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