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คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุนนาค, ฐิติภา. (๒๕๖๐). วิถีปฏิบัติงานช่างฝีมือดอกไม้สด : กรณีศึกษาโรงเรียน

 ช่างฝีมือในวัง (หญิง). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย

 ศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย.

จันทนะผะลิน, มณีรัตน์. (๒๕๒๘). เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

 กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์.

จันทนะผะลิน, มณีรัตน์. (๒๕๓๒). มะลิ สัญลักษณ์วันแม่ของไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

 กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๓๙). เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และ

 พระเมรุมาศ งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี .

 กรุงทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 

ศิลปากร, กรม. (๒๕๔๑). จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชชนนี. เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๕๑). เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. กรุงเทพมหานคร: 

 อัมรินทร์การพิมพ์.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๕๕). เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ

 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์

 การพิมพ์.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๖๑). เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ พระบรมศพพระบาท

 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงทพมหานคร: 

 รุ่งศิลป์การพิมพ์.

อินทกุล, สกุล (๒๐๐๙). ดอกไม้ไทย (วัฒนธรรมดอกไม้ไทย). กรุงเทพมหานคร: 

 ส�านักพิมพ์วัฒนธรรมดอกไม้.

เสฐียรโกเศศ. (๒๕๑๖). วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทย. กรุงเทพมหานคร:

 โรงพิมพ์เจริญธรรม.
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พรสุขสวัสดิ,์ พรยพุรรณ. (๒๕๕๕). การพฒันารปูแบบการจัดดอกไมแ้บบไทยในประเพณี

 เกี่ยวกับชีวิตของชาวไทยภาคกลาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, ประเทศไทย.

โถทอง, พนิดา. (๒๕๕๗). การสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม: กรณีศึกษาแผนกช่างฝีมือ

 หัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย.

ตนัตชูิเวช, พชัราภา. (๒๕๖๐). เจเนอเรชันแอลฟา: เจเนอเรชัน่ใหม่ในสังคมไทยศตวรรษ

 ที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทองเจริญบัวงาม, บุญชัย. (๒๕๕๗). งานช่างดอกไม้สด. ใน รายงานพิธีประกาศขึ้น

 ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาต ิประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๗. 

 กระทรวงวัฒนธรรม, ๖๘-๗๐.

อยูม่ัง่ม,ี นนทพร. (๒๕๕๙). ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย. กรงุเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด.

สัมภาษณ์ 

คงสันเทียะ, บุญเตือน. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๒๐). สัมภาษณ์.

เทพสิทธิ์, มัติกา. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๒๑). สัมภาษณ์.

ธนประดิษฐ์, มัณฑณา. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๒๓). สัมภาษณ์.

พูนขุนทด, น้อย. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๒๐). สัมภาษณ์.

มาลากุล ณ อยุธยา, อ�าไพ. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๑๙). สัมภาษณ์.

หลุ่มบางล้า, รันทม. (๒๕๖๐, ตุลาคม ๒๒), สัมภาษณ์.
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ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น

อัตถากร, บุญชนะ (ม.ป.ป.). บันทึกการปฏิวัติ ๑-๓ เมษายน ๒๕๒๔ กับข้าพเจ้า. 

 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (๒๕๔๘). “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับ

 การอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมผ้าทอมือ” ใน หอแสดง

 ผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ. 

 กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย. 

ชินวรรโณ, จุลชีพ. นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงสงครามเย็น. ใน จุลศิริวงศ์,

 ชัยโชค. บรรณาธิการ. (๒๕๓๖). ๕ ทศวรรษการต่างประเทศของไทย: จาก

 ความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

 แห่งชาติ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เดอ ลาลูแบร์, ซีมอน. (๒๕๕๒). จดหมายเหตุลาลูแบร์: ราชอาณาจักรสยาม. นนทบุรี: 

 ศรีปัญญา.

ธรรมศักดิ์, สัญญา., อิศรางกูร ณ อยุธยา, จรูญพันธ์ และ จุลละทรัพย์, ทวี.

