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ประวัติการทางาน
1. อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าภาษาบาลี – สั น สกฤต ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2515 – 2534
2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรณรงค์การใช้ภาษาไทย ระหว่าง พ.ศ. 2529 – 2534
3. ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2533
4. ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาศิลปกรรม ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2534
5. ประธานคณะกรรมการจิตวิทยาตามแนวพุทธ ของสานักงานวั ฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ.
2531 – 2534
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน
7. ประธานมูลนิธิวิมุตติยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
8. ประธานการตรวจชาระพระไตรปิ ฎกฉบับมหาสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ. 2500 อักษรโรมัน
พ.ศ. 2548 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธาน
กิตติมศักดิ์ในการพระราชทานไปยังนานาประเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2548
9. ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e –
Society) ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2553
10. กรรมการในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2553
11. ประธานกลุ่มศึกษาและเผยแพร่พระไตรปิฎก ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
12. ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง
ปัจจุบัน
ผลงานด้านวิชากา
หนังสือ-ตารา
ธรรมวิ เ คราะห์. เอกสารประกอบการสอน ภาควิ ชาภาษาตะวั นออก คณะอักษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2524.
ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย: จารึก ตานาน พงศาวดาร สาส์น ประกาศ. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2529.
วิวั ฒนาการวรรณคดีบ าลีส ายพระสุ ตตั นตปิฎกที่ แต่งในประเทศไทย. จัดพิ มพ์ โดยเงินทุนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
ไวยากรณ์บาลี : ตามแนวกัจจายนวยากรณ์ โมคคั ลลานวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2534.
ตายอย่างพุท ธะ (สาระจากมหาปรินิพพานสูตร). กรุง เทพฯ: มูล นิธิวิ มุตติ ยาลัย, 2543. และในหนังสื อ
“อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางเอ็ง แซ่ตั้ง” , กรุงเทพฯ: บริษัทศิลป์สยามบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์จากัด, 2551.
นโม ไตรสรณคมน์. โครงการแปลและศึกษาพระไตรปิฎก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.กรุงเทพฯ: หอ
พระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
พระวินัยปิฎก. และ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย. โครงการหนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา.
กรุงเทพฯ: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย. โครงการหนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก น้อมราลึกในพระกรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ . กรุงเทพฯ: หอ
พระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
พระสุ ตตั นตปิ ฎก สั งยุ ตตนิ กาย. โครงการหนั งสื อชุดรั ตนประที ปแห่ งพระไตรปิ ฎก น้ อมร าลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวาระ 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม
พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2553.
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย. โครงการหนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2554.
จักกวาฬที ป นี : ลักษณะเด่น ภูมิ ปั ญ ญา และคุณ ค่า. ชุดโครงการวิ จัย “วรรณกรรมล้ า นนาฯ” ทุนวิ จัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เชียงใหม่: โรงพิมพ์โชตนาพริ้นท์, 2554.
มหาปั ฏฐาน ฉบับเพื่อการสวด. จัดพิ มพ์ เป็นพุทธบูชา พุ ทธชยั นตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วิสาขบู ชา 4 มิถุนายน พุ ทธศักราช 2555. กรุงเทพฯ: หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ประวัติ การจัดพิมพ์และลักษณะเฉพาะของพระไตรปิฎกฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ผลงานส่วนหนึ่งของ “กลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก” โครงการศูนย์แห่งความเป็น
เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอั ก ษรศาสตร์ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากโครงการในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 2555.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย. โครงการหนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก น้อมสักการบูชาคุณพระสังฆ
บิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกาลพระชันษา 100 ปี 3
ตุลาคม 2556 และในกาลสิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556. กรุงเทพฯ: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
บทความวิจัย
“คติเรื่ องต้นพระโพธิ์ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและของชาวอิ นเดีย ” พุทธธรรม วารสารของพุ ทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 29 ประจาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓.
