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บรรณานุกรม 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2541). โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการทองเที่ยว

ในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสภาตําบล (สต.) กรุงเทพฯ : 
แปลนโมทีฟ 

_______. (2542). การดําเนนิการเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพคร้ังที่ 2 
กรุงเทพฯ : แปลนโมทีฟ 

_______. กองวางแผนโครงการ. (2543). คือถ่ินฐาน คือบานเรา อบต. กับการทองเทีย่วอยางยั่งยืน. 
กรุงเทพฯ : แปลนโมทิฟ. 

_______. (2544). แผนการทองเที่ยว ป 2545 . กองอนุรักษ การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
กรุงเทพฯ : แปลนโมทิฟ. 

_______. [ออนไลน]. (2544). รายงานฉบบัยอสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏบิัติ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่9(พ.ศ.2545-2549)แหลงทีม่า:http://www.tat.or.th/masterplan/draft.html 
(25 พฤศจิกายน 2545) 

_______.(2545). เขาใจถิน่ เขาใจเที่ยว เกาะเกร็ด. กองอนุรักษ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ : แปลนโมทิฟ. 

_______.[ออนไลน]. (2545). การทองเที่ยวแหงประเทศไทย/ แผนงาน/ โครงการศึกษาเพื่อจดัทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเทีย่วแหงชาตใินชวง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) แหลงที่มา: http://www.tat.or.th  (11 เมษายน 
2545) 

กุลวิจิตรา  ภังคานนท. (2537). ปจจยัที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ : ศึกษากรณีกลุมอาชีพ
จังหวดัสุรินทร. กองวิจยัและประเมนิผลกรมพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ:กระทรวงมหาดไทย  

คณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานวันอนุรักษมรดกไทย. (2541-2544). แผนแมบทวัน
อนุรักษมรดกไทย. ม.ป.ท. 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขตเมืองปากเกร็ด. (2543). เกาะเกร็ดเมืองนาอยู. ม.ป.ท.  
คัธลียา พรเพชรสุข. (2544).การวิเคราะหเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตั้งถิน่ฐานของมนุษย : 

กรณีศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จ. นนทบรีุ. วิทยานพินธสังคมศาสตรมหาบัณฑติ 
(เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร.  
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โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั. 
[ออนไลน]. (2542).แหลงที่มา:http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK16/chater 
3/t16-3-11.htm#sect3   (20 ธันวาคม 2545.) 

งามพิศ สัตยสงวน. 2535. การวิจัยทางมนุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพมิพ. 
จามะรี เชียงทอง. 2541. รายงานการวจิัย การทองเที่ยวและผลกระทบตอคนเลี้ยงชางในจังหวดั

สุรินทร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. 
จํานง อดวิัฒนสิทธิ์. (2540). สังคมวิทยา. พิมพคร้ังที่8 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
จิราภรณ ศรีจนัทร. (2541). ความคิดเหน็ของประชาชนในทองถิ่นตอการสงเสริมการทองเที่ยวบน

เกาะเกร็ด ตําบลเกาะเกรด็ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ. (ส่ิงแวดลอม) กรุงเทพฯ:  
  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 
เฉลิมพร ชูศรี. (2543). การมีสวนรวมของชาวประมงพืน้บานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

กรณีศึกษา : อาวปตตานี จังหวัดปตตาน.ี วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.ถายเอกสาร. 

ชนิศา  ครูจิรานุวัฒน. (2546). เจตคติของผูประกอบการดานที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.(วิทยาการจัดการ
อุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  

 ถายเอกสาร. 
ญาณี  จิตตกูลสัมพันธ. (2544). ผลกระทบของธุรกิจการทองเที่ยวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ    

สังคม และวัฒนธรรม. วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต. (ไทยศึกษา). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถายเอกสาร. 

ณัฐพร แสงประดับ. 2527. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมที่เปนผลมาจากการ
พัฒนาการทองเที่ยว : หมูบานบอสราง อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชยีงใหม. วิทยานิพนธ
ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต. (ส่ิงแวดลอม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.  

 ถายเอกสาร. 
เดชา บุญคุม.[ออนไลน]. (2540).การอนุรักษกับการพัฒนา.แหลงที่มา:http://www.kmtl.ac.th 

/dotlineplane/lforum/restor.html  (20 ธันวาคม 2545) 
ทาเรือวัดปรมยัยิกาวาส. (ม.ป.ป.). ลงเรือเที่ยวเกาะเกร็ด. (แผนพับ). ม.ป.ท. 
ทิวัฒน รัตนเกตุ. (2542). การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของชุมชนในการสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประเภทอางเก็บน้ํา กรณีศึกษา อางเก็บน้ําคลอง 
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 ระโอก จังหวดัระยอง. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการวางแผน
ส่ิงแวดลอมเพือ่พัฒนาชนบท). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

  ถายเอกสาร.  
นันทพล กาญจนวัฒน.[ออนไลน]. (2544). แนวคดิการพฒันาอยางยัง่ยนื ในกฎหมายสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ : ศึกษากรณีตัวอยาง อนสัุญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 
1992 นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. http://www.anamai.moph.go.th/ 
factsheet/academic/231/23105.html  (6 กรกฎาคม 2545.) 

