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ตํารา/หนังสือ/เอกสาร ประกอบการสอน 

- Jarungrattanapong, R. 2015. “ To Kill or not to Kill Elephants? Converting Human-

Elephant Conflict into Human-Elephant Harmony” in Environment and Natural Resources, 

Trade-offs and Management Options: Case Study Materials for Teaching and Training, 

Economy and Environment Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines, 37-43: 2015. 

 

งานวิจัย  

“การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ.” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ดร.ดิเรก 

 ปทมสิริวัฒน ดร เกียรติ จิวะกุล ดร. จามรี เชียงทอง พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ ดร.อดิศร อิศรางกูร 

 ณ อยุธยา จิราภรณ แผลงประพันธ เรวดี จรุงรัตนาพงศ ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ. เสนอตอ การ

 ทองเท่ียวแหงประเทศไทย. มีนาคม.กรุงเทพฯ: 2540 (Download) 

“แผนแมบทอุตสาหกรรม ภาค 2” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ดร.สุนีย บุษยวิทย สมบัติ แซแฮ จุฬารัตน  

 ศิริสุขีประดิษฐ เรวดี จรุงรัตนาพงศ ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ. เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจ

 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 2540 

“ลักษณ ะการกระจายภาระและประโยชน ด านการคลั ง และภาระภาษีอากรในประเทศไทย”  

 โดย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน จิราภรณ แผลงประพันธ ชณัฐฐา อยูเสนาสน เรวดี จรุงรัตนาพงศ และ 

 ทิพวัลย แกวมีศรี  เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ: 2541 

“โครงการจัดอันดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด 

 ดร.วราภรณ  ปญญาดี สาธิต จรรยาสวัสดิ์  เรวดี จรุงรัตนาพงศ  ทิพวัลย แกวมีศรี และจักรี  

 จักรีฐาจะวรี สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2542 

“ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติทางการเงินของเอเชีย” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด จิราภรณ แผลงประพันธ 

 เรวดี จรุงรัตนาพงศ ชณัฐฐา อยูเสนาสน ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ.พิศสม มีถม สมบัติ แซแฮ และ

 สมเกียรติ เรืองจันทร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2543 

“รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมตอผลกระทบทางสังคม

 ของวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใตโครงการลงทุนเพ่ือสังคม” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด  

 จิราภรณ แผลงประพันธ พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ เรวดี จรุงรัตนาพงศ ชณัฐฐา อยูเสนาสน  

 ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ. พิศสม มีถม สมบัติ แซแฮ และ สมเกียรติ เรืองจันทร เสนอตอ สํานักงาน

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ: 2543 

 “การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม” โดย ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.เรณู 

 สุขารมณ ดร.โสมสกาว เพชรานนท ชณัฐฐา อยูเสนาสน เรวดี จรุงรัตนาพงศ และ ผการัตน เพ็งสวัสดิ์ 

 เสนอตอ  สํ านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม . กระทรวง

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: 2543 

https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=384838
https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=384838
https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=384838
https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=384838
https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=384838
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“แผนแมบทการจรจร ป พ.ศ. 2545 - 2549” โดย ดร.นิมิตชัย สนิทพันธุ ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ ดร.ณรงค 

 ปอมหลักทอง ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ เรวดี จรุงรัตนาพงศ เสนอตอ สํานักงานนโยบาย

 และแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ: 2544 

 “รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2544” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ดร.อัจฉรี ศัสตรศาสตร 

 ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา ทิพวัลย แกวมีศรี สมบั ติ แซแฮ พิศสม มีถม ปริญญารัตน  

 เลี้ยงเจริญ ผการัตน เพ็งสวัสดิ์  พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ และเรวดี จรุงรัตนาพงศ เสนอตอ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : 2545 

“รายงานการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการใชประโยชนโครงการพัฒนาแหลงน้ํ าขนาดเล็ก.”  

 โดย ดร.อัจฉรี ศัสตรศาสตร ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา พรเพ็ญ  

 วิจักษณประเสริฐ ทิพวัลย แกวมีศรี สมบัติ แซแฮ เรวดี จรุงรัตนาพงศ พิศสม มีถม ผการัตน  

 เพ็งสวัสดิ์ ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ. เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

 แหงชาติ กรุงเทพฯ: 2545 

“การจัดทําแผนแมบททางดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการฟนฟูท่ีทําเหมืองเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร

 ธรณีในเขตเศรษฐกิจแรตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี” โดย ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. จักรพันธ 

 สุทธิรัตน, ยุวดี คาดการณไกล พญ. ฉันทนา ผดุงทศ ดร. สมชาย หาญหิรัญ ดร.อุดมศักด์ิ ศีลประชาวงศ 

 ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ ทิพวัลย แกวมีศรี ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ. พิศสม มีถม และ เรวดี  

 จรุงรัตนาพงศ เสนอตอ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 

 2546 (Download) 

“ยุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO 

 รอบใหมท่ีกรุงโดฮา: สิ่งแวดลอม” โดย ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร เรวดี จรุงรัตนาพงศ และปนัดดา 

 กัลปพฤกษ เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 2547  

 (Download) 

“รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547” โดย ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ 

 อยุธยา ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ พิศสม มีถม เรวดี จรุงรัตนาพงศ และ วินัย สืบแสงเสนอตอ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ: 2547   

 “โครงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดย ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ 

 อยุธยา ดร.วราภรณ ปญญาดี ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร ทิพวัลย แกวมีศรี เรวดี จรุงรัตนาพงศ 

 ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ พิศสม มีถม วินัย สืบแสง และธัญวรรณ เหมพนม เสนอตอ มูลนิธิ

 สาธารณสุขแหงชาติ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ:  

 2549 

https://tdri.or.th/2013/05/n74/
https://tdri.or.th/2012/11/wto-environment/
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“Prioritizing Environmental Problems with Environmental Costs”, by Dr. Adis Israngkura,  

 Dr. Acharee Steinmueller, and Rawadee Jarungrattanapong, National Health 

 Foundation and Thailand Development Research Institute, Bangkok: 2006. 

“Adaptation strategies for coastal erosion: A case study of the communities in Bang Khun 

 Thian, Bangkok”, by Rawadee Jarungrattanapong and Areeya Manasboonphempool. 

 Economy and Enviornment Program for Southeast Asia, Singapore: 2007. 

“โครงการจัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ” โดย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด  

 ดร.เบญวรรณ ฤกษเกษม ดร.กอบกุล รายะนาคร ยุวดี คาดการณไกล กฤติยาพร วงษา พรเพ็ญ 

 วิจักษณประเสริฐ และ เรวดี จรุงรัตนาพงศ เสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ: 2552 

“องคความรูด าน เศรษฐศาสตรทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง” โดย ดร.อรพรรณ  ณ  บางช าง  

 ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร เรวดี จรุงรัตนาพงศ และกัญญา สุทัศน เสนอตอ สํานักอนุรักษทรัพยากร

 ทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ: 2554 (Download) 

“Adaptive Capacity of Households and Institutions in Dealing with Floods in Chiang Mai, 

 Thailand”, by by Rawadee Jarungrattanapong and Areeya Manasboonphempool, 

 Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore: 2011. 

“Determinants of household decisions on adaptation to extreme climate events in 

 Southeast Asia”, by Hermi D. Francisco, C.D. Predo, Areeya Manasboonphempool,  

 P. Tran, Rawadee Jarungrattanapong, B.D. The, L. Pealba, N.P. Tuyen, T.H. Tuan,  

 D. Elazegui, Y. Shen, and Z. Zhu. Economy and Environment Program for Southeast 

 Asia, Laguna, Philippines: 2011. 

“Altruism, Trust and Cooperation: Other-regarding Behavior and Cooperative activities in 

 Thailand”, by Rawadee Jarungrattanapong and Suparee Boonmanunt, Economy and 

 Environment Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines: 2014. 

“กลไกการสงเสริมความยั่ งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน” โดย ดร. เรวดี  จรุงรัตนาพงศ  และ  

 ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย เสนอตอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัย

 เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย: 2559. 

“Payment for Ecosystem Services for Thailand and Lao PDR” by Rawadee jarungrattanapong, 

 Phumsith Mahasuweerachai and Orapan Nabangchang. EEPSEA SRG Report No. 2016-

 SRG3. Economy and Environment Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines: 

 2016. (Download) 

https://www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/UploadedFile/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%25
https://www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/UploadedFile/2016-SRG3Rawadee_OnlineEditionFinal.pdf
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“Economics, Institutions, and Legal Aspect of Land Degradation Problem in Southeast Asia: 

Gap analysis towards a Land Degradation Neutral World.”by Orapan  Nabangchang, 

Pitayakon Limthong, Eathipol Srisawaluck, Wisit Ngamsom, Rawadee 

Jarungrattanapong, and Piyaluk Buddhawongsa, Final report. Economy and 

Environment Program for Southeast Asia: 2017. 

กลไกสงเสริมความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนทองถ่ิน: ความรวมมืออยางมีเง่ือนไข การ

ใหรางวัลและการลงโทษ โดย ดร. เรวดี จรุงรัตนาพงศ โดยไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (กําลังดําเนินการ) 

 

วารสารระดับชาติ 

Jarungrattanapong, R. and A. Manasboonphempool. 2008. Adaptation Strategies for Coastal 
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