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ตัวอย่างที่ 1 : แบบบทความวจิัย 
 

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน 
กรณีศึกษา พืน้ที่ลุ่มน า้ห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

Biodiversity and Utilizing Benefit of Wild Food Plants in Isan Local Markets: 
A Case Study in Huai Luang Basin Area of Northeastern Thailand 

 
                                                                          พลอยระดา ภมีู  / ปิยะนชุ โทมล   

     Poirada Phumee / Piyanut Thomol                                                                
                 ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป  
                                                                         มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
          e - mail: daow555@windowlive.com 
            
 
บทคัดย่อ      

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือศกึษาความหลากหลายของพืชอาหารป่าท่ีมีจ าหนา่ยอยูใ่น 
ตลาดท้องถ่ินของอีสาน และการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าของคนอีสานในพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวงภาค
ตะวนัออกเฉียง เหนือ ประเทศไทย.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
ค าส าคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ  พืชอาหารป่า  ตลาดพืน้บ้านอีสาน  
 
Abstract 
 The purposes of this study were to examine biodiversity of wild food plants sold in Isan 
local markets and utilizing benefit of wild food plants of Isan people in Huai Luang Basin Area of 
Northeastern Thailand………………………………………………………………………………………  
Keywords: Biodiversity, Wild Food Plants, Isan Local Markets 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ทางด้านอาหารมาตัง้แตอ่ดีต ทัง้นีเ้น่ืองจากประเทศ
ไทยตัง้อยูใ่นภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ มีพืน้ท่ีเป็นรอยตอ่ระหวา่งป่าดบิชืน้กบัป่าพลดัใบเขตร้อนของโลก ท าให้
ประเทศไทยเป็นแหลง่การกระจายพนัธุ์ของพืชและสตัว์นานาชนิด  สง่ผลให้มีอาหารการกินท่ีอดุมสมบรูณ์
มาตลอด ...........................................................................................................................................  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศกึษาความหลากหลายของพืชอาหารป่าท่ีมีการจ าหนา่ยในตลาดท้องถ่ินอีสาน ในพืน้ท่ีลุม่
น า้ห้วยหลวง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 2.เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าของคนอีสาน ในพืน้ท่ีลุม่น า้ห้วยหลวงตะวนัออก
เฉียง เหนือ ประเทศไทย...................................................................................................................... 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 พืน้ท่ีศกึษา คือ ตลาดท้องถ่ินในเขตลุ่มน า้ห้วยหลวง โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ท่ีมีการ
น าของป่ามาขายตามตลาดท้องถ่ิน จ านวน 25 คน และส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 
แบบสอบสมัภาษณ์ เนือ้หาประกอบด้วย ช่ือพืชท่ีมีการจ าหน่าย และการใช้ประโยชน์ในการเป็นประกอบ
อาหาร................................................................................................................................................  
 
ผลการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัพบความหลากหลายของพืชอาหารท่ีมีการน ามาจ าหนา่ยในตลาดท้องถ่ิน 
บริเวณลุม่น า้ห้วยหลวง  มีทัง้หมด 129 ชนิด 96 สกลุ 58 วงศ์  โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ GRAMINEAE 
จ านวน 5 ชนิด ..................................................................................................................................  
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 จากการศกึษา ผู้วิจยัพบวา่พืชอาหารป่าท่ีมีจ าหนา่ย จ านวน 129 ชนิด 96 สกลุ 58 วงศ์  โดยวงศ์
ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ GRAMINEAE รองลงมา คือ วงศ์ EUPHORBIACEAE และวงศ์ ZINGIBERACEAE ซึง่
เป็นพืชท่ีมีการเก็บหาตามป่าธรรมชาต ิ มีขายตามฤดกูาล  จากชนิดท่ีมีการจ าหน่ายในตลาดพืน้บ้านทัง้ 2 
แหง่ ถือว่าพบจ านวนชนิดพนัธุ์มากพอสมควร .......................................................................................  
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สรุปผลการศึกษา 
ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการส ารวจเฉพาะในพืน้ท่ีตลาดท้องถ่ินเทา่นัน้ ดงันัน้ ชนิดของพืชอาหารป่าท่ีท า

การส ารวจพบ  คือ   พืชอาหารท่ีแมค้่าท าการเก็บหาจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงตลาด ซึง่อาจจะมาจาก
หลากหลายพืน้ท่ี  เชน่  พืน้ท่ีป่าไม้ ท่ีนา ป่าหวัไร่ปลายนา พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่น า้ จงึสง่ผลให้พบความหลากหลาย
ของพืชอาหารป่าในตลาดท้องถ่ินสงู ...................................................................................................  
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคณุ ผู้สนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ส านกับริหารโครงการสง่เสริมการ
วิจยัในอดุมศกึษา และพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (HERP – 
NRU) …………………………………………………………………………………………………………   
 
