
ประวัติ 

ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ศักด์ิศรี แย้มนัดดา 

 

เกิด :  ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

ครอบครัว : 

บิดาช่ือชลวิทย์ แย้มนัดดา  

มารดาช่ือช้อย แย้มนัดดา  

สมรสกบั น.ส.ศรีสอางค์ ฟักเจียม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่จงัหวัดตาก  

มีบุตร ๑ คน คือ เด็กชายปิยศักด์ิ แย้มนัดดา 

การศึกษา : 

- เรียนจบประถม ๔ โรงเรียนศึกษานารี ได้ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทเรียนดี เข้าศึกษาตอ่ใน

โรงเรียนรัฐบาล คือ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม ช้ัน ม.๑-ม.๔ 

- เรียนที่ โรงเรียนสวัสด์ิอำนวยเวทย์ ม.๔-ม.๕ 

- เลิกสงครามโลกครั้งที่สอง เรียนต่อที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.๕ ถึง ม.๘ (เตรียมอุดม 

ปีที่ ๒ แผนกอักษรศาสตร์) 

- จบช้ัน ม.๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้คะแนนเป็นที่ ๕ ของนักเรียนทั่วประเทศ  



- เข้าศึกษาต่อที ่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ. ๒๔๙๖  

- ได้ประกาศนียบัตรวิชาครูมัธยม (พ.ม.) พ.ศ. ๒๔๙๙  

- ออกเป็นครูสอนภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ที่ โรงเรยีนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๑ 

- เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที ่ ๓๑ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๑ สอนภาษาไทยและภาษาบาลี 

- พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยั Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

- จบ M.A. ทาง Oriental Studies พ.ศ. ๒๕๐๗ 

- จบ Ph.D. ทาง Oriental Studies พ.ศ. ๒๕๑๔ 

การรับราชการ : 

เป็นอาจารย์ตรี พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึง รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอายุราชการ ๓๖ ปี  

เป็นอาจารย์ภาษาไทยมานาน ๓๘ ปี  

สอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี โท และเอก และสอนภาษาบาลี-สันสกฤตระดับปริญญาโท  

ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ๒ สมัย รวม ๘ ปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

ตำแหน่งพิเศษ : 

๑. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

๒. กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนข้ันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยครทูั่วประเทศ 

๓. ราชบัณฑิตประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง 

๔. ที่ปรึกษาการใช้ภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕. กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน 

๖. กรรมการทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยของราชบัณฑิตยสถาน 

๗. กรรมการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน 

๘. อนุกรรมการวางหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

๙. เลขานุการสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน 



ผลงานทางวิชาการ : 

๑. เป ็นประธานอบรมครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั ่วประเทศ ตามนโยบาย 

การให้บริการทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๖ ปี ติดต่อกันต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๓ 

๒. เผยแพร่ความรู้ทางภาษาไทยแก่สื่อมวลชน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ ปาฐกถา และพิมพ์บทความใน

วาระครบ ๗๐๐ ปี ลายสือไท และในโอกาสอื่น ๆ 

๓. ปาฐกถาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย บาลีและสันสกฤตในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

วิทยาลัยครู และโรงเรียนรัฐบาล 

๔. รวมบทความวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย รวมเล่มตีพิมพ์แล้ว ๓ เล่ม คือ ศักดิ์ศรีนิพนธ์ 

(พ.ศ. ๒๕๑๗) ศักด์ิศรีวรรณกรรม (พ.ศ. ๒๕๑๗) และวรรณวิทยา (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

๕. อธิบายคําในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประมาณ ๘๐ คํา 

๖. อธิบายคำในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถานประมาณ ๒๐ คํา 

๗. “ภาษาไทย ๕ นาท”ี ประมาณ ๒๕๐ ตอน มอบให้สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

งานแปล : 

๑. แปลวรรณกรรมสันสกฤต เป็นพากย์ไทยลงพิมพ์ในสตรีสารประมาณ ๑๐๐ กว่าเรื่อง 

๒. แปลประวัติศาสตร์จีนฉบับสังเขป 

๓. แปลวรรณกรรมบางเรื่องของรพินทรนาถ ฐากูร 

รางวัลเกียรติยศ : 

๑. รางวัลพระเกี้ยวทองคําของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๓๔ 

๒. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓. รางวัลเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยดีเด่นประเภทอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ ปีซ้อน พ.ศ. ๒๔๙๔ และ ๒๔๙๕ 

๕. รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความงานพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรองในพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๖. รางวัลชนะเลิศแต่งคําประพันธ์งาน “วันแม”่ ปีแรก ของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๗. รางวัลชนะเลิศแต่งโคลงประเภทปฏิภาณกวีในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 

 

 



บรรณานุกรมผลงานของ 

ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ศักด์ิศรี แย้มนัดดา 

ผู้รวบรวม : ใกล้รุ่ง อามระดิษ๑

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๙ 

บทความในวารสาร 

“คะนึงถึงคําฉันท์.” อักษรศาสตร์. ฉบับวันปฏิสนธ์ิ (๒๔๙๕) : ๒๖-๓๐. 

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม.” เรียงความยอพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวฉบับได้รับรางวัลที ่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ มหาวิทยาลัย.  

(๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๕) : ๘๒-๙๑.  

“พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว.” อักษรานุสรณ์ .  

ฉบับมหาธีรราชรำลึก (๓ มกราคม ๒๔๙๖) : ๗๐-๑๑๒.  

“สาราณียกรแถลง.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับมหาธีรราชรำลึก (๓ มกราคม ๒๔๙๖) ๑๕๑  

“หน้าบรรณาธิการ.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ (๒๔๙๕) : ๑-๓.  

“ห ้ากอ.” มหาวิทยาลัย. ๒๙, ๒ (๒๔๙๔-๒๔๙๕) : ๑๑๒-๑๑๙. 

ร้อยกรอง 

“โกกิลาใกล้รุ่ง.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ (๒๔๙๕) : ๒๓.  

“ความสามัคคี.” ประชามติร. (๒๔๙๑) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“คะนึงมาลย์.” อนุสรณ์ บี.ซี.ซี. กรุงเทพฯ : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ๒๔๙๖. ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“โคลงกระทู-้ธิดายาจก.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดในรายการภาพยนตร์ เรื่องธิดายาจก (๒๔๙๘).  

“โคลงกระทู้-วันรับน้องใหม่.” ฉบับได้รับรางวัลที ่ ๒ จากการประกวดแต่งโคลงกระทู้ ในโอกาสต้อนรับ 

น้องใหม่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๒.  

“โคลงกระทู-้สีดาลุยไฟ.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญ, ๒๔๙๖.  

“งงเงา.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ (๒๔๙๙) : ๕๕.  

“ฉันใคร่สัจซือ่.” แปลจาก “I would be true.” ของ Howard Walter.  

หนังสือประจำชั ้นเตรียมอักษรศาสตร์ปี ๒. กรุงเทพฯ : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ๒๔๙๑.  

ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

                                                             
๑

 ใกล้รุ่ง อามระดิษ  อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาฯ  

 อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



“เชียงใหม่.” เพลงเรือเขียนสำหรับกองลูกเสือ บ.ีซ.ีซี. แสดงที่โรงเรียนปรินซ์รอยัล จังหวัดเชียงใหม,่ ๒๔๙๙.  

“ดอกสร้อย.” อนุสรณ์ บ.ีซี.ซี. กรุงเทพฯ : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ๒๔๙๑. ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“ดอกสร้อย.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดเน่ืองในงานฉลองรัฐธรรมนูญ, ๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๗.  

“ต่อกลอน ๓ วรรค.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดเน่ืองในงานฉลองรัฐธรรมนูญ, ๒๔๙๖.  

“ต่อกลอน ๓ วรรค.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดเนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ. ๑๖ ธันวาคม 

๒๔๙๗.  

“ถวายพระพรชัย.” อักษรานุสรณ.์ (๒๔๙๕) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“นมัสการพระธาตุเวียงพิงค์.” ชาวเหนือ. (๒๔๙๒) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“บุษบาบัน.” พาณิชยการ. (๒๔๙๒) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“มหาธีรราชาเศียรวาท.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับมหาธีรราชร่าลึก (๓ มกราคม ๒๔๙๖) : หลังปกหน้า.  

“แม่จ๋า.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ ของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เน่ืองในการประกวดบทกวีประเภทมหาวิทยาลัย 

ในงานวันแม่, มีนาคม ๒๔๙๓.  

“ราชสดุดี.” อาชญากรรม. ๓, ๙ (พฤศจิกายน ๒๔๙๗) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“รําลึก.” ท่ีระลึก บี.ซี.ซี. – วัฒนาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๔๙๔. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

“วัฒนสตร.ี” โคลงสี่สุภาพ แต่งให้สมาชิกสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สาขานครปฐม, ๒๔๙๙: 

“ส.ค.ส. ๒๔๙๓ หรือ สดุดีปีใหม.่” เศรษฐกร. ๔, ๕๖ (๑ มกราคม ๒๔๙๓) : ๗.  

"สักรวา.” ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดเน่ืองในงานฉลองรัฐธรรมนูญ, ๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๗.  

“สายสัมพันธ์มั่นไมตร.ี” ท่ีระลึก บ.ีซี.ซี. - วัฒนาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๔๙๖. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

“สารพรแด่ท่านอธิบดี.” อาชญากรรม. ๔, ๑ (มกราคม ๒๔๙๘) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“แสงทองภายหลังสายฝน.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ (๒๕๔๓) : ๖๑. แต่งข้ึนตามความหมายของ

สุภาษิต Après la pluie le beau temps.  

“อรุณรุ่งเมื่อสิ้นป.ี” ท่ีระลึก บ.ีซี.ซี. - วัฒนาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๔๙๓. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

“อัสสัมชัญอนุสรณ์ ๒๔๙๔.” มอบให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญมีอายุครบ ๕๐ ป,ี 

๒๔๙๔. 

ร้อยกรองที่ยังค้นหลักฐานอ้างอิงไม่พบ 

“กล่อมนิทรา.” แต่งให้ ท.ท.ท. (๒๔๙๗).  

“กุญแจการศึกษา." (๒๔๔๒).  

“เกียรติศักด์ิรักของข้า.” แปลจากบทกวี “To Lucasta, Going to the War.” (2492).  

“คณาจารย์รําลึก.” ไม่ปรากฏปี.  

“ควรหรือ..... !" ไม่ปรากฏป.ี  

“คริสตมาสราตร.ี” (๒๔๙๕).  

“คําถวายพระพรชัยมงคลปีใหม.่” (๒๔๙๔).  



“ดอกไม้ในฤดูหนาว.” (๒๔๙๑).  

“เทพารักษ์กับคนตัดไม.้” (๒๔๙๖).  

“บรมราชินีนาถรำลึก." (๒๔๙๘).  

“ป่าไผ่.” (๒๔๙๑).  

“ปิตุคุณ.” (๒๔๙๙).  

“ไผ่กอหน่ึง-น้ำหน่ึงใจเดียว.” (๒๔๙๔).  

“ฝนซา ฟ้าสาง.” (๒๔๙๙).  

“เพลงเรือ.” (๒๔๙๖).  

“แม้เธอจะไม่รักฉัน.” (๒๔๙๔).  

“ราตรีคะนึง.” (ไม่ปรากฎปี).  

“ฤดูฝน.” (๒๔๙๐).  

“ลมหนาว.” (๒๔๙๗).  

“ลอยกระทงเดือนสิบสอง.” (๒๔๙๘).  

“ลำนำแห่งน่านนท.ี” (๒๔๙๒).  

“วัณณมาลัย.” (๒๔๙๐).  

“วิไลรัตนากร-สร้อยแก้วพจมาลย์บรรณาการแด่พระคริสต์เนื่องในวันคริสตมาส.” แปลจาก A Christmas 

Prayer. (2498).  

“สดุดีอาจรีย์.” (๒๔๙๗).  

“สิทธิมนุษย์.” (๒๔๙๔).  

“สกัวา.” (๒๔๙๐). 

“แสงเทียน.” (๒๔๙๒).  

“หนาวในชนบท.” (๒๔๙๔).  

“ไหว้คร.ู” (ไม่ปรากฏปี).  

“อวยพรอธิบดีตำรวจ.” (๒๔๙๘).  

“อย่าลืมฉัน.” (๒๔๙๕).  

“อันชนกชนนีน้ีรักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้.” (๒๔๙๗) 

เรื่องสั้นที่ยังค้นหลักฐานอ้างอิงไม่พบ 

“ช่ัวฟ้าดินสลาย.” (๒๔๙๐).  

“ไม้ใกล้ฝั่ง.” (ไม่ปรากฏปี). 

 



พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ 

บทความในวารสารและหนังสือ 

“เฉลิมขวัญ.” อักษรานุสรณ.์ (๒๕๐๕) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“ทรงประดิษฐ์แบบโคลงฉันท์.” วารสารอักษรศาสตร์. ๑(๓ มกราคม ๒๕๐๕) : ๑๑-๒๑.  

“นิวาโต.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับมหาธีรราชรําลึก (๓ มกราคม ๒๕๐๕) : ๑-๒.  

“บัณฑิต.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับมหาธีรราชรําลึก (๒๕๐๔) : ๑-๒.  

“ปฏาจารา.” มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๑) : ๒๑๒-๒๑๙.  

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จริง แต่ทรง

ปกครองประชาชนตามแบบประชาธิปไตย.” เรียงความฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๕. มหาวิทยาลัย. 

(๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๔) : ๑๔๖-๑๖๐.  

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จริง แต่ทรง

ปกครองประชาชนตามแบบประชาธิปไตย.” เรียงความฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๕. เรียงความยอ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๙๙. 

กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔. หน้า ๒๒๓-๒๔๑.  

