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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑ 

ภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น (มูฮัรรัม) ในพระอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส จังหวัด

สงขลา : ความขัดแย้งทางการเมืองและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในหัวเมือง

ปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อมรวณิชศักดิ์, สุรสิทธิ์. (๒๕๖๑). เจ้าพ่อเขาตก เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน. 

 นนทบุรี : ต้นฉบับ

อ�ำไพ, กณิกนันท์. (๒๕๔๘). จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัด

 สงขลา: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมยัต้นรตันโกสินทร์. 

 (วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต). มหำวิทยำลัยศิลปำกร, กรุงเทพฯ, 

 ประเทศไทย.

บุนนำค, ปิยนำถ. (๒๕๒๐). บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูล

 บุนนาค. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.

จุฬำรัตน์, จุฬิศพงศ์. (๒๕๔๔). บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวาในสมัยอยุธยา

 ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (๑๖๑๐-๑๘๙๒). (วิทยำนิพนธ์อักษรศำตรดุษฎีบัณฑิต). 

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

จุฬำรัตน์, จุฬิศพงศ์. (๒๕๕๐). “แขก” ในโคลงภำพคนต่ำงภำษำที่วัดโพธิ์ ภำพสะท้อน

 มสุลิมศกึษำในหมูปั่ญญำชนสยำมสมยัต้นรตันโกสินทร์. วารสารอักษรศาสตร์ 

 ๓๖, (๑), ๓๖-๑๑๑.

ช่วงพชิิต, ธรีนันท์. (๒๕๕๑). พธิเีจ้าเซ็น (ฮาชูรอ): อัตลักษณ์และการธ�ารงชาตพินัธุข์อง

 มุสลิมนิกายชีอะห์ในสังคมไทย. (วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต) 

 มหำวิทยำลัยศิลปำกร, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

ศิลปำกร, กรม. (๒๕๕๕). ท�าเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ ๕ 

 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา

 นราธิวาส สตูล). สงขลำ : บำงกอกอินเฮ้ำส์.

กำญจนำคพนัธุ.์ (๒๕๑๖). ภมูศิาสตร์วัดโพธิ ์เล่ม ๑. พมิพ์ครัง้ที ่๒. กรงุเทพฯ : รวมสำส์น.

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ (๒๓๘๒). ห้องสมุดวชิรญำณ, เลขที่ ๑๑๒.

กุลสิริสวัสดิ์, ดิเรก. (๒๕๑๗). ความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี

 ไทย และส�าเภากษัตรย์ิสลัุยมาน (ฉบับย่อ). พมิพ์ครัง้ที ่๒. กรงุเทพฯ : สมำคม
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 ภำษำและหนังสือแห่งประเทศไทย.

ล้อมล้ิม, ทวีศักดิ์. (๒๕๑๖). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์

 ตอนต้น. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยำ.

นักรบ, ศรัณย์. (๒๕๕๖). “บทพิลำปมะระเสี่ยในพิธีมุฮัรรอมของชำวมุสลิมนิกำยชีอะห์

 ในประเทศไทย”. วารสารมนุษยศาสตร์ ๒๐, (๑), ๑๕๓ - ๑๘๐.

ผลึกมณฑล, ดนัย. (๒๕๕๙). ชาวจีนหลังความตาย. สืบค้นจำก http://lek-prapai.

 org/home/view.php?id=905&fbclid=IwAR1sWgKguOi3๓xjT_ePal

 cdIFK_F32asDR8rBMJwyVGQSORYpYWn_CDji90

พิบูลศิริ, มำริสำ. (๒๕๔๘). การจัดการการสื่อสารสัญญะผ่านพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อสร้าง

 เอกลักษณ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์. (วิทยำนิพนธ์วำรสำรศำสตรมหำบัณฑิต). 

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

พงศ์ไพบูลย์, สุธิวงศ์ และคณะ. (๒๕๔๓). กะเทาะสนิมกริช: แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง. 

 กรุงเทพฯ : ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย.

พงษ์ศิริบัญญัติ, เพียงแข. (๒๕๒๒). นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัย

 รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๙). (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต). 

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ. (๒๕๑๗). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ศิวพร.

ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๐ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐ (ต่อ) - ๕๓). (๒๕๑๑).

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว.

ปรำโมช, คึกฤทธิ์, ม.ร.ว. (๒๕๔๔). โครงกระดูกในตู้. (พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ : 

 ดอกหญ้ำ.

เรอืงรกัษ์ลิขติ, ชลดำ. (๒๕๕๒). กาพย์เห่ชมเครือ่งคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง. 

 กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๔. (๒๕๐๓ - ๒๕๐๔). พระนคร : โรงพิมพ์

 รุ่งเรืองธรรม.

สิกขโกศล, ถำวร. (๒๕๕๗). เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้. กรุงเทพฯ : มติชน.

