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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑

การสตัวแพทย์สมัยใหม่ของรฐับาลสยามในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว

แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมพยาบาล เรื่อง ฉีดซิรัมกันโรคระบาดสัตว์ 

 ตามหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ และหัวเมือง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม 

 ศก ๑๒๒. (๒๓ ตุลาคม ๑๒๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๒๑. หน้า ๕๒๒ – 

 ๕๒๓.

ใจก้อน, ทิวาพร. (๒๕๕๕). แนวคิดและความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๓๕ - 

 ๒๔๘๗. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 

 ประเทศไทย.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง. (๒๔๘๒). ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ 

 จุลศกัราช ๑๑๖๖ พมิพ์ตามฉะบับหลวงตรา ๓ ดวง. กรงุเทพฯ: คณะนิตศิาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หจช. กค.๐๓๐๑.๑.๒๐/๑ The Annual Report of the Director of the Government 

 Serum Laboratory (พ.ศ.๒๔๕๐ – ๒๔๕๒).

หจช. กต. ๖๕.๑๖ ฝรั่งเศสขอไม้สัก, ไม้แก่น, คนพยาบาล, นักบินอาสา (๕ กันยายน 

 พ.ศ. ๒๔๖๐).

หจช., ร.๕ ม.๑๘.๔/๓ ข้อบังคับส�าหรับป้องกันการทรกรรมสัตว์ที่บรรทุกลงก�าปั่นจาก

 กรุงสยาม (๓๐ กรกฎาคม – ๒๘ กันยายน ร.ศ.๑๒๐).

หจช. ร.๕ ม.๑๘.๔/๔ เรื่องราชทูตเยอรมันคัดค้านพระราชบัญญัติป้องกันสัตว์ทรมาน

 สัตว์พาหนะ ร.ศ.๑๒๐ (๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๐ – ๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๓)

พระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส�าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์

 พาหนะ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๙. (๑๙ พฤษภาคม ๑๒๖) ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่มที่ ๒๔. หน้า ๑๕๕.

พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกระทรวงเกษตราธิการแลเปลี่ยนต�าแหน่งเสนาบดี. 

 (๓ กันยายน ๒๔๔๓) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๖. หน้า ๓๐๒ – ๓๐๓. 

พระราชบัญญัติช่ัวสมัยส�าหรับป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕. 

 (๑๗ มกราคม ๒๔๔๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓. หน้า ๕๐๖ – ๕๐๗.
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พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง. (๓ มีนาคม ๑๑๙)

 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๗. หน้า ๖๙๖ – ๗๐๐.

พระราชบัญญัติส�าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙. 

 (๑ กรกฎาคม ๒๔๔๔). ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๗. หน้า ๑๓๗ – ๑๓๙.

พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ. ๑๑๐. (๒๓ สิงหาคม ๒๔๓๕) ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่มที่ ๘. หน้า ๑๘๐ – ๑๘๕. 

พระราชบัญญัติระงับโรคระบาด. (๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

 ๓๐. หน้า ๓๗๒ – ๓๗๙. 

พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔. (๒๓ 

 พฤศจิกายน ๒๔๕๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๘. หน้า ๔๙๖ – ๕๐๙.

ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ว่าด้วยโรคซึ่งเป็นโรคระบาดตามความหมายแห่ง

 พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔. 

 (๑๐ มีนาคม ๒๔๗๗) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๑. หน้า ๔๔๓๖ – ๔๔๓๗. 

ราชภัณฑารักษ์, เฌอมาลย์. (๒๕๒๐). พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 ไทย พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒ – ๑๙๓๒). (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (๒๕๕๑). ๖๐ ปี อาชีพ

 สัตวแพทย์สู่สังคมไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม.

ตันติวนิช, ปราณี. (๒๕๒๘). ๕๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ๒๔๗๘ – ๒๕๒๘. 

 กรุงเทพฯ: คณะสัตวแพทยศาสตร์.

วัยอาจ, เดวิด เค.. (๒๕๕๖). ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

 ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๖.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๒

การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทยระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗

คู่มือแม่บ้านทางวิทยุและโทรทัศน์. (๒๕๐๙). ๖๐ (๕) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ : 

 ๒๘-๓๖.



