
ภาคผนวกรายการอ้างอิง 203

รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค�าเรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน

อัครวัฒนากุล, พิณรัตน์. (๒๕๖๑). “พวน” ไม่ใช่ “ลาว”: หลักฐานทางภาษาศาสตร์

 ด้านค�าศัพท์และเสียงเพื่อยืนยันความแตกต่างระหว่างภาษา. วารสาร

 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๓๖(๑), ๑-๓๑.

กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (๒๕๕๙). ภาษา: มรดกภูมิปัญญา

 ทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การ

 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

หอมดวง, ศิริชัย และ บัวขาว, ศุภกิต. (๒๕๕๙). การแปรของเสียงพยัญชนะในภาษา

 ไทยพวน อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารบณัฑิตศกึษา มนุษยศาสตร์

 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ๕(๑), ๑๒๒-๑๓๗.

ใจไมตรี, ฐิติกาญจน์ และ สังขมาน, อุมาภรณ์. (๒๕๕๙). การศึกษาการแปรค�าศัพท์ 

 ในภาษาพวนบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม

 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๔(๔๕), ๒๔๕-๒๖๒. 

จิรนันทนาภรณ์, สุพัตรา. (๒๕๓๖). รายงานการวิจัยเรื่องวงจรศัพท์ในวัฒนธรรม

 การทอผ้าของไทยพวน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

จิรนันทนาภรณ์, สุพัตรา., สิงห์น้อย, อัญชลี และ ชินอัครพงศ์, อรทัย. (๒๕๕๑) รายงาน

 วิจัยฉบับสมบูรณ์ทัศนคติทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่มีต่อภาษาของ

 ตนเองในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เขม็มกุด์, ยพุนิ และคณะ. (๒๕๕๘). พจนานุกรมภาษาไทยพวน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏเชียงใหม่.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรงุเทพฯ: 

 ราชบัณฑิตยสถาน.

พาณิชย์กุล, พิจิตรา. (๒๕๔๗). การศึกษาช่ือและระบบการทอซ่ินมัดหมี่ดั้งเดิมของ

 คนไทพวน อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. 

 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรงุเทพฯ, 

 ประเทศไทย.
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พงศ์พิริยะวนิช, กัญณฐา (ผู้บรรยาย). (๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙). การศึกษา

 ค�าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยพวนภาคอีสาน: การเปล่ียนแปลงภาษาและ

 การใช้ภาษา. ใน “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ (The ๑๒
th
 International Conference on 

 Humanities and Social Sciences) IC-HUSO ๒๐๑๖” (หน้า ๒๑๓๙-๒๑๕๕). 

 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เปรมศรีรัตน์, สุวิไล และคณะ. (๒๕๔๗). แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน

 ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สิงห์สวัสดิ์, เพ็ญประภา. (๒๕๖๑). สถานภาพการศึกษาภาษาพวน. วารสารช่อพะยอม. 

 ๒๙(๑), ๔๗๕-๔๘๖.

สิงห์เสนา, ณชากุญ และ เบญจาทิกุล, จารุวรรณ. (๒๕๕๘). ค�าบุรุษสรรพนามของ

 ชาวไทยพวนภาคอสีาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์. ๔

 (๑), ๖๗-๘๘. 

ต๊ะวิชัย, ศุภชัย. (๒๕๔๙). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย. 

 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, 

 ประเทศไทย.

ต๊ะวิชยั, ศภุชัย. (๒๕๖๑). สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ในภาษาไทย. วารสาร

 อักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๔๐(๒), ๒๐๒-๒๕๔.

มูลนิธิไทยพวน. (๒๕๓๒). พจนานุกรมภาษาไทยพวน. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต.

วงษ์ไทย, นันทนา. (๒๕๖๒). อรรถศาสตร์ปริชานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค ออล

 พริ๊นท์ จ�ากัด.

วงศ์วัฒนา, อัญชลี สิงห์น้อย. (๒๕๕๗). ค�าเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย: การศึกษาเชิง

 ภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย.

วงศ์วัฒนา, อัญชลี สิงห์น้อย. (๒๕๖๓). ระบบค�าเรียกชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทย

 ในมุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 ๑๗(๓), ๓๑-๔๘.
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ต�ารับยากวาดคอจากต�ารายาแพทย์แผนไทยของ อ�าเภอพรหมพิราม

ชัยศิลป์, ฐิตาพร และคณะ. (๒๕๖๐). สมบัติบางประการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

 ของลิ้นทะเล. Thai Journal of Science and Technology, ๖(๑), ๑๑-๒๑.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๓). 

