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กรมการพฒันาชุมชน. (2526). คู่มือการปฏิบัติงานพฒันาชุมชนส าหรับนักพฒันากร. กรมการพฒันา 
 ชุมชน กระทรวงมหาดไทย.กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท) 
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 อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควทิยา).  
 กรุงเทพฯ:บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
กฤษฎา บุญชยั.(2542).ประชาสังคม : พืน้ทีส่าธารณะของฉัน (ประชาชนท่ีจะจดัการกนัเอง)  

ในโอภาส ปัญญาและพิเชษฐ ์ หนองชา้ง (บรรณาธิการ) ประชาชนรากหญา้ : ขบวนการ 
กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล.(2550).การวจัิยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวธีิวจัิย.  

พิมพค์ร้ังท่ี2, กรุงเทพฯ : สามลดา. 
กิตติศกัด์ิ ปรกติ.(2550).สิทธิชุมชน, กรุงเทพฯ: วญิญูชน 
กาญจนา แกว้เทพ.(2538.).การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแห่ง 
 ประเทศไทยเพื่อการพฒันา,  
กาญจนา แกว้เทพ.(2535).ม่านแห่งอคติความสัมพนัธ์ระหว่างสตรีกบัสถาบันสังคม.  
 กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส. 
กาญจนา แกว้เทพ.(2538).การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน : โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง. 
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กาญจนา  อินทรสุนานนท.์(2546).เสียงป่ีจากหุบเขาบ้านแม่ทา. ศิลปกรรมศาสตร์, 11(2), 43. 
โกวทิย ์พวงงาม และ อลงกรณ์ อรรคแสง.(2547).คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก 
 การเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชน, กรุงเทพฯ:เสมาธรรม. 
โกวทิย ์พวงงาม.(2554).การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎ ีแนวคิด และหลกัการ, กรุงเทพฯ : เอก๊ซ 
 เปอร์เน็ท 
โกวทิย ์พวงงาม.(2546).คู่มือการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัมิติใหม่การ 
 เลอืกตั้งท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ขจดัภยั บุรุษพฒัน์.(2538).ชาวเขา. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา 
ขอ้มูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง.(2558).เอกสาร 
งามพิศ สัตยส์งวน.(2539). การวจัิยทางมานุษยวทิยา. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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จนัทร์ทิพย ์ ศรีทอง.(2551).โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนบ้านปางอกีาใน 
การจัดการทรัพยากรป่าอย่างยัง่ยนื ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
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 รามค าแหง. 
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ชยนัต ์วรรธนะภูติ. (2536). การก าหนดกรอบคิดในการวจัิย. ใน คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ชลธิรา สัตยาวฒันา.(2546). สิทธิชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
ชูสิทธ์ิ ชูชาติ 2537:58 “เจ็ดทศวรรษ:ราชภัฎเชียงใหม่ กบังานสืบสานวฒันธรรม” เชียงใหม่:สถาบนั 
 ราชภฏัเชียงใหม่ 
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ณรงคช์ยั ปิฏกรัชต.์ (2544).ภูมิปัญญาของช่างท าเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นภาคใตใ้น ดนตรีไทย 
 อุดมศึกษา คร้ังท่ี 32 , ม.ป.ท, 
ณฐันรี ศรีทอง (2552). การเพิม่ศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าในงานพฒันาชุมชน.กรุงเทพฯ  
 :โอเดียนสโตร์ 
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 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์. (บรรณาธิการ). (2547).  ทุนสังคมและทุนวฒันธรรมในระบบเศรษฐกจิ 
  และการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิง่. 
ถาวรและคณะ (2526). เพลงโคราช. พิมพค์ร้ังท่ี 2, นครราชสีมา:โรงพิมพสิ์ริอกัษร  
ทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั. (2545).  การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรควธีิสู่ชุมชนเข้มแข็ง.  
  พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ธนพชร นุตสาระ.(2553). มานุษยวทิยาทางดนตรี. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่.   
ธิดา สาระยา. (2539). ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น ประวตัิศาสตร์ทีสั่มพนัธ์กบัสังคมมนุษย์.  
  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
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นิรุตร์ แกว้หลา้ (2555) ดนตรีชาวม้งในเขตพืน้ทีศู่นย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย  
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นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และพิไลพรรณ  ปุกหุต. (2542).  เอกสารการสอนชุดวชิา  ความรู้เบือ้งต้น 
 เกีย่วกบัภาพน่ิงและภาพยนตร์   หน่วยที ่ 14. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

