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บรรณานุกรม 

 

[1] กรมศิลปากร ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่ง
โบราณคดี บริษทั หิรัญพฒัน์ จ  ากดั 2532 

[2] กาญจนา แกว้เทพ การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน สภาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เพื่อการพฒันา 2538 

[3] การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บทความพิเศษ “Ecotourism ; ปรัชญาองค์ประกอบและ
แนวคิด” จดหมายข่าวการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์2541 หนา้ 8 – 10 

[4] เกรียงไกร เกิดศิริ ชุมชนกับภูมิทัศน์วฒันธรรม อุษาคเนย ์2551 

[5] โกวทิย ์พวงงาม การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรม
ศาตร์ 2551 

[6] ไขแสง ศุขะวฒันะและวิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วฒันธรรม เจริญวทิยก์ารพิมพ ์2552 

[7] คณะกรรมการตลาดเกา้ห้อง โครงการชุบชีวิตวันวานตลาดโบราณผู้คนเก้าห้องสู่การ
เป็นตลาด สี เขียวเพ่ือสุขภาพ  รายงานฉบบัสมบูรณ์ผูป้ระกอบการตลาดเก้าห้องและ
สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 2555 

[8] ครรชิต พุทธโสภา คู่มือการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์  ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2544 

[9] จตุพร องัศุเวช เข้านอกออกในเรือนไท-ลาวการปรับตัวของการใช้ท่ีว่างภายในเรือนพืน้
ถ่ิน ไท - ลาว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2552 

[10] จกัรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว เอกสารการวิจยัสาขาศิลปวฒันธรรมวิจยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ 2555 

[11] เจริญ สวสัดี พ่อฮงผู้ใจบุญ สุพรรณบุรี เอกสารท่ีระลึกงานฌาปนกิจศพเถา้แก่บุญรอด
และอุบาสิกาส้มจีน เหลียงพาณิช 2508 
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[12] จ านง อติวฒันสิทธ์ และคณะ สังคมวิทยา ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2545 

[13] ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์ ชุมชนและการพัฒนาชุมชน  เอกสารประกอบการเรียนวิชา 
006103 Home and Community สาขาวิชาบา้นและชุมชน ภาควิชามนุษยส์ัมพนัธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2547 

[14] ณวิทย์ อ่องแสวงชัย โครงการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาดริมน ้า 
กรณี ศึกษาตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุ รี  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2554 

[15] ณวิทย ์อ่องแสวงชยั อา้งถึง การกระท าผิดของชาวต่างชาติท่ีด าเนินธุรกิจในเมืองพัทยา 
2548 

[16] ณวทิย ์อ่องแสวงชยั อา้งถึง ระเบียบการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศจีน 1999 

[17] ณวทิย ์อ่องแสวงชยั อา้งถึง  House From and Culture 1969 

[18] ณวทิย ์อ่องแสวงชยั อา้งถึง The Image of the City 1960 

[19] ณวทิย ์อ่องแสวงชยั อา้งถึง The Venice Charter กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
และบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง 1964 

[20] ทม เกตุวงศา และคณะ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดพุทธมงคล อภัทรชัย จมหาสารคาม รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2551 

[21] ทรงศกัด์ิ ปัญญา โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถ่ิน อย่างยั่งยืนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  เอกสารผลงานการวิจยั
เครือข่ายวจิยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั(สกว) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2552 

[22] บณัฑิต จุลาสัย การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม โรง
พิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541 

[23] บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั้งยืน  ศูนย์วิชาการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 2548  
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[24] ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม  หลักทฤษฎีและ
มาตรการ  2545 

[25] พนัทิพา มาลา และล ายอง ปลัง่กลาง แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว : กรณีศึกษาชุมชนอ าเภอบ้านแพรก จังหวดัพระนครศรีอยธุยา เอกสารผลงาน
การวจิยั สถาบนัอยธุยาศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 2553 

[26] พิชัย สดภิบาล การอนุรักษ์ตลาดโบราณโครงการพัฒนาตลาดโบราณบางพลีในเชิง
อนุรักษ์  บทความทางวิชาการสาขาวิชาครุศาสตร์ สถาปัตกรรมและการออกแบบ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั 2553 

[27] ภูเกริก บวัสอน การฟ้ืนฟูตลาดเก่าในเมืองไทย เอกสารการวิจยัมหาวิทยาลยัศิลปากร 
2554 

[28] มนัชญา วาจก์วิศุทธ์ิ เสวนาสัญจรชุมชนตลาดริมน า้ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อิโคโมสไทย  
2548 

