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จงรุ่งโรจน์สกุล, วรันธรณ์. และ เลิศมัลลิกาพร, สุมาลี. (๒๕๕๗). ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาน�ำร่อง.
เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จันทรุญ, นิ่มนวล. และโกศลกิตติอัมพร, เสาวลักษณ์. (๒๕๖๐). การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิน่ อีสานสูธ่ รุ กิจชุมชนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์,
๑๗ (๓), ๒๒๕-๒๓๔.
เชีย่ วจินดากานต์, บุษกร. (๒๕๖๑). เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา. วารสาร
ศิลปะศาสตร์ปริทัศน์, ๑๓ (๒๕), ๑๐๓-๑๑๘.
กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญาจังหวัด
อุดรธานี. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.
มี กุ ศ ล, ไพฑู ร ย์ . (๒๕๕๐). แนวคิ ด และแนวทางในการศึ ก ษาภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น .
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๐ (๒), ๒๑-๓๙.
นาราสัจจ์, เบญจวรรณ. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัย
พหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นาราสัจจ์, เบญจวรรณ. (๒๕๖๐). พัฒนาการภูมิปัญญาอีสาน จากความรู้พื้นบ้านสู่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำ
โขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุนารถ, นันธวัช. (๒๕๖๐). ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อ
การศึกษาที่ยงั่ ยืน. วารสารวิชาการและวิจยั สังคมศาสตร์, ๑๒ (๓๔), ๑๗-๒๖.
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ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (๒๕๕๑). รายวิชา
คลังปัญญาชุมชน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ.
ปัญญาวชิโรภาส, นฤมล. (๒๕๕๗). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น. เลย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย.
เพชรประไพ, ณัฐฐิตา. สุวรรณโนบล, นรีลักษณ์. และ กาญจนเวทางค์, จันทกานต์.
(๒๕๕๗). ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาพืน้ ทีร่ อบเขือ่ นน�ำ้ พุง จังหวัดสกลนคร.
จันทร์ทิรา เจียรณัญ (บรรณาธิการ). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี.
ผิวนิม่ , สัมฤทธิ.์ (๒๕๔๕). ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพ: กรณีศกึ ษาเครือข่าย
วนเกษตร และป่าชุมชนภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พลแก้วเกษ, อนันต์ศกั ดิ.์ (๒๕๖๑). การศึกษาตัวบทและบทบาทของผีปตู่ า ต�ำบลท่าม่วง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิถีสังคมมนุษย์, ๖ (๑), ๑๕๔-๑๗๒.
ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบั ณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
กรุงเทพฯ: บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหาชน).
ศรีธรรมา, กฤษฎา. (๒๕๕๔). ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.
สัพโส, ปนัดดา. บุญวัฒนะกุล, ชนกนารถ และ ศุภวรรณ, สารีพันธุ์. (๒๕๖๑). แนวทาง
การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิถีสังคมมนุษย์, ๖ (๑), ๑๗๓-๑๙๖.
ธรรมรุง่ เรือง, รุง่ โรจน์. (๒๕๖๑). หลักหิน-ใบเสมา ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มิตร ๔๑ สตูดิโอ.
ทิพจ้อย, วรวัฒน์. (๒๕๕๗). ภูมิปัญญาของหมอน�้ำมนต์พื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูก
จากอุบตั เิ หตุศกึ ษาเฉพาะนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์. วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต, ๒ (๒), ๑๘๙-๒๐๒.
วิภตั ภิ มู ปิ ระเทศ, ธัญธัช. (๒๕๕๓). การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของปราชญ์ชาวบ้าน:
กรณีศึกษาวงกลองยาว อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
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วิชัย, เชาวลิต. (๒๕๕๙). วิถีการด�ำรงชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร
ของเกษตรบ้านบุ่งคล้า ต�ำบลบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สัมภาษณ์
ชัยยอด, สมชาย. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘ และ ๒๕๖๒, มกราคม ๙). สัมภาษณ์.
จ�ำปาสิม, เสถียร. (๒๕๖๒, มกราคม ๙). สัมภาษณ์.
จันดวง, คณิตา. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
จันดวง, ทองสวรรค์. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
ชูโชติ, ทองไหล. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
