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การเมืองร่วมสมยั กรุงเทพฯ:ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร องคก์ารมหาชน 2552 หนา้ 66   

[10] สารนาถ(สังข ์พธัโนทยั)  เย่ียมไทอาหมสายเลือดของเรา  กรุงเทพ  ศยาม 2555 หนา้ 125   
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jungwad76.htm   2548 หนา้ 48-49   

[21] ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน  ข้อมูลการป กครอง กรม การป กครอ ง
กระทรวงมหาดไทย ออนไลน์   เขา้ถึงได้จาก http://www.dopa.go.th/ padmic/jungwad76/ 
jungwad76.htm   2548 หนา้ 50   
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2535 หนา้ 51   

[35] มณี พยอมยงค ์ มชนในลา้นนา  วารสารวฒันธรรมไทย  2534 หนา้ 7   
[36]    สุพิน ฤทธ์ิเพญ็  วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ฉบบัท่ี 3 มกราคม – ธนัวาคม  2556 หนา้ 14-15   
[37] ดนยั สิทธิเจริญ  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ใน

จังหวดั แม่ฮ่องสอน  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
2535 หนา้ 32   

[38] นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์  พุทธศาสนาในความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  กรุงเทพฯ โรงพิมพเ์มด็
ทราย  2530 หนา้ 11   

[39] พระครูพุทธศาสน์โศภณ (แคลว้ สุส วโุต)  การบรรพชา อุปสมบท กรุงเทพฯ  การศาสนา 
พระครูอรุณธรรม รังสี 2539  มนต์พิธีแปล กรุงเทพฯ  อกัษรสมยั  2530 หนา้ 47   



 

134 
 

[40] ดนยั สิทธิเจริญ. สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ใน
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ธรรมชาติ จงัหวดัอุดรธานี กรุงเทพฯ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 หนา้ 20   

[58] อคิน รพีพฒัน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา กรุงเทพฯ ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์
2547 หนา้ 302   

[59] อภิญญา กงัสนารักษ ์ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรท่ีมีประสิทธิผลระดับ
คณะของสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2544 หนา้ 14-15   

[60] ปรีดี เกษมทรัพย ์ นิติปรัชญา  กรุงเทพฯ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2539 หนา้ 45   
[61] ประยงค ์รณรงค ์หนงัสือเร่ือง  แนวคิดวฒันธรรมชุมชนในสังคมไทย  กรุงเทพฯสร้างสรรค ์ 

2555 
[62] สมพงศ ์วทิยศกัด์ิพนัธ์ุ  ประวัติศาสตร์ไทใหญ่   กรุงเทพฯ สร้างสรรค ์ 2544 
[63] สุพิน ฤทธ์ิเพญ็ วารสารภาษาไทยและวรรณกรรมไทย เร่ือง  ปอยส่างลอง  พลวตัและการ

ขยายพืน้ท่ีของชาวไทใหญ่ในจังหวดัเชียงใหม่  ฉบบัท่ี 3มกราคม–ธนัวาคม 2556  เชียงใหม ่
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 

[64] โยธิน บุญเฉลย  รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง การจัดการความรู้บนฐานวัฒนธรรมไทใหญ่
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและพัฒนาสู่การเป็นสถาบันไทใหญ่ศึกษา  2557 

[65] กิติ แก่นจ าปี  รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง พระอุปคุตและสังคมชาวนา กรณีศึกษาความ
ใกล้ชิดทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมของชาวล้านนากับชาวไทใหญ่  2540 

[66] ออมสิน บุญเลิศ  การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถ่ิน   กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถ่ินใน
เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2551 

[67] สุทศัน์ กนัทะมา  การคงอยู่ของวฒันธรรมพืน้บ้าน ชาวไทใหญ่  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2547 
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[68] พระครูปลดัชินกร แกว้นิล (จริยเมธี)  คน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง การเปล่ียนแปลงความหมาย
และคุณค่าของปอยส่างลองในสังคมไทยใหญ่ปัจจุบัน  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พุทธศาสน
ศึกษา  เชียงใหม่ หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 