เอกสารอ้างอิง 
กีรตพิร จตูะวิริยะ ค ายิน สานยาวง และ ค าพอน อินทิพอน. (2554). วิถีการบริโภคอาหารกบัการ 
             เปล่ียนแปลงทางสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ เขตนครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว. สังคมลุ่มน า้โขง,  
           7(2), 49 - 73. 
.......................................................................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างที่ 2 : แบบบทความวชิาการ 
 

วาทกรรมสินไซสาวะถี: สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่ 
Sinsai SawaThi Discourse: Buddhist Chapel, 

Moral Paintings and Kao-Ji Ceremony 
 

พนัธุ์ทิพ ตาทอง  / Puntip Tatong  
อาจารย์พิเศษ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

           e - mail:  tpuntip02@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 

บทความนีมุ้่งวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมสินไซผ่านภาคปฏิบตัิการวาทกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใต้กรอบคิด
วาทกรรม อ านาจ ความรู้ และการวิเคราะห์วาทกรรม ท่ีให้ความส าคญักับการปรับเปล่ียนความสมัพันธ์เชิง
อ านาจของคน กลุ่มคนทัง้ในสงัคมเดียวกันหรือต่างสงัคม โดยศึกษาจากภาคปฏิบตัิการจริงท่ีเกิดขึน้ภายใน
ชมุชนบ้านสาวะถีและปริมณฑลวดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ........................................ 
ค าส าคัญ: สินไซ วาทกรรม ปฏิบตัิการวาทกรรม 
 
Abstract 

This article analyzed creation of Sinsai discourse towards discourse of practicing. These were 
done within scopes of discourse concept, power, knowledge, and discourse analysis sought to affect 
power relational change between people and a group of people living in the same communities or different 
communities. Field surveying in Ban Sawathi and around Chaisi Temple’s boundary in Sawathi Sub-district 
of Mueang District, Khon Kaen Province. .............................................................................................................  
Keywords: Sinsai, Discourse, Discourse Practice 
 
บทน า 

ค าถามส าคญัท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 2 ทศวรรษแรกแหง่การพฒันา คือ การพฒันาตาม “โมเดล” ความ
เตบิโต ทางเศรษฐกิจตามแบบประเทศท่ีพฒันาแล้ว ทัง้ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี ...................................  
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถี 
2.เพ่ือวิเคราะห์ภาคปฏิบตักิารวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถีในการสร้างอตัลกัษณ์ชมุชน 

 
สินไซใต้ร่มเงาอาณาจักรล้านช้างจากอดีต - ปัจจุบัน 

ในแวดวงวิชาการและผู้สนใจศกึษาวรรณกรรมสินไซมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า  ต้นธาร
ของการประพนัธ์นา่จะเกิดขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยวงศาธรรมมิกราช ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ประเพณีใหม่ สินไซ บุญข้าวจ่ี  

นอกจากการกลา่วถึงความส าคญัหรือการให้ความหมายตอ่สินไซในฐานะเป็นพลงัของชมุชนแล้ว 
การผลิตซ า้ชดุความรู้ผ่านพืน้ท่ีและพิธีกรรมได้มีสว่นชว่ยให้สินไซมีความศกัดิส์ิทธ์ิและทรงคณุคา่อยู่ตอ่ไป 
.........................................................................................................................................................  
 
สรุป  

บทความนีต้้องการเผยให้เห็นกระบวนการสร้างวาทกรรมของชุมชนสาวะถี อนัมีจุดเร่ิมต้นจากภาวะ
วิกฤติท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน กลุ่มผู้น าจึงได้น าวตัถดุิบทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชมุชนมาประยกุต์ใช้เพ่ือให้คนใน
ชมุชนเกิดส านกึร่วม ..............................................................................................................................  
 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา แก้วเทพ. (2547). การศึกษาส่ือมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: เลิฟ  
               แอนด์ ลิฟ.  
________. (2547). ส่ือและวฒันธรรมศกึษากบัสงัคมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 23 (3) 72 - 83.  
แก้วตา จนัทรานสุรณ์. (2551). คนจีนกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมสาธารณะในเทศบาลนครขอนแก่น. 

             วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาไทศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
              มหาสารคาม. 
            
 
 
 
 
 