“หลักการศึกษาและปฏิบัติธรรมในกาลามสูตร” พุทธธรรม วารสารของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ปีที่ ๒๙
ประจาเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2523.
“จารึกที่มีข้อความภาษาบาลีในประเทศไทย” วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528.
“วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีในประเทศไทย สายพระสุตตันตปิฎก” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 14 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2532.
“หลักการใช้ภาษาตามแนวพุทธธรรม” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม พ.ศ.
2533.
“ศาสนาเป็นรากฐานชีวิตไทย : ภาพฉายจากวรรณกรรมบาลี ” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
ประจาปีข องมหาวิทยาลัยในอุปถัม ภ์เ งินทุนจุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เฉลิ มฉลองสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์, 26-28 มีนาคม 2537.
“วรรณกรรมพุทธศาสนากับการแสวงหาคาตอบในยุคปัจจุบัน” เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมทาง
วิชาการวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา ครั้งที่ 1: ปริทัศน์ความรู้ในปัจจุบันและข้อเสนอส าหรับ
กิจกรรมในอนาคต ในโอกาสฉลอง 30 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีรณรงค์เพื่ ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และร่วมสมโภช 700 ปีเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือ
ของ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และวิทยาเขตเชียงใหม่
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
สวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 15-16 พฤศจิกายน 2537.
“วรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในล้านนา” เอกสารประกอบปาฐกถานาในการประชุมทางวิชาการ
วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา ครั้งที่ 2: องค์ความรู้วรรณกรรมสายพระสุตตันตปิฎกในมิติต่างๆ
จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม โดยการสนับสนุนของ คณะมนุษยศาสตร์ และสานักส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรม
มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่, วั ดดอยแม่ปั๋ ง อาเภอพร้าว และวั ดไชยสถานอาเภอสารภี จ.เชีย งใหม่ ณ
หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5 มิถุนายน 2541.
“บาลีศึกษาเชิงบูรณาการในสังคมไทย” เอกสารประกอบปาฐกถานาในการประชุมทางวิชาการในวโรกาสฉลอง
พระชนมายุ 4 รอบ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และฉลอง 40 ปี คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด โดยโครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ โดยความร่ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตล้ า นนา และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 11-12 มีนาคม 2547.

“112 ปี จุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ.112 พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลก” ปาฐกถาหน้าพระที่
นั่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: กองทุนสนทนาธรรม
นาสุข (Dhamma Society), 2547. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547.
กรุ งเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548. จามจุรี ปี ที่ 9 ฉบั บที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2550,
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
“มงคลสูตรในพระสุตตันตปิฎก” Maṅgalasutta: พระไตรปิฎกศึกษา มงคลสูตร พระบาฬี อักษรโรมัน
และ จดหมายเหตุการณ์เสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปิฎกอักษรโรมัน ณ ประเทศศรีลังกา.
กรุงเทพฯ: สนทนาธรรมนาสุข, 2548.
“รัตนสูตร” 112 ปี มาตรฐานความมั่นคงแห่งศีลธรรมเพื่อปัญญาและสันติสุขของโลก. งานปฐมนิเทศการ
จาริกพระราชทานพระไตรปิฎก วังเทวะเวสน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สนทนาธรรมนา
สุข, 2548.
“รัตนัตตยวันทนาในวัฒนธรรมพระไตรปิฎก” บทความเสนอในโครงการ “การประชุมวิชาการและปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา ดอกบัวบาน สานเสียงธรรม นันทบุรีศรีนครน่าน” จัดโดย สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับจังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดช้างค้า อาเภอเมือง จังหวัดน่าน, 11-14 พฤษภาคม
2549.
“จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า” วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับความหลากหลายทางภาษา
และวรรณกรรม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2552 หน้า 1-30. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “คติไตรภูมิ: อิทธิพล
ต่อวิถีสังคมไทย” จัดโดยสานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว
กรุงเทพฯ, 28-29 มิถุนายน 2555.
