บรรณานุกรม

กาญจนา แก้วเทพ. (2538). การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุ มชน : โดยถือมนุษย์ เป็ นศูนย์ กลาง .
กรุ งเทพฯ : สภาคาทอริ กแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ตาบล๔๐/๕ รายชื่ อตาบลที่ต่างๆ ทั้งราย
ประมาณทะเบียนพลเมืองและที่ดิน.
กระทรวงศึกษาธิ การ ตามโครงการผลิตหนังสื อเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และสังคม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. (2556). เมืองสามหมอก เล่ม 2 ตอน แม่ ฮ่องสอนนีด้ ี . กรุ งเทพ ฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
เกรี ยงไกร เกิดศิริ. (2551). ชุ มชนกับภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม . กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542). วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา 76 จังหวัด. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์).
ชนัญ วงษ์วภิ าค. 2552. การท่องเที่ยววัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2554). การพัฒนา และอนุรักษ์ แหล่ งเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรมอย่ างยั่งยืน. เอกสาร
ประกอบการเรี ยนกระบวนวิชา การจัดการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 สิ งหาคม 2554 หน้า 4 - 6
ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์. (2549). กระบวนการเรี ยนรู้ จากการท่ องเทีย่ วทัศนศึกษาของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฐานข้อมูลงานวิจยั กลุ่มงานท้องถิ่น และภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
(2539). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการส่ งเสริมการท่องเที่ยว
กรณีศึกษา จังหวัดแม่ ฮ่องสอน.

227

ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. (2551). การมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้ อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
แม่ นา้ สาร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) ส่ งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทัศนันท์ บุญสวน. (2554). กระบวนการเรียนรู้ ของเยาวชนต่ อวิถีการเปลีย่ นแปลงชุ มชนเกษตรใน
ชุ มชนตาบลป่ าสั ก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) ส่ งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2554). การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริธร
(องค์การมหาชน).
ธรรศ์ ศรี รัตนบัลล์. (2553). ไทยใหญ่แม่ ฮ่องสอน : การสรรค์ สร้ างความเป็ นไทยใหญ่ จากการปฎิ
สั มพันธ์ ระหว่างไทยใหญ่เดิม และไทยใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520 – 2550.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน.
ธวัชชัย จันจุฬา. (2551). กระบวนการเรียนรู้ ของเครือข่ ายชาวบ้ านเพือ่ การอนุรักษ์ และการจัดการ
ทรัพยากรในชุ มชน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นเรศ สงเคราะห์. (2541). จากแนวคิดสู่ การปฏิบัติ. สานักงานโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน :
เชียงใหม่.
ปุ่ น เที่ยงธรรม และคณะ. (2554). รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1. โครงการ พิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ เมือง
แม่ ฮ่องสอน. สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.).
ปุ่ น เที่ยงธรรม. (2553). รายงานวิจยั เรื่ อง โครงการ การออกแบบเบือ้ งต้ น และการศึกษาความ
เป็ นไปได้ สาหรับพิพธิ ภัณฑ์ มีชีวติ ของเมืองแม่ ฮ่องสอน. สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจยั ( สกว. ).
ปิ ยะนารถ ริ มทอง. (2556). การศึกษาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเส้ นทางเรียนรู้ และ
ท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรมอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

