  2540. 

เกษตรอําเภอแมแตง,  สํานักงาน.  เอกสารแผนพับ เร่ือง การเล้ียงสัตว.  เชียงใหม,  2540 : 30.   
(อัดสําเนา) 

โกมาตร   จึงเสถียรทรัพย.   คืนสุขภาพแกประชาชน.  กรุงเทพฯ  :  ม.ป.ท.,  2531. 
จรรยา    เศรษฐบุตร.   ทฤษฎีและการศึกษาทางสงัคมวิทยา  มานุษยวิทยาการแพทย.  พิมพคร้ังที่ 2. 

กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร,  2529. 
ชาติชาย   ณ  เชียงใหม.   การบริหารการพัฒนาชนบท  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน.    

กรุงเทพฯ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2543. 
ชูเกียรติ์   ลีสุวรรณ.     รายงานการวิจัย  ระบบการเรียนรูท่ีมีอยูในทองถิ่นภาคเหนือ.   เชียงใหม  :    

คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535. 
ชูชาติ   เหล่ียมวานิช.  เครือขายการเรยีนรูในการดแูลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท. 

วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2537. 
เชิดชัย  อริยานุชิตกุล.  พฤติกรรมอนามยัของชาวไทยภูเขาเผามง  บานหนองหอยเกาตําบลแมแรม

อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม   :   พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย.    เชียงใหม   :  
การคนควาแบบอิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,  2534. 

ที่วาการอําเภอแมแตง.  เอกสารการประชุม เร่ือง การจัดการปกครอง.  เชียงใหม,  2538 : 21.  
(อัดสําเนา) 

ธงชัย     สาระกูล.    รายงานการวิจัย   ภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพตนเองชุมชนชาวเขา  6  เผา. 
นครสวรรค  :  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ,  2540. 

ธวัช      ปุณโณทก.   ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิชาวบาน,  2531. 
ธารา   ออนชมจันทร.    “แนวคิดการรักษาพื้นบาน”,   ภูมิปญญาชาวบานกับการพฒันาชนบท. 

กรุงเทพฯ  :  มูลนิธิชาวบาน,  2536. 
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ธีรวงศ   คงทอง.    รายการสาํรวจเบื้องตน     เร่ือง     การรักษาพยาบาลพื้นบานจงัหวดัเชียงใหม  
โครงการศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อลานนา.  กรุงเทพฯ  : ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2531. 

นิธิ    เอียวศรวีงศ.     “การศกึษาชนบทไทยหนึ่งศตวรรษแหงการจัดการศึกษาของรัฐ”,  วารสาร   
การศึกษาศาสตรสาร.  12  (2536)  : 24 – 27. 

บุญทวี   อุปละกุล.   สังคมประกิตของการเปนหมอชาวบาน. เชียงใหม  : วิทยานิพนธศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,   2536. 

ประเวศ   วะส.ี   “การระดมสรรพกําลังเพื่อการเรียนรู”,   วารสารการศึกษาแหงชาติ.   27  (2536)  : 
24 – 27. 

ประเสริฐ    กติิรัตนตระการ.   การศึกษาเพื่อคนสวนใหญ.   กรุงเทพฯ   :   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
2531. 

ผองพันธุ    มณีรัตน.   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม.   กรุงเทพฯ   :   โครงการสงเสริม
การสรางตํารา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2521. 

พัฒนาชุมชน,  สํานักงาน.  เอกสารการฝกอบรม เร่ือง การดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน.  
เชียงใหม,  2538 : 25. (อัดสําเนา) 

พิทยา    สายนาํทาน.   “การศึกษาภมูิปญญาทองถ่ิน”,  วารสารการศึกษาแหงชาติ.  6 (2540)  : 1 – 2. 
พิมพวัลย    ปรีดาสวัสดิ.์     “เครือขายสังคมกับการดแูลสุขภาพตนเอง”.     การดูแลสุขภาพตนเอง

ทัศนะทางสังคมทัศนะทางสังคมวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข    
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2530. 

มะลิ   ลิวนานนทชัย  และกาญจนา  ตั้งชลทิพย.  “ เครือขายชาวบาน : กระบวนการชวยเหลือซ่ึงกนั
และกัน”,  วารสารสังคมพฒันา.  20 (2534)  : 49 –53. 

ยงยุทธ    ตรีนชุกร.   ทิศทางหมูบานไทย.   กรุงเทพฯ  :   หมูบาน,   2531. 
รุจินาถ     อรรถสิษฐ.    คุณสมบัติและพฤติกรรมของหมอพื้นบานในชุมชน.   กรุงเทพฯ :  

สํานักงานสาธารณสุขมูลฐาน  กระทรวงสาธารณสุข,  2530. 
วิชัย    ตนัศิริ.   วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป.   กรุงเทพฯ  :  สถาบันนโยบายศกึษา,  2539. 
วิชัย  โปษยจนิดา.  “การแกไขปญหาความเจ็บปวยของชาวเขา”,    ขาวสารสถาบันวิจัยชาวเขา.  11  

(มกราคม – มิถุนายน),  2530 : 3 – 20. 
สหัทยา   วเิศษ.   ศักยภาพหมอพื้นบานกับการสาธารณสขุมูลฐาน   :   กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร. 

รายงานการวิจยั.  กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน  กระทรวง 
สาธารณสุข,  2540. 
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สมโชติ   อองสกุล.   “การศึกษาชนบทไทยหนึ่งศตวรรษแหงการจัดการศึกษาของรัฐ”,  วารสาร   
การศึกษาศาสตรสาร,  12  (2532)  :  2. 

