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ประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง (รายงานวิจัย). สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.
งานบริการทางวิชาการ
อาจารย์พิเศษรายวิชาสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรม
ไทย เน้นการแปลไทย-จีน สาหรับนักศึกษาต่างชาติ” ตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน.
อาจารย์พิเศษรายวิชาสัมมนาภาษาไทย ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย เน้นการ
แปลไทย-จีน สาหรับนักศึกษาต่างชาติ” ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน.
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นาเสนอบทความเรื่อง “ทุนวัฒนธรรมไทยทรงดากับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของชุมชน”. ใน การประชุมวิชา
การระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2556" เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม. วันที่ 30 กรกฎาคม 2556.
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นาเสนอบทความเรื่อง “การจัดการความรู้ในพิธีเสนเรือนของไทยทรงดา”. ใน การประชุม “ชาติพันธุ์ : กระบวน
ทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม (ไทยโซ่ง/ ไทดา/ ไทยทรงดา) ครั้งที่ 2 (ทุนอุดหนุนวิจัยเมธี
อาวุโส) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางภาษาและวัฒนธรรมชิงสร้างสรรค์" วันที่ 13 กรกฎาคม
2554. ณ ห้องประชุมประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
น าเสนอบทความเรื่ อ ง “Ancestor Spirits: Value, Importance, and Belief of Thai Song Dum” ณ มหา
วิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2554.
นาเสนอบทความเรื่อง “ความเชื่อพื้นบ้านกับสังคมไทยสมัยใหม่ : กรณีศึกษาชาวไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม
ประเทศไทย”. ใน การประชุมวิชาการเรื่อง “Syncretism in South and Southeast Asia: Adoption
and Adaptation. ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2550.
วิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 320 207 สังคมชนบทและสังคมเมือง (Rural and Urban Society) เรื่อง “กลุ่ม
ชาติพั นธุ์ไทยโซ่ ง” ในวันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 09.25–12.05 น. ณ ห้ อง 405 คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
นาเสนอบทความเรื่อง “พิธีเสนเรือน : การชาระหนี้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ง ”. ใน การประชุม
วิชาการ “วัฒ นธรรมหนี้ ในสั งคมไทย”. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 จัดโดยสถาบั นวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 320 312 มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) เรื่อง “ชาติพันธุ์กับ
การพัฒนา” ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.25–12.05 น. ณ ห้ อง 405 คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
น าเสนอบทความเรื่ อง “The Social Capital of People’s Beliefs in the Buddha Image “Luang Pho Wat
Rai Khing” in Nakhonpathom Province. ใน Theme Cultural and Religious Mosaic of South
and Southeast Asia Conflict and Consensus through the Ages. จั ดโดย South and Southeast
Asian Association for the Study of Religion (SSEASR) วันที่ 29 มกราคม 2548 ณ กรุงเดลี ประเทศ
อินเดีย.
ทุนทางสังคมด้านความเชื่อกับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง .
ใน การประชุมวิชาการ “ภาษาและวัฒนธรรมกับการพัฒนา” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จัดโดยสถาบัน
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
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