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มหาสารคาม).
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ราชภัฏสุรินทร์).
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เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน
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มีกลิ่นหอ,สมชาติ. (๒๕๔๓). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
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เพชรบดี, บุญลือ. (๒๕๔๒). ต�ำนานเจ้าพ่อทัพ [เอกสารอัดส�ำเนา]. ม.ป.ท.
สัมภาษณ์
สมหมาย เชิงฉลาด. (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๑๖)
วิทยากร. (๒๕๖๐, มกราคม ๑๗)
วิโรจน์ งามเอนกนันตกุล. (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๒)
สมทรง คุณสมบัติ. (๒๕๖๑, กุมภาพันธ์ ๒
ยงศักดิ์ แต้กิจพัฒนา. (๒๕๖๑, มกราคม ๒๗)
นารี ทิวาสัมฤทธิ์. (๒๕๖๑, มกราคม ๒๗)
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ชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย
กนกพงศ์ชัย, แสงอรุณ. (๒๕๕๔). กตัญญูในกงเต๊ก และกงเต๊กในกตัญญู. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวางทางพาณิชย์, สมชัย. สัมภาษณ์. (๒๕๕๔, ตุลาคม ๑).
คณานัมสมณาจารย์ (บี๊), พระครู. (๒๕๒๘). ต�ำรากงเต๊กและต�ำรากฐินของพระสงฆ์
อนัมนิกาย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
คุปต์ธนโรจน์, นรุตม์. (๒๕๕๑). บทร้องในพิธีโอยปอถะโอยไน่ตี๊: บทบาทในการสืบทอด
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โพธิส์ าน, อภิญญวัฒน์. (๒๕๕๒). สารัตถะคติความเชือ่ และพิธกี รรมลาวโซ่ง. มหาสารคาม:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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