[29] วชัราภรณ์ เครือพนัธ์ แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟู ย่านการค้าเก่าชุมชนบ้านสิงห์ท่าจังหวัด
ยโสธร เอกสารผลงานการวิจยัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  2552 

[30] วาลิกา แสนค า การพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมบ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม่ การคน้ควา้อิสระศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาการจดัการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2545 

[31] วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวฒันธรรม เจริญวทิยก์ารพิมพ ์

2552 

[32] วิศรุต อินแหยม ถวิลหาอดีต 7 ตลาดเก่า เมืองสุพรรณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

(ททท) : ส านกังานสุพรรณบุรี 2555 

[33] ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร เอกสารสัมมนาทางวิชาการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 2543  

[34] สัมภาษณ์ ชาลิสา ดวงจนัทร์ ชาวบา้นชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 
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[35] สัมภาษณ์ มนญัญา อุตรศาสตร์ เลขานุการโครงการชุบชีวติวนัวานตลาดโบราณเกา้ห้อง

สู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 

[36] สัมภาษณ์ มะลิวรรณ จินพาเพียร ชาวบา้นชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง วนัท่ี 6 มิถุนายน 

2556 

[37] สัมภาษณ์ นิเทศ ยงคไ์พบูลย ์ชาวบา้นชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[38] สัมภาษณ์ ประภาพร พฒันสมบติัสกุล ประธานโครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณเกา้

หอ้งสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[39] สัมภาษณ์ ปริญญา ปล้ืมใจ ชาวบา้นชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[40] สัมภาษณ์ ศิริวรรณ  ตนัเจริญ ชาวบ้านชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง วนัท่ี 6 มิถุนายน 

2556 

[41] สัมภาษณ์ ศิริวรรณ ตนัศกัดา ประธานคณะกรรมการตลาดเก้าห้อง วนัท่ี 6 มิถุนายน 

2556 

[42] สัมภาษณ์ ศุภชยั นรานนทกิ์ตติกุล เจา้ของตลาดกลาง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[43] สัมภาษณ์ สุคนธ์ ยามะรัต เจา้ของตลาดบน วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[44] สัมภาษณ์ สุชาติ วจีทองรัตนา ชาวบ้านชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง วนัท่ี6 มิถุนายน 

2556 

[45] สัมภาษณ์ สุภชยั  จีรนนท ์ชาวบา้นชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง วนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 

[46] สัมภาษณ์ สุรินทร์ จ  าเริญศรี คณะกรรมการตลาดเกา้หอ้ง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

[47] สัมภาษณ์ อุดม ทูไ้พเราะ เจา้ของตลาดล่าง วนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 

[48] สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ และคณะ กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั 2549 

[49] สิทธิพร ภิรมยร่ื์น การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม:แนวคิด 

หลักการและผลการปฏิบัติ ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร 2547 
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[50] สิทธิพร ภิรมยร่ื์น และคณะ รายงานการศึกษาโครงการศึกษาลุ่มน า้ท่าจีนการศึกษาเพ่ือ

วางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุ รีและจังหวัดชัยนาท  ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร 2554 

[51] สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มแม่น า้ท่าจีน ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร 2532 

[52] สุภาภรณ์ ตนัศลารักษ์ ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินลุ่มแม่น า้ท่าจีน:จากการบอกเล่ากรณีบ้าน

เก้าห้องท่ีสุพรรณบุรี ศิลปวฒันธรรม ปี6 ฉบบัท่ี 11 2528 

[53] สุมาลี สังขศ์รีและคณะ การจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์เพ่ือศึกษาสภาพ

และปัญหาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑ์  รายงาน

การวิจยัฉบบัสมบูรณ์ส านักมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ส านักเลขาธิการ

สภาการศึกษากระทรวงศึกาธิการ  2548 

[54] ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  บทความทาง

วชิาการ ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 2553 

[55] ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าปาง โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม

และ ชุมชนในการ บริหารจัดการวัฒนธรรมกรณีศึกษากลุ่ มก๋องปู่จา บ้านวังหม้อ ตต้น

ธงชัย อเมือง จล าปาง เอกสารการวิจยัส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวฒันธรรม 2551 

[56] เหมือนพิมพ ์สุวรรณกาศ ประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน มูลนิธิเล็ก ประไพ วิริยะพนัธ์ 

2552 

[57] อนุรักษ์ ปัญญานุว ัฒน์และคณะ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีสูงอย่างยั่งยืน  รายงานฉบับสมบูรณ์คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2552 
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