 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์

 ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

กรมทรัพยากรธรณี. (๒๕๕๐). แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพฯ: กรม

 ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ครูปัญญามาตย์, ลัดดาวัลย์. (บรรณาธิการ). (๒๕๔๗). ต�าราเภสัชกรรมไทย. พิมพ์ครั้ง

 ที่ ๒. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิม.

กล่ินหอม, อุษา. (๒๕๕๒). การสังคายนาต�ารายาพื้นบ้านอีสาน: กรณีไข้หมากไม้. 

 กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

เครือไทย, พรรณเพ็ญ และคณะ. (๒๕๕๔). การจัดการความรู้ต�ารายา พื้นบ้านล้านนา : 

 กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเร็งหรือบ่าเฮ็ง. เชียงใหม่: แม็กซ์พริ้นติ้ง.

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒). แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์

 และมรดกทางวรรณกรรมของชาต.ิ กรงุเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ.

ปัญญาจักร์, พอฤทัย และคณะ. (๒๕๖๔). สารัตถะในต�ารายาวัดสะพานหิน อ�าเภอ

 พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. ใน มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสืบเน่ือง

 การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม 

 ๒๕๖๔ (๓๖๔๕-๓๖๕๗). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พระคัมภีร์ปฐมจินดา. (๒๕๔๒). ใน แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการแพทย์

 และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ: น. ๘๙-๓๑๐. กรุงเทพฯ: สถาบัน

 ภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

พระคัมภีร์ตักกะศิลา. (๒๕๔๒). ใน แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการแพทย์

 และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ: น. ๖๙๓-๗๑๐. กรุงเทพฯ: สถาบัน

 ภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
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พิเชียรสุนทร, ชยันต์ และคณะ. (๒๕๔๔). ค�าอธิบายต�าราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับ

 เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: 

 อมรินทร์และมูลนิธิภูมิปัญญา.

พฤกษะวัน, สุพจน์. (๒๕๒๖). บัญชีรายชื่อสมุดข่อยใบลานจังหวัด พิษณุโลกที่ถ่ายท�า

 ไมโครฟิล์ม. พิษณุโลก: โครงการส�ารวจสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลก

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก.

ราชบณัฑิตยสถาน. (๒๕๕๔). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรงุเทพฯ: 

 ราชบัณฑิตยสถาน.

แสงเงิน, ภัครพล. (๒๕๖๓). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ต�ารายาวัดใหม่พรหมพิราม 

 อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

 สงคราม.

แสงเงนิ, ภคัรพล และคชัชิมา, กงัวล. (๒๕๖๓). แนวทางการศกึษาวิจัยเกีย่วกบัต�ารายา

 โบราณในไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 มหาสารคาม, ๓๙(๔), ๖๔-๘๑.

สร้อยส�าโรง, มาลา และคณะ. (๒๕๕๓). ภมูปัิญญาไทยในการกวาดยาเดก็. วารสารการ

 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ๘(๑), ๖๑-๖๘. 

สอนจันทร์, ชลิตา และคณะ (๒๕๖๔). สารัตถะในต�ารายาวัดสันติกาวาส อ�าเภอ

 พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. ใน มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงาน สืบเน่ือง

 การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม 

 ๒๕๖๔ (๔๐๒๐-๔๐๓๔). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ. สมุดข่อย เลขที่ พส.ข.๐๒๓๐. เอกสารจากส�านักศิลปะและ

 วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม. (๒๕๖๔). ปรวิรรตโดย ภคัรพล 

 แสงเงิน,. 

ต�ารายาวัดพรหมพิราม. สมุดข่อย เลขที่ พส.ข.๐๒๑๕. เอกสารจากส�านักศิลปะและ

 วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม. (๒๕๖๓). ปรวิรรตโดย ภคัรพล 

 แสงเงิน,.

ยูเนสโก. (๒๕๖๓). ข้อความพื้นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกภูมิปัญญา

 ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๓. ปารีส: ยูเนสโก.
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มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. (๒๕๑๖). ลิลติพายพั. กรงุเทพฯ: ศกึษาภณัฑ์

 พาณิชย์.

ยาแสงหมึก. ๒๕๕๖. ใน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 เรื่อง ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระทรวง

 สาธารณสุข.

ยอดกระโหม, นันทรัตน์ และคณะ. (๒๕๖๔). สารัตถะในต�ารายาวัดกรับพวงเหนือ

 อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. ใน มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงาน
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