 (๒๕๑๗). “การต่างประเทศกบัความมัน่คงของประเทศ”. เอกสารจากรายการ 

 “พบประชาชน”. วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๑๗. 

คันธิก, กุลนันทน์. (๒๕๕๔). “Winning Hearts and Minds”. จุลสารความมั่นคง

 ศึกษา ๙๕, ๘. 

กองบรรณาธิการมติชน. (๒๕๔๙). นางแก้วคู่พระบารมี. กรุงเทพฯ : มติชน.

มัดหมี่ไหมไทย ... สายใยชนบท. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์กรุงเทพ.

นาวิกมูล, เอนก. (๒๕๔๗). การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 

นพประเสริฐ, ศิบดี. (๒๕๖๐). อนุรักษนิยมไทยกับนโยบายต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๑๖-

 พ.ศ. ๒๕๒๑). (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี. “บทสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๒ นายสัญญา 

 ธรรมศักดิ์” ใน ส�านักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๓๕). ๖๐ ปี ส�านักนายกรัฐมนตรี. 

 กรุงเทพฯ: ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี.
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ. 

 (๒๕๓๕). สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของชาวไทย

 กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และศิลปาชีพเพื่อพสกนิกร.

 กรงุเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ือง

 มาจากพระราชด�าริ. 

ประชุมทอง. (ม.ป.ป.). ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท ณรงค์เดช 

 นันทโพธิเดช. กรุงเทพฯ: ประชุมทอง.

คณะท�างานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. (๒๕๕๕). 

 ราชศิลป์พัสตราภรณ์. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ. 

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. (๒๕๕๙). งามสมบรม

 ราชินีนาถ. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๐). กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒. 

 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า. (๒๕๔๗). ความทรงจ�าในการตามเสด็จ

 ต่างประเทศทางราชการ. กรุงเทพฯ: กิเลนการพิมพ์. 

สมานชาติ, สิทธิชัย. (๒๕๖๒). มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม

 วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. (๒๕๓๕). เป็น อยู่ คือ: สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

 พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. 

พึงจิตต์ ศุภมิตร, ท่านผู้หญิง. (๒๕๔๖). ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ไพลิน

 บุ๊คเน็ต. 

ธนประสิทธิ์พัฒนา, สุวดี. (๒๕๔๒). การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทย

 สมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กรมหม่อนไหม. (๒๕๕๕). โครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: 

 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กลุ่มนักข่าวหญงิ. (๒๕๒๔). พระราชกระแสสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ 

 พระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม 

 ๒๕๒๓. กรุงเทพฯ: กลุ่มนักข่าวหญิง.
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สัมภาษณ์ 

บุญนาค, เตช. (๒๕๕๙, เมษายน ๒๑), สัมภาษณ์.
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“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี

บุญประเสริฐ, จตุพร. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์ต�าราวัว. (วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหา

 บัณฑิต) สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จันทสาโร, ศุภวุฒิ. (๒๕๕๙). ท�าเนียบศาสตราวุธจีน. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ยิปซี.

จันทวิช, ณัฏฐภัทร. (๒๕๔๗). คติความเช่ือในเรื่องช้างเผือก. วารสารวิมานเมฆ, ๘,

 ๓ (มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๔๗).

ชินพงศ์, แพง. (๒๕๕๖). กรมศิลป์เผยเครื่องคชราภรณ์. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ.

ชุมพล, พฤทธิสาณ. (๒๕๕๙). การสังเคราะห์ประวัติศาสตร์บอกเล่าในสมเด็จพระนาง

 เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์พระบาท

 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า.

ด้วงวิเศษ, นฤพนธ์. (๒๕๖๐). การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์

 มานุษยวิทยาสิรินธร.

กรมศิลปากร. (๒๕๕๐). การสร้างเครื่องคชาภรณ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร

กรมศิลปากร. (๒๕๒๐). จารึกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ.