วิเชียรคีรี (บุญสังข์), พระยำ. “พงศำวดำรเมืองสงขลำ”. ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 

 ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช พงศาวดาร
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 เมืองพัทลุง. พระโสภณอักษรกิจพิมพ์แจกในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ

 พระพิทักษ์สำครเกษตร์ (หยวก ลีละบุตร) วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๔๗๖.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๒

พลวัตของคติชนเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ ในบริบทการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ชูปู, นิมิตชัย. (๒๕๕๙). กำรประกอบสร้ำงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียน

 บำงแก้ว อ�ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพทัลุง. ใน รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการ

 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (๖๘-๘๙). สงขลำ: มหำวิทยำลัยหำดใหญ่.

ด�ำศรี, วิมล. (๒๕๕๗). ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณี

 แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมรำช: มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

 นครศรีธรรมรำช. 

ด�ำศรี, วิมล. (๒๕๕๗). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรมน�าสู่

 มรดกโลก ภาพลกัษณ์จากวรรณกรรม. นครศรธีรรมรำช: มหำวิทยำลัยรำชภฏั

 นครศรีธรรมรำช. 

ดสิกลุ, ยทุธกำน. (๒๕๕๓). ประเพณปีระดษิฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห. (วิทยำนิพนธ์ 

 ปริญญำมหำบัณฑิต). มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

จำรุวร, ปรมินท์. (๒๕๕๙). คติชนกับการท่องเที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว

 จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

กิตติกำนต์, ธนธร. (๒๕๕๗). มหาธาตุ. กรุงเทพฯ: มติชน. 

ไกรงู, ไตรเทพ. (๒๕๕๙, ๖ พฤษภำคม). พระปิดตำพังพระกำฬ ส�ำแดงฤทธิ์

 ‘แพ้ไม่เป็น’. คมชัดลึก. ๑๐. 

ณ ถลำง, ศิรำพร. (๒๕๕๙). “คติชนสร้างสรรค์” : บทสังเคราะห์และทฤษฎี.
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 นครศรีธรรมราช. [เว็บไซต์] สืบค้นจำก http://thainews.prd.go.th/th/

 website_th/news/news_detail/WNSOC6108050010043/2/10
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นิมมำนเหมินท์, ประคอง. (๒๕๔๕). นิทานพื้นบ้านศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: 

 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

นุ่นสุข, วัณณสำส์น. (๒๕๕๖). ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรก�ำเนิดอำณำจักร
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 ๒๒๐-๒๖๓. 

ภักดีผำสุก, ศิริพร. (๒๕๖๑). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทาง

 การน�ามาศกึษาภาษาไทย. กรงุเทพฯ: ส�ำนักพมิพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
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 อิสระปริญญำมหำบัณฑิต). มหำวิทยำลัยศิลปำกร, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
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 มรดกโลก [PREPARING WORLD HERITAGE NAMINATIONS] 
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๓

ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�าบลข้าวสาร อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

บุญภิละ, นวรัตน์. (๒๕๕๔). ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี. อุดรธำนี: มหำวิทยำลัย

 รำชภัฏอุดรธำนี.

บุญสนอง, เพชรชรินทร์. (๒๕๕๐). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้าน

 สระดอกเกษ ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลรำชธำนี: 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี.

จันทร์ประสิทธิ์ , ชวพรพรรณ. แก้วธรรมำนุกูล, ธำนี. สวัสดิ์สิงห์, ปิยวรรณ.

 จงรุ่งโรจน์สกุล, วรันธรณ์. และ เลิศมัลลิกำพร, สุมำลี. (๒๕๕๗). ภูมิปัญญา

 ท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาน�าร่อง. 

 เชียงใหม่: คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.

จันทรุญ, นิ่มนวล. และโกศลกิตติอัมพร, เสำวลักษณ์. (๒๕๖๐). กำรจัดกำรภูมิปัญญำ

 ท้องถิน่อีสำนสู่ธรุกจิชุมชนในยคุไทยแลนด์ ๔.๐. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 

 ๑๗ (๓), ๒๒๕-๒๓๔.

เชีย่วจินดำกำนต์, บษุกร. (๒๕๖๑). เทคนิคกำรวิจัยเชิงคณุภำพแบบกรณศีกึษำ. วารสาร

 ศิลปะศาสตร์ปริทัศน์, ๑๓ (๒๕), ๑๐๓-๑๑๘.

กรมศลิปำกร. (๒๕๔๔). พฒันาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์และภมูปัิญญาจังหวัด

 อุดรธานี. กรุงเทพฯ: องค์กำรค้ำของคุรุสภำ.

มีกุศล, ไพฑูรย์. (๒๕๕๐). แนวคิดและแนวทำงในกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น.

 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๐ (๒), ๒๑-๓๙.