ภาคผนวกรายการอ้างอิง 275

อาภรณ์สุวรรณ, ธเนศ. (๒๕๓๖). “ความเคล่ือนไหวของนักศึกษาไทยในยุคแรก”. ใน 

 วิทยากร เชียงกูล (บรรณาธิการ). ขบวนการนักศึกษาไทย: จาก ๒๔๗๕ ถึง 

 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖. หน้า ๙-๓๐. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: แกรมมี่ พับลิชชิ่ง 

 เฮ้าส์.

ใบบัว (เมธีวงศ์), มณฑล และ พิตรปรีชา, จิระนันท์. หยุดเข็มนาฬิกา บันทึกเหตุการณ์

 ประวัติศาสตร์ ๑๒ ชั่วโมง ฝ่าวิกฤต! คืนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖. กรุงเทพฯ: 

 มติชน.

แจ้งเจนกจิ, ยพุาภรณ์. (๒๕๓๐). การศกึษาของสตรไีทย: ศกึษากรณเีฉพาะของโรงเรยีน

 ราชินี (พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๕๐๓). (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

 ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ชนะชัย, ณฏัฐวด.ี (๒๕๒๙). สตรใีนสังคมไทยสมยัใหม่: ศกึษากณีสตรซ่ึีงประกอบอาชพี

 พยาบาล (พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๘๕). (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

ไชยรส, สุนี. (๒๕๔๗). การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ประชาธิปไตย และสิทธิ

 มนุษยชน: ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนี ไชยรส. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร

 มหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร) มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.

จันทร์โรจนกิจ, บัณฑิต. (๒๕๕๘). รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย: ความเป็นมาและ

 สาระส�าคัญ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

จันทร์โรจนกจิ, บณัฑิต. (๒๕๖๐). การเมอืงไทยร่วมสมยั. กรงุเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า.

ชวนไชยสิทธิ์, เปรมสิริ. (๒๕๓๙). ผู้หญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๗๙. 

 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

แดงภักดี, สุขสรรค์. (๒๕๓๘). ความคาดหวังของสังคมต่อสตรีไทยสมัยสร้างชาติ 

 พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาประวัตศิาสตร์

 บัณฑิตวิทยาลัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

เอียวศรีวงศ์, นิธิ; สัตยานุรักษ์, สายชล ; สัตยานุรักษ์, อรรถจักร. (๒๕๔๑, ตุลาคม).

 “การปลดปล่อยของสิบสี่ตุลา”. ศิลปวัฒนธรรม ๑๙ (๑๒): ๑๑๐-๑๑๒.
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เกษตรศิริ, ชาญวิทย์. (๒๕๔๔). ประวัติการเมืองไทย ๒๔๗๕-๒๕๐๐. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ไกรปกรณ์, โดม. (๒๕๖๓). เส้นทางประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

มูลศิลป์, วุฒิชัย. (๒๕๕๔). สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา. พิมพ์ครั้ง

 ที่ ๔. กรุงเทพฯ: พิมพ์ค�า.

ผลฉาย, สัญชัย และคณะ. (๒๕๔๖). ระบบการคัดเลือกและการอบรมข้าราชการ

 ตุลาการในศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

 วินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล.

พรอรุณ, จิตติมา. (๒๕๓๘). การเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๑๙. 

 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

สถาบันปรีดี พนมยงค์. (๒๐๒๐). “เสี้ยวหน่ึงแห่งความทรงจ�า” ของคุณหญิงแร่มฯ. 

 [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก https://pridi.or.th/th/content/2020/05/266

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๔๗๑). เล่ม ๔๕. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๔๗๖). เล่ม ๕๐. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๔๘๒). เล่ม ๕๖. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๔๙๗). เล่ม ๗๑. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๑๑). เล่ม ๘๕ ตอนพิเศษ. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการ

 คณะรัฐมนตรี.

ราชกิจานุเบกษา. (๒๐๒๒). ค�าส่ังแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก 
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สะโครบาเนค็, ศริพิร. (๒๕๒๖, สงิหาคม-ตุลาคม). การเรียกรอ้งสทิธสิตรีของหญิงไทย 

 (๒๓๙๘-๒๔๗๕). สตรีทัศน์ ๑(๓): ๒๘-๓๕.

The Standard Team. (๒๐๒๐). “ก.ต. เห็นชอบ ‘เมทินี ชโลธร’ เป็นประธานศาล

 ฎีกาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์”. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก https://

 thestandard.co/sec-approved-with-metini-chalothorn-to-be-president-

 of-the-supreme-court/.