228

ฝ่ ายวิชาการ สถาพรบุค๊ ส์. (2555). มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
สถาพรบุค๊ ส์.
พิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน. (2556). วารสารเพือ่ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมเมืองแม่ ฮ่องสอนและ
ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเคารพ . ฉบับที่ 2 เชียงใหม่: (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์).
พัฒนา สุ ขประเสริ ฐ. (2554). ศักยภาพของเยาวชนไทยกับการพัฒนา. ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณงาม เง่าธรรมสาร และปรี ดา คงแป้ น. (2554). ย้ อนมอง...สามชุ กตลาดร้ อยปี ...กว่าจะถึงวันนี้.
(ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์).
ยศ สัตตสมบัติ. (2543). หลักช้ าง : การสร้ างใหม่ ของอัตลักษณ์ ไทในใต้ คง. กรุ งเทพฯ :.
โยธิน บุญเฉลย และคณะ. (2551). รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์. โครงการนาร่ องการพัฒนา
ฐานข้ อมูลสาหรับการสร้ างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ปี พุทธศักราช ๒๕๕๑. สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว. )
วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง. (2552). การอนุรักษ์ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพฯ :
เจริ ญวิทย์การพิมพ์.
รัชนีวรรณ กาจัด. (2549). กระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่มเยาวชน บ้ านสั นคะยอม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เกษตรศาสตร์ ) ส่ งเสริ ม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัศมี ชูทรงเดช. (2552). เอกสารประกอบการประชุ มทางวิชาการ เรื่อง การสื บค้ น และจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย่ างยัง่ ยืนในอาเภอ ปาย ปางมะผ้ า ขุนยวม.
หทัยชนก ไชยวงศ์. (2555). การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ทฤษฎีความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมการสร้ างองค์ ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนลาปางกัลยาณี .
การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

229

วุฒิชยั สันธิ . (2556). การจัดการเส้ นทางการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในเขต
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศุภลักษณ์ สนธิชยั . (2555). เทีย่ ว 10 ประเทศอาเซียน. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์สานักพิมพ์อทิตตา.
สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์. (2544). การยึดผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง และการประเมินตามสภาพจริง.
เชียงใหม่ : แสงศิลป์ .
สุ ทศั น์ กันทะมา. (2542) . การคงอยู่ของวัฒนธรรมพืน้ บ้ านของชาวไทใหญ่ . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิ ริพนั ธุ์ อมรพันธุ์บดีกุล. (2544). ศักยภาพของเยาวชนในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมชุ มชน กรณีศึกษา
กลุ่มเยาวชนฮัก แม่ จริน อาเภอจริน จังหวัดน่ าน. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิ ทธิณฐั ประพุทธนิติสาร. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม : แนวคิดและแนวปฏิบัติ.
กรุ งเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ( สกว.).
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2551). หนังสื อวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า จังหวัด
แม่ ฮ่องสอน.
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2539). หนังสื อสื บค้ นประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมจังหวัด
แม่ ฮ่องสอน.
สานักงานโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ. (2548). สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ฉบับ
เสริมการเรียนรู้ เล่ม 3. กรุ งเทพฯ : รุ่ งศิลป์ การพิมพ์.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). เพือ่ น
คู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2550). แหล่ งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน .
เชียงใหม่ : เจริ ญวัฒน์การพิมพ์.
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2554). การเขียนโครงการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : นพบุรีการพิมพ์.
230

อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒั น์. (2548). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่ วม : การเรียนรู้ ร่วมกับชุ มชน.
เชียงใหม่.
สั มภาษณ์
สัมภาษณ์ อาจารย์สุพตั ตา กาวรรณ. ข้าราชการครู และสมาชิกชุมชนป๊ อกดอนเจดีย.์ วันที่ 18
ตุลาคม 2556
สัมภาษณ์ อาจารย์พชั ราภรณ์ วิมาลัย. ข้าราชการครู และสมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง ครั้งที่ 1.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์พชั ราภรณ์ วิมาลัย. ข้าราชการครู และสมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง ครั้งที่ 2.
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557.
สัมภาษณ์ คุณสุ เทพ นุชทรวง. อดีตนายกเทศมนตรี เมืองแม่ฮ่องสอน. วันที่ 6 กันยายน 2556.
สัมภาษณ์ คุณเทพินท์ พงษ์วดี ประธานเครื อข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน. วันที่ 10 ตุลาคม 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์. ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่
ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1.
วันที่ 5 ตุลาคม 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์. ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่
ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ ดารณี ทองเขียว. อดีตสมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง. วันที่ 25 ตุลาคม 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์สุรพงษ์ หิ มะนันท์. ข้าราชการครู และสมาชิกชุมชนป๊ อกกาดเก่า.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556.
สัมภาษณ์ คุณจาเริ ญ พรหมวังศรี . ผูด้ ูแล เครื อญาติโรงแรมสงวนสิ น และบ้าน (ร้านเฮือนยายแก้ว)
วันที่ 25 ธันวาคม 2556.
สัมภาษณ์ คุณคนึงหา สุ ภานันท์. ที่ปรึ กษาและผูป้ ระสานงานประจาศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน. วันที่ 15 ตุลาคม 2556.
231