“คัมภีร์ธัมมบทวิวรณ์ ธัมมบทมหาฏีกา และ ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา” บทความเสนอเนื่องในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้า
สงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสในชมรมบาลี – สันสกฤต วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2553;
จั ด พิ ม พ์ ใ น กตเวที 100 ปี ศาสตราจารย์ กิ ต ตคุ ณ ฉลวย วุ ธ าทิ ต ย์ บรรณรฦก ศตวั ส สา
ศาสตราจารย์กิตตคุณ ฉลวย วุธาทิตย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่
12 ธันวาคม 2556. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), 2556.
“พระอุปคุปต์ และ พระอุปคุตต์: สาระที่แตกต่างกันในคัมภีร์สันสกฤตฝ่ายสรวาสติวาทิน กับ คัมภีร์บาลีฝ่ายเถร
วาท” บทความเสนอเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้าสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสในชมรมบาลี – สันสกฤต
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2554.
“ปัจจัย 24: อุปมาและการศึกษาปฏิบัติ ” บทความในหนังสือปัจจัย 24: อุปมาและการศึกษาปฏิบัติ จัดพิมพ์
เนื่องในการมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 49/2555 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พิธีประสาท
ปริญญา 12 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

“การจัดเตรียมต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่ 5” บทความเสนอในการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
“วิธีตรวจชาระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล” โครงการจัดประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยพุทธศาสน์
นานาชาติ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว.
“A Pali Letter Sent by the Aggamahāsenāpati of Siam to the Royal Court at Kandy in 1756.”
JPTS (Journal Pali Text Society) Vol.12, 1988. pp. 185 – 212.
“Pali Literature in Thailand since the 19th Century (Rattanakosin Era: 1782 – Present)”.
The paper presented in the international conference on “Theravada Buddhism:
Tradition, Identity and Development” held by The Association of Theravada
Buddhist Universities (ATBU), March 4 – 8, 2009 at Sitagu International Buddhist
Academy Sagaing, Union of Myanmar. The Journal of The Association of Theravada
Buddhist Universities (JATBU), 2009. pp. 90 – 123.
“The Meditation Practice during the Dvaravati Period (6th – 9th Century A.D.)”.
The paper presented in the international conference on The 6th Bi - Annual
International Conference on “Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice”
held by K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, September 3 – 5, 2010 at Somaiya
Vidyavihar, Mumbai, India.
“Cakkavᾱḷadῑpanῑ: Its Outstanding Characteristics, Wisdom and Value”. The paper
presented in the international conference “31. Deutscher Orientalistentag (German
Congress of Oriental Studies)” at Philipps Universität,
Marburg, Germany,
September 20 – 24, 2010. The travel was financially supported by the Chulalongkorn
University Centenary Academic Development Project in the name of the Research
Group on Buddhism in World Languages and Literature, Center of Excellence
Program on Language, Linguistics and Literature, Faculty of Arts.
“The King Chulalongkorn Edition of the Pāḷi Tipiṭaka: its History and Prominent Features”.
The paper presented in the international conference “Chulalongkorn International
Conference of Oriental Studies (CHICOS) in Commemoration of the Centenary of
King Chulalongkorn's Death” held by Center of Excellence Program on Language,
Linguistics and Literature, Faculty of Arts, November 23 – 25, 2010 at Maha
Chulalongkorn Building, Hall 105, Chulalongkorn University.
“The Disseminationof King Chulalongkorn Editionof the Pāḷi Tipiṭaka”. The paper
presented in the Conference “Reception of Buddhism in Germany in the early 20th
Century: Interaction between the East and the West” of the Seminar für Deutsche
Philologie, Georg – August – Universität Göttingen, Germany, May 20 – 22, 2011.
The Conference was co-organized by Universität Göttingen and Center of Excellence
Program on Language, Linguistics and Literature, Faculty of Arts.