ภาคผนวกรายการอ้างอิง 277

อุดมจรรยา, ประภาพรรณ. (๒๕๔๑). ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหารในระบบราชการไทย 

 งานด้านตุลาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.

วันทะนะ, สมเกียรติ. (๒๕๓๓). “รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม ๒๔๓๕-๒๔๗๕”. วารสาร
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 ส�านักพิมพ์บัณฑิตไทย.
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 เกษตรศาสตร์.

ยิ้มประเสริฐ, สุธาชัย. (๒๕๕๑). สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: 

 พี. เพรส.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๓

ปริศนาธรรมจากการสร้างพระเจ้าล้านนา: รูปพุทธะ หรือพระธัมมกาย?

สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (DIRI). (๒๕๖๑). 

 “หลักฐานธรรมกายในคัมภีร ์พุทธโบราณ”. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก

 https://www.kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=4420 

จันทราศรีไศล, ชนิดา. (๒๕๕๗). หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ. กรุงเทพฯ: 

 รุ่งศิลป์การพิมพ์.

เกตุปาน. จุฑารัตน์ (๒๕๕๗). จารึกวัดเสือ. วารสารมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 ๑๑(๑), ๑-๑๒.

โคตรสุโพธิ,์ พสิิฏฐ์. (๒๕๖๐). พระพทุธรปู : คตกิารสร้างและพธิกีรรมจากเอกสารโบราณ

 เมืองพะเยา. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มงคลรังสี, พระครู (ครูบาก๋ง). (ม.ป.ป). พับสาต�าราการบรรจุหัวใจพระเจ้าและ

 พระเจดีย์. น่าน: วัดศรีมงคล. 

พระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จ. (๒๕๐๕). ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กรมศาสนา. 

พฺรหมวโร, พระอธิการพงศธร. อายุ ๓๐ ปี. (๒๕๖๔, ธันวาคม ๒๐). สัมภาษณ์.

รักษา, พระธวัชชัย. อายุ ๒๓ ปี. (๒๕๖๕, มีนาคม ๑๐). สัมภาษณ์.
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สยาม, พระสาธุเจ้า. (๒๕๕๙). หนังสืออริยะประเพณีล้านนา. แพร่: วัดดอยช�าค่า

 อรัญวาสี.

ต�าราสร้างพระเจ้า. พะเยา: (ม.ป.ป.) วัดเชียงหมั้น.

ศุขสวัสดิ์, สุรสวัสดิ์ (๒๕๖๐). พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบ

 ตันตระนิกายวัชรยาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

 เชียงใหม่.

ยโสธรรัตน์, พระมหาใจ. (๒๔๗๘). พุทธรังษีธฤษดีญาณว่าด้วย สมถะ เเละวิปัสสนา

 โบราณ ๔ ยุค. กรุงเทพ ฯ: วัดบรมนิวาส.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๔

บทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนา

อมาตยกุล, พูนพิศ. (๒๕๓๐). เอื้องเงิน ที่ระลึกในการบรรจุอัฐิ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่. 

 กรุงเทพฯ: รักสิปป์.

อมาตยกุล, พูนพิศ. (๒๕๕๒). เพลงดนตรีและนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

 นริศรานุวัตติวงศ์. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

บณุยรกัษ์, เสน่หา. (๒๕๑๗). วรรณกรรมค่าวของภาคเหนือ (วิทยานิพนธ์ครศุาสตรมหา

 บัณฑิต). แผนกวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไชยเมืองเลน, อ้าย. (๒๔๗๔). หนังสือค่าวซอเรื่องธัมม์วัณณพราหมณ์. เชียงใหม่: 

 อเมริกัน.

จันทร์วิทนั, พษิณ.ุ (๒๕๕๕). ล้านนาไทยในแผ่นดนิพระพทุธเจ้าหลวง. กรงุเทพฯ: สถาพร

 บุ๊คส์.

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. (๒๕๓๘). ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี. 

 เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๕๑). ๑๐๐ ปี เสด็จเยี่ยมนครเชียงใหม่ครั้งแรกของ

 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี, เอกสารประกอบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

 พระต�าหนักดาราภิรมย์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขจรศกัดิ,์ อินแหลง. (๒๔๗๘). หนังสือค่าวซอเรือ่งธมัม์สุรยิวงศ์. เชียงใหม่: อุปะตพิงษ์.
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คะนารี, อินทา. (๒๔๙๗). ค่าวซอเรื่องธัมม์เจ้าสุธน. เชียงใหม่: เจริญเมือง.

