ประวัติ
พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ. 6)
อดีตเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
1.สถานะเดิม
ชื่อ นวน นามสกุล คํากอน เกิดวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2461 ตรงกับวันขึ้น 14
ค่ํา เดือน 3 ปมะเมีย ณ บานเลขที่ 11 บานโคกสวาง ตําบลดอนนางหงษ อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายสด คํากอน มารดาชื่อ นางกองศรี คํากอน
2.บรรพชา
เมื่ออายุยา งเขา 20 ป ไดบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดศรีมงคล
ตําบลนาถอน อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเจาอธิการอวน โชติปาโล เปนพระอุปชฌาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2480
3.อุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ปเถาะ ได
อุปสมบทที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พระ
พนมเจติยานุรกั ษ (พระธรรมราชานุวัตร : แกว อุทุมมาลา ป.ธ. 6 อดีตเจาอาวาสวัดพระธาตุพนม
และเจาคณะจังหวัดนครพนม) เปนพระอุปชฌาย
4.วิทยฐานะ
พ.ศ. 2472 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนประชาบาลดอนนางหงษ
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2480 สอบไดนักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2481 สอบไดนักธรรมชั้นโท สํานักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2482 สอบไดนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2487 สอบไดชั้นประโยค ป.ธ. 6 สํานักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
5.การศึกษาพิเศษ สามารถอานและเขียนอักษรขอม อักษรไทยนอย และอักษรธรรมไดเปนอยางดี
6.ความชํานาญพิเศษ งานบริหารและการจัดการ การบรรยายธรรม การวางแผนงานและโครงการ การ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษสงิ่ แวดลอม งานนวกรรม
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7.งานปกครอง
พ.ศ. 2488 เปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
พ.ศ. 2490 เปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
พ.ศ. 2491 เปนรองเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ. นครพนม
พ.ศ. 2494 เปนเจาคณะจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ. 2495 เปนเจาอาวาสวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ. 2517 เปนเจาอาวาสวัดโพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ.2533 - ปจจุบัน เปนเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
พ.ศ.2540 มีพระภิกษุ 65 รูป สามเณร 470 รูป ศิษยวัด 12 คน
พ.ศ.2541 มีพระภิกษุ 73 รูป สามเณร 510 รูป ศิษยวัด 18 คน
พ.ศ.2542 มีพระภิกษุ 62 รูป สามเณร 530 รูป ศิษยวัด 20 คน
พ.ศ.2543 มีพระภิกษุ 67 รูป สามเณร 520 รูป ศิษยวัด 15 คน
8.งานการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2486
พ.ศ. 2487
พ.ศ. 2488
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2521

เปนครูสอนพระปริยัตธิ รรมสํานักเรียนวัดหายโศก จ. หนองคาย
เปนครูสอนพระปริยัตธิ รรมสํานักเรียนวัดพันอน จ. เชียงใหม
เปนครูสอนพระปริยัตธิ รรมสํานักเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
เปนครูใหญสํานักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เปนครูสอนพระปริยัตธิ รรมสํานักเรียนวัดศรีเมือง จ. หนองคาย
เปนครูใหญสํานักเรียนวัดพระธาตุพนม จ. นครพนม
เปนเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
เปนประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตหนองคาย
- เปนผูจัดการโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษ
จังหวัดหนองคาย
- เปนครูใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษ
8.9 พ.ศ. 2521 – 2533 เปนอาจารยบรรยายประจําคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
8.10 พ.ศ. 2524 –2540 เปนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
8.11 พ.ศ. 2539 เปนประธานกอตั้งและองคอปุ ถัมภศูนยการศึกษาวัดพระธาตุพนมวรม
หาวิหาร วิทยาเขตหนองคาย ปจจุบนั เปลีย่ นชื่อเปน มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
8.12 พ.ศ. 2541 เปนประธานสภาวิทยาเขตหนองคาย
8.13 วิธสี งเสริมการศึกษา
8.13.1 จัดอบรมครูสอนพระปริยัตธิ รรมทุกแผนก
8.13.2 ควบคุม ดูแลนักเรียน – ครู ใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนและระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการอยางใกลชิด
8.13.3 ขยายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหารเปน 2 สาขา คือ –
1. สาขาวัดมรุกขาราม ตําบลพระกลางทุง อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
2. สาขาวัดพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน)
8.13.4 ขยายการศึกษาใหสงู ขึ้นในระดับอุดมศึกษา ครั้งแรกเปนการขยายหองเรียน
มาจากวิทยาเขตหนองคาย โดยชือ่ วา “ศูนยการศึกษาวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร” ปจจุบันปรับสถานะเปน “ วิทยาลัยสงฆนครพนม “
8.13.4 ตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน)
9. งานการศึกษาสงเคราะห
9.1 พ.ศ. 25 41
เปนประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
9.2 พ.ศ. 2533 - 43 มอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัด
นครพนมเปนเงิน ประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
9.3 พ.ศ. 2542
มอบทุนโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เปนเงิน
27,500 บาท (สองหมืน่ เจ็ดพันหารอยบาท)
9.4 พ.ศ. 2544
มอบรถตูราคา 1,500,000.- บาท (หนึง่ ลานหาแสนบาท) แกโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
10. งานการเผยแผ
10.1 พ.ศ.2498
10.2 พ.ศ.2522