การแก้ว, มยุรี. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
ศรีสุแล, สมศักดิ์. (๒๕๖๐, กันยายน ๑๕ และ ๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
สุนา, วิชัย. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๒๕). สัมภาษณ์.
ถาปะมาต, งามค�ำ. (๒๕๖๑, ธันวาคม ๘). สัมภาษณ์.
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๔
พระแท่น : พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย
จันทรัมพร, อาจิณ. และเรืองณรงค์, ประพนธ์. (๒๕๕๕). นายมี (เสมียนมี) ศิษย์เอก
สุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร: วสีครีเอชั่น.
ชมพูพระ, พระมหาปุ่น. (๒๕๕๕). การศึกษาเปรียบเทียบมหาปรินิพพานสูตรกับพระ
นิพพานสูตร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพมหานคร.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๕๐๒). พระราชนิพนธ์เสด็จประพาส
ไทรโยค. พระนคร: รุ่งเรืองธรรม.
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชด�ำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙.
(๒๕๕๘). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
กรมศิลปากร. (๒๕๕๖). ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธบาท. กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
กรมศิลปากร. (๒๕๕๘). นิราศเมืองหลวงพระบาง และรายงานปราบเงี้ยว (พิมพ์ครั้ง
ที่ ๔). กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.
จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง. (๒๔๖๘). นิราศพระปถวี. ม.ป.ท.: โสภณพิพรรฒธนากร.
ภักดีค�ำ, ศานติ. (๒๕๕๘). พระราชพงศาวดาร ฉบับพระพนรัตน์
วัดพระเชตุพน ตรวจสอบช�ำระจากเอกสารตัวเขียน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ ติง้ .
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต). (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
(พิมพ์ครั้งที่ ๑๑). นนทบุรี: เอส อาร์ พริ้นติ้งแมส โปรดักส์.
พินธุพันธ์, หวน. (๒๕๒๑). อุตรดิตถ์ของเรา. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. (๒๕๓๕) (พิมพ์ครั้งที่ ๘).
กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐
เล่ม ๑๐. (๒๕๓๐). กรุงเทพมหานคร: การศาสนา.
พ.ณ. ประมวญมารค. (๒๕๕๓). ประวัตคิ ำ� กลอนสุนทรภู่ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร:
พิมพ์ค�ำ.
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ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบั ณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.
แสนค�ำ, ธีระวัฒน์. (๒๕๕๘). บ้วนพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า วัดพระแท่นศิลาอาสน์:
วันนี้ที่ถูกลืม. ศิลปวัฒนธรรม. ๓๖(๙), ๑๔๖-๑๕๕.
สอนศิริ, ขวัญทอง. และอัคคะ, วิรุฬ. (๒๕๕๖). พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวพิษณุโลก.
พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ.
สุขเล็ก, ปฐมพงษ์. (๒๕๖๐). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช : พิพิธภัณฑ์เก็บ
รั ก ษาสิ่ ง ของพุ ท ธบู ช าพระพุ ท ธชิ น ราชและโบราณวั ต ถุ ท รงคุ ณ ค่ า ของ
เมืองพิษณุโลก. ศิลปวัฒนธรรม. ๓๘(๙), ๑๐๖-๑๒๑.
วชิรญาณ เล่ม ๘ แผ่นที่ ๑๖ วันพฤหัศบดีที่ ๒๖ เดือนมกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑.
(๒๔๓๕). ม.ป.ท.
วัดพระแท่นดงรัง. (๒๕๒๒). กรุงเทพมหานคร: ศิริมิตร.
วงศ์สุทธิธรรม, น้อมนิจ. (๒๕๔๙). วรรณกรรมนิราศ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย รามค�ำแหง.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๕
ปั้นดินขึ้นรูป: การประกอบสร้างความน่าเชื่อถือต่อเรื่องเล่าอิทธิปาฏิหาริย์ในพระ
ประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๓
เฟลกเกอร์, เจมส์ เอลรอย. (๒๔๘๙). หะซัน. แปลโดย พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา.
กรุงเทพฯ: พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา.
เอี่ยวศรีวงศ์, นิธิ. (๒๕๒๑). สมเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพกับอาร์โนลด์
ทอยน์บี. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ๗, ๑ (มิถุนายน-สิงหาคม), ๑๗-๓๔.
เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรพอพระทัยได้ดนิ แดน. (๒๔๘๔, ๑๐ มีนาคม). หลักเมือง. หน้า ๑, ๘.
คุ้มทวีพร, ชัชชัย. (๒๕๓๔). สมเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพและประวัติศาสตร์
นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : การวิเคราะห์เชิงปรัชญา. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภาคผนวกรายการอ้างอิง