มโนชญากร, กมล. (๒๔๗๔). จดหมายเหตุเสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ. 

 พระนคร: โสภณพิพรรณธนากร.

แมคคาร์ที, เจมส์. (๒๕๓๓). บันทึกการส�ารวจและบุกเบิกในแดนสยาม. แปลจาก

 Surveying and Exploring in Siam. แปลโดย สุมาลี วีระวงศ์,. กรุงเทพฯ: 

 กรมแผนที่ทหาร.

ณ เชียงใหม่, วงศ์สักก์. (๒๕๓๙). เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

ณ นคร, ประเสริฐ. (๒๕๑๖).โคลงนิราศหริภุญชัย. กรุงเทพฯ : พระจันทร์.

หนังสือค่าวซอเรื่องช้างสะทัน. (๒๔๗๔). เชียงใหม่: อเมริกัน.

หนังสือค่าวซอเรื่องนกกระจาบ. (๒๔๗๔). เชียงใหม่: อเมริกัน.

หนังสือค่าวซอเรื่องธัมม์แสงเมืองหลงถ�้า. (๒๔๗๙). เชียงใหม่: อเมริกัน.

นิมมานเหมินท์, ประคอง และ ปรางค์วัฒนากุล, ทรงศักดิ์. (๒๕๒๑). ลานนาไทยคด.ี 

 เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่.

พูนพิเลกขกิจ, ขุน. (๒๔๙๘). หนังสือค่าวซอมหาวงศ์แตงอ่อน. เชียงใหม่: เจริญเมือง.

เรืองสี, ใจ. (๒๔๗๙). หนังสือค่าวซอเรื่องธัมม์จ�าปาสี่ต้น. เชียงใหม่: อเมริกัน.

รุ่งเรืองศรี, อุดม. (๒๕๔๖). วรรณกรรมล้านนา. กรุงเทพฯ : ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

 การวิจัย.

รุ่งเรืองศรี, อุดม. (๒๕๔๗). พจนานุกรมล้านนา-ไทย : ฉบับแม่ฟ้าหลวง. เชียงใหม่: 

 มิ่งเมือง.

สาตราภัย, บุญเสริม. (ม.ป.ป.). ประวัติการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ในเชียงใหม่ (เอกสาร

 ส�าเนา). ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สุริยวงศ์, เจ้า. (๒๔๖๐). หนังสือหงส์หิน. เชียงใหม่: บ�ารุงประเทศเจริญ. 

คณะกรรมการช�าระประวัตศิาสตร์ไทย กรมศลิปากร. (๒๕๕๑). จารกึล้านนาภาค ๒ เล่ม ๑:

 จารึกจังหวัดเชียงใหม่ล�าปาง ล�าพูน และแม่ฮ ่องสอน. กรุงเทพฯ: 

 กรมศิลปากร.

วัลลิโภดม, มานิต. (๒๕๑๖). ต�านานสิงหนวติกุมารฉบับสอบค้น. กรุงเทพฯ: ส�านักนายก

 รัฐมนตรี.
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๕

ความเชือ่เร่ืองผมีอญของชาวมอญเจ็ดร้ิว: บทบาทในฐานะเครือ่งมือจัดสรรทรัพยากร

บรรจุน, องค์. (๒๕๒๗). ประวัติศาสตร์และถิ่นฐานชาวมอญสมุทรสาคร. ใน ๘๐ ปี

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี ๔๘ ปี สมาคมไทยรามัญ 

 (น.๑๙๘-๒๒๐). นิไชยโยค, โสภณ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สมาคมไทย

 รามัญ.

__________. (๒๕๕๙). “บ้านทุ่งเข็น”: ชุมชนชาติพันธุ์มอญร่วมสมัยแห่งสุพรรณบุรี. 

 (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 

 ประเทศไทย.

ชัยสิงห์กานานนท์, สมรักษ์ และโพธิมณี, จักรี. (๒๕๖๑). ผู้คน การเคลื่อนย้าย และ

 สายสัมพนัธ์หลากหลายชาตพินัธุใ์น สมทุรสาคร. ใน สาครบรุ ีจากวิถชีาวบ้าน: 

 การเปล่ียนแปลงผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มแม่น�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 (น.๑๙๘-๒๗๕). ด้วงวิเศษ, นฤพนธ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: ศูนย์

 มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน.

