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บรรณานุกรม 

หนังสือ 

[กรมศิลปากร, 2540]  กรมศิลปากร สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินภาคเหนือ (ประเภท
เรือนอยู่อาศัย) กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร 2540  

[ไกรศรี นิมมานเหมินท,์ 2525]  ไกรศรี นิมมานเหมินท ์และคณะ ลานนาปริทัศน์ ม.ป.ท.: 
ม.ป.พ. 2525  

[คมเนตร เชษฐพฒันวนิช, 2540] คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช  ความเช่ือพื้นบ้านล้านนา: 
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านผู้ รู้ ในท้องถ่ิน 
เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2540  

[จิรา จงกล, 2532] จิรา จงกล พิพิธภัณฑสถานวิทยา กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร 2532  
[เจา้เครือแกว้ ณ เชียงใหม่, 2536] เจ้าเครือแก้ว ณ  เชียงใหม่และคณะ เศรษฐกิจนคร

เชียงใหม่จากอดีตสู่อนาคต เชียงใหม่: ไฮฟลายเออร์ 2536  
[ชยัรัตน์ อศัวางกรู, 2555] ชยัรัตน์ อศัวางกูร ล้านนาโคโลเนียล เสน่ห์...จากวันวาน 

กรุงเทพฯ: วทิอินบุค๊ส์ 2555  
[โชติ กลัยาณมิตร, 2546] โชติ กลัยาณมิตร ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย กรุงเทพฯ: 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์2546  
[ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2549] ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง เมืองเชียงใหม่ท่ียั่งยืน: 

แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ = Sustainable 
cities in Chiang Mai: a case of the Wat gate area 
เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2549  

[ทศ คณนาพร, 2551]  ทศ คณนาพร สิงห์ล้านนา กรุงเทพฯ: บุค๊เวร์ิม 2551  
[ทว ีธีระวงศเ์สรี, 2516]  ทวี ธีระวงศ์เสรี สถานภาพทางกฎหมายของชาวจีนใน

ประเทศไทย กรุงเทพฯ: โพธ์ิสามตน้การพิมพ ์2516  
[น.ณ.ปากน ้า, 2535] น.ณ.ปากน ้ า แบบแผนบ้านเรือนในสยาม เรือนไทย เรือน

ป้ันหยา เรือนมะนิลา เรือนขนมปังขิง  พิมพ์คร้ังท่ี  2 
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ ์2535  
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[นิคม มูสิกะคามะ, 2533] นิคม มูสิกะคามะ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์
สถานและแหล่งโบราณคดีกรุงเทพฯ: กรมศิลปากร 2533  

 [ปรมะ สตะเวทิน, 2541] ปรมะ สตะเวทิน การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและ
ทฤษฏี กรุงเทพฯ: ภาควิชาการประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541  

[ปราณี ศิริธร ณ พทัลุง, 2523] ปราณี ศิริธร ณ พทัลุง ผู้บุกเบิกแห่งเชียงใหม่ กรุงเทพฯ: 
เรืองศิลป์ 2523  

[ปราณี ศิริธร ณ พทัลุง, 2538] ปราณี ศิริธร ณ พทัลุง เพ็ชร์ลานนา กรุงเทพฯ: ผูจ้ดัการ 
ศูนยภ์าคเหนือ ปี พ.ศ. 2538 

[รัจรี นพเกตุ, 2540] รัจรี นพเกตุ จิตวิทยาการรับรู้ กรุงเทพฯ: ประกายพรึก 2540  
[โรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์, 2533] โรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์ อนุสรณ์ในงานครบรอบ 60 ปี 

โรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์. เชียงใหม่ : ครองช่าง 2533  
[วฒันะ จูฑะวภิาต, 2542] วฒันะ จูฑะวิภาต ศิลปะการจัดนิทรรศการ กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542 
[ศกัดา ศิริพนัธ์ุ, 2535] ศกัดา ศิริพนัธ์ุ กษัตริย์ & กล้อง: วิวัฒนาการการถ่ายภาพ

ในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2535.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา- 
การพิมพ ์2535  

[สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ, 2549] สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้: พื้นท่ีใหม่แห่งการเรียนรู้ = Discovery museum: A 
new learning space กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 2549  

[สภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ, 2536] สภาการพิพิธภณัฑ์ระหวา่งชาติ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่าง
ชาติ International Council of Museums-ICOM 2536  

[สมโชติ อ๋องสกุล, 2541] สมโชติ อ๋องสกุล การสืบค้นหลักฐานทางการศึกษาใน
ล้านนา: ศึกษ ากรณี โรงเรียน จีน  เชี ยงใหม่ : คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2541 

[สมลกัษณ์ เจริญพจน์, 2548] สมลักษณ์ เจริญพจน์  และคณะ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ: ส านัก
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 2548 

[สรัสวดี อ๋องสกุล, 2554] สรัสวดี อ๋องสกุล ประวัติศาสตร์ล้านนา  กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์ 2554 

[สังคีต จนัทนะโพธิ, 2545] สังคีต จนัทนะโพธิ บุกป่าฝ่าดง...รถไฟแผ่นดินล้านนา
ไทย กรุงเทพฯ: วนัชนะ 2545 

[สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม,์ 2547] สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญ
เมือง เร่ืองเล่าจาวกาด เชียงใหม่: แสงศิลป์ 2547  

[สุมน อมรววิฒัน์, 2544] สุมน อมรวิวฒัน์ กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและธรรมชาติ กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2544  

