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บรรณานุกรม 

 

กลุ่มประชาคมต าบลบา้นกลาง และคณะ  แผนงานโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวตัิศาสตร์
เวยีงท่า  กาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่   เอกสารเยบ็
เล่มเสนอต่อนายกรัฐมนตร ทกัษิณ  ชินวตัร  2548 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  นโยบายและแนวทางการพฒันาท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์  กรุงเทพฯ : 
ส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2540  

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ์ พฒันา และบริหารจัด
การเมืองเก่า  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2554. 

เกศรา  ใจจนัทร์ และคณะ   แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน 
ต าบลเวยีงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ระยะที ่1  รายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั ส านกังานภาค : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่  ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ
เชียงใหม่ 700 ปี  เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง 2538 

จนัทนา  กณัทา  การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์เวยีงท่ากาน  ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

ทมเกตุ วงศา และคณะ  กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชุมชน เพือ่จัดตั้งพพิธิภัณฑ์ 
พืน้บ้านวดัพุทธมงคล อ าเภอ กนัทรชัย จังหวดัมหาสารคาม  รายงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 2551 

ทิศนา  แขมมณี ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดีอย่างไร  กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพ ์บพิธ 2544 
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นิคม  มูสิกะคามะ  ระบบการบริหารและจัดการวฒันธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ :            
โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล  2539 

ป่ินรัชฎ ์ กาญจนษัฐิติ  การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2552 

แผน่พบัน าชมโบราณสถานเวยีงท่ากาน  ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 

ไพรัช สิทธิกรกุล  การศึกษาลกัษณะเด่นทางศิลปกรรมฯ: การศึกษาเฉพาะเร่ือง  คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2549 

มณี พยอมยงค ์และนรินทร์ชยั พฒันพงศา.  วถิีชีวติและค่านิยมของชาวลานนาไทย. คณะศึกษาศาสตร์
และเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547.  

มนญัญา นวลศรี   แนวทางในการจัดการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ   วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 2552 

มนสั  สุวรรณ   นิเวศวิทยาของมนุษย์  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 2539 

มะลิ โคกสันเทียะ   ข้อสังเกตเกีย่วกบัปัญหาในการอนุรักษ์โบราณสถานของกองโบราณคดี  เอกสาร
ประกอบการสัมมนา การอนุรักษโ์บราณสถานในฐานะเป็นหลกัฐานทาง
วชิาการ 6-7 สิงหาคม 2530 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วงศส์ักก ์ณ เชียงใหม่ (บรรณาธิการ)  เจ้าหลวงเชียงใหม่   กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิช
ช่ิง จ  ากดั (มหาชน) 2549 

ศิริวรรณ  ทาปัญญา   ปัจจัยทีม่ีผลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งโบราณสถาน : กรณศึีกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผู้มีถิ่นพ านักใกล้แหล่งโบราณสถาน อ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม  บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล  2539 
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ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร  บันทกึทบทวนบทเรียนจากการวจัิย และพฒันาพพิธิภัณฑ์  กรุงเทพฯ :   
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สามลดา 2551 

  .  พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย   กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินทร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 2540 

   .  พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย  เอกสารสัมมนาทางวชิาการศูนยม์านุษยวทิยา
สิรินธร  2551 

สนอง  โลหิตวเิศษ และคณะ   “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ
ยดืหยุน่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับผูใ้หญ่วยัท างาน”   ครุศาสตร์
สาร ปีที ่6 ฉบับที ่2, 2555 

อาชญัญา  รัตนอุบล  และคณะ   การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ :  สวนสาธารณะ 

สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  การจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรม พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภา     
การพิมพ ์2550 

   .  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์   กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั 2549 

สุมาลี สังขค์ลี และคณะ  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ : พพิธิภัณฑ์  รายงานการ
วจิยั   กรุงเทพฯ : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 

อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว และวยัอาจ, เดวดิ เค.  ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่: สุริวงศบุ์ค๊เซนเตอร์
2543 

เอกสารประเมินแหล่งท่องเท่ียวเวยีงท่ากาน, ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2551 

 

 

 


