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ผลงานทางวิชาการ  

กวีศรีกมัพุชเทศ: ความเรียงว่าดว้ยประวติักวีเขมร, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2543. 

พื้ นกมัโพช: ความเรียงว่าดว้ยประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเขมร-ไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

พระนเรศวรตีเมืองละแวกแต่ไม่ไดฆ่้า “พระยาละแวก”.กรุงเทพฯ: มติชน, 2544. (ผู้เขียนร่วม) 

ประวติัศาสตรก์มัพูชา แบบเรียนของเขมรทีเ่กีย่วขอ้งกบัไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖. 

ประชุมค าพากยร์ามเกียรต์ิเล่ม ๓ ค าพากยร์ามเกียรต์ิภาษาเขมร. กรุงเทพฯ: ส านักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. 

พจนานุกรมค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ฉบบัฉลองครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตไทย – กมัพูชา. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากดั 

(มหาชน), ๒๕๔๙. 

พระราชพธีิทวาทศมาสกรุงกมัพูชา ภาคที ่๑ – ๓ ฉบบัฉลองครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนา

ความสมัพนัธท์างการทูตไทย – กมัพูชา. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชช่ิง 

จ ากดั (มหาชน), ๒๕๕๐. (ผู้แปล) 

ความสมัพนัธว์รรณคดีไทย – เขมร. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากดั 

(มหาชน), ๒๕๕๐. 

พจนานุกรมไทย – เขมร ฉบบัคณะกรรมาธิการร่วมไทย – กมัพูชา เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือดา้น

วฒันธรรม. กรุงเทพฯ: กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๐. (ผู้จัดท าและ

บรรณาธกิารร่วม) 

Past Lives of the Buddha Wat Si Chum – Art, Architecture and Inscriptions. Bangkok: River 

Books, 2008 . (with Pattaratorn Chirapravat, Pierre Pichard, Prapod Assavavirulhakarn 

and Peter Skilling) 



Jambupati-sutra: A synoptic romanized edition. (ชมพูบดีสูตร ฉบบัสอบเทียบใบลาน).  

Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation/ Lumbini International Research Institute, 

2009. (Materials for the Study of the Tripitaka, Volume 4)- 

 

งานวิจยั/ ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

การศึกษาเปรียบเทียบกากีเขมรฉบบัสมเด็จพระหริรกัษรามา (พระองคด์ว้ง) และ กากีค ากลอนฉบบั

เจา้พระยาพระคลงั (หน) สารนิพนธศิ์ลปศาสตรบัณฑติ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2541. 

จฺบาบ่วิธูรบณฺฑิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห ์ งานวิจัยประกอบรายวิชา 314 458 สัมมนาและรายงานการ

ค้นคว้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2544 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาจารึก

ภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 

2544. 

รายงานการวิจยัเรือ่งการศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรือ่งอิเหนาไทย-เขมร. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. (เอกสาร

อดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2552 คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯลฯ 

รายงานการวิจยัการศึกษาเปรียบเทียบเพลงยาวกลบทและกลอกัษร ในจารึกวดัพระเชตุพนฯ กบับท

พากยก์ลบทของกมัพูชาในดา้นรูปแบบค าประพนัธ,์ กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. (เอกสารอกัส าเนา) 

รายงานการวิจยัค าพากยร์ามเกียรต์ิภาษาเขมรฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ: การสอบช าระเชิงวิเคราะห์

วรรณคดีเขมรจากเอกสารตวัเขียน, กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. (เอกสารอดัส าเนา) 

 รายงานการวิจยัเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๔๗. (เอกสารอดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการวิจยัเรือ่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรือ่งหอ้งสิน ในเกง๋นุกิจราชบริหาร: อิทธิพลและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมจีนกบัศิลปกรรมจีนในพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๔๘. (เอกสารอดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิจัยร่วมกบันางนวรัตน์ ภักดี

ค า) 

 



รายงานการวิจยัเรือ่งภูมิปัญญาในวรรณกรรมของหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 

(เอกสารอดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิจัยร่วมกบัผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ) 

งานวิจยัเรือ่งวิถกีารเลี้ ยงดูสู่วิถคีวามพอเพยีง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕. งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จาก

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ผู้ร่วม

วิจัย) 

รายงานการวิจยัเรือ่งภาษาเขมรในกระแสการเปลีย่นแปลง: การเรียนการสอนและหลกัสูตร

การศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕. (เอกสารอดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการวิจยัเรือ่งการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณกบัฉบบั

ของกมัพูชา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. (เอกสารอดัส าเนา) งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 


