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ต ารา 

 ต าราวชิาลา้นนาศกึษา แหลง่ทนุงานสง่เสรมิและพัฒนาวชิาการ 2549 
งานวจัิย  

 โครงการวจัิยสถาบันเรือ่ง “ศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์ับสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนของนักศกึษาวทิยาลัย 
สหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง (2547-2548)  

 โครงการวจัิยเรือ่ง “ตราประจ าจังหวดั : มมุมองจากสญัวทิยาสูอ่ัตลักษณ์ความเป็นทอ้งถิน่” (2554)  
 โครงการวจัิยเรือ่ง การจัดการพืน้ทีแ่หลง่โบราณสถานในเขตอ าเภอเมอืงจังหวดัล าปาง รว่มกับอาจารย ์ 

ชยัวฒุ ิบญุเอนก (2555)  

 โครงการวจัิยเรือ่ง การศกึษาหารปูแบบการจัดการโบราณวตัถ ุในพพิธิภัณฑว์ัดพระเจดยีซ์าวหลัง จังหวดั
ล าปาง (2557) 

 โครงการวจัิยเรือ่ง ลักษณะประตมิานวทิยาของตัวละครในทศชาตชิาดก จากจติรกรรมฝาผนังในอ าเภอเมอืง 
จังหวัดล าปาง ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่24-25 ทุนสนับสนุนงานวจัิย ประเภทงานวจัิยเดีย่ว กองทุนวจัิย ทุน
วทิยาลัยสหวทิยาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ( 2563) 

 โครงการวจัิยเรือ่ง พัฒนาการการใชพ้ืน้ทีข่องคุม้เจา้บรุรัีตน ์ (มหาอนิทร์ )อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่จาก
หลักฐานโบราณคด จากกองทุนวจัิยวทิยาลัยสหวทิยาการ มธ.ประจ าปีงบประมาณ  2563 ประเภทงานวจัิย
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วทิยาลัยสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ศนูยล์ าปาง อ.หา้งฉัตร 

ล าปาง 52190 

 

084 045 7378  

khomsee@hotmail.com  

Picture 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ดร.โขมส ีมภีกัด ี

 



2 

บทความวชิาการ 

 บทความเรือ่ง “เมยีงมา่นในละกอน”ในรัฐศาสตรส์าร ปีที ่23 ฉบับที ่2(2545) หนา้ 136-170.  
 บทความในเพลง ดนตร ีปรศินา ผา้ทอ ภูมปัิญญาทางดา้นการละเล่นและการชา่งเรือ่ง “การ

ปรับตัวของสลา่พืน้บา้น ในบรบิทของการท่องเทีย่ว : กรณีศกึษาชาวบา้นบา้นหลกุ อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง” เอกสารวชิาการลาดับที่ 41 หนังสอืรวมบทความจากการประชมุประจาปี
ทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่3 เรือ่งทบทวนภมูปัิญญา ทา้ทายความรู ้ของศนูยม์านุษยวทิยาสรินิ
ธร (2548) หนา้ 223-247.  

 บทความเรื่อง “คตเิรื่องอดีตพระพุทธ 28 พระองค์ในพุกาม”ในหนึ่งทศวรรษ 2542-2551 
วทิยาลัยสหวทิยาการ มมุมองสหวทิยาการ รวบรวมบทความในโอกาสครบรอบ 10 ปี แหง่การ
สถาปนาวทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์หนา้ 113-132  

 บทความเรื่อง “ร่องรอยขา้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ในการนาเสนอ
บทความทางวชิาการเรือ่ง โครงการประชมุวชิาการระดับชาตทิางวัฒนธรรม อุบลวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 1 เรื่อง“ฅน คา้ ขา้ว ในลุ่มน ้ าโขง ” วันที่ 23-25 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธาน ี 

 บทความเรือ่ง “ตราประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์” ในวารสารศลิปวฒันธรรมเพชบรุะ (Phetchabura 
Arts and Cultures journal) สานักศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 

 บทความ เ รื่ อ ง  Kheun-Thao-Thang-Si Ritual: from Semiology to Buddhist’s belief in 
Thailand ในการนาเสนอบทความที่ 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 ใน
กานาเสนอบทความที่ Buddhasravaka Bhiksu University – Anuradhapura ประเทศ Sri 
Lanka ในงาน International Buddhist Conference – 2012 ระหวา่งวันที ่17-19 กมุภาพันธ ์
2555  

 บทความเรือ่ง รอ่งรอยขา้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย. (2555). เอกสารรวม
บทความหลังการประชมุ (Proceedings) การประชมุวชิาการระดับชาต ิ“อบุลวัฒนธรรม ครัง้ที ่
1 คน คา้ ขา้ว ในลุม่นา้โขง”. เชยีงใหม:่ แมก๊ซพ์ริน้ติง้, 411-429.  

 บทความเรือ่ง ตราประจ าจังหวดั มมุมองจากสญัวทิยาสูม่ายาคต ิวารสารวชิาการ มหาวทิยาลัย
หอการคา้ไทย ปีที ่35 ฉบับที ่1 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2558 หนา้ 45-63  

 บทความเรือ่ง ความส าคัญและความหมายจากประตมิานวทิยาพระลักษมแีละคชลักษม ีจาก
หลักฐานโบราณคด ี วารสารสงขลานครนิทร ์ฉบับสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ปีที ่21 ฉบับ
ที ่1 มกราคม-มนีาคม 2558 หนา้ 1-39  

 บทความเรื่อ ง  Cultural Landscape Management: Ban Wor-Kaew Hang-chat District 
Lampang Province   ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 24Th Tri-University 
International Joint Seminar & Symposium ณ มหาวทิยาลัยมเิอะ ประเทศญี่ปุ่ น ระหว่าง
วนัที ่23-27 ตลุาคม 2560 

 บทความเรือ่งจติรกรรมสกุลชา่งล าปาง: การศกึษาเชงิประตมิานวทิยาและปัจจัยทีส่่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงในการเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังเรือ่งทศชาตชิาดก ในอ าเภอเมอืง จังหวัด
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ล าปาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่40 ฉบับที ่1 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 หนา้ 95-109 

 บทความเรื่องการศกึษาหารูปแบบการจัดการโบราณวัตถุในพพิธิภัณฑเ์ขลางคนคร วัดพระ
เจดีย์ซาวหลัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ศรีนครนิทรวโิรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 )เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565( ISSN 2773-8531 
(Online) 
 

 
  

ผลงานในลักษณะอืน่ๆ 

หนังสอื “ประวตัศิาสตรเ์ขลางคน์คร จากเอกสารทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี ”จากงาน
ประชมุทางวชิาการ หัวขอ้ สรรพสาระประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่นครล าปาง กับการเรยีนรูข้องเยาวชนใน
สถานศกึษา ในวนัศกุรท์ี ่ 16 ตลุาคม 2558 ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง (ถอดเทปและ

เรยีบเรยีง)  

 

 ความสนใจทางวชิาการ 

 ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีมานุษยวทิยา และ
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