ทําเนียบนามนักอานจารึก : ๑
อาจารยพิทูร มลิวัลย

ประวัตอิ าจารยพิทูร มลิวัลย

*

0

๑. ประวัติการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประชาบาลวัดโพธิชัย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
สําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดบริบูรณ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
สําเร็จการศึกษานักธรรมโท-เอก ที่สํานักเรียนวัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๓ ที่สํานักวัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแกน
สําเร็จเปรียญธรรมประโยค ๔-๙ ที่สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กทม.
สําเร็จปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒. ผลงานทางวิชาการ
๒.๑ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับจารึกภาษาไทยและภาษาทองถิ่น
*

เรียบเรียงขอมูลโดย: นิสา เชยกลิ่น, โครงการฐานขอมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก:
กรรณิการ วิมลเกษม และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ, อัญชนาจารึก : ชีวติ และผลงานวิชาการดานจารึกวิทยา ภาษา และประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ
: ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๒), ๑๓๔-๑๔๐.
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พิทูร มลิวัลย. มรดกพอขุนรามคําแหง : วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๒๓.
ผลงานของอาจารยพิทูร มีทราบแตพียงชื่อ แตยังไมสามารถหารายละเอียดทางบรรณานุกรมได มีดังตอไปนี้
๑. ไตรภูมิโลกวินิจฉัย เลม ๑ ๒ ๓ ของพระยาธรรมปรีชา (แกว)
๒. ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระรวง) ฉบับพญาลิไท (ตรวจและชําระและทําเชิงอรรถประกอบ)
๓. มหาเวสสันดรชาดก (เทศนมหาชาติ ๑๓ กัณฑ)
๒.๒ ผลงานปริวรรตวรรณกรรมทองถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ
พิทูร มลิวัลย. พื้นขุนบูรมราชาธิราช กฎหมายธรรมศาสตรขุนบูรม ปและศกไทยโบราณ. กรุงเทพฯ :
ศิลปากร, ๒๕๓๐.

มหาวิ ท ยาลั ย -

ผลงานของอาจารยพิทูร ที่ทราบแตเพียงชื่อ แตยังไมสามารถหารายละเอียดทางบรรณานุกรมได มีดังตอไปนี้
๑. ขุนทึง นิทานทองถิ่นแตงเลียนแบบชาดก
๒. อินทิญาณสอนลูก สุภาษิตคํากลอน
๓. พระเชตุพน การสืบพระพุทธศาสนาในอินเดีย
๔. หนาผากไกลกระดน นิทานทองถิ่นเลียนแบบชาดก
๕. พระมหาเวสสันดรชาดก ฉบับภาคภาษาอีสาน ๑๓ กัณฑ
๖. พระยาปสเสนทิ์ คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
๗. สังขศิลปชัย นิทานทองถิ่นเลียนแบบชาดก
๘. ธรรมดาสอนโลก สุภาษิตคําสอนทั่วไป
๙. เชียงเหมี้ยง ศรีธนญชัยฉบับภาคอีสาน
๒.๓ ผลงานดานอื่นๆ
พิทูร มลิวัลย. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๗.
__________. คูมือการศึกษาพระปฐมสมโพธิกถา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
๒๕๒๘.
__________. คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๘.
__________. ลําพระเวส-เทศนมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย ,
๒๕๓๓.
__________. แบบเรียนวิชาธรรมสําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : กลุม วิ ช า ก า ร
พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐.
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__________. แบบเรียนวิชาธรรมสําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : กลุม วิ ช า ก า ร
พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐.
__________. แบบเรียนวิชาธรรมสําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : กลุม วิ ช า ก า ร
พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐
__________. ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๐.
__________. ปฏิจจสมุปบาท : หลักธรรมวาดวยระบบการกําเนิดแหงชีวิตฉบับสังเขป. กรุงเทพฯ : คณะธรรมสากัจฉาลานอโศก วัดมหาธาตุ, ๒๕๒๑.
__________. สภาวธรรมพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.
__________. พระพุทธศาสนาสําหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.
__________. ประวัติวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๔.
พิทูร มลิวัลย. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘
____________. หลักธรรมสําหรับการปกครอง. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๘.
____________. อธิบายวิชาวินัย สําหรับนักธรรมชั้นตรี. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กลุมวิชาการ พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.
____________. อธิบายวิชาวินัย สําหรับนักธรรมชั้นโท. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กลุมวิชาการ พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.
____________. อธิบายวิชาวินัย สําหรับนักธรรมชั้นเอก. พิมพครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ : กลุมวิชาการ พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.
____________. และคนอื่น. คูมอื การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๘.
พิทูร มลิวัลย และศิริรักษ เชาวนปรีชา. ประวัติการปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.
พิทูร มลิวัลย และอเนก ขําทอง. ประวัติการสังคายนาพระธรรมวินัย. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.
พิทูร มลิวัลย และไสว มาลาทอง. ประวัติพระพุทธเจดีย. กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมการศาสนา, ๒๕๒๖.
____________. ความรูเรื่องพระไตรปฎก. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
, ๒๕๓๕.
____________. พระพุทธรูปปางตางๆ. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.
____________. ประวัติพระพุทธเจดีย. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๖.
๓. งานพิเศษ
๑. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาจารึกภาษาและวรรณกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท ในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗
๒. เปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธเกี่ยวกับพุทธศาสนาอักษรและวรรณกรรม
ทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. เปนกรรมการรางหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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๔. เปนวิทยากรในการฝกภาคสนามและสํารวจคนควาเกี่ยวกับจารึกและภาษาอื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. เปนกรรมการสัมมนาศิลาจารึกหลักที่ ๑ และหลักที่ ๒ ของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๖. เปนกรรมการตรวจชําระและแปลศิลาจารึกของสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องในงาน ๗๐๐ ปลายสือ
ไทย
๗. เปนกรรมการจัดการทําพจนานุกรม ศัพทวรรณคดีไทยของราชบัณฑิตยสถาน
๘. เป นที่ปรึก ษากิตติ มศักดิ์ท างดานศาสนา วัฒนธรรม สั งคมและการพั ฒนาชนบทของรัฐมนตรีประจํ าสํานั ก
นายกรัฐมนตรี
๙. เปนอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
๑๐. เปนอนุกรรมการจัดทําโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษาและเผยแพรศาสนาของคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
๑๑. เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน โครงการรวมวรรณกรรมอาเซียน
๑๒. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาภาษาและวรรณกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตางๆ
๑๓. เปนผูควบคุมวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ

