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ความเชี่ยวชาญ
มนุ ษยวิทยา
ผลงานทางวิชาการ
(เขียนตามรูปแบบอ้างอิง Vancouver หรือ APA โดยเขียนในรูปแบบใดก็ได้แต่ควรเป็ นรูปแบบ
เดียวกันทัง้ เอกสาร)
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมู ลของ สกอ.)
1) สุ วิชาน พั ฒ นาไพรวั ลย . 2557. เชซู พื้ น ที่และบทบาทแสดงอัต ลักษณ ช าติ พัน ธุปกาเกอะญอ: Che-Su,
Space and Functions for Identity Indicating of Pgaz K’ Nyau Ethnic Group. การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติครั้งที่ 8 มศว.วิจัย:676-686.
2) Phatthanaphraiwan, S. 2559. Education and structural violence in case study of: School of
Karen community in the north of Thailand. Mekong-Salaween Civilization Studies Journal. ที่
7 ฉ.2:69-93.
3) สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. 2561. รูปแบบเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษชุมชนปกาเกอะญอฤๅษีคนตนทะเล
บานมอทะ- หมองกวะ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก. วารสารวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ปที่9 ฉ.

1: 195-257
1.2 บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1) สุ วิชาน พั ฒ นาไพรวั ลย . 2557. เชซู พื้ น ที่และบทบาทแสดงอัต ลักษณ ช าติ พัน ธุปกาเกอะญอ: Che-Su,
Space and Functions for Identity Indicating of Pgaz K’ Nyau Ethnic Group. การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติครั้งที่ 8 มศว.วิจัย:676-686.
2) Phatthanaphraiwan, S. 2559. Education and structural violence in case study of: School of
Karen community in the north of Thailand. Mekong-Salaween Civilization Studies Journal. ที่
7 ฉ.2:69-93.
3) สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. 2561. รูปแบบเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษชุมชนปกาเกอะญอฤๅษีคนตนทะเล
บานมอทะ- หมองกวะ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก. วารสารวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ปที่9 ฉ.
1: 195-257
4) สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. 2561. การศึกษาตํานานของขาว ในวัฒนธรรมปกาเกอะญอ. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปที่ 13 ฉ.2 : 62-65
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะทีม่ ี)
2.1 ผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้
2.3 ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุ กรม สารานุ กรม นามานุ กรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
2546
ชุดเพลงเพลงนกเขาปา
2549

ชุดเพลงเมล็ดพันธุแหงขุนเขา

2551

ชุดเพลงเตหนาแลมิตร

2557

ชุดตาทีตาตอ

ผลิตเพลงรวมกับองคกรตางๆมากกวา 30 เพลง เชน เพลงประกอบภาพยนตร เอค
โค จิ๋วกองโลก เพลงประกอบหนังสั้น 3.5 เดซิเบล ตอน หินกอนที่ 18 เพลงนับเรา
ดวย ภายใตโครงการระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลชายแดน เพลงไรสัญชาติ เปนตน
2.9 สิทธิบตั ร
2.10 ซอฟต์แวร์

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. เราคือเตหนากู คูมือการเรียนรูวิธีการเลนเตหนากูเบื้องตน.เชียงใหม: ศูนยศึกษาชาติ
พันธุและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 2554
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. มือเจะคี ตนน้ําแหงภูมิปญญา. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. เพลงตองหามในวัฒนธรรมปกาเกอะญอ. กรุงเทพฯ :วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2559
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย. ผาทอกะเหรี่ยงจังหวัดตาก เศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานอัตลักษณทางวัฒนธรรม .
ตาก:สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม ;2560