นำรำสัจจ์, เบญจวรรณ. (๒๕๕๒). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัย

 พหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง มหำวิทยำลัยขอนแก่น.

นำรำสัจจ์, เบญจวรรณ. (๒๕๖๐). พัฒนาการภูมิปัญญาอีสาน จากความรู้พื้นบ้านสู่

 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำ

 โขง มหำวิทยำลัยขอนแก่น.

นุนำรถ, นันธวัช. (๒๕๖๐). ภูมิปัญญำท้องถิ่น คุณค่ำแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อ

 กำรศึกษำที่ยัง่ยืน. วารสารวชิาการและวจิยัสงัคมศาสตร์, ๑๒ (๓๔), ๑๗-๒๖.
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย. (๒๕๕๑). รายวิชา

 คลังปัญญาชมุชน. กรงุเทพฯ: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวง

 ศึกษำธิกำร.

ปัญญำวชิโรภำส, นฤมล. (๒๕๕๗). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น. เลย: มหำวิทยำลัย

 รำชภัฏเลย.

เพชรประไพ, ณัฐฐิตำ. สุวรรณโนบล, นรีลักษณ์. และ กำญจนเวทำงค์, จันทกำนต์. 

 (๒๕๕๗). ภมูปัิญญาท้องถิน่: กรณีศกึษาพืน้ทีร่อบเข่ือนน�า้พงุ จังหวัดสกลนคร. 

 จันทร์ทิรำ เจียรณัญ (บรรณำธิกำร). นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

 สุรนำรี.

ผิวน่ิม, สัมฤทธิ.์ (๒๕๔๕). ภมูปัิญญาชาวบ้านในการประกอบอาชพี: กรณศีกึษาเครอืข่าย

 วนเกษตร และป่าชุมชนภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยำนิพนธ์

 หลักสูตรพฒันำแรงงำนและสวัสดกิำรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.

พลแก้วเกษ, อนันต์ศกัดิ.์ (๒๕๖๑). กำรศกึษำตวับทและบทบำทของผีปู่ตำ ต�ำบลท่ำม่วง 

 อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิถีสังคมมนุษย์, ๖ (๑), ๑๕๔-๑๗๒.

รำชบัณฑิตยสถำน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.

 กรุงเทพฯ: บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหำชน).

ศรีธรรมำ, กฤษฎำ. (๒๕๕๔). ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน. มหำสำรคำม. มหำวิทยำลัย

 รำชภัฏมหำสำรคำม.

สัพโส, ปนัดดำ. บุญวัฒนะกุล, ชนกนำรถ และ ศุภวรรณ, สำรีพันธุ์. (๒๕๖๑). แนวทำง

 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ

 ของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิถีสังคมมนุษย์, ๖ (๑), ๑๗๓-๑๙๖.

ธรรมรุง่เรอืง, รุง่โรจน์. (๒๕๖๑). หลักหนิ-ใบเสมา ในวัฒนธรรมทวารวดภีาคตะวันออก

 เฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มิตร ๔๑ สตูดิโอ.

ทิพจ้อย, วรวัฒน์. (๒๕๕๗). ภูมิปัญญำของหมอน�้ำมนต์พื้นบ้ำนในกำรรักษำโรคกระดูก

 จำกอุบตัเิหตศุกึษำเฉพำะนำยประเสรฐิ ผลำพฤกษ์. วารสารการพฒันาชมุชน

 และคุณภาพชีวิต, ๒ (๒), ๑๘๙-๒๐๒.

วิภตัภิมูปิระเทศ, ธญัธชั. (๒๕๕๓). การถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ของปราชญ์ชาวบ้าน:

 กรณีศึกษาวงกลองยาว อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ: 

 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต.
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วิชัย, เชำวลิต. (๒๕๕๙). วิถีการด�ารงชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร

 ของเกษตรบ้านบุ่งคล้า ต�าบลบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. 

 กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย.

สัมภาษณ์

ชัยยอด, สมชำย. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘ และ ๒๕๖๒, มกรำคม ๙). สัมภำษณ์.

จ�ำปำสิม, เสถียร. (๒๕๖๒, มกรำคม ๙). สัมภำษณ์.

จันดวง, คณิตำ. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.

จันดวง, ทองสวรรค์. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.

ชูโชติ, ทองไหล. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.

กำรแก้ว, มยุรี. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.

ศรีสุแล, สมศักดิ์. (๒๕๖๐, กันยำยน ๑๕ และ ๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.

สุนำ, วิชัย. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๒๕). สัมภำษณ์.

ถำปะมำต, งำมค�ำ. (๒๕๖๑, ธันวำคม ๘). สัมภำษณ์.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓244

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๔

พระแท่น : พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย

จันทรัมพร, อำจิณ. และเรืองณรงค์, ประพนธ์. (๒๕๕๕). นายมี (เสมียนมี) ศิษย์เอก

 สุนทรภู่. กรุงเทพมหำนคร: วสีครีเอชั่น.