จิตต์สถาพร, วดพีร. (๒๕๔๙). การศกึษาการร�าผีมอญของชาวไทยรามญั ต�าบลบ้านม่วง 

 อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต), 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ประเทศไทย.

จันทร์ชาวนา, สมจิตร. (๒๕๖๔, พฤศจิกายน ๑๑). สัมภาษณ์.

จันทร์ชาวนา, โทน. (๒๕๖๓, มิถุนายน ๒๔). สัมภาษณ์.

เฟื่องฟูสกุล, อภิญญา. (๒๕๕๑). มานุษยวิทยาศาสนา แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียง

 ทางทฤษฎี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คชเสนี, สุเอ็ด. (๒๕๔๗). วัฒนธรรมประเพณีมอญ. ใน ๘๐ ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี ๔๘ ปีสมาคมไทยรามัญ (น.๗๐- ๘๓). นิไชยโยค, 

 โสภณ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สมาคม-ไทยรามัญ.

เครือวิชฌยาจารย์, จวน. (๒๕๔๘). ประเพณีมอญที่ส�าคัญ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน.

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

 พื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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โอเจริญ, สุภรณ์. (๒๕๔๑). มอญในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

__________. (๒๕๕๒). มอญในเมืองไทย: การอพยพ ฐานะ และการผสมกลมกลืน. 

 ใน มอญในแผ่นดินสยาม (น.๑- ๓๔). ราโท, มนธิรา และคันธะวิชัย, ขนิษฐา 

 (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โอชิมา, อะระโท. (๒๕๓๖). ชีวิต พิธีกรรมและเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนมอญใน

 เมืองไทย กรณีศึกษาในเขตอ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. (วิทยานิพนธ์

 ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 

 ประเทศไทย.

เร่บ้านเกาะ, ภานุเดช. (๒๕๖๕, พฤษภาคม ๓). สัมภาษณ์.

สันตสมบัติ, ยศ. (๒๕๕๙). มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมบุญ, โสภา. (๒๕๖๕, พฤษภาคม ๖). สัมภาษณ์.

สมบูรณ์จันทร์, ส�าราญ. (๒๕๖๒, สิงหาคม ๑๘). สัมภาษณ์.

ทรงมติร, ชมชนก. (๒๕๔๗). พธิรี�าผีของชาวไทยเชือ้สายมอญ: ความหมาย และบทบาท

 ในการสืบทอดทางวัฒนธรรม. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

สงสกุล, สุรจิต. (๒๕๓๐). สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ็ดริ้ว. กรุงเทพฯ: รักษ์สิปป์.

สุวรรณพรรณชู, กรองทิพย์. (๒๕๖๕, พฤษภาคม ๘). สัมภาษณ์.

วัลลิโภดม, ศรีศักร. (๒๕๔๗). ลุ่มน�้าแม่กลอง มีคนยุคหินเป็นบรรพชนคน ยุคปัจจุบัน. 

 ใน ลุ่มน�้าแม่กลองประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ “เครือญาติ” มอญ (น.๒๗- ๘๐). 

 วงษ์เทศ, สุจิตต์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: มติชน.

วรรณป้าน, พมิพ์แข. (๒๕๔๙). การศกึษาความเชือ่เรือ่งพธิกีรรมการร�าผีของชาวมอญ: 

 กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระด่ี. (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต). 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ประเทศไทย. 

ใยไหม, ฟา. (๒๕๖๔, พฤศจิกายน ๑๑). สัมภาษณ์.
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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๖

กลวิธีทางภาษาในการน�าเสนอความคิดเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama

อังคพณชิกจิ, จันทมิา. (๒๕๕๗). การวิเคราะห์ข้อความ. กรงุเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อังควัฒนวิทย์, ดนัย. (๒๕๖๓). บทบาทโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์  

  COVID-19. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๖-๗). https://www.rama.mahidol.

 ac.th/atrama/issue007/rama-today

จุไรทัศนีย์, นันทิตา. (๒๕๖๓). Life under PM2.5 & COVID-19, @Bangkok.  

