
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 157 

บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมคณุภาพสิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม. (2553).           
การพัฒนาเมือง อย่างยงัยืนตามแผนปฏบิัติการ 21 ระดับท้องถิ น. สืบค้นเมื�อ          
2 มิถนุายน 2553, จาก http://doc.deqp.go.th/upload/news 

กฤษฎา ภกัดีอทุธรณ์. (2551). การท่องเที ยวเชงินิเวศบนพื %นฐานของชุมชน กรณีศึกษา

ชุมชนบ้านนา อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.,  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง, กรุงเทพฯ. 

การทอ่งเที�ยวแห่งประเทศไทย. (2545). อุตสาหกรรมการท่องเที ยว. กรุงเทพฯ: กระทรวง                
 การทอ่งเที�ยวแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                     
การทอ่งเที�ยวแห่งประเทศไทย. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที ยว. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.                        
เกรียงศกัด ิอินทนพุฒัน์K . (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมลฝอยู : 

 กรณีศึกษาตาํบลศาลาด่าน อาํเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี . การศกึษาค้นคว้า
 ด้วยตนเอง รป.ม., มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.                                                                 
กลุวรา สวุรรณมล. (2542). หลักการมัคคุเทศก์ (พิมพ์ครั Oงที� 4). ภเูก็ต: สถาบนัราชภฎัภูเก็ต.       
ชนิน แสงตา่ย. (2552). การศึกษาเพื อพัฒนาการท่องเที ยวอย่างยั งยืนโดยชุมชน                 
 มีส่วนร่วม: กรณีศึกษา หม่บ้าู นห้วยผึ %ง ตําบลห้วยผึ %ง อําเภอเมือง                    
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม,่ เชียงใหม่.                  
ชสูิทธิ ชชูาติK . (2543). อุตสาหกรรมการท่องเที ยว. เชียงใหม่: คณะมนษุย์ศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเชียงใหม.่                                                                                                                        
ดารุณี บุญธรรม. (2545). ศักภาพของชุมชนม้งในการจัดการการท่องเที ยวเชงินิเวศ 

 กรณีศึกษา บ้านนํ %าคะ ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา. กรุงเทพฯ: 
 สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.).                                     
ทวีทอง หงส์วิวฒัน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ:                                          
กกกกกก  ศกัดิโสภาการพิมพ์K .                                                                                                     
นภดล ภาคพรต. (2546). การจดัการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน. ใน เอกสารชุดอบรมทางไกล.                                     
กกกกกกกนนทบุรี: ม.ป.พ.                                                                                                                                              
นิศา ชชักลุ. (2551). อุตสาหกรรมการท่องเที ยว. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.                       



 158 

นําชยั ทนผุล. (2542). แนวคดิและวิธีการจัดการการท่องเที ยวเชงินิเวศ (พิมพ์ครั Oงที� 2).  
 เชียงใหม่: สาขาวิชาพฒันาการท่องเที�ยว คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้.       
บญุเลิศ  จิตตั Oงวฒันา. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที ยว. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์.
พงศกร ชาวเชียงตงุ. (2552). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที ยวเชงินิเวศบริเวณลาํนํ %าชี 

 จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม.
พจนา สวนศรี. (2542). การท่องเที ยวที ยั งยืนโดยชุมชน. การศกึษาค้นคว้าอิสระ ศศ.ม., 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม.่                                                                                    
พลอยศรี โปราณานนท์. (2545). เชียงใหม่กับการจัดการการท่องเที ยวอย่างยั งยืน.เชียงใหม่: 
 คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่                                                                        
พฒันา ราชวงศ์. (2537). ระบบการใช้นํ %าใต้ดินเพื อการเพาะปลกนอกเขตชลประทาน ู

 อาํเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทยั. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม.,                       
 มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก.                                                                                                                                         
พฒัน์ บญุยรัตพนัธุ์. (2527). การสร้างพลังชุมชนโครงการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ:          
กกกกกกกวฒันาพานิช.                                                                                                                        
ไพรัชต์ เดชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์       

 การพัฒนาในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ศกัดิโสภาการพิมพ์K .                                              
มณีวรรณ ผิวนิ�ม. (2546). โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที ยว  กรณีศึกษา 

ชุมชนตลาดนํ %า. กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั                                                
ภราเดช พยฆัวิเชียร. (2539). พฒันาท่องเที�ยวไทยในทิศทางที�ยั�งยืน. จุลสารการท่องเที ยว. 
 15 (4-7).                                                                                                                             
ยวุฒัน์ วฒิุเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ:                
 ไทยอนเุคราะห์ไทย.                                                                                                                
ราชบณัฑิตสถาน. (2539). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติสถาน พ.ศ.2535. กรุงเทพฯ:                                                             
 อกัษรเจริญทศัน์.                                                                                                                                                                
วรรณา วงษ์วานิช. (2546). ภมิศาสตร์การท่องเที ยวู  (พิมพ์ครั Oงที� 2). กรุงเทพฯ:   
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.                                                                                                                                                                                                       
 
 
 



 159 

วารินทร์ วรินทรเวช. (2549). การศึกรปแบบการท่องเที ยวเชิงนิเวศที เหมาะสมในเขตรักษาู

 พันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.,
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม.่                                                                                                                                                                    
วนัรักษ์ มิ�งมณีนาคนิ. (2531). การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล                 
ศรีพร สมบญุธรรม. (ม.ป.ป.). การพฒันาการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน. ใน เอกสารประกอบการ      

กกกกกกกอบรมจัดการเตรียมความพร้อมของอบต. ในการจัดการการท่องเที ยว.                       
กกกกกกกม.ป.ท.: ม.ป.พ.                                                                                                                              
ศรีศิลป์ เทศธรรม. (2549). การจดัการแหล่งท่องเที ยวตาเส้นทางเสด็จประพาส                      

 ทางชลมารคของพระพุทธเจ้าหลวงจากกรุงเทพมหานครถงึนนทบุรี. การศกึษา
 ค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม., มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, กรุงเทพฯ.                                   
สถานที�ท่องเที�ยวเชิงอนรัุกษ์ด้านการประมง. (2553). การพัฒนาการท่องเที ยวอย่างยั งยืน.
 สืบค้นเมื�อ 11 พฤษภาคม 2553, จาก http://www.fisheries.go.th/fish/
 web2/datafish.htm                                                                                                   
สรณ์สริิ รวีโรจน์วรกลุ. (2552). แนวทางการพัฒนาการท่องเที ยวอย่างยั งยืนของ                 

 จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก.                                          
เสน่ห์ จาริก. (2527). นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน                 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล                    
 ศนูย์ศกึษานโยบายสาธารณสขุ.                                                                                   
อญัญานี คําโท. (2549). ศักยภาพและแนวโน้มการท่องเที ยว จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 

 จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.                                  
อไุรวรรณ ไทรชมพ.ู (2547). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที ยวแบบยั งยนืเพื อชุมชน          

กกกกกกบางกะเจ้าในตําบลบางนํ %าผึ %ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. 
 กรุงเทพฯ: คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร.                                             
อํานาจ งามบญุรัตน์ (ผู้บรรยาย). (2543). การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ. ใน เอกสารประกอบการกก

กกกกกกสัมมนามาตรฐานการจดัการท่องเที ยวเชงินิเวศ. (หน้า 32-35). กรุงเทพฯ:                                  
กกกกกกกการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  
                                                                                                                  

                                               