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม.” เรียงความฉบับได้รับ

รางวัลที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๔. เรียงความยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ฉบับได้รับ 

รางวัลที ่ ๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๙๙. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๐๔. หน้า ๒๑๐-๒๒๒.  

(พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๕).  

“พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” เรียงความฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ 

ของสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ. บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ และ

เรียงความเรื่องพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๐. หน้า  

๑-๖๔. พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนางประไพพศิ เกตุรายนาค. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๖). 

“พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง” เรียงความฉบับได้รับรางวัลที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔. เรียงความเร่ือง

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลทุนภูมิพล. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔. 

หน้า ๑๔๘-๒๓๑. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๖).  

“โพธิพฤกษ์.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับมหาธีรราชรําลึก (๓ มกราคม ๒๕๐๒) : ๗๘-๗๙.  

“สีชมพ.ู” มหาวิทยาลัย. ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๒) : ๑๔๓-๑๔๔.  

“เสวยนํ้าเพชร.” มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๓) : ๑๔๒-๑๔๕.  

“อลังการแห่งกาพย์กลอน.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ (๒๕๐๓) : ๖๔-๖๘.  

“SENIORITY.” มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๖) : ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 



เรื่องแปล 

“ชัยพฤกษมาลา.” แปลจาก The Victory. ของ รพินทรนาถ ตะกอร์. อักษรานุสรณ์. ฉบับต้อนรับน้องใหม่ 

(๒๕๐๔) : ๑๖-๒๕.  

“ชัยพฤกษมาลา.” รวมเร่ืองสั้นของรพินทรนาถ ตะกอร์. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔. หน้า ๑๔๐-๑๕๗.  

“พี่สาว.” แปลจาก The Elder Sister. ของ รพินทรนาถ ตะกอร์. มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๔) : ๑๘-๓๗. 

“ลิ้นปรารถนา.” แปลจาก The Castaway. ของ รพินทรนาถ ตะกอร์. รวมเรื่องสั้นของรพินทรนาถ ตะกอร์. 

กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔ หน้า ๘๒-๑๐๗. 

ร้อยกรอง 

“คิดถึง.” อักษรานุสรณ.์ ฉบับรับน้องใหม่ (๒๕๐๕) : ๑๓๐-๑๓๑.  

“ฉันท์ชมตึกอักษรศาสตร์.” อักษรานุสรณ.์ (๒๕๐๒) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“เซียมซีฤๅษีดัดตนเลขที่ ๗๕-๘๐." เซียมซีฤๅษีดัดตน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, ๒๕๐๔. หน้า ๗๕-๘๐. 

วัดพระเชตุพนและชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ในวันที่ระลึก 

กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔. 

“นาทีทองคําฉันท์.” อักษรานุสรณ.์ (๒๕๐๑) : ๒๓-๒๗.  

“บุษบาบัน.” ชวาล. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๐๓) : ไม่ปรากฏเลขหน้า. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๒). 

“ปิยมหาราชสดุดี.” มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๔) : ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

ร้อยกรองที่ยังค้นหลักฐานอ้างอิงไม่พบ 

“ขอให้ฉัน...” (๒๕๐๐).  

“จากนันทบุรี...สู่ทะเลทอง.” (๒๕๐๐).  

“ปิยมหาราชาเศียรวาท.” (๒๕๐๐).  

“๒๕ พุทธศตวรรษ.” (๒๕๐๐).  

“ส.ุจิ.ปุ.ล.ิ” (๒๕๐๑). 

ภาษาอังกฤษ 

“Buddhist Relations between India Ceylon and Thailand.” M.A. Thesis in Oriental Studies, University 

of Pennsylvania, Philadelphia, 1965. 110 pages. 

 

 

 



พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙ 

หนังสือ 

ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗.  

ศักด์ิศรีวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗.  

บทความในวารสารและหนังสือ 

“กําสรวล (ศรีปราชญ์?) อีกครั้ง.” อักษรานุสรณ.์ (๓ มกราคม ๒๕๑๔) : ๙๖-๑๐๓.  

“กินร.ี” ความรู้คือประทีป. ๒(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๑๙) : ๑๙-๒๒.  

“แก้วกําสรวล.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๖๙-๗๑.  

“ขุนแผนตัดพ้อวันทอง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘ – มกราคม ๒๕๑๙) : 

๕๙-๖๑.  

“ขุนแผนฟันม่านวันทอง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๕๕-๕๗.  

“เขียนได้ตามใจคือไทยแท้.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๑๒-๒๑๖.  

“คงคาสวรรค์.” ศกัด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๑๘-๑๒๔.  

“ครึ่งนาทีแห่งความหลัง.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๓๖-๒๔๒.  

“ความรักในทรรศนะของกามนิตสมัยหนุ่ม.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-

มกราคม ๒๕๑๙) : ๖๑- ๖๓.  

“งิ้วนรกและนกกรวิกในไตรภูมิพระร่วง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม 

๒๕๑๙) : ๕๙-๖๑. 

“งานที่ไม่ด้อย.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๒๖-๒๒๘.  

“ชมขบวนเรือในทะเล.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๖๓-๖๔.  

“ชมโฉมนางศกุนตลา.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา.. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม ๒๕๑๙) : 

๗๗-๗๙.  

“ชมนกชมไม้จากกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้ง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม 

๒๕๑๙) : ๕๑-๕๓.  

“ชมนกชมไม้ตอนอิเหนายกทัพ.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๗๔-๘๐.  

“เซิง้บ้องไฟ.” ความรู้คือประทีป. ๓(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๙) : ๑๙-๒๒.  

“เซิง้บ้องไฟ.” วารสารพัฒนาชุมชน. ๑๖, ๕ (พฤษภาคม ๒๕๒๐) : ๓๐-๓๖.  

“ท้าวสุเทษณ์สารภาพรักต่อนางมัทนา.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘- 

มกราคม ๒๕๑๙) : ๗๐-๗๑.  

“เทพธิดา.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๖๘-๑๗๗.  



“เทราปที.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๔๕-๑๕๐.  

“เที่ยวเมืองพระร่วง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๖๘-๖๙. 

“น.ม.ส. กับวรรณคดีสันสกฤต.” น.ม.ส. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๑๙. หน้า ๑๑๑-๑๔๔.  

“นวรัตนกวี.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๓๙-๑๔๔.  

“นารายณ์สิบปาง.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๒๗-๑๓๘.  

“น้ำใจแม่ จากสังข์ทองตอนสลักชิ้นฟัก.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-

มกราคม ๒๕๑๙) : ๗๕-๗๗.  

“นิทราชาคริต.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๘๗-๑๙๐.  

“บทตลกในเรื ่องระเด่นลันได.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๗๑-๗๓.  

“แผ่นดินพระร่วง.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๕๔-๖๖.  

“พรรณนาอะควาเรียมจากไกลบ้าน.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๗๓-๗๕. 

“พระแก้วขาวคู่พระนคร.” ความรู้คือประทีป. ๑๕, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๗) : ๒๗-๒๙. 

“พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา.” ศักดิ์ศรีวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า  

๑-๑๙๑. 

“พระมหากษัตริย์ผู้เปล่าเปลี่ยว.” ศักด์ิศรีนิพนธ,์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๓๙-๕๓.  

“พระยาตรัง.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๗๘-๑๘๒.  

“พระศร.ี” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๒๕-๑๒๖.  

“พระอาทิตย์ในวรรณคดีพระเวท.” วารสารอักษรศาสตร์. ๑๐ (๒๕๑๙) : ๑-๗.  

“พิมพาพิลาปจากปฐมสมโพธิกถา.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๖๘-๖๙.  

“เพียงแต่เงา.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๓๒-๒๓๕.  

“ภาษาของเรา.” กรองภาษาและวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : ชุมนุมวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖. หน้า ๓-๑๒.  

“มณีที่ไร้ค่า.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๔๓-๒๕๗.  

“มะกะโทจากราชาธิราช.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๕๗-๕๙.  

“มัทรีครวญหาลูก.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม ๒๕๑๙) : ๖๓-๖๕  

“เมื่อพระน่ังเกล้าสวรรคต.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๖-๓๘.  

“ยอยศพระลอผู้เลอโฉม.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๕๓-๕๕. 



“ร้อยแก้ว, ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๑๙) : ๕๙-๖๗ ; (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๕๗-๘๐ ; (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๕๑-๗๖.  

“เล่าปี่เชิญขงเบ้งไปช่วยราชการ.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : 

๖๔-๖๖.  

“วรรณมาลัย.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๕๑-๑๕๔.  

“วันทองจากขุนช้าง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๖๖-๖๗.  

“หน้าหน่ึงในประวัติศาสตร์.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑-๒๕.  

“หลวงธรรมาภิมณฑ์.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๑๘๓-๑๘๖.  

“เห่เรือยุคใหม่-เตือนใจนักเรียน" ใน "ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๘-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๖๕-๖๗ 

“เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผล.” ศักด์ิศรีนิพนธ.์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๒๕๘-๒๖๐.  

“อัศวิน.” อักษรานุสรณ.์ (๓ มกราคม ๒๕๑๕) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“อารมณ์เศร้าจากนิราศภูเขาทอง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (ธันวาคม ๒๕๑๙-มกราคม 

๒๕๑๙) : ๕๗-๕๔.  

“อุณรุทร้อยเรื่อง.” ใน “ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง.” วารสารวิทยุศึกษา. (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๑๙) : ๖๑-๖๒. 

“SENIORITY.” มหาวิทยาลัย. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๒) : ไม่ปรากฏเลขหน้า (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๖). 

บทความในสารานุกรม 

“ตรัง-พระยา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๑๒. ปราณบุรี : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 

๒๕๑๗. หน้า ๗๓๔๓-๗๓๔๗ 

เรื่องแปล 

“จันฑาลิกา.” แปลจากบทละครขนาดสั ้นเรื ่องจัณฑาลิกา ของ รพินทรนาถ ตะกอร์, ศักดิ ์ศรีวรรณกรรม. 

กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๗. หน้า ๓๓๗-๓๗๐.  

ประวัติศาสตร์จีน. ของ เชน ซ-ิปิง และ เชน ซิ-ฟ,ู กรุงเทพฯ : สํานักแถลงข่าวเอกอัครราชทูตจีน, ๒๕๑๗. 

ร้อยกรอง 

“ราชสดุดี.” อักษรานุสรณ.์ (๓ มกราคม ๒๕๑๕) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

ภาษาอังกฤษ 

“The Mangalatthadipani : Chapter I and II.” Ph.D. Dissertation in Oriental Studies, University of 

Pennsylvania, Philadelphia, 1970. 482 pages. 

 



พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙ 

หนังสือ 

ความรู ้ทางประพันธศาสตร์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๗. เอกสารอัดสำเนาจากการบรรยายที ่วิทยาลัยครู

นครสวรรค์. 

ความรู ้ทางประพันธศาสตร์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๗. เอกสารอัดสำเนาจากการบรรยายที ่วิทยาลัยครู

นครสวรรค์. 

คู่มือครู รายวิชา ท.๐๓๑ ประวัติวรรณคดี ๑. นลินี ทองศรีพงศ์, ผู้แต่งร่วม. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๔.  

แบบเรียนภาษาไทย รายวิชา ท.๐๓๔ การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเร่ือง. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ๒๕๓๘. 

แบบเรียนภาษาไทย รายวิชา ท.๐๓๑ ประวัติวรรณคดี ๑. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และ นลินี ทองศรีพงศ์,  

ผู้แต่งร่วม. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๖. 

บทความในวารสารและหนังสือ 

“กฤษณาสอนน้องมาจากไหน.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๒, ๒ (สิงหาคม ๒๕๒๘) : ๓๘-๔๕.  

“กากี.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๒๕. หน้า 

๑๑๔-๑๑๙.  

“การใช้ภาษาไทย.” วารสารร่มพฤกษ.์ ๒, ๘ (มกราคม ๒๕๒๗) : ๕๔-๖๖.  

“การประดิษฐ์แบบแผนคำประพันธ์ร้อยกรองสมัยรัตนโกสินทร์.” วารสารอักษรศาสตร์. ๑๔, ๒ (กรกฎาคม 

๒๕๒๕) : ๑-๑๕.  

“การและความในภาษาไทย.” วารสารราชบัณฑิตสถาน. ๑๒, ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๙) : ๗๘-๘๒.  

“กินนร-กินนร.ี” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๓, ๓ (ธันวาคม ๒๕๒๙) : ๓๕-๔๐.  

“ข้อคิดเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, ๒, ๓ (ธันวาคม ๒๕๒๘) : ๔๐-๔๖.  

“ครุฑจับนาค.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๒๕. 

หน้า ๑๐๖-๑๑๓.  

“ความรู้จากพระราชหัตถเลขา.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๑, ๒ (สิงหาคม ๒๕๒๗) : ๓๓-๓๗.  

“คําหลวง.” วารสารอักษรศาสตร์. ๑๘, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๒๙) : ๖๒-๖๘.  

“แง่หน่ึงของวรรณคดี.” คุรุปริทัศน์. ๒, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๗๗-๗๙.  

“จากกลอนแปดถึงฉันท์พระเวท.” ๕๐ ปีราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๒๗. หน้า ๔๗๔-

๔๘๐.  

“๗๐๐ ปีลายสือไทย.” ความรู้คือประทีป. ๒๕, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๖) : ๒๐-๒๕.  

“๗๐๐ ปีลายสือไทย.” รายงานผลการสัมมนาภาษาไทยกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๒๖. หน้า ๒๖๓-๒๗๔.  

“๗๐๐ ปีลายสือไทย.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๙, ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๖) : ๕๓-๖๒.  



“เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ.” ความรู้คือประทีป. (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๙-๑๒.  

“เซิง้บ้องไฟ.” วารสารพัฒนาชุมชน. ๑๖, ๕ (พฤษภาคม ๒๕๒๐) : ๓๐-๓๖. 