245

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. (๒๕๕๐). ผู้บังคับบัญชาในอดีตถึงปัจจุบัน. [เว็บไซต์]. สืบค้น
จาก http://www.navedu.navy.mi.th/aboutedu/history_staffedu/index.
htm
พิทักษ์ธานินทร์, อนรรฆ. (๒๕๕๐). หนังสืองานศพ: พื้นที่แห่งความทรงจ�ำ (ที่ถูกเลือก).
ด�ำรงวิชาการ. ๖(๑): ๑๓๔-๑๕๘.
กองทัพเรือไทย. เอกสารกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ. ๑.กปศ.ยก.ทร.
๓.๖.๑๓. เรือ่ ง พระราชประวัตขิ องกรมหลวงชุมพรฯ บางส่วน (๒๔๙๖-๒๔๙๗).
กองทัพเรือไทย. (๒๕๐๓). อนุสรณ์พธิ เี ปิดกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๐๓. ธนบุรี: โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ
ร.ษ. (๒๔๙๙). เกียรติประวัติกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์, เวทย์มนต์, ต�ำรายาจาก
คัมภีรข์ อง (เจ้าพ่อ). พระนคร: พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพ น.ต. หลวงรักษาราชทรัพย์ ร.น. (รักษ์ เอกะวิภาต).
สัตยานุรักษ์, อรรถจักร์. (๒๕๕๖). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกใน
งานศพ. ใน ประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมและการศึกษา : รวมบทความ
ไทยศึกษาเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์อิฌิอิ โยเนะโอะ. นาคสุภา, ฉัตรทิพย์.,
และ สุนทราวาณิชย์, ฉลอง (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.
ยุคล, เฉลิมศึก. (๒๕๓๔). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพพลตรี พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๖
กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช วัดป่าบง เมืองยอง ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. (๒๕๒๗). พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. (๒๕๕๔). บูรพาจารย์, กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

246

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

พระครูบา นามแสง ฐิติปญฺโญ. (๒๕๕๓). กัมมัฏฐานหลวงวัดราชสัณฐาน จอมแจ้ง
เมืองยอง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. เมืองยอง: วัดหลวง
ราชสัณฐานจอมแจ้ง.
พระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช. (๒๔๙๖). กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช
วัดป่าบง เมืองยอง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, [เอกสารไม่ได้
ตีพิมพ์].
วั ด ประตู ป ่ า , (๒๕๕๙), วิ ป ั ส สนากั ม มั ฏ ฐานหลวงวั ด ประตู ป ่ า ต� ำ บลประตู ป ่ า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิรศิ กั ดิ์ อภิศกั ดิม์ นตรี และคณะ. (๒๕๕๙), กัมมัฏฐานโบราณล้านนา, (รายงานการวิจยั ).
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
วัดคงใต้. (๒๕๖๐). ประวัติความเป็นมาวัดคงใต้. แพร่: วัดคงใต้.
สัมภาษณ์
พระครูบา นามแสง ฐิติปญฺโญ (๒๕๖๐, ๓๐ ตุลาคม). สัมภาษณ์.
เจ้าอาวาสวัดป่าบง เมืองยอง (๒๕๖๐, ๓๑ ตุลาคม). สัมภาษณ์.

รายการอ้างอิงภาษาไทย บทความที่ ๗			
ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา วาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
ของพระสงฆ์ไทย
พุทธทาสภิกขุ. (๒๕๕๖). อตัมมยตาปริทัสน์. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ สุขภาพใจ.
วชิรเมธี, วุฒิชัย, พระมหา. (๒๕๕๑). ปัญญาสากลคือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการต่างประเทศ.

ภาคผนวกรายการอ้างอิง

247

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๘
กามนีแต่งตัว: นาฏยประดิษฐ์ผสานไทยกับจีน
อรัณยะนาค, จุลชาติ และคนอื่นๆ. (๒๕๖๐, พฤศจิกายน ๒๙). การจัดการสนทนาและ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม.
โขนยักษ์, น้อย. (๒๕๕๙, มกราคม ๒๗). ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิง
พระรามรบกามนี ๑/๔. [เว็บวีดโิ อ] สืบค้นจาก https://www.youtube.com/
watch?v=1vNeqntvjF0.
สมรรคบุตร, พจน์มาลย์. (๒๕๓๘). แนวคิดการประดิษฐ์ท่าร�ำเซิ้ง. (พิมพ์ครั้งที่ ๑).
อุดรธานี : ส�ำนักงานส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
สุขสม วรรณพิน.ี (๒๕๔๕). ลงสรงโทน: กระบวนท่าร�ำในการแสดงละครในเรือ่ งอิเหนา.
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ,
ประเทศไทย.
วิรุฬห์รักษ์, สุรพล. (๒๕๔๓). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : ส�ำนัก
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

248

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

