บรรณานุกรม
กานต์ คาแก้ว. (2546). ไม้ ไผ่กบั สถาปัตยกรรมทีเ่ ลือนหาย : การออกแบบศาลาประชาคม
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย). กรุ งเทพฯ : คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จุนิชิโร ทานิซากิ. (2528). เยินเงาสลัว .สุ วรรณา วงศ์ไวศยวรรณ,ผูแ้ ปล. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ .
จุลพร นันทพานิช. (2553). จิตวิญญาณบ้ านและชีวติ ทีอ่ อกแบบได้ ,วารสารสื่ อพลัง : ปี ที่ 18 ฉบับที่
3.(หน้า 22 – 27).กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ปตท.จากัด(มหาชน).
ทาดาโอะ อันโด. (2551). รู้ สึกและนึกคิด เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์,ผูแ้ ปล.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ โฟคัลอิมเมจ พริ้ นติง้ กรุ๊ ป.
ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. (2547). จิตวิทยาสถาปัตยกรรมมนุษย์ ปฏิสันถาร.กรุ งเทพฯ :จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. (2539). ปรากฎการณ์ ศาสตร์ ในสถาปัตยกรรม .กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บุญช่วย ศรี สวัสดิ์. (2506). ชาวเขาในไทย.กรุ เทพฯ : โอเดียนสโตร์ พระนคร
พัชรดา โสมดี. (2546). ปรากฏการณ์ แห่ งแสงในสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบพืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย).
กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

131

วรรณภา พิมพ์วริ ิ ยะกุล. (2549). ความหมายและบทบาท : ศาสตร์ การออกแบบแสงสว่ างใน
สถาปัตยกรรม. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี , พิสิฐ สี หราช, และสิ ทธิชยั อินสี เชียงใหม่.
(2547). ภูมิปัญญาพืน้ ถิ่นในการปรับตัวทางสถาปัตยกรรมเพือ่ ความสบายในการอยู่อาศัย
ของอาคารประเภทต่ างๆของเชียงใหม่ และหลวงพระบาง.เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
ศักดิ์ แสงเกลี้ยง. (2548). สถาปัตยกรรมไม้ มรดกทางวัฒนธรรมอันยัง่ ยืน.วารสารอาษา : ฉบับที่
10:48/11:48.(หน้า 74-80). กรุ งเทพฯ:สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.
สมเกียรติ ตั้งนโม. (2538). สุ นทรี ยศาสตร์ .เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สามารถ สิ ริเวชพันธุ์และ สุ พล ปวราจารย์.(2537). เรือนชนบท. เชียงใหม่ : สานักพิมพ์ โรงพิมพ์
ครองช่าง.
สุ รีพรรณ์ สุ พรรณสมบูรณ์. (2544). อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ อการนาแสงธรรมชาติด้านข้ างเข้ า
มาใช้ ในอาคาร (วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาคารภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ).กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสนอ นิลเดช. (2547). เรือนเครื่องผูก . กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เมืองโบราณ
เสาวณิ ต ทองมี. (2550). การใช้ แสงธรรมชาติเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพแสงสว่างภายในอาคาร
ห้ องสมุด กรณีศึกษาอาคารห้ องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ). กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

132

สันต์ สุ วจั ฉราภินนั ท์. (2554). จากญาณวิทยาสู่ กระบวนวิธีวจิ ัย : ศึกษาปรากฏการณ์วิทยาใน
สถาปัตยกรรม (รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่ : สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรศิริ ปาณิ นท์. (2539). บ้ านและหมู่บ้านพืน้ ถิ่น.กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ .
Bachelard, G. (1964). The poetics of space. Boston : Beacon Press.
Heidegger, M. (1962). Being and Time. John Macquarrie and Edward Robinson, translated.
New York : Harper.
Marc, F. (1999). Daylight Performance of Building. Hong Kong : Magnum International
Printing Co.Ltd.
Marietta S. Millet. (1996). Light revealing Architecture. U.S.A : A Disvision if International
Thomson Publishing Inc.
Michel , Lou. (1999). Light : the Shape of Space . New York : John Willey & Sons inc Printing
Co.Ltd.

133