กรมศลิปากร. (๒๕๓๘). พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร์ รชักาลที ่๓ ของเจ้าพระยา

 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. 

กรมศลิปากร. (๒๕๕๐). ประมวลภาพประวัตศิาสตร์ไทย พระราชพธิบีรมราชาภเิษกสมยั

 รัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  

กรมศิลปากร. (๒๔๘๙). เที่ยวเมืองพะม่า.กรุงเทพฯ: วชิรญาณ.

กรมศิลปากร. (๒๕๕๒). พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์.

จุลพรหม, จักริน. (๒๕๖๐). การปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์

 มงคลจากสมยัทวารวดสู่ีสมยัรตันโกสินทร์. กรงุเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
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ค�าวัง, อภิรัฐ. (๒๕๖๐). ศาสดาในรูปพระมหากษัตริย์แห่งศาสนาซิกข์ ประวัติศาสตร์ 

 ความหมาย และองค์ประกอบ (อรรถาธิบายเชิงเปรียบเทียบ). นครปฐม: 

 ศนูย์ภารตะศกึษา สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหดิล.

กองบรรณาธิการข่าวสด. (๒๕๕๗). ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด. กรุงเทพฯ: ส�านัก

 พิมพ์ข่าวสด.

เกรียงไกร เกิดสิริ (๒๕๖๐). งานพระเมรุ: ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และ

 วัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มติชน
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 วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๓๐, ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๘)

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๓๑). มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ์. กรุงเทพฯ :

 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ฤทธิภ์กัด,ี สมศกัดิ.์ (๒๕๖๐). เครือ่งคชาภรณ์พระเศวตอดลุยเดช พาหนฯ เครือ่งประดบั

 ช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมธนารักษ์ กระทรวง

 การคลัง.

เรอืงรกัษ์ลิขติ, ชลดา. (๒๕๕๗). ปัญหา “กมัพชุภากย์” บางค�าในเรือ่งสมทุรโฆษค�าฉันท์. 

 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัจจพันธุ์, รื่นฤทัย. (๒๕๕๒). อิเหนาร้อยแก้วฉบับถอดความสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:

 สถาพรบุ๊กส์. 

แสงสินชัย, ทองย้อย. (๒๕๖๒). จามรี อ่านว่า จา-มะ-รี. กรุงเทพฯ: ธรรมะ เสรีชน.

ศราภยัวานิช, บรุยา. (๒๕๕๖). เครือ่งประกอบพระราชอิศรยยศ ส�าหรบัพระมหากษัตรย์ิ

 ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ศิลป-

 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เนตรนิยม, สิทธิพร (๒๕๕๙). เครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง ๕ ของไทย และ พม่า. นครปฐม: 

 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย.
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สุ่มจินดา, พิชญา. (๒๕๕๓).พลิกความรู้เรื่องแผ่นไม้จ�าหลักเครื่องราชกกุธภัณฑ์ใน

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย.” ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ 

 (สิงหาคม): ๑๒๒-๑๓๕.

ศรีวัฒนสาร, พิทยะ. (๒๕๕๓). ๓๙๕ ปี บันทึกของปินโต : หลักฐานประวัติศาสตร์นิพนธ์

 หรือนิยายผจญภัย. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ครั้งที่ ๔๘.

ทองเจือ, เผ่าทอง. (๒๕๕๙). เครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์: พระมหาพชัิยมงกฎุ. กรงุเทพฯ: 

 เมืองไทยประกันชีวิต.

อุดมผล, พิสิทธิ์. (๒๕๕๖). ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการอนุรักษ์ควายไทย:

 กรณศีึกษาชาวนาต�าบลดอนปรู อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. 

