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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะสาเร็ จลงไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเมตตาและความอนุ เคราะห์จาก
อาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย ข้าพเจ้าใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุ รพล ดาริ ห์กุล
ครู ผูส้ อนที่ ได้ให้ค วามรู้ คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทุ ก
ขั้นตอน เพื่อให้การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สมบูรณ์ที่สุด และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุ
รัตย์ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ที่ให้หลักคิดในการทางาน ให้คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ข้าพเจ้าใคร่ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ โอกาส นี้
ข้าพเจ้าใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง ที่ปรึ กษาร่ วมที่ให้
คาแนะนาในการค้นคว้าข้อมูล ความรู ้ ในด้านต่าง ๆ ช่ วยชี้ แนะแนวทางในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรม
ตลอดจนเสริ มแรงให้มีความมานะพยายาม เอาใจใส่ ดูแลอยู่ตลอดเรื่ อยมา และกลุ่มนักศึกษาจากคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ ได้ให้การช่ วยเหลื อในกระบวนการส ารวจวิเคราะห์
พื้นที่ และขอขอบคุณนางสาวตวิษา วัฒนเจริ ญพงศ์ ที่ให้การช่วยเหลือทาแบบจาลอง 3 มิติ
ขอขอบพระคุ ณ นางสาวกรองทอง ชุ ติม า นายอนัน ต์ชัย นิ ม มานเหมิ น ท์ นางสาววรนุ ช
เลาหวัฒ น์ และทายาทของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรทุ ก ท่ าน ที่ ได้อนุ ญ าตให้ข้าพเจ้าได้มี โอกาสเข้าไป
สารวจพื้นที่รวมถึงให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละพิพิธภัณฑ์และหน่ วยงานต่าง ๆ ในการ
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างดีเยีย่ ม
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุ ณ นายจุมพล ชุ ติมา บิ ดา และนายสรณคมณ์ ชุ ติมา พี่ชาย สาหรั บ
ความรักและความเอาใจใส่ ที่มีแก่ตวั ข้าพเจ้าเสมอมา ให้การสนับสนุน และคอยช่วยเหลือข้าพเจ้าเสมอ
มา และเป็ นกาลังใจให้ขา้ พเจ้าสามารถทาการงานได้สาเร็ จ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่ งไม่อาจนามากล่าว
ได้ท้ งั หมด สุ ดท้ายนี้ คุ ณ งามความดี ใดที่ จะเกิ ดขึ้ น จากวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ ผูม้ ี
พระคุณทุกท่าน ส่ วนความผิดพลาดใดที่เกิดขึ้นกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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