สมบูรณ   ทิพยนุย  และคณะ.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ.  โครงการองคความรูหมอพื้นบานและ
การสรางเสริมสุขภาพชุมชน  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพทัลุง.  กรุงเทพฯ  :  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย,  2546. 

สัญญา   สัญญาวิวัฒน.   การพัฒนาชุมชน.  พิมพคร้ังที่  3.  กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนาพานิช,  2526. 
สามารถ    จันทรวิบูลย.     การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม.   กรุงเทพ  :   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2536. 
สามารถ    จันทรสูรย.     ภูมิปญญาชาวบาน.     สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.   

กรุงเทพฯ  :  2536. 
สํารวจ  ทรัพยเจริญ.   “คําจํากัดความแพทยพื้นบาน”,   วารสารหมอชาวบาน.  10  (2533)  :  25. 
สุจารี    จันทรสุข.  “การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน”,  วารสารการศึกษาแหงชาติ.  6  (2531)  : 1 - 2. 
สุพัตรา  สุภาพ.    สังคมวิทยา.   พิมพคร้ังที่  13.   กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพาณิชย,   2534. 
สุมน   อมรวิวฒัน   และคณะ.  บุคคลความคิดและภูมิปญญาไทยเริ่มใช  /  การศึกษา.   กรุงเทพฯ  : 

คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2534. 
                .  ภูมิปญญาไทย.  กรุงเทพฯ  :  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2534. 
สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ.  ตําราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค / 250 

โรคและการดูแลรักษา.  กรุงเทพฯ  :  เรือนแกว,  2532. 
สุรเชษฐ   เวชชพิทักษ.   รากฐานแหงชีวิตวฒันธรรมชนบทกับการพัฒนา.   กรุงเทพฯ  :  หมูบาน,  

2536. 
สุวิทย  วิบูลผลประเสริฐ  และคณะ.  การแพทยแผนไทยภูมิปญญาแหงการพึ่งตนเอง.  กรุงเทพฯ  :  

หมอชาวบาน,  2530. 
เสรี    พงศพิศ.   ทิศทางหมูบานไทย.   กรุงเทพฯ  :  มูลนิธิหมูบาน,  2531. 
               .  ทิศทางหมูบานไทย.  กรุงเทพฯ  : มูลนิธิชาวบาน,  2529. 
แสงอรุณ    กนกพงศชัย.   “พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงลา”,  วารสารคด.ี   22  (2534)   :  24 - 27. 
อนุรักษ   ปญญานุวัฒน.   ระบบการเรียนรูท่ีมีอยูในทองถิ่นภาคเหนือ.  รายงานการวจิัย.  เชยีงใหม :

คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2541. 
อรุณรัตน   วิเชียรเขียว  และ นฤมล  เรืองรังษี.  เมืองเชียงตงุ.  เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, 2537. 
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อานันท    กาญจนพันธุ   และคณะ.     รายงานสํารวจเบื้องตนเรื่อง การรักษาพยาบาลพื้นบาน
จังหวัดเชียงราย  โครงการศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อลานนา.   ศูนยสงเสริมศิลป 
วัฒนธรรมเชียงใหม  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2530.                                       

                .   การศึกษาเชิงคณุภาพ :  เทคนิคการวิจัยภาคสนาม.  กรุงเทพฯ :  สถาบันวิจยัประชากร
และสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล,  2530.  

อุไรวรรณ     แสงศร.    รายงานวิจัย    ภูมิปญญาพื้นบานและการรักษาความเจ็บปวยของชาวอีกอ.         
เชียงใหม  :  สถาบันวิจยัชาวเขา  กรมประชาสงเคราะห  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2541.  

เอกวิทย   ณ  ถลาง.   คุรุวาทะ.   กรุงเทพฯ  :  โกมลคิมทอง,   2541. 
เอนก     นาคะบุตร.   “ระบบและรูปแบบเครือขายการเรยีนรูในชนบท”,   วารสารการศกึษาแหงชาติ. 

27  (4),   2536  : 38 – 51. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกลุ    นางศิรานุช    ออนอน 
 
วัน  เดือน  ปเกิด  19    มิถุนายน   2495 
 
ท่ีอยูปจจุบัน  บานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ถนนเจริญประเทศ  
ตําบลชางคลาน 
   อําเภอเมือง  จงัหวัดเชียงใหม 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2516  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (สายอาชีพ)   

โรงเรียนการชางสตรีอุตรดิตถ 
   พ.ศ. 2531  ครุศาสตรบัณฑิต  (สุขศึกษา)  

วิทยาลัยครูเชยีงใหม 
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2537 -  ปจจุบัน   

-  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
-  ผูชวยเลขานกุารเหลากาชาด  จังหวัดเชยีงใหม  พ.ศ. 2530 -  พ.ศ. 2545 
-  เจาหนาที่ทนุมูลนิธิรวมจติตนอมเกลาฯ     เพื่อเยาวชนใน 
   พระบรมราชินูปถัมภ  พ.ศ. 2536 -  พ.ศ. 2543 
-  ผูชวยฝายประสานงานโครงการพัฒนาจติ  พ.ศ. 2539 -  พ.ศ. 2545 
-  เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยปองกนัและปราบปรามยาเสพติด  
   จังหวดัเชยีงใหม  งานแกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
-  เจาหนาที่ปฏิบัติงานในการรับเสด็จประจําพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน   

                 ประจํากองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยภูพิงค  และ                      
   กองอํานวยการกลางรับเสด็จจังหวัดเชียงใหม   ประจําป  2546     

   ฝายจัดเตรยีมมาลัยขอพระกร  เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 


	ประวัติผู้วิจัย 
	ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2537 -  ปัจจุบัน   