สัมภาษณ์ คุณจรู ญ คานวณตา. ทายาทพ่อค้าไม้สักเมืองแม่ฮ่องสอน นายหวุน่ นะ คานวณตา
และประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน. วันที่ 5
พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ คุณป้ าสุ พตั ตรา วรรณศิริ. ทายาท และเจ้าของ ร้านยอดคาเรื อนแก้ว. วันที่ 25 ธันวาคม
2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์, ประธานชมรมบ้านเก่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทายาท และ
เจ้าของบ้าน บ้านคุณตาจองโพย่า. วันที่ 28 ธันวาคม 2556.
สัมภาษณ์ คุณป้ าตวงรัตน์ รัตนราพึง เจ้าของบ้าน ร้านตวงรัตน์ วันที่ 25 ธันวาคม 2556.
สัมภาษณ์ คุณลุงมานพ ประเสริ ฐกุล. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทใหญ่ และสมาชิก
ชุมชนป๊ อกกาดเก่า. วันที่ 29 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์. ทายาทพ่อค้าไม้สักเมืองแม่ฮ่องสอน นายแวง กวีวฒั น์ และเจ้าของ
บ้าน (บ้านโบราณร้อยปี ). วันที่ 5 มิถุนายน 2556.
สัมภาษณ์ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว. ทายาท และเจ้าของบ้านบ้านนายต่าดุล. วันที่ 25 ธันวาคม 2556.
สัมภาษณ์ คุณสุ ทศั น์ ประสิ ทธิกุล. ลูกชายอดีตคหบดี และอดีตนายกเทศมนตรี คนที่ 2 นายจิตต์ส่ง
ประสิ ทธิกุล และทายาทเจ้าของบ้านคนปั จจุบนั . วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ อาจารย์ธงชัย สิ ทธิ เวช อดีตข้าราชการครู และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องดนตรี พ้นื บ้านไทใหญ่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ พระอาจารย์เล็ก ปั ญโย. เจ้าอาวาสวัดปางล้อ. วันที่ 25 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์ พระครู อนุชิต สุ ตาธร. เจ้าอาวาสวัดผาอ่าง. วันที่ 16 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์ พระครู อสิ ฐธรรมการ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู. วันที่ 20 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดก้ าก่อ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556.
สัมภาษณ์ พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน. เจ้าอาวาสวัดพระนอน. วันที่ 25 มีนาคม 2556.
สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์โสภณ. เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ. วันที่ 29 มีนาคม 2556..
232

สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์ธรรมกิจ. เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง. วันที่ 25 เมษายน 2556.
สัมภาษณ์ พระครู อนุรักษ์ธรรมาเจดีย.์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย.์ วันที่ 29 เมษายน 2556.
สัมภาษณ์ พระเสรี ธีปญโญ. รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง. วันที่ 25 เมษายน 255.
สัมภาษณ์ พระมงคล สุ จิณ ณธรรมโม. รองเจ้าอาวาสวัดจองคา. วันที่ 20 เมษายน 2556.
สัมภาษณ์ พระจิตตะ ฐานธมโม. เจ้าอาวาสวัดจองกลาง. วันที่ 23 มีนาคม 2556.

233