[69] เอกศกัด์ิ เนตรวเิชียร  การศึกษากระบวนการสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ไท
ใหญ่, ปกาเกอะญอ, ม้ง) กรณีศึกษาทางสถานีวิทยชุุมชนเอฟเอม็ 99 เมกะเอิรตซ์ จังหวดั
เชียงใหม่ /เอกศักด์ิ เนตรวิเชียร เชียงใหม่   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2549 

[70] ธิตินดัดา  มณีวรรณ์ และคณะ รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง  ศิลปะการแสดงพืน้บ้านของ
กลุ่มชาติพันธ์ุไทใหญ่ ส านกักองทุนสนบัสนุนการวจิยั ส านกังานภาค สกว 2552 

[71] ดนยั สิทธิเจริญ  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน  สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2535 

[72] จ าเนียร ชุณหโสภาค  ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง ดุษฎี
บณัฑิต   มหาวทิยาลยัรามค าแหง  2553 

[73] อรุณรัตน์ วเิชียรเขียวและสุรพล ด าริห์กุล วดัร้างในเวียงเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถาบนัวจิยั
สังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หนา้ 199-200 2549 

[74] สรัสวดี อ๋องสกุล ประวติัศาสตร์ล้านนา กรุงเทพฯ ส านกัพิมพอ์มรินทร์  2549 หนา้ 358   
[75] กลัยารัตน์ สุมานนทแ์ละคณะ วิถีไต เชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย  2552 หนา้ 

34   
[76] สมโชติ อ๋องสกุล โครงการประวติัศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่  การสร้างประวติัศาสตร์

ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 2548 
[77] ขอ้มูลประชากรชุมชนวดัป่าเป้า ปี 2554 
[78] สัมภาษณ์ นายสุริยา แสงเมือง (หมอเมืองดี) ไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2556 
[79] ม่ิงสรรพ ์ ขาวสะอาด ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพนัธ์ุ เชียงใหม่ สถาบนัวจิยัสังคม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2551 หนา้ 120 
[80] สัมภาษณ์  พระมหาอนุพรรณ  อภิวฑฺฒโน อาจารยส์อนปริยติัธรรมวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 

กรกฏาคม 2556 
[81] สัมภาษณ์  ก าพล  เกษทนั ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 
[82] สัมภาษณ์  ภชพน เกตุวงศ ์ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
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[83] สัมภาษณ์ คณิต ศิริแรมจนัทร์  นกัวชิาการทอ้งถ่ิน ชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 13 สิงหาคม 
 2556 

[84] สัมภาษณ์ ประเสริฐ สุนทรแกว้  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14  สิงหาคม 2556 
[85] สัมภาษณ์ ประวนิ ศิริธรรม  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
[86] สัมภาษณ์ ธนชัชนม ์  มาตระออ ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
[87] สัมภาษณ์ ภทัราภรณ์ นิลรอด  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
[88] สัมภาษณ์ ปวณีา ชยักุย  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
[89] สัมภาษณ์ พระอธิการอินตา อินทวีโร เจา้อาวาสวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2556 
[90] สัมภาษณ์ วงศกร เอกจิตร สมาชิกชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
[91] สัมภาษณ์ วชิยั พิรพยะจีระอนนัต ์ ไวยาวจักรวดัป่าเป้า   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
[92] สัมภาษณ์ พระมหาอนุพรรณ อภิวฑฺฒโน  อาจารยส์อนพระปริยติัธรรมวดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 

กรกฏาคม 2556 
[93] สัมภาษณ์นายจเร ออตอ  มคัทายกไทใหญ่วดัป่าเป้า  วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556 
[94] สัมภาษณ์นางสาวพรรณี โพทะยะ ผูน้ าชุมชนวดัป่าเป้า  วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
[95] สมยั สุทธิธรรม  ปอยส่างลอง  กรุงเทพฯ  คุรุสภา  หนา้ 37 2531 
[96] ประเพณีปอยส่างลอง วดัป่าเป้า ลานนาทอร์คของดี ออนไลน์  แหล่งท่ีมา  

www.lannatalkkhongdee.com/scoopDetail.php?id=Sco000082  2553 
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