 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๔

“ความเป็นชาติไทย” ใน “โคลนติดล้อ ล้อติดโคลน และเรื่องสืบเนื่อง” : การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์

บุญญาสถิตย์, วรรณพร. (๒๕๔๘). การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการ

 เปล่ียนแปลงแบบตะวันตก ของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาล พระบาทสมเด็จ

 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 (พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๖๘). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) ภาควิชา

 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เจริญธัญสกุล, อภิรดี. (๒๕๔๒). แนวทางการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมผ่านหนังสือพิมพ์ 

 ของรัฐบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับรัฐบาลใน

 สมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม. (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต) สาขาวิชาการ

 หนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เกษกมล, มัทนา. (๒๕๑๗). การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและ

 การปกครองในรัชกาลที่ ๖. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) ภาควิชา

 ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หงศ์ลดารมภ์, กฤษดาวรรณ. (๒๕๔๓). ปริจเฉทเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย: 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. รายงานผลการวิจัย

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แก้วพัตร, สุภัทร. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานใน

 หนังสือพมิพ์ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่. (วิทยานิพนธ์ ปรญิญาดษุฎบีณัฑิต)

 ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นนทวัฒน์, ชาดา. (๒๕๓๓). ประวัติศาสตร์และการเมืองสมัยรัชกาลที่ ๔ -๗ ก่อน

 ประชาธปิไตยจะมาถงึ ทีม่าของประชาธปิไตยก่อนปิดฉากสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

 พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (๒๕๒๕).

 โคลนติดล้อ ของ อัศวพาหุ ล้อติดโคลน และเรื่องสืบเน่ือง. กรุงเทพฯ:

 โรงพิมพ์ไทยเขษม.

ภมุทพิสมัย, อัจฉราพร. (๒๕๓๒). ปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ ๒๔๗๕ : 

 ภาพสะท้อนจากงานเขียนทางหนังสือพิมพ์. รายงานการวิจัย สถาบัน

 [ไทยคดีศึกษา] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุพันธุ์วณิช, อิงอร. (๒๕๔๒). ภาษาเพลงรักจากบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จ

 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, ๑๖ (ธ.ค. ๒๕๔๒) 

 หน้า ๑๐๙-๑๓๒.

ตีระวินิช, สุกัญญา. (๒๕๓๑). พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือ

 พิมพ์ไทย. รายงานผลการวิจัย ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิจิตรวาทการ, หลวง. (๒๕๑๒). งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร: 

 กองทัพบก.
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ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังค-มาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไท ที่วัดผาแตก อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เอกสารต้นฉบับ

จุฬลังคมาลัย. พับสา ๑ พับ. สมบูรณ์. อักษรธรรม. จ.ศ. ๑๓๖๐. วัดผาแตก 

 ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 

ปถมมาลัย . พับสา ๑ พับ. สมบูรณ์. อักษรธรรม. จ.ศ. ๑๓๖๐. วัดผาแตก 

 ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 

ทุติยมาลัย . พับสา ๑ พับ. สมบูรณ์. อักษรธรรม. จ.ศ. ๑๓๖๐. วัดผาแตก 

 ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 

เอกสารทุติยภูมิ

ล�ามหาชาติ ส�านวนจังหวัดชัยภูม.ิ (๒๕๒๙). พระนคร: ส�านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี.

ด้วงชนะ, อร่ามรัศมิ์. (๒๕๓๘). การศึกษาประเพณีสวดพระมาลัยของชาวอ�าเภอไชยา 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย

 ศรีนครินทรวิโรฒ, สงขลา, ประเทศไทย.

จารุวร, ปรมินท์. (๒๕๔๒). การสืบทอดท�านองสวดและประเพณีสวดพระมาลัยที่บ้าน

 หนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

ณ นคร, วัฒนา. (๒๕๒๕). ลักษณะร่วมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบ้านและ

 พระมาลัยค�าหลวง. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

ณ ถลาง, ศิราพร. (๒๕๕๗). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต�านาน-นิทาน

 พืน้บ้าน. (พมิพ์ครัง้ที ่๓). กรงุเทพฯ : ส�านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพชรบูรณ์, จตุพร. (๒๕๕๙). ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่ม

 ชาตพินัธุไ์ททีต่�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์

 อักษรศาสตรดษุฎบีณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรงุเทพฯ, ประเทศไทย.
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