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ความเชี่ยวชาญ
ไทยศึกษา กัมพูชาศึกษา คติชนวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม
วิทยากรอบรม/โครงการพิเศษ
2549, 2550, 2551, 2552, 2553
วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแบบเข้มสาหรับเจ้าหน้าที่การทูตชาวต่างประเทศ สานักพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549, 2550, 2551, 2552, 2553
วิทยากรอบรมสังคมและวัฒนธรรมไทยแบบเข้มสาหรับเจ้าหน้าที่การทูตชาวต่างประเทศ
สานักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549, 2550
วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแบบเข้มสาหรับชาวต่างชาติจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-2551
วิทยากรอบรมเรื่องการอ่านและแปลภาษาเขมร, โครงการพัฒนาล่ามภาษาเขมร-ไทย กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-2551
วิทยากรอบรมเรื่องสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา, โครงการพัฒนาล่ามภาษาเขมร-ไทย กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2555

2556

2556

2556

2556

วิพากษ์ร่างหลักสูตรภาษาเขมรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เรื่อง“ภาษาเขมรในกระแสการเปลี่ยนแปลง:
การเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษา” หนังสือเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ศธ 0519.6.01/108 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
พิจารณาบทความทางวิชาการของวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับที่ 6/2555 เรื่อง “ความ
เชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมโครงสร้างทางสังคมของชาวลาวโซ่ง” และเรือ่ ง “สุนทรียวิธีของคายืมภาษาอังกฤษใน
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน” หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ศธ 0564.07.35/ว
88 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
พิจารณาบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “The Asian Conference on Arts and
Cultures 2013” เรื่อง “Secularism Religiosity and Muslim Immigrants in Europe” หนังสือเชิญคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ ศธ 0519.6.06/540 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556
พิจารณาการจัดทาร่างกรอบคู่มือการจัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะ คุณธรรม การอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ เพื่อพร้อม
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558” หนังสือเชิญจากสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผูส้ ูงอายุที่ พม 0502/18396 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
พิจารณาบทความทางวิชาการของสถานอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน เรื่อง “เต๋ออ่าง: ภาษาตระกูลมอญเขมร
ในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน” หนังสือเชิญจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.01.35/163
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

ทุนวิจัยที่ได้รับ
2555
2554
2552
2551
2550

ครอบครัวไทยกับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก: การบูรณาการความรู้ ความเชื่อและภูมิปัญญาสู่การปฏิบัต.ิ ได้รับทุน
วิจัยจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
“ขอม” ในตานานและนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
การสืบทอดภูมิปัญญาอาหารในครอบครัวคนไทยภาคกลาง : การศึกษาวิเคราะห์เชิงบทบาทหน้าที่. ได้รับ
ทุนวิจัยจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุมชนไทยมุสลิมบ้านทางควาย: ปฏิสัมพันธ์ ประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้รับทุนวิจัยจากคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ความเป็นเขมรในนวนิยายไทย ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ผลงานทางวิชาการ
บทความ
2559
2558
2556

บทบาทของครอบครัวในการสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัวไทยภาคกลาง.
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2559. หน้า 16-38.
“ขอม” ในตานานและนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่
37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 91-104.
Exchanging and learning the culture of ASEAN: Songkran of the Thais and the other
Buddhist Theravada Societies in the Southeast Asian Mainland. เอกสารหลังการประชุม
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2541
2540

วิชาการระดับนานาชาติ ‘The Asian Conference on Arts and Cultures 2013' ระหว่างวันที่ 13-14
กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 663-676.
The Concept of ‘Khom’ in Northeastern Thai Folktales. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ‘The Asian Conference on Arts and Cultures 2012' วันที่ 9–10 สิงหาคม 2555. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 60-67.
ส้วมนอกบ้านในสังคมไทย เขมร และ ออสเตรเลีย: ความสาคัญและคุณค่าอุปโลกน์ (Public Toilets in
Thai, Cambodian, and Australian Societies: Importance and Invented Value) เอกสารหลังการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6 “ดิน น้า ลม ไฟ: อุปสงค์ อุปทาน อุปลักษณ์
อุปโลกน์”วันที่ 28–29 พฤศจิกายน 2555. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 142-156.
ญี่ปุ่น ขแมร์ แล สยาม: ความสัมพันธ์ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (Japanese Khmer and Siam:
relationship in the late Ayutthaya period) นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่น
ศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 “ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน” (Thailand-Japan in
the ASEAN Socio-Cultural Context) ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สตรีต้นแบบในขนบไทย-กัมพูชา: การถ่ายทอดทางสังคมผ่านสื่อนิทาน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสูส่ ังคมโลก” วันที่ 22 กรกฎาคม 2554. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.หน้า 146-160.
ชุมชนไทยมุสลิมบ้านทางควาย: ปฏิสัมพันธ์ ประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. เอกสารหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5: 17-18 มีนาคม 2554 ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 433-438.
การเปรียบเทียบอนุภาคและแบบเรื่องใน “อิกคิวซัง” และ “ศรีธนญชัย”. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4 (สังคมศาสตร์). กรุงเทพฯ: โครงการเครือข่ายญี่ปุ่น
ศึกษาในประเทศไทย. หน้า 91-104.
ไทยมองเขมร: การถ่ายทอดแนวคิดผ่านวรรณกรรมบันเทิงคดีสามทศวรรษ. บทความวิชาการศรีนครินทรวิ
โรฒครั้งที่ 2 ประจาปี 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol 2. กรุงเทพฯ: บริษัทสหมิตร-พริ้นติง้ แอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด. หน้า 204 - 212.
มรณมาตา: ปลาบู่ทองฉบับภาษาเขมร. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 20 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2541.หน้า 13-22.
ศัพท์เรื่องผ้าภาษาเขมรสุรินทร์. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ “ความลุ่มลึกในการศึกษาภาษาไทยและ
ภาษาเขมรในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1-12.

หนังสือ
2558
2557
2556

ภาษาเขมรขัน้ พื้นฐาน (Basic Khmer Language). กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จากัด. 237 หน้า.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัมพูชา (Introduction to Cambodia). กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย
จากัด. 320 หน้า.
สภาพการณ์ปัจจุบนั ในโลกตะวันออก: ชายแดนไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จากัด.
182 หน้า.

