บรรณานุกรม
หนังสื อ
[กรมศิลปากร, 2540]

กรมศิ ลปากร สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่ นภาคเหนื อ (ประเภท
เรื อนอยู่อาศัย) กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร 2540
[ไกรศรี นิมมานเหมินท์, 2525]
ไกรศรี นิมมานเหมินท์ และคณะ ลานนาปริ ทัศน์ ม.ป.ท.:
ม.ป.พ. 2525
[คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช, 2540]
คมเนตร เชษฐพัฒ นวนิ ช ความเชื่ อพื ้ น บ้ านล้ านนา:
ถ่ ายทอดจากประสบการณ์ ของท่ านผู้ รู้ ในท้ องถิ่ น
เชียงใหม่: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
[จิรา จงกล, 2532]
จิรา จงกล พิพิธภัณฑสถานวิทยา กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร 2532
[เจ้าเครื อแก้ว ณ เชียงใหม่, 2536]
เจ้ า เครื อแก้ ว ณ เชี ย งใหม่ แ ละคณะ เศรษฐกิ จ นคร
เชี ยงใหม่ จากอดีตสู่อนาคต เชียงใหม่: ไฮฟลายเออร์ 2536
[ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2555]
ชัยรัตน์ อัศวางกูร ล้ านนาโคโลเนี ยล เสน่ ห์...จากวันวาน
กรุ งเทพฯ: วิทอินบุค๊ ส์ 2555
[โชติ กัลยาณมิตร, 2546]
โชติ กัลยาณมิตร ผลงาน 6 ศตวรรษของช่ างไทย กรุ งเทพฯ:
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 2546
[ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, 2549] ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง เมืองเชี ยงใหม่ ที่ยั่งยืน:
แนวคิ ดและประสบการณ์ ของย่ านวัดเกตุ = Sustainable
cities in Chiang Mai: a case of the Wat gate area
เชียงใหม่: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
[ทศ คณนาพร, 2551]
ทศ คณนาพร สิ งห์ ล้านนา กรุ งเทพฯ: บุค๊ เวิร์ม 2551
[ทวี ธีระวงศ์เสรี , 2516]
ทวี ธี ระวงศ์เสรี สถานภาพทางกฎหมายของชาวจีน ใน
ประเทศไทย กรุ งเทพฯ: โพธิ์ สามต้นการพิมพ์ 2516
[น.ณ.ปากน้ า, 2535]
น.ณ.ปากน้ า แบบแผนบ้ านเรื อนในสยาม เรื อนไทย เรื อน
ปั้ นหยา เรื อนมะนิ ลา เรื อนขนมปั งขิ ง พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2
กรุ งเทพฯ: ด่านสุ ทธาการพิมพ์ 2535
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[นิคม มูสิกะคามะ, 2533]