“เซิ้งบ้องไฟ.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๕. 

หน้า ๑๓๒-๑๓๗. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๙).  

“เทวยานี.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๒๕. หน้า 

๑๒๐-๑๒๓.  

“เทวรูป.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๕.  

หน้า ๑๒๐-๑๒๓.  

“นพมาศ-ทองนพคุณ.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 

๒๕๒๕. หน้า ๑๓๘-๑๔๓.  

“นาค.” ความรู้คือประทีป. ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๒) : ๒๒-๒๗.  

“นาค.” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายทิพ ฟักเจียม. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๕.  

หน้า ๙๗-๑๐๕. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๒).  
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ประภาวดี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม่ค่าผาง, ๒๕๓๒.  

วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  

หริศจันทร์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม่คําผาง, ๒๕๓๓.  

อนงคมัญชรี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม่คําผาง, ๒๕๓๔.  

อุลปู.ี กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม่คำผาง, ๒๕๓๔. 

บทความในวารสารและหนังสือ 

“กลบท.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ฉบับพิเศษ (๒ เมษายน ๒๕๓๔) : ๙-๑๔.  

“กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ฉบับพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส.” ๒๐๐ ปี กวีแก้ว : กรมสมเด็จ

พระปรมานุช ิตช ิ โนรส . กร ุงเทพฯ : ศูนย ์ภาษาและวรรณคดี ไทยและภาควิชาภาษาไทย  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. หน้า ๑๐๐-๑๐๗.  

“ความติดตาตรึงใจในเสี ้ยวหนึ ่งของชีวิตพระอาจารย์.” เจ้าฟ้ามหาจักรี สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ :  

อัมรินทร์การพิมพ,์ ๒๕๓๐. หน้า ๖๙-๗๕.  

“ความรู ้ทางประพันธศาสตร์.” วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. หน้า  

๑๐๓-๑๓๕. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๗).  

“คําฤษฎี.” ๒๐๐ ปี กวีแก้ว : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทยและ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. หน้า ๙๕-๙๙.  

“คําหลวง.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ฉบับพิเศษ (๒ เมษายน ๒๕๓๔) : ๒๕-๔๑. 

“ตราราหูในเรื่องพระอภัยมณี.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๒, ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๐) : ๒๓-๓๒.  

“ตราราหูในเรื่องพระอภัยมณี.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๖, ๓ (ธันวาคม ๒๕๓๒) : ๕๕-๖๒.  

“นิราศ.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ฉบับพิเศษ (๒ เมษายน ๒๕๓๔) : ๑-๘.  

“บทนํา นีติศตกะของภรรตฤหรี.” นีติศตกม ฺสุภาษิตร้อยบท ของ ภรรตฤหรี. นาคะประทีป, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“บทนําเรื่องรัตนาวลีของนาคารชุน.” รัตนาวลี. นาคะประทีป, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“บรม-บรมครู : ความสูงต่ำแห่งภาษา.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ๓, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๓๑) : ๘๕-๙๐. 

“บรม-บรมครู : ความสูงต่ำแห่งภาษา.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๗, ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๓๓) :  

๔๙-๕๑. (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๑).  



“ปริทรรศน์แห่งปฐมสมโพธิกถา.” ๒๐๐ ปีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ : 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๓. หน้า ๙๙ - ๑๐๖.  

“ปุโรหิต.” วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. หน้า ๖๗-๗๑.  

“พระราชทัศนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อการใช้ภาษาไทยในสมัยปัจจุบัน.” 

วารสารอักษรศาสตร์. ๑๙, ๑ (มกราคม ๒๕๓๐) : ๑-๕.  

“พระอินทร.์” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๔, ๓ (ธันวาคม ๒๕๓๐) : ๗-๑๕.  

“ภาษาไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย.” วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

หน้า ๑๓๖-๑๔๕.  

“มณีเมขลา.” วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. หน้า ๑๐๐-๑๐๒.  

“มหากาพย์.” วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. หน้า ๑-๕.  

“มหากาพย์.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ฉบับพิเศษ (๒ เมษายน ๒๕๓๔) : ๑๕-๒๔.  

“มหาภารตะ.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๗, ๑ (เมษายน ๒๕๓๓) : ๑-๑๒.  

“มุทิตาจิตประกาศ." ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ผู้รวบรวม. วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ๓, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๑) : ๑-๙.  

“รามบัณฑิต.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๖, ๒ (สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๓๒-๔๐.  

“รามบัณฑิต.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ๖, ๑ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๔) : ๒๓-๔๑. 

“รามายณะ.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๗, ๒ (สิงหาคม ๒๕๓๓) : ๔-๑๒.  

“วรรณกรรมคำฉันท์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.” วารสารภาษาและ

วรรณคดีไทย. ๗, ๓ (ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๑๒-๒๑. 

“วินิจฉัยคําว่านิราศ.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๔, ๒ (สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๑-๔.  

“ศัพท์แปลสองช้ัน.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๔, ๑ (เมษายน ๒๕๓๐) : ๖-๑๐.  

“ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนกับการศึกษาด้านวรรณคดี.” คือนักปราชญ์ ศาสตราจารย์ พระยา 

อนุมานราชธน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม่คําผาง, ๒๕๓๑. หน้า ๖๔-๗๖.  

“ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนกับการศึกษาด้านวรรณคดี.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๕, ๒ 

(สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๓๗-๔๗.  

“เสถียรโกเศศกับงานแปล.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๔, ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๑) : ๓๒-๓๖, ๕๑. 

“เสฐียรโกเศศกับงานแปล : งานแปลจากภาษาสันสกฤต.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๖, ๑ (เมษายน 

๒๕๓๒) : ๑๓-๑๙.  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการอนุรักษ์มรดกไทยด้านภาษาไทย.” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 

๒๕๓๒. หน้า ๕๓-๕๖.  

“สะโพกสุดเสียงสังข์.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ๒, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐) : ๑๑-๑๕.  



“สันสกฤตพิจิตรพ้น พรรณนา.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๕, ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๓) : ๙-๑๕.  

“อหังการแห่งกวี.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๘, ๑ (เมษายน ๒๕๓๔) : ๑-๑๐.  

“อัศวิน.” วารสารศิลปกรรมปริทรรศน์. ๖, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๓๔) : ๔๕-๕๓. 

บทความในสารานุกรม 

“พาลจันทร์.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๒๐๗-๑๓๒๐๙.  

“ภควัทคีตา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๗๘๓-๑๓๗๙๕.  

“ภรต ๑.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๗๙๘.  

“ภรต ๒.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์ ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๗๙๘-๑๓๗๙๙.  

“ภรต ๓.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๗๙๙-๑๓๘๐๑.  

“ภรต ๔.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๘๐๑-๑๓๘๐๓. 

“ภรต ๕.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๘๐๓-๑๓๘๐๔. 

“ภักดี-ลัทธิ.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๐. หน้า 

๑๓๘๐๔-๑๓๘๑๒. 