นิวัติ เรืองพาณิช.(2533). การอนุรักษทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ. 
เนติ โชติชวงนิธิ.(2542, 28 เมษายน) “กวานอามาน ชื่อบานนามนี้สําคญัไฉน.” สยามรัฐ 12 (136) : 

5-6 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.(2542, 13 มิถุนายน). “แบบจําลองความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน

ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว.” จุลสารการทองเที่ยว. 15 (220) : 33-36. 
ผจงจิตต อธิคมนันทะ. (2543). การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูจัดการออนไลน. [ออนไลน]. (2548). เทีย่วเกาะเกร็ด ชม ชิม ชอบ ของดีมรดกนนท.  

http://202.57.155.216/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000137446. (22 ธันวาคม 
2548) 

พระครูวิมลธรรมาภรณ. เจาอาวาสวัดปรมยัยิกาวาส. นิวฒัน  อมาตยกลุ ผูสัมภาษณ, 
    วัดปรมัยยิกาวาส. 22 พฤศจกิายน 2548. 
ไพโรจน บุญผูก. (2541). เกาะเกร็ดกับงานบาน-งานบุญของชาวรามัญริมเจาพระยา. กรุงเทพฯ:  
 เมืองโบราณ.  
มณฑล จันทรแจมใส. (2541). การศึกษาทศันคติของชุมชนทองถิ่นเพือ่การพัฒนาการทองเที่ยว 

กรณีศึกษา : เกาะมุก จังหวดัตรัง. วิทยานพินธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
 (การวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดลอม) กรุงเทพฯ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง. ถายเอกสาร. 
มุทิตา ปนสุนทร. (2542). การวางแผนเสนทางจักรยานที่เหมาะสมเพือ่การทองเที่ยวในเขตกรุง

รัตนโกสินทร. วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

รสิกา อังกูร. (2542, 13 เมษายน). การทองเที่ยว : อนุรักษหรือทําลายศิลปวัฒนธรรมไทย. วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช. 12 (3) :118-126 
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ฤโสพา. (นามแฝง)(2540 , มกราคม). “เที่ยวเกาะเกรด็...เกาะใหญใกลกรุง.” อสท. 37( 7 ) : 58-72 
วนิดา วิชัยประเสริฐกุล. 2541. ผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยวทีม่ีตอส่ิงแวดลอมเมืองพัทยา. 

วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑติ. (การวางแผนภาคและเมือง) กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

วรรณา วงษวานิช. (2539). ภมูิศาสตรการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วินัย ภูมิพิทกัษกุล. (2540). แนวทางการพฒันาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี. วิทยานิพนธสังคม
ศาสตรมหาบัณฑิต. (การวางแผนภาคและเมือง). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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ศุภราภรณ  ธรรมชาติ. (2541). การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง กรณีศกึษา อําเภอละงู จังหวดัสตูล. วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑติ 
(ส่ิงแวดลอม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหดิล. ถายเอกสาร.   

ศุภวรรณ  โพธ์ินาค. (2545). ผลกระทบของการทองเที่ยวตอวิถีชีวิตของชุมชนเกาะลาน เมืองพัทยา 
จังหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาชนบท). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร.  

ศูนยวัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี. (2535). มอญเกาะเกร็ด. นนทบุรี :หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวดันนทบุรี. 

_______. (2542). เกาะเกร็ด แหลงศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมที่ควรอนุรักษ. นนทบุรี :หนวยอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมศลิปกรรมทองถ่ินจังหวดันนทบุรี. 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ. (2546).  ขอมูลประชากรเกาะเกร็ด. สถานีอนามัยตําบลเกาะเกรด็. ม.
ป.ท.. 

สถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด. (2546). สรุปป 45 สถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด. (11 พฤศจิกายน 
2545).(แผนดสิเก็ตต). 

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. (2540). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศไทย. ม.ป.ท. 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. (2540). การดําเนินการเพื่อกําหนด
นโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ. ม.ป.ท. 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. (2540). รางนโยบายการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ. ม.ป.ท.  
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สภารางรัฐธรรมนูญ. (2540). ประชาชนไดอะไรจาก(ราง)รัฐธรรมนูญใหม. ม.ป.ท. 
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