ชมพูพระ, พระมหำปุ่น. (๒๕๕๕). การศึกษาเปรียบเทียบมหาปรินิพพานสูตรกับพระ

 นิพพานสูตร. (วิทยำนิพนธ์ปรญิญำมหำบณัฑิต). มหำวิทยำลัยศรนีครนิทรวิโรฒ, 

 กรุงเทพมหำนคร.

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, พระบำทสมเด็จพระ. (๒๕๐๒). พระราชนิพนธ์เสด็จประพาส

 ไทรโยค. พระนคร: รุ่งเรืองธรรม.

จดหมายเหตุ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙. 

 (๒๕๕๘). กรุงเทพมหำนคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

กรมศิลปำกร. (๒๕๕๖). ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธบาท. กรุงเทพมหำนคร:

 ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร.

กรมศิลปำกร. (๒๕๕๘). นิราศเมืองหลวงพระบาง และรายงานปราบเงี้ยว (พิมพ์ครั้ง

 ที่ ๔). กรุงเทพมหำนคร: กรมศิลปำกร.

จักรปำณี (ฤกษ์), หลวง. (๒๔๖๘). นิราศพระปถวี. ม.ป.ท.: โสภณพิพรรฒธนำกร.

ภักดีค�ำ, ศำนติ. (๒๕๕๘). พระราชพงศาวดาร ฉบับพระพนรัตน์ 

วัดพระเชตพุน ตรวจสอบช�าระจากเอกสารตวัเขียน. กรงุเทพมหำนคร: อมรนิทร์พริน้ติง้.

พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต). (๒๕๕๑). พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ 

 (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑). นนทบุรี: เอส อำร์ พริ้นติ้งแมส โปรดักส์.

พินธุพันธ์, หวน. (๒๕๒๑). อุตรดิตถ์ของเรา. พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. (๒๕๓๕) (พิมพ์ครั้งที่ ๘). 

 กรุงเทพมหำนคร: กรมศิลปำกร. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐

 เล่ม ๑๐. (๒๕๓๐). กรุงเทพมหำนคร: กำรศำสนำ.

พ.ณ. ประมวญมำรค. (๒๕๕๓). ประวัตคิ�ากลอนสุนทรภู ่(ฉบับปรบัปรงุ). กรงุเทพมหำนคร: 

 พิมพ์ค�ำ.
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รำชบัณฑิตยสถำน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. 

 กรุงเทพมหำนคร: รำชบัณฑิตยสถำน.

แสนค�ำ, ธีระวัฒน์. (๒๕๕๘). บ้วนพระโอษฐ์พระพุทธเจ้ำ วัดพระแท่นศิลำอำสน์: 

 วันนี้ที่ถูกลืม. ศิลปวัฒนธรรม. ๓๖(๙), ๑๔๖-๑๕๕.

สอนศิริ, ขวัญทอง. และอัคคะ, วิรุฬ. (๒๕๕๖). พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวพิษณุโลก. 

 พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ.

สุขเล็ก, ปฐมพงษ์. (๒๕๖๐). พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระพุทธชินรำช : พิพิธภัณฑ์เก็บ

 รักษำส่ิงของพุทธบูชำพระพุทธชินรำชและโบรำณวัตถุทรงคุณค่ำของ

 เมืองพิษณุโลก. ศิลปวัฒนธรรม. ๓๘(๙), ๑๐๖-๑๒๑.

วชิรญาณ เล่ม ๘ แผ่นที่ ๑๖ วันพฤหัศบดีที่ ๒๖ เดือนมกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑. 

 (๒๔๓๕). ม.ป.ท.

วัดพระแท่นดงรัง. (๒๕๒๒). กรุงเทพมหำนคร: ศิริมิตร.

วงศ์สุทธิธรรม, น้อมนิจ. (๒๕๔๙). วรรณกรรมนิราศ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหำนคร: 

 ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย รำมค�ำแหง.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๕

ปั้นดินขึ้นรูป: การประกอบสร้างความน่าเชื่อถือต่อเร่ืองเล่าอิทธิปาฏิหาริย์ในพระ

ประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๓

เฟลกเกอร์, เจมส์ เอลรอย. (๒๔๘๙). หะซัน. แปลโดย พระองค์เจ้ำอำทิตย์ทิพอำภำ. 
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 คมัภร์ีของ (เจ้าพ่อ). พระนคร: พมิพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิง
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 รำชสัณฐำนจอมแจ้ง. 

พระมหำสมเด็จเจ้ำกัญไชยรำช. (๒๔๙๖). กัมมัฏฐานพระมหาสมเด็จเจ้ากัญไชยราช
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๘
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