นิคม มูสิกะคามะ ทฤษฎีและแนวปฏิ บัติการอนุรักษ์ อนุสรณ์
สถานและแหล่ งโบราณคดีกรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร 2533
[ปรมะ สตะเวทิน, 2541]
ปรมะ สตะเวทิน การสื่ อสารมวลชน: กระบวนการและ
ทฤษฏี กรุ งเทพฯ: ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
[ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, 2523]
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง ผู้บุกเบิ กแห่ งเชี ยงใหม่ กรุ งเทพฯ:
เรื องศิลป์ 2523
[ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, 2538]
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุ ง เพ็ชร์ ลานนา กรุ งเทพฯ: ผูจ้ ดั การ
ศูนย์ภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2538
[รัจรี นพเกตุ, 2540]
รัจรี นพเกตุ จิตวิทยาการรั บรู้ กรุ งเทพฯ: ประกายพรึ ก 2540
[โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์, 2533]
โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์ อนุสรณ์ ในงานครบรอบ 60 ปี
โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสสรณ์ . เชียงใหม่ : ครองช่าง 2533
[วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2542]
วัฒ นะ จูฑ ะวิภาต ศิ ล ปะการจั ดนิ ท รรศการ กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
[ศักดา ศิริพนั ธุ์, 2535]
ศักดา ศิริพนั ธุ์ กษัตริ ย์ & กล้ อง: วิวัฒนาการการถ่ ายภาพ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2535.กรุ งเทพฯ: ด่ านสุ ทธาการพิมพ์ 2535
[สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่ งชาติ, 2549] สถาบั น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู ้ แห่ งชาติ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ การ
เรี ยนรู้ : พื ้นที่ ใหม่ แห่ งการเรี ยนรู้ = Discovery museum: A
new learning space กรุ งเทพฯ: สถาบันพิ พิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้
แห่ งชาติ 2549
[สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ, 2536] สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ สภาการพิพิธภัณฑ์ ระหว่ าง
ชาติ International Council of Museums-ICOM 2536
[สมโชติ อ๋ องสกุล, 2541]
สมโชติ อ๋ องสกุล การสื บค้ นหลักฐานทางการศึ ก ษาใน
ล้ านน า: ศึ กษากรณี โรงเรี ยน จี น เชี ยงให ม่ : คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
[สมลักษณ์ เจริ ญพจน์, 2548]
สมลัก ษณ์ เจริ ญ พจน์ และคณะ แผนยุท ธศาสตร์ การ
พั ฒ นาพิ พิ ธภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ: ส านั ก
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร กระทรวง
วัฒนธรรม 2548
[สรัสวดี อ๋ องสกุล, 2554]
สรั ส วดี อ๋ องสกุ ล ประวั ติ ศ าสตร์ ล้ านนา กรุ ง เทพฯ:
อมริ นทร์ 2554
[สังคีต จันทนะโพธิ , 2545]
สังคี ต จัน ทนะโพธิ บุ กป่ าฝ่ าดง...รถไฟแผ่ นดิ นล้ านนา
ไทย กรุ งเทพฯ: วันชนะ 2545
[สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์, 2547]
สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญ
เมือง เรื่ องเล่าจาวกาด เชียงใหม่: แสงศิลป์ 2547
[สุ มน อมรวิวฒั น์, 2544]
สุ มน อมรวิวฒั น์ กระบวนการเรี ยนรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ใน
ชุมชนและธรรมชาติ กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2544
[แสง จันทร์งาม, 2527]
แสง จัน ทร์ ง าม และคณะ ลายคราม เชี ย งใหม่ : ศู น ย์
หนังสื อเชียงใหม่ 2527
[สานักงานคณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เกณฑ์ มาตรฐาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551]
และแนวทางการด าเนิ นงานแหล่ งเรี ยนรู้ ทางวัฒ นธรรม
กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2551
[สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2547] ส านัก พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับการพิพิธภัณฑ์ กรุ งเทพฯ: สานัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2547
[สานักพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ, 2547]
สานักพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สมเด็จพระปิ ยมหาราช พระ
ผู้พระราชทานก าเนิ ดพิ พิ ธภั ณฑสถานเพื่ อประชา ส านั ก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ าน แ ห่ ง ช าติ ก รุ ง เท พ ฯ : ส านั ก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2547
[หลวงอนุสารสุ นทร, 2475]
หลวงอนุสารสุ นทร ธรรมเทศนา เรื่ องประโยชน์ ปัจจุบัน:
บันทึ กประวัติของหลวงอนุส ารสุ นทร (สุ่ นฮี ้ ชั วย่ งเส็ ง)
กรุ งเทพฯ: เจตนาผล 2475
[อนุ เนินหาด, 2546]
อนุ เนิ นหาด สั งคมเมืองเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่: นพบุรีการ
พิมพ์ 2546
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[อนุ เนินหาด, 2550]

อนุ เนิ นหาด ตระกูล "นักบุญ" ของเมื องเชี ยงใหม่ สมัย
รั ชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2466) กรุ งเทพฯ: วนิดา เพรส 2550
[อัน นิมมานเหมินท์, 2532]
อั น นิ มมานเหมิ นท์ อนุ สรณ์ ในวาระครบหกรอบ
ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ 2532
[เอนก นาวิกมูล, 2550]
เอนก นาวิกมูล พ่ อค้ าชาวสยาม กรุ งเทพฯ : แสงดาว 2550
[เอนก มังตรี สรรค์, 2543]
เอนก มัง ตรี ส รรค์ และ วรวิม ล ชัย รั ต ซ้ อ-หงษ์ แซ่ แต่
เชียงใหม่: เชียงใหม่พริ้ นติง้ 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 เลิศพาณิ ชย์กุล, 2535]

ศุ ภ รั ต น์ เลิ ศ พาณิ ชย์กุ ล “ขุ น นางไทยเชื้ อ สายจี น บาง
ตระกู ล ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น ”วารสารเอเชี ย
ปริ ทศั น์ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 2535. หน้า 66-94.

เอกสารทางวิชาการ
[ไขศรี ศรี อรุ ณ, 2530]

[วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง, 2553]

ไขศรี ศรี อ รุ ณ เอกสารสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อง การ
อนุรักษ์ โบราณสถานในฐานะเป็ นหลักฐานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สิ งหาคม 2530
วิฑูรย์ เหลี ยวรุ่ งเรื อง เอกสารประกอบการบรรยาย “วิชา
ก าร อ นุ รั ก ษ์ ส ถ าปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ ชุ ม ช น 801401
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[สามารถ สิ ริเวชพันธุ์, 2536]

[สุ รพล ดาริ ห์กุล, 2553]
[ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร, 2543]

(Architecture and Community Conservation)”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
สามารถ สิ ริเวชพัน ธุ์ เอกสารสั ม มนาทางวิ ชาการ เรื่ อง
ศิลปสถาปั ตยกรรมล้ านนา: สภาพปั ญหาและแนวทางการ
อนุ รั กษ์ ณ วัด เจดี ย ์ห ลวงวรวิ ห าร จัง หวัด เชี ย งใหม่
เมษายน 2536
สุ รพล ด าริ ห์ กุ ล เอกสารประกอบการบรรยาย “วิ ชาการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
ศูน ย์ม านุ ษ ยวิท ยาสิ ริน ธร เอกสารสั ม มนาทางวิ ช าการ
พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริน
ธร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543

รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์
[จารุ รัศมิ์ ธนูสิงห์, 2555]

[ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2547]

[ปลายอ้อ ชนะนนท์, 2529]

[มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ ง, 2553]

จารุ รัศมิ์ ธนูสิงห์ แนวทางการบริ หารจัดการโรงแรมบูติก
กรณี ศึ ก ษาโรงแรมระริ นจิ น ดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท
จั งหวัดเชี ย งใหม่ วิท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา 2555
ปริ ตตา เฉลิ มเผ่า กออนันตกูล รายงานวิจยั “โครงการวิจัย
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้ างเครื อข่ ายและ
ส ารวจสภาพพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น ” ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั 2547
ปลายอ้อ ชนะนนท์ นายทุ นพ่ อค้ ากั บการก่ อและขยายตั วของ
ระบบทุนนิยมในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2464-2523 วิทยานิ พนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ ง การศึ กษาบทบาทของชาวจี นใน อ.เมือง
จ.เชี ยงใหม่ ในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ การค้นคว้าแบบอิ สระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
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[รังสฤษฏ์ สัตยาวุธ, 2550]

[รุ่ งนภา พรหมสุ วรรณ์, 2555]

[วรวิทย์ องค์ครุ ฑรักษา, 2544]

[สรณคมน์ ชุติมา, 2556]

[สุ มาลี สังข์ศรี , 2548]
[สุ ริยา ส้มจันทร์ , 2545]
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