หนา้ 1059 – 1060.   
บรรเจิด  สังคะเนติ  (2543) หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์  ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ : วญิญูชน 
บูฆอรี ยหีมะ, (2550).การปกครองท้องถิ่นไทย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
บูฆอรี ยหีมะ, (2550) ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
บ ารุง บุญปัญญา. (2549). 3 ทศวรรษแนวคิดวฒันธรรมชุมชน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ดือนตุลาจ ากดั. 
ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ.์(2544). การท าเคร่ืองดนตรีลา้นนาใน ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี  32 (ม.ป.ท).  
ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ.์( 2529). องค์ประกอบของดนตรี : ส่ิงทีข่าดหายไปในการศึกษาเพลงพืน้บ้าน,  
    ถนนดนตรี วารสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี1 ตุลาคม ส านกัพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ ์ 
ประเวศ วะสี. (2541). บนเส้นทางใหม่การส่งเสริมสุขภาพ อภิวฒัน์ชีวติแลสังคม. หมอชาวบ้าน. 
 (ม.ป.ท) 
ประเวศ วะสี. (2541). ยุทธศาสตร์ชาต ิเพือ่ความแข้มแข็งทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม. 
 ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์. หมอชาวบ้าน. (ม.ป.ท) 
ประเวศ วะสี. (2541). ประชาคมต าบล. กรุงเทพฯ : มติชน 
ประเวศ วะสี. (2537). ภูมิศาสตร์กบัวถิีชีวติไทย. ศูนยม์านุษยสิริธร (องคก์ารมหาชน)  
 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, เอกสารการสัมมนา.  
ปราณี วงษเ์ทศ. (2525). พืน้บ้านพืน้เมือง. กรุงเทพฯ : เจา้พระยา.  
ปรีชา เป่ียมพงศส์านต.์ (2535). วธีิวิทยาศึกษาสังคมไทย : วถิีใหม่แห่งการพฒันา. เอดิสันเพรสโปรดกัท.์ 
ปัญญา รุ่งเรือง. (2544). ระบบ: เสียงกระดูกสันหลงัของวฒันธรรมทางดนตรีใน ดนตรีไทย 
 อุดมศึกษา คร้ังท่ี 23 (ม.ป.ท). 
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พณัณมาศ  พิชิตกุล, สมพร จารุนฏั, วารินทร์ มาศกุล, ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ.(2531). ขอบข่าย 
 ภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  
พทัยา สายหู. (2521). “ค่านิยมท่ีเป็นคุณและโทษในสังคมไทย”. ในรายงานการสัมมนาเร่ือง 

ค่านิยมของสตรีไทยทีม่ีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ. (อดัส าเนา). 
พนูพิศ  อมาตยกุล. (2540). ล าน าแห่งสยาม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิซซ่ิง. 
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โภคิน พลกุล, (2539) หลกักฎหมายมหาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ยงยทุธ ชูแวน่.(2551). คร่ึงศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวตัิศาสตร์ 
 ท้องถิ่นไทย ว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด วธีิการศึกษาและบทบาทใน 
 สังคมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:  ซีโนพบัลิซซ่ิง. 
ยงยทุธ ธีรศิลป์ 2538:87 เจ็ดทศวรรษ:ราชภัฎเชียงใหม่กบัสืบสานวฒันธรรม.เชียงใหม่ : สถาบนัราช 
 ภฎัเชียงใหม่ 
ยวุฒัน์ วฒิุเมธี.(2526). หลกัการพฒันาชุมชนและหลกัการพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์  
วรพจน ์วศิรุตพิชญ ์(2538) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ: วญิญูชน 
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การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร์ ฉบบัท่ี 2 
ปีท่ี 30 หนา้ 184 - 193 
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