บรรณานุกรม
การทองเทีย่ วและกีฬา, กระทรวง. กลุม พัฒนามาตรฐานบริการทองเทีย่ ว สํานักงานพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว. มาตราฐานการทองเทีย่ วไทย “มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเทีย่ ว”.
กรุงเทพมหานคร: การทองเที่ยวและกีฬา, 2549.
______________. กลุมพัฒนามาตรฐานบริการทองเทีย่ ว สํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ ว.
มาตราฐานการทองเที่ยวไทย “มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเทีย่ ว”.
กรุงเทพมหานคร: การทองเที่ยวและกีฬา, 2549.
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย. นโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ.
กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2538.
______________. การพัฒนาการทองเทีย่ วไทยในทิศทางที่ยงั่ ยืน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2539.
______________. “การพัฒนาการทองเทีย่ วทางดานกายภาพ.” รายงานสรุปคูมือการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางดานกายภาพการพัฒนาการทองเที่ยวไทยในทิศทางทีย่ ั่งยืน.
กรุงเทพมหานคร, มปป. (อัดสําเนา)
______________. “รายงานสรุปนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ.” เอกสารประกอบการวาง
แผนการ. กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540. (อัดสําเนา)
______________. กองวางแผนโครงการ. สรุปคูมือการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วทางดานกายภาพ.
กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2540.
______________. กองอนุรกั ษ. แผนปฏิบตั ิการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: อัลซา, 2544.
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เกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร. คูมือพัฒนาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใน
แหลงทองเที่ยวการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ. กรุงเทพมหานคร: มปพ, 2541.
______________. คูมือการจําแนกเขตการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพครัง้ ที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น, 2547.
______________. “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับชุมชน.” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร – ธรรมศาสตร – มหิดล – กองทัพเรือ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
6 – 7 มกราคม 2548. (อัดสําเนา)
เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง. "แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และยั่งยืน: โรงแรมตากอากาศ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
คอร แพลนนิง่ แอนด ดีเวลลอปเมนนท, บมจ. รายงานฉบับสมบูรณ แผนปฏิบัติการกิจกรรมการ
ทองเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2546.
จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร:
โอเดียนสโตร, 2545.
จุฬาลงกรณ, มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร. คูมือการจัดการธรรมชาติประเภทภูเขา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
จุฬาลงกรณ, มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภูมิสภาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร. คูมือพัฒนา
ภูมิทัศนเมืองเพื่อการทองเทีย่ ว. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2531.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. การทองเทีย่ วอยางยั่งยืนในการจัดการนันทนาการและการทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ หนวยที่ 1 – 7. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.

206
______________. มนุษยกบั สิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2546.
ณัฐกานต ชาญเวช. “แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพืน้ ที่ชมุ ชนประมงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการทองเทีย่ วเชิงนิเวศยัง่ ยืน.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2549.
ดรรชนี เอมพันธุ และ สุรเชษฎ เชษฐมาศ. อุทยานแหงชาติกับการอนุรักษ. กรุงเทพมหานคร:
มปพ., 2539.
ดรรชนี เอมพันธุ. รายงานการทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในผืนปา
ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2544.
______________. “การจัดการการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ.” เอกสารประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรหลักการจัดการอุทยานแหงชาติสําหรับหัวหนาอุทยานแหงชาติ, 26 สิงหาคม
2546. (อัดสําเนา)
เดชา บุญค้ํา. การใชภูมิสถาปตยกรรมกับการวางแผนพืน้ ที่ในอุทยานแหงชาติในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2540.
______________. “การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติโดยใชหลักภูมิ
สถาปตยกรรม.” รายงานการสัมมนาการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติสาํ หรับผูบริหาร
ระดับสูง อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2547. (อัดสําเนา)
ธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย. “โครงการจัดทําผังแมบทพัฒนาเมืองอุมผางเพื่อรองรับการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน.” รายงานการวิจัย ภาควิชาการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. (อัดสําเนา)
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นิศา ชัชกุล. การจัดการการทองเที่ยวผจญภัย. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2547.