[แสง จนัทร์งาม, 2527] แสง จันทร์งาม และคณะ ลายคราม  เชียงใหม่: ศูนย์
หนงัสือเชียงใหม่ 2527  

[ส านกังานคณะกรรมการ    ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน  
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2551] และแนวทางการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2551 
[ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2547] ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ: ส านกั
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 2547  

[ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2547] ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเดจ็พระปิยมหาราช พระ
ผู้พระราชทานก าเนิดพิพิธภัณฑสถานเพ่ือประชา ส านัก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ าน แ ห่ งช า ติ  ก รุ ง เท พ ฯ : ส านั ก
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 2547  

[หลวงอนุสารสุนทร, 2475] หลวงอนุสารสุนทร ธรรมเทศนา เร่ืองประโยชน์ปัจจุบัน: 
บันทึกประวัติของหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮ้ี ชัวย่งเส็ง) 
กรุงเทพฯ: เจตนาผล 2475  

[อนุ เนินหาด, 2546] อนุ เนินหาด สังคมเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่: นพบุรีการ
พิมพ ์2546  
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[อนุ เนินหาด, 2550] อนุ เนินหาด ตระกูล "นักบุญ" ของเมืองเชียงใหม่ สมัย
รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2466) กรุงเทพฯ: วนิดา เพรส 2550  

[อนั นิมมานเหมินท,์ 2532] อัน  นิ มมาน เห มินท์  อนุ สรณ์ ในวาระครบหกรอบ 
ศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ 2532  

[เอนก นาวกิมูล, 2550] เอนก นาวกิมูล พ่อค้าชาวสยาม กรุงเทพฯ : แสงดาว 2550  
[เอนก มงัตรีสรรค,์ 2543] เอนก มังตรีสรรค์ และ วรวิมล ชัยรัต ซ้อ-หงษ์ แซ่แต่ 

เชียงใหม่: เชียงใหม่พร้ินต้ิง 2543  
[American Alliance of Museums, 2012] American Alliance of Museums, Trends Watch 2 0 1 2 : 

Museums and the Pulse of the Future, 2012. 
[American Alliance of Museums, 2013] American Alliance of Museums, Trends Watch 2 0 1 3 : 

Back to the Future, 2013. 
[Suan Choo Chan, 2011] Chan, Suan Choo, the Pinang Peranakan Mansion: A 

Museum of Straits Chinese Cultural Heritage, Pinang 
Malaysia, 2011. 

[Lin Lee Loh-Lim, 2012] Lin Lee Loh-Lim, the Blue Mansion: The Story of 
Mandarin Splendour Reborn, Pinang Malaysia, 2012. 

 
วารสาร 
 [ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล, 2535] ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล“ขุนนางไทยเช้ือสายจีนบาง

ตระกูลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”วารสารเอเชีย
ปริทศัน์ ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 2535. หนา้ 66-94. 

 
เอกสารทางวชิาการ 

 [ไขศรี ศรีอรุณ, 2530] ไขศรี ศรีอรุณ เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  การ
อนุรักษ์โบราณสถานในฐานะเป็นหลักฐานทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร สิงหาคม 2530 

 [วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง, 2553] วิฑูรย ์เหลียวรุ่งเรือง เอกสารประกอบการบรรยาย “วิชา 
ก าร อ นุ รั ก ษ์ ส ถ า ปั ต ย ก ร รม แ ล ะ ชุ ม ช น  801401 
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(Architecture and Community Conservation)” 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

[สามารถ สิริเวชพนัธ์ุ, 2536] สามารถ สิริเวชพนัธ์ุ เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ศิลปสถาปัตยกรรมล้านนา: สภาพปัญหาและแนวทางการ
อนุ รักษ์  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
เมษายน 2536 

[สุรพล ด าริห์กุล, 2553] สุรพล ด าริห์กุล เอกสารประกอบการบรรยาย “วิชาการ
จัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์” มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553 

[ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2543] ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เอกสารสัมมนาทางวิชาการ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย ศูนยม์านุษยวิทยาสิริน
ธร มหาวทิยาลยัศิลปากร 2543 

 
รายงานการวจัิยและวทิยานิพนธ์ 

[จารุรัศม์ิ ธนูสิงห์, 2555] จารุรัศม์ิ ธนูสิงห์ แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบูติก 
กรณีศึกษาโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา 2555 

[ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู, 2547] ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล รายงานวิจยั “โครงการวิจัย
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน: ระยะท่ี 1 สร้างเครือข่ายและ
ส ารวจสภาพพิ พิธภัณฑ์ ท้องถ่ิน” ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั 2547  

[ปลายออ้ ชนะนนท,์ 2529] ปลายอ้อ ชนะนนท์ นายทุนพ่อค้ากับการก่อและขยายตัวของ
ระบบทุนนิยมในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2464-2523 วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2529 

[มุจลินทร์ เพช็รรุ่ง, 2553] มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ง การศึกษาบทบาทของชาวจีนใน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ การค้นควา้แบบอิสระ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 2553 
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[รังสฤษฏ ์สัตยาวธุ, 2550] รังสฤษฏ์ สัตยาวุธ  แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทย วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 2550 

[รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์, 2555] รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์ ออกแบบสารสนเทศเพ่ือเสริมการ
เรียนรู้เร่ืองราวกลุ่มชาติพันธ์ุในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การ
ค้ น ค ว้ า แ บ บ อิ ส ร ะ  ศิ ล ป ศ าส ต ร ม ห าบั ณ ฑิ ต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2555 

[วรวทิย ์องคค์รุฑรักษา, 2544] วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา พิพิธภัณฑ์ ท่ีพึงประสงค์ของ
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