“ภาควัตปุราณะ.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. 

หน้า ๑๓๘๖๖-๑๓๘๖๗.  

“ภารตวรรษ.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๓๘๘๒-๑๓๘๘๖.  

“ภารตศาสตร์.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๓๘๘๗-๑๓๘๔๓.  

“ภีมเสน.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๓๙๓๑.  

“ภีมะ ๑.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๒. หน้า 

๑๓๙๓๑-๑๓๙๓๕. 

“ภีมะ ๒.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๓๙๓๖.  



“ภีมะ ๓.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๓๙๓๖-๑๓๙๓๗.  

“มณีปุระ.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๔๐๕๔-๑๔๐๕๗.  

“มณีเมขลา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๔๐๕๘-๑๔๐๖๒.  

“มนุษยศาสตร์.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๔๐๗๖-๑๔๐๗๙  

“มลยฬัม-ภาษา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, ๒๕๓๓. 

หน้า ๑๔๑๙๙-๑๔๒๐๐.  

“มหากาพย์.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพมิพ์, ๒๕๓๓. หน้า 

๑๔๒๕๗-๑๔๒๖๓.  

“มหาภารตะ.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม ๒๒. กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพมิพ์, ๒๕๓๓ หน้า 

๑๔๓๕๔-๑๔๓๖๙. 

เรื่องแต่ง 

“ตะกั่วมหาภัย.” ของ นิค โคเลอร์สตรอม. แสวง จงสุจริตธรรม, ผู้แปล. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ผู้ตรวจขัดเกลา

ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๐. 

ภารตนิยาย 

“กพนธ์.” สตรีสาร. ๔๑, ๓๐ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๓๑-๓๓.  

“กัทลีครรภา.” สตรีสาร. ๔๒, ๕ (๒๓ เมษายน ๒๕๓๒) : ๓๐-๓๓.  

“กัน อัปปัน.” สตรีสาร. ๔๐, ๑๑ (๗ มิถุนายน ๒๕๓๐) : ๑๐๔-๑๐๖ ; ๔๐, ๑๒ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๐) : ๙๘-๑๐๐.  

“กัลยาณวดี." สตรีสาร. ๔๓, ๕๒ (๑๗ มีนาคม ๒๕๓๔) : ๒๔-๓๑.  

“กาลิทาส.” สตรีสาร. ๔๒, ๕๑ (๑๑ มีนาคม ๒๕๓๓) : ๓๐-๓๓, ๑๒๗.  

“กุมทุิกา.” สตรีสาร. ๔๓, ๔๖ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔) : ๕๒-๕๖.  

“เคาตมะ.” สตรีสาร. ๔๓, ๑ (๒๕ มีนาคม ๒๕๓๓) : ๑๑๘-๑๒๒. 

“จันทรสวามี.” สตรีสาร. ๔๓, ๑๘ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓) : ๔๒-๔๖.  

“จันทรหาส." สตรีสาร. ๔๒, ๒๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๓๒) : ๕๒-๕๖.  

“จันทรางคท.” สตรีสาร. ๔๓, ๒๙ (๗ ตุลาคม ๒๕๓๓) : ๕๒-๕๖.  

“ชรัตการุ." สตรีสาร. ๔๑, ๕ (๒๔ เมษายน ๒๕๓๑) : ๔๔-๔๗.  

“ชัมพุเกศวร.” สตรีสาร. ๔๓, ๘ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓) : ๓๐-๓๓.  

“ตรีศังก.ุ” สตรีสาร. ๔๐, ๒๙ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๐) : ๔๓-๔๗ ; ๔๐, ๓๐ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๐) : ๑๑๐-๑๑๓.  



“เทวทัตต์.” สตรีสาร. ๔๒, ๒๓ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๓๐-๓๓.  

“เทวสมิตา.” สตรีสาร. ๔๒, ๒๐ (๖ สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๑๐๘-๑๑๑. 

“ธรุวดารา.” สตรีสาร. ๔๑, ๑๑ (๕ มิถุนายน ๒๕๓๑) : ๔๒-๔๖.  

“นร-นารายณ์.” สตรีสาร. ๔๑, ๔๑ (๑ มกราคม ๒๕๓๒) : ๙๓-๙๖.  

“นรสิงห.์” สตรีสาร. ๔๒, ๔๔ (๒๑ มกราคม ๒๕๓๓) : ๓๐-๓๓.  

“นหุษ.” สตรีสาร. ๔๑, ๓๔ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑) : ๓๐-๓๓, ๑๐๙.  

“นัฎราช.” สตรีสาร. ๔๐, ๑๗ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐) : ๔๙-๕๑ ; ๔๐, ๑๘ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐) : ๙๙-๑๐๒.  

“นาคารชุน.” สตรีสาร. ๔๑, ๒๑ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๔๐-๔๓. 

“บุษกร.” สตรีสาร. ๔๒, ๓ (๙ เมษายน ๒๕๓๒) : ๓๘-๔๐, ๑๐๕. 

“ปรมัโลจา.” สตรีสาร. ๔๑, ๒๖ (๑๘ กันยายน ๒๕๓๑) : ๒๙-๓๒.  

“ประภาวดี.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๙ (๑ มีนาคม ๒๕๓๐) : ๓๘-๔๒ ; ๓๙, ๕๐ (๘ มีนาคม ๒๕๓๐) : ๙๐-๙๓.  

“ประโมหินี.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๘ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐) : ๙๙-๑๐๔.  

“ปราณธร.” สตรีสาร. ๔๓, ๒๖ (๑๖ กันยายน ๒๕๓๓) : ๔๑-๔๔.  

“ปรกึษิต.” สตรีสาร. ๔๒, ๔๙ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓) : ๓๐-๓๓.  

“ปฤถุ.” สตรีสาร. ๔๓, ๓๘ (๙ ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๕๓-๕๖.  

“ปุรโุษตตมเทพ.” สตรีสาร. ๔๓, ๑๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๓) : ๓๗-๔๑.  

“พรหมทัตต์.” สตรีสาร. ๔๑, ๑๙ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑) : ๔๐-๔๒.  

“พระมนู.” สตรีสาร. ๔๒, ๔๖ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓) : ๓๗-๔๐.  

“พระศุกร์.” สตรีสาร. ๔๑, ๑ (๒๗ มีนาคม ๒๕๓๑) : ๕๑-๕๔.  

“พระสตี.” สตรีสาร. ๔๐, ๒ (๕ เมษายน ๒๕๓๐) : ๒๑-๒๔ ; ๔๐, ๓ (๑๒ เมษายน ๒๕๓๐) : ๓๗-๓๙.  

“พระเอกทนต์.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๑ (๔ มกราคม ๒๕๓๐) : ๓๖-๓๘ ; ๓๙, ๔๒ (๑๑ มกราคม ๒๕๓๐) :  

๑๐๑-๑๐๓.  

“พินทุทัตต์.” สตรีสาร. ๔๓, ๔๑ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๔๖-๕๐.  

“โพธิสัตว์.” สตรีสาร. ๔๑, ๓๖ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑) : ๔๒-๔๕.  