นิษฐา ภูษาชีวะ. “แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมและพัฒนาพื้นที่บริการนักทองเทีย่ วใน
อุทยานแหงชาติทางบกอยางยัง่ ยืน กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
เนาวรัตน พลายนอย. “รายงานการวิจัยพฤติกรรมการทองเทีย่ วในประเทศของนักทองเทีย่ วชาวไทย.”
จุลสารการทองเทีย่ ว (ตุลาคม - ธันวาคม 2533): 4 – 15.
บัณฑิต จุลาสัย. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน. กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด ดีไซน,
2548.
______________. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด ดีไซน, 2548.
ปาไม, กรม. และสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. รายงานประเมินสถานภาพอุทยาน
แหงชาติพื้นทีอ่ นุรักษสัตวปาและพื้นที่คุมครองอื่น ๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:
มปพ., 2530.
ปาไม, กรม. กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัด
หมูบานปาไม 18 – 23 สิงหาคม 2536. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฝายแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศและดาวเทียม, 2538.
พันทิพา โฉมประดิษฐ. “ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530.

208
ยุวดี นิรันดรตระกูล. รายงานฉบับสมบูรณ การจัดทําแผนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ.
2548 - 2549. กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2547.
รังสิต, มหาวิทยาลัย. คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ. รายงานฉบับสมบูรณการ
ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตั ิการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ.2548-2549.
กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2547.
รําไพพรรณ แกวสุริยะ. “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable Tourism).” เอกสารประกอบการบรรยาย กองอนุรักษ กรุงเทพมหานคร,
2543. (อัดสําเนา)
______________. “ทองเที่ยวแบบยั่งยืน (ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) ทองเทีย่ วเชิงนิเวศ.” อนุสาร อสท
4 (พฤศจิกายน 2544): 21 - 26
______________. “นโยบายดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ.” เอกสารประกอบการสอน นิสิต
ปริญญาโทภาคพิเศษ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544. (อัดสําเนา)
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สํานัก. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. เรือนไทย. พิมพครั้งที่1.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฉลองรัตน จํากัด, 2536.
วรรณพร วณิชชากร และคณะ. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540.
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สถาบัน. “โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 - 2549).” รายงานฉบับสมบูรณ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ประจําเดือนกันยายน 2544. (อัดสําเนา)
วิวัฒนชัย บุณยภักดิ์. “ศักยภาพสําคัญอยางไรตอแหลงทองเที่ยว.” จุลสารการทองเที่ยว.
(เมษายน – มิถุนายน 2531): 32 – 42.
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วิจัยปาไม, ศูนย. โครงการการศึกษาการทองเทีย่ วเพื่อรักษาระบบนิเวศ: กรณีภาคใต.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538.
ศรันย ใจสอาด. “คูมือการประเมินผลการจัดการอุทยานแหงชาติดานบริการและทองเทีย่ ว.”
รายงานการวิจัย อุทยานแหงชาติทับลาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
จังหวัดนครราชสีมา, 2546. (อัดสําเนา)
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย. “โครงการรักษาเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว.” รายงานสรุปภาพรวมการทองเที่ยวประเทศไทยและ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, มปป. (อัดสําเนา)
ศิริวรรณ วัชรพงศ. “ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิน่ เกีย่ วกับการ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศในเขตหามลาสัตวปาถ้าํ ผาทาพล อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546.
______________. คูมือพัฒนาการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541.
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, สถาบัน. การศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับการพัฒนาการทองเที่ยวของเกาะพีพ.ี กรุงเทพมหานคร: มปพ., 2535.
______________. การดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพมหานคร:
มปพ., 2540.
สรรเสริญ เนาวสัยศรี. “การออกแบบวางผังบริเวณสถานทีท่ องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขาจอมเพิง
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545.
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