 @Rama, ๙(๓๖), (หน้า ๒๐-๒๒). https://www.rama.mahidol.ac.th/

 atrama/issue036/camera-diary

จุไรทัศนีย์, นันทิตา. (๒๕๖๓). กองทัพชุดขาวและอัศวินเส้ือกาวน์ในการสู้รบ 

  กับ COVID-19. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๒๐-๒๓). https://www.rama.

 mahidol.ac.th/atrama/issue๐๓๗/white-coat

คุณากร, มงคล. (๒๕๖๓). ประสบการณ์เตรียมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

  พร้อมรับโรค COVID-19. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๘-๑๐). https://www.

 rama.mahidol.ac.th/atrama/issue037/open-lab

โกอินเตอร์, นู๋โน และ สะพายกล้อง นู๋นัน. (๒๕๖๓). @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๒๖-๒๗). 

 https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue๐๓๗/vocab-rama

มอร์ด, รพีพรรณ. รัตนวงศ์นรา. (๒๕๖๓). วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 (COVID-19). @Rama, ๙(๓๕), (หน้า ๘-๙). https://www.rama.mahidol.

 ac.th/atrama/issue035/health-station

มอร์ด, รพพีรรณ. รตันวงศ์นรา. (๒๕๖๓). เรือ่งส�าคญัต้องรู ้COVID-19. @Rama, ๙(๓๖), 

 (หน้า ๖-๗). https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue036/

 health-station

มอร์ด, รพพีรรณ. รตันวงศ์นรา. (๒๕๖๓). โรคทีเ่กดิขึน้จากผลกระทบในช่วง COVID-19 

 “ปัญหาเรือ่งตาจากการเรยีนหรอืประชมุออนไลน์”. @Rama, ๙(๓๘), (หน้า ๖-๗). 

  https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue038/health-station
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พาชิม, แพรว. (๒๕๖๓). อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19. 

 @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๑๔-๑๕). https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/

 issue037/healthy-eating

ศรีธรา, ปิยะมิตร. (๒๕๖๓). Dean’s Talk. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๒). https://www.

 rama.mahidol.ac.th/atrama/issue037/editorial

สุรพฒัน์, ภฏิฐา และ เล็กพทิยา, นันทพร. (๒๕๖๓). การใช้ยาในโรคตดิเช้ือ ไวรสัโคโรนา 

 ๒๐๑๙ COVID-19. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๑๘). https://www.rama.

 mahidol.ac.th/atrama/issue037/rama-rdu

ไวศยารัทธ์, จริยา. (๒๕๖๓). Dean’s Talk. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๓). https://www.

 rama.mahidol.ac.th/atrama/issue037/editorial

วิไลยุค, โสมรัชช์. (๒๕๖๓). New Normal. @Rama, ๙(๓๗), (หน้า ๑๒-๑๓). https://

 www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue037/easy-living

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๗

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบถ้อยค�านัยผกผัน

ของคู่สนทนาที่มีสถานภาพและความสนิทต่างกันในภาษาไทย

อังศโุชต,ิสุภมาส และคณะ. (๒๕๕๗). สถติกิารวิเคราะห์ส�าหรบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพมหานคร: 

 เจริญมั่นคงการพิมพ์.

ใจซ่ือ, รุ่งอรุณ. (๒๕๔๙). วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย: กรณีนิสิต

 นักศึกษา .  วิทยา นิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาค วิชาภาษาไทย 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอมอักษร, เพชรีภรณ์. (๒๕๔๙). กลวิธีการบอกเลิกสัญญาในภาษาไทย: กรณีผู้พูดที่มี

 สถานภาพต่างกัน.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอียวศรวีงศ์, นิธ.ิ (๒๕๔๖). สิทธแิละความเกรงใจ : วัฒนธรรมความจน. กรงุเทพมหานคร: 

 แพรวส�านักพิมพ์ 
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ขนิษฐานันท์, วิไลวรรณ (๒๕๓๖). ความสุภาพในภาษาไทยกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร: 

 ส�านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โคมิน, สุนทรี และสมัครการ, สนิท. (๒๕๒๒). รายงานวิจัยเรื่องค่านิยมและระบบค่า

 นิยมไทย : เครือ่งมอืในการส�ารวจวัด. กรงุเทพมหานคร: สถาบันพฒันบรหิาร

 ศาสตร์.