“ภรต.” สตรีสาร. ๔๐, ๕๐ (๖ มีนาคม ๒๕๓๑) : ๙๕-๙๘.  

“ภรรตฤหริ.” สตรีสาร. ๔๐, ๔๓ (๑๗ มกราคม ๒๕๓๑) : ๙๘-๑๐๑.  

“ภฤคุ.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๖ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐) : ๒๑-๒๓ ; ๓๙, ๔๗ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐) : ๑๐๐-๑๐๒.  

“ภีม.” สตรีสาร. ๔๑, ๑๗ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑) : ๓๐-๓๓.  

“ภูนันทน์.” สตรีสาร. ๔๒, ๑๓ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๒) : ๔๐-๔๓, ๑๐๙.  

“มณีกัณฐ.์” สตรีสาร. ๔๓, ๑๐ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓) : ๓๗-๔๑.  

“มฤดวงกเลขา.” สตรีสาร. ๔๔, ๓ (๗ เมษายน ๒๕๓๔) : ๔๓-๔๕ ; ๔๔, ๔ (๑๔ เมษายน ๒๕๓๔) : ๔๕-๔๗. 

“มาณิกยวาจกร.” สตรีสาร. ๔๑, ๙ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑) : ๕๓-๕๖.  



“มานปรา.” สตรีสาร. ๔๒, ๑๑ (๔ มิถุนายน ๒๕๓๒) : ๑๑๐-๑๑๔.  

“มายาวดี.” สตรีสาร. ๔๒, ๓๐ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๒) : ๓๗-๔๐.  

“ยุธิษเฐยีร.” สตรีสาร. ๔๑, ๔๓ (๑๕ มกราคม ๒๕๓๒) : ๓๖-๓๘, ๑๑๖-๑๑๗. 

“รัมภา.” สตรีสาร. ๔๓, ๔๔ (๑๓ มกราคม ๒๕๓๔) : ๔๐-๔๔.  

“รรุุ.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๕. (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐) : ๙๘-๑๐๑.  

“รปูิณิกา.” สตรีสาร. ๔๑, ๔๕ (๒๙ มกราคม ๒๕๓๒) : ๓๘-๔๑. 

“ฤษยศฤงค์.” สตรีสาร. ๔๑, ๕๐ (๕ มีนาคม ๒๕๓๒) : ๕๒-๕๖.  

“วามน.” สตรีสาร. ๔๑, ๒๔ (๔ กันยายน ๒๕๓๑) : ๕๐-๕๓.  

“วาลมกีิ.” สตรีสาร. ๔๒, ๓๕ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒) : ๔๖-๕๐ ; ๔๒, ๓๖ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒) : ๓๘-๔๒.  

“วิทยาสาคร.” สตรีสาร. ๔๐, ๔๑ (๓ มกราคม ๒๕๓๑) : ๙๐-๔๓.  

“วิทยุตประภา.” สตรีสาร. ๔๒, ๔๐ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๒) : ๑๐๐-๑๐๔.  

“เวน.” สตรีสาร. ๔๓, ๓๖ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓) : ๓๐-๓๓, ๑๑๒. 

“เวนไตย.” สตรีสาร. ๔๐, ๖ (๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐) : ๙๘-๑๐๐ ; ๔๐, ๗ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐) : ๓๘-๔๑.  

“ศวรี.” สตรีสาร. ๔๐, ๑๕ (๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐) : ๙๖-๙๙.  

“ศศิกลา.” สตรีสาร. ๔๓, ๒๔ (๒ กันยายน ๒๕๓๓) : ๕๒-๕๖.  

“ศิวะเศขร.” สตรีสาร. ๔๑, ๓ (๑๐ เมษายน ๒๕๓๑) : ๑๑๔-๑๑๗. 

“ศีลวดี.” สตรีสาร. ๔๑, ๗ (๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑) : ๑๐๔-๑๐๕, ๑๐๘-๑๑๑.  

“เศวตรัศมี.” สตรีสาร. ๔๑, ๒๘ (๒ ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๒๘-๓๑.  

“สมุทรกันยา.” สตรีสาร. ๔๐, ๔๕ (๓๑ มกราคม ๒๕๓๑) : ๔๑-๔๕.  

“สากษีโคปาล.” สตรีสาร. ๔๒, ๒๕ (๑๐ กันยายน ๒๕๓๒) : ๔๑-๕๗.  

“สาตวาหน.” สตรีสาร. ๔๒, ๑ (๒๖ มีนาคม ๒๕๓๒) : ๑๑๒-๑๑๕.  

“สิงหวิกรม.” สตรีสาร. ๔๒, ๑๘ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒) : ๔๘-๕๑.  

“สุกันยา.” สตรีสาร. ๔๐, ๒๔ (๖ กันยายน ๒๕๓๐) : ๑๐๒-๑๐๔ ; ๔๐, ๒๕ (๑๓ กันยายน ๒๕๓๐) : ๑๑๔-๑๑๗. 

“สเุกศิน.” สตรีสาร. ๓๙, ๕๑ (๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐) : ๓๘-๓๙ ; ๓๙, ๕๒ (๒๒ มีนาคม ๒๕๓๐) : ๙๖-๙๗.  

“สุเทวา.” สตรีสาร. ๔๑. ๔๗ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) : ๓๐-๓๓, ๑๓๐.  

“สุโลจนา.” สตรีสาร. ๔๓, ๓๓ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓) : ๓๙-๔๒.  

“เสาภาคยสุนทร.” สตรีสาร. ๔๑, ๓๘ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๑) : ๕๒-๕๕. 

“หรรษะ.” สตรีสาร. ๔๓, ๕ (๒๒ เมษายน ๒๕๓๓) : ๓๖-๓๙ ; ๔๓, ๖ (๒๙ เมษายน ๒๕๓๓) : ๕๔-๕๖  

“หริศจันทร.์” สตรีสาร. ๔๐, ๓๘ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๐) : ๔๓-๔๗ ; ๔๐, ๓๙ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๐) : ๙๐-๙๔.  

“หริศรรมัน.” สตรีสาร. ๔๓, ๔๘ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔) : ๔๒-๔๗.  

“อคัสตยะ.” สตรีสาร. ๔๑, ๑๓ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑) : ๔๕-๔๗ ; ๔๑, ๑๔ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๑) : ๕๔-๕๖. 

“อนงคมัญชร.ี” สตรีสาร. ๔๒, ๙ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒) : ๔๘-๕๑.  



“อนิรุทธ์.” สตรีสาร. ๔๒, ๓๓ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๒) : ๓๐-๓๓, ๑๑๗.  

“อโศกสุนทร.ี” สตรีสาร. ๔๑, ๓๒ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๓๙-๔๒.  

“อสุรินทรราหู.” สตรีสาร. ๔๐, ๓๕ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๓๗-๔๑.  

“อหลยา.” สตรีสาร. ๓๙, ๔๓ (๑๘ มกราคม ๒๕๓๐) : ๙๒-๙๔ ; ๓๙, ๔๔ (๒๕ มกราคม ๒๕๓๐) : ๔๘-๔๙.  

