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 ผลงานวชิาการ / งานวจิยั 

ต ารา 

 ต าราวชิาลา้นนาศกึษา แหลง่ทนุงานสง่เสรมิและพัฒนาวชิาการ 2549 

งานวจิยั  

 โครงการวจัิยสถาบันเรือ่ง “ศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนของ

นักศกึษาวทิยาลัย สหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง (2547-2548)  

 โครงการวจัิยเรือ่ง “ตราประจ าจังหวดั : มมุมองจากสญัวทิยาสูอ่ัตลักษณ์ความเป็นทอ้งถิน่” 

(2554)  

 โครงการวจัิยเรือ่ง การจัดการพืน้ทีแ่หลง่โบราณสถานในเขตอ าเภอเมอืงจังหวดัล าปาง 

รว่มกับอาจารย ์ชยัวฒุ ิบญุเอนก (2555)  

 โครงการวจัิยเรือ่ง การศกึษาหารปูแบบการจัดการโบราณวตัถ ุในพพิธิภัณฑว์ัดพระเจดยี์

ซาวหลัง จังหวดัล าปาง (2557) 

 โครงการวจัิยเรื่อง ลักษณะประตมิานวทิยาของตัวละครในทศชาตชิาดก จากจติรกรรม      

ฝาผนังในอ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่ 24-25  ทุนสนับสนุนงานวจัิย 

ประเภทงานวจัิยเดีย่ว กองทุนวจัิย ทุนวทิยาลัยสหวทิยาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2563( ) 

วทิยาลัยสหวทิยาการ 
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 โครงการวจัิยเรื่อง พัฒนาการการใชพ้ื้นที่ของคุม้เจา้บุรีรัตน์ (มหาอนิทร์) อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ จากหลักฐานโบราณคด จากกองทุนวจัิยวทิยาลัยสหวทิยาการ มธ.

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประเภทงานวจัิยเดีย่ว (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ) 

 

บทความวชิาการ 

 บทความเรือ่ง “เมยีงมา่นในละกอน”ในรัฐศาสตรส์าร ปีที ่23 ฉบับที ่2(2545) หนา้ 136-

170.  

 บทความในเพลง ดนตร ีปรศินา ผา้ทอ ภมูปัิญญาทางดา้นการละเลน่และการชา่งเรือ่ง 

“การปรับตัวของสลา่พืน้บา้น ในบรบิทของการทอ่งเทีย่ว : กรณีศกึษาชาวบา้นบา้นหลกุ 

อ าเภอแมท่ะ จังหวดัลาปาง” เอกสารวชิาการล าดับที ่41 หนังสอืรวมบทความจากการ

ประชมุประจ าปีทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่3 เรือ่งทบทวนภมูปัิญญา ทา้ทายความรู ้ของศนูย์

มานุษยวทิยาสรินิธร (2548) หนา้ 223-247.  

 บทความเรือ่ง “คตเิรือ่งอดตีพระพทุธ 28 พระองคใ์นพกุาม”ในหนึง่ทศวรรษ 2542-2551 

วทิยาลัยสหวทิยาการ มมุมองสหวทิยาการ รวบรวมบทความในโอกาสครบรอบ 10 ปี แหง่

การสถาปนาวทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์หนา้113-132  

 บทความเรือ่ง “รอ่งรอยขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย” ในการน าเสนอ

บทความทางวชิาการเรือ่ง โครงการประชมุวชิาการระดับชาตทิางวฒันธรรม อบุล

วฒันธรรม ครัง้ที ่1 เรือ่ง“ฅน คา้ ขา้ว ในลุม่นา้โขง ” วนัที ่23-25 ธันวาคม 2553 ณ 

มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธาน ี 

 บทความเรือ่ง “ตราประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์” ในวารสารศลิปวฒันธรรมเพชบรุะ 

(Phetchabura Arts and Cultures journal) สานักศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัย  

ราชภัฏเพชรบรูณ์ 

 บทความเรือ่ง Kheun-Thao-Thang-Si Ritual: from Semiology to Buddhist’s belief 

in Thailand ในการนาเสนอบทความที ่Institute of Language and Culture Studies 

(ILCS) Royal University of Bhutan ระหวา่งวนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๕๔-๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๔  

 บทความเรือ่ง Buddhism and the Beliefs of Local Spirits of Northern Thai 

Buddhists ในการเสนอบทความที ่Buddhasravaka Bhiksu University – 

Anuradhapura ประเทศ Sri Lanka ในงาน International Buddhist Conference – 

2012 ระหวา่งวนัที ่17-19 กมุภาพันธ ์2555  

 บทความเรือ่ง รอ่งรอยขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย. (2555). เอกสาร

รวมบทความหลังการประชมุ (Proceedings) การประชมุวชิาการระดับชาต ิ“อบุล

วฒันธรรม ครัง้ที ่1 คน คา้ ขา้ว ในลุม่น ้าโขง”. เชยีงใหม:่ แมก๊ซพ์ริน้ติง้, 411-429.  

 บทความเรือ่ง ตราประจ าจังหวดั มมุมองจากสญัวทิยาสูม่ายาคต ิวารสารวชิาการ 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย ปีที ่35 ฉบับที ่1 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2558 หนา้ 45-63  

 บทความเรือ่ง ความส าคัญและความหมายจากประตมิานวทิยาพระลักษมแีละคชลกัษม ี

จากหลักฐานโบราณคดวีารสารสงขลานครนิทร ์ฉบับสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ปีที ่

21 ฉบับที ่1 มกราคม-มนีาคม 2558 หนา้ 1-39  

 บทความเรือ่ง Cultural Landscape Management: Ban Wor-Kaew Hang-chat District 

Lampang Province   ในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิThe 24Th Tri-University 
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International Joint Seminar & Symposium ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ  ประ เทศญี่ปุ่ น 

ระหวา่งวนัที ่23-27 ตลุาคม 2560 
 

 

ผลงานในลกัษณะอืน่ๆ 

หนังสอื “ประวตัศิาสตรเ์ขลางคน์คร จากเอกสารทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด”ีจากงาน

ประชมุทางวชิาการ หัวขอ้ สรรพสาระประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่นครล าปางกับการเรยีนรูข้องเยาวชนใน

สถานศกึษา ในวนัศกุรท์ี ่16 ตลุาคม 2558 ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง (ถอดเทปและ

เรยีบเรยีง) 

 ความสนใจทางวชิาการ 

 ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีมานุษยวทิยา และวรรณกรรม 

  

 

 