กองช้าง, รัมภ์รดา. กลวิธีการตอบถ้อยค�านัยผกผันในภาษาไทย : กรณีคู่สนทนาที่มี

 สถานภาพเท่ากัน.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ่องวุฒิวัฒน์,สิทธิธรรม. (๒๕๔๙). วัจนกรรมการตักเตือนในภาษาไทย : กรณีศึกษา

 ครูกับศิษย ์ . วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธิธรรม. (๒๕๕๘). การแสดงความเห็นแย้งในปริจเฉทการสนทนาใน

 ภาษาไทยและข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธธิรรม. (๒๕๖๔ ก). กลวิธทีางภาษาทีใ่ช้ในการตอบการแสดงความเหน็

 แย้งในสถานการณ์การสนทนาที่ต่างกันในภาษาไทย : กรณีศึกษาคู่สนทนา

 ที่มีสถานภาพเท่ากัน. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, ๓๘ (๒), ๕๖-๑๑๓.

อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธิธรรม. (๒๕๖๔ ข). วัจนกรรมการตอบการแสดงความไม่พอใจใน

 ภาษาไทย : กรณีศึกษาคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน. วารสารไทยศึกษา, ๓๘ 

 (๒), ๕๖-๑๑๓.

อ่องวุฒิวัฒน์, สิทธิธรรม. (๒๕๖๔ ค). วัจนกรรมการตอบการแสดงความผิดหวังใน

 ภาษาไทย : กรณีศึกษาคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน. วารสารมนุษยศาสตร์ 

 ฉบับบัณฑิตศึกษา, ๑๐ (๒), ๑-๒๗.

พานโพธ์ิทอง,ณัฐพร. (๒๕๔๒). หน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองของผู้พูดภาษาไทย. 

 ภาษาและวรรณคดีไทย. ๑๖, ๑ : ๒๕๙-๒๖๘. 

พานโพธิ์ ทอง ,  ณัฐพร .  (๒๕๕๕) .  เอกสารค� าสอนรายวิชา ๒๒๐๑๗๘๓ 

 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง). 

 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 (เอกสารอัดส�าเนา)
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พานโพธิท์อง,ณัฐพร และ ภกัดผีาสุข,ศริพิร. (๒๕๕๗). ผู้พดูภาษาไทยปฎสัิมพนัธ์อย่างไร

 ในการสนทนาแบบเน้นภารกิจ : การศึกษา ข้อมูล Mister O ตามแนว 

 Emancipatory Pragmatics. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการภาษาและ

 ภาษาศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

พานโพธิ์ทอง, ณัฐพร และ ภักดีผาสุข, ศิริพร (๒๕๖๐). การพูดเล่นและการหยอกล้อคู่

 สนทนา : ลักษณะเด่นของการสนทนาแบบเน้นภารกิจในภาษาไทย. วารสาร

 ภาษาและวรรณคดีไทย, ๓๔ (๒),๑-๔๐.

เพชรรตัน์โมรา, จีรรตัน์ (๒๕๔๔). การศกึษาการแสดงการขอโทษของผู้พดูทีม่สีถานภาพ

 ต่างกันในภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภักดีผาสุข,ศิริพร (๒๕๔๗). ส�านวน. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาภาษากับ

 วัฒนธรรม (๒๒๐๑๖๐๗) ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดส�าเนา)

พรหมศรีมาศ,วิมลพักตร์. (๒๕๔๓). กลวิธีการตอบปฏิเสธวัจนกรรมการแสดงความ

 ปรารถนาดใีนภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รพีพัฒน์, อคิน. (๒๕๓๙). มองสังคมผ่านชีวิตในชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์

 มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

สายหู,พัทยา. (๒๕๕๖). หน่วยที่ ๕ พฤติกรรมการส่ือสารในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร หน่วยที่ ๑-๘. นนทบุรี : 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วัชรสุวรรณ,ปวีณา. (๒๕๔๗). กลวิธีการกล่าวแย้งในภาษาไทย : กรณีครูและนักเรียน. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิวัฒนานุกลู, เมตตา. (๒๕๔๙). การส่ือสารต่างวัฒนธรรม. กรงุเทพมหานคร: ส�านักพมิพ์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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วิเชียรโชติ, วีระ และคณะ. (๒๕๑๔). ความเกรงใจในคนไทย. กรุงเทพมหานคร: 

 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

แย้มกล่ินฟุง้, ประเสรฐิ. (๒๕๐๙). โครงสร้างสังคมกบัความมัน่คงของประเทศ. วารสาร

 สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔, ๒ : ๑๔-๒๔.

เยาวฤทธา, ชาญวิทย์ (๒๕๕๕). แนวคิดเรื่อง “บุญคุณ” กับวัจนกรรม ๓ ชนิดในสังคม

 ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๘
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