“อังคารวดี.” สตรีสาร. ๔๓, ๒๐ (๕ สิงหาคม ๒๕๓๓) : ๓๗-๓๙, ๑๐๕.  

“อัมพรีษ.” สตรีสาร. ๔๓, ๓ (๘ เมษายน ๒๕๓๓) : ๑๑๘-๑๒๒.  

“อฑิา.” สตรีสาร. ๔๐, ๒๗ (๒๗ กันยายน ๒๕๓๐) : ๕๒-๕๔.  

“อินทรทยุมน์.” สตรีสาร. ๔๒, ๔๒ (๗ มกราคม ๒๕๓๓) : ๑๐๘-๑๑๑.  

“อิศวรวรรมัน.” สตรีสาร. ๔๒, ๑๕ (๒ กรกฎาคม ๒๕๓๒) : ๓๖-๔๐.  

“อุทัยน์กับวาสวทัตตา.” สตรีสาร. ๔๐, ๔๗ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑) : ๑๐๔-๑๐๗ ; ๔๐, ๘๔ (๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๑) : ๘๗-๙๐.  

“อุนมาทนีิ.” สตรีสาร. ๔๒, ๗ (๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒) : ๕๓-๕๖.  

“อุมาไหมวตี.” สตรีสาร. ๔๐, ๒๐ (๙ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๑๑๓-๑๑๖ ; ๔๐, ๒๑ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๙๐-๙๓.  

“อุลูป.ี” สตรีสาร. ๔๐, ๓๒ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๑๑๐-๑๑๒ ; ๔๐, ๓๓ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๔๒-๔๕.  

“เอกลัพย์.” สตรีสาร. ๔๐, ๑ (๒๙ มีนาคม ๒๕๓๐) : ๔๕-๔๘.  

“เอกวีระ.” สตรีสาร. ๔๐, ๙ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐) : ๙๘-๑๐๐. 

ร้อยกรอง 

“เจ็ดสิบปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ ๑๐ 

ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๙. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“เจตนประกาศ.” วิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

หน้า ๕-๖.  

“เซียมซีอักษรศาสตร์หมายเลข ๑-๒๐.” เซียมซีอักษรฯ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

หน ้า ๑-๒๐ .  พ ิมพ ์ เป ็นท ี ่ ระล ึกในงาน “ส ัปดาห ์ ไทยน ิท ัศน์” เน ื ่ องในวาระเฉล ิมฉลอง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา. 

“เซียมซีอักษรศาสตร์หมายเลข ๕๑-๖๔.” เซียมซีอักษรฯ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

หน ้า ๕๑-๖๔ .  พ ิมพ ์ เป ็นท ี ่ ระล ึกในงาน “ส ัปดาห ์ ไทยน ิท ัศน์” เน ื ่ องในวาระเฉล ิมฉลอง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา. 

“เนื้อเพลงเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.” ปี่พาทย์ 

ดึกดำบรรพ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. สูจิบัตรในการจัดแสดงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

เฉลิมฉลองเนื ่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 

ครบ ๓ รอบ.  

“บรมราชาศิรวาท.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๐, ๓๐ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๑.  



“บรมราชาเศียรวาท.” ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๑.  

ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“บรมราชินีนาถสดุดี.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๒, ๑๔ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๒.  

“บรมราชินีนาถราชสดุดี.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๐, ๒๐ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๒.  

“ปรมานุชิตรจิตสดุดี.” ๒๐๐ ปีกวีแก้ว : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษาและ 

วรรณคดีไทยและภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. หน้า ๑-๓.  

“ปิยมหาราชาศิรวาท.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๔, ๙ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๔) : ๓.  

“มหาราชาธิราชสดุดี.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. ๕, ๓ (ธันวาคม ๒๕๓๑) : ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

“มหาราชาธิราชสดุดี.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๓, ๑๒ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓) : ๒.  

“มหาราชาธิราชสดุดี.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๔, ๑๑ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔) : ๓.  

“ราชสดุดี.” จุฬาสัมพันธ.์ (๕ ธันวาคม ๒๕๓๑) : ๑.  

“ราชสดุดี.” ในหลวงกับงานช่าง. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐.  

ไมป่รากฏเลขหน้า. 

“ราชสดุดีฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.” ธุรกิจหนังสือ. ๒, ๒ (มีนาคม-เมษายน  

๒๕๓๔) : ๓.  

“ราชินยาศิรวาท.” จุฬาสัมพันธ.์ ๓๔, ๗ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔) : ๒. 

บทวิทยุ 

“พระปรีชาญาณด้านวรรณกรรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.” บทวิทยุในรายการ

วิทยุของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ ๒๖ มกราคม และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔. 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุผู้รวบรวม  

การรวบรวมบรรณานุกรมผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ในครั้งน้ี ได้ปรับปรุง

ข้ึนมาจากบรรณานุกรมผลงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักด์ิศรี แย้มนัดดา ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือกตัญชล ี

พ.ศ. ๒๕๓๔ การรวบรวมผลงานของอาจารย์ในครั้งแรกน้ัน เน่ืองจากมีอุปสรรคด้านเวลาอันมีจํากัด ผู้รวบรวมจึง

ทำได้เพียงจัดจําแนกประเภทของผลงานเท่านั้น การรวบรวมและปรับปรุงขึ้นใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจัดจําแนก

ประเภทของผลงานแล้ว ยังได้จัดแบ่งช่วงระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็นช่วงละ ๑๐ ปี การจัดกลุ่ม

ผลงานทุกช่วง ๑๐ ปี ทำให้มองเห็นแนวโน้มในการสร้างสรรค์ผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักดิ์ศรี แย้ม

นัดดา ได้ชัดเจนขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าในช่วง ๑๐ ปีแรกของการเขียนหนังสือคือ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๙ ผลงาน

ประเภทร้อยกรองมีปริมาณมากที่สุด ช่วงที่ผลิตผลงานประเภทบทความในวารสารและหนังสือมากท่ีสุด 

ได้แก่ช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ ส่วนในยุคปัจจุบันน้ี ผลงานท่ีเด่นท่ีสุดคือภารตนิยาย  

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมบรรณานุกรมผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักด์ิศรี แย้มนัดดา ในครั้งน้ีก็

ยังไม่สมบูรณ์ดีนัก มีผลงานอีกเป็นจำนวนมากที่ผู้รวบรวมยังไม่สามารถค้นหาหลักฐานอ้างอิงได้ เน่ืองจากผลงาน

ของอาจารย์ลงตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือค่อนข้างหลากหลาย ทำให้สืบค้นได้ยาก หากท่านผู้อ่านท่านใดได้พบ

หรือมีผลงานของอาจารย์ซึ่งยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงในบรรณานุกรมฉบับนี ้ ขอความกรุณาส่งหลักฐานอ้างอิง

เหล่าน้ันมายังผู้รวบรวมเพื่อจะได้ปรับปรุงบรรณานุกรมให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนจักเป็นพระคุณย่ิง 

 

  

 