ไปรวมสังคายนาพระไตรปฏกครั้งที่ 6 ที่ประเทศพมา กับพระพิมลธรรม
(อาจ อาสภเถระ) และปฏิบัติธรรม เปนเวลา 1 เดือน
เดินทางไปเผยแพรพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียและศรีลังกา เปน
เวลา 1 เดือน
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10.3 พ.ศ. 2526

เปนประธานนําผาปาสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดจิตเฮิรต ประเทศอังกฤษ
เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสรางสํานักปฏิบัติธรรม
และเดินทางไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่ประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 เดือน
10.4 พ.ศ.2527
เปนประธานนําคณะไปรวมประชุมองคการพุทธศาสนาสัมพันธเพื่อสันติ
ภาพในเขตเอเซียอาคเนย รวมสมาชิก 27 ประเทศ ณ เมืองเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10.5 พ.ศ. 2531
เปนประธานนําคณะเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางราชอาณาจักร
ไทย กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในนามรัฐบาล
ไทย โดยกองทัพบก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบัญชาการทหารบก และ
รักษาการผูบญ
ั ชาการทหารสูงสุดเปนผูน มิ นต
10.6 พ.ศ.2532
เปนผูแทนกรมการศาสนา รวมประชุมองคการพุทธศาสนาสัมพันธ ที่
วัดอุบโมง นครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
10.7 พ.ศ.2537
รับนิมนตไปรวมพิธียกชอฟา ที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถเสด็จ
พระราชดําเนินไปเปนประธาน
10.8 พ.ศ.2539
ไดรับอาราธนาจาก พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท เจาอาวาสวัดไทยวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาใหเดินทางไปบรรยายธรรม
10.9 พ.ศ. 2542
ไดรับอาราธนานิมนตจาก
(สุเมโธภิกขุ) ไปรวมพิธฉี ลองอุโบสถ
และบรรยายธรรมที่วัดอมารตี ประเทศอังกฤษ และไปเผยแผธรรมที่
ประเทศสวิตเซอรแลนด อิตาลี ฝรัง่ เศส เปนเวลา 1 เดือน
10.10 พ.ศ. 2543
เดินทางรวมคณะกับรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานการประชุมฝายไทย ไป
รวมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการพระพุทธศาสนาที่วทิ ยาลัยสงฆองคตื้อ
นครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10.11 พ.ศ. 2543
เปนประธานจัดงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระเถระอีสาน 19 จังหวัด
10.12 พ.ศ. 2541- 43 เปนประธานโครงการอบรมจิตเฉลิมพระเกียรติ
11. งานสาธารณูปการ
พ.ศ.2533

เปนประธานปรับพื้นที่บริเวณหนาวัดพระธาตุพนม ลักษณะเปนพื้น
ที่สี่เหลีย่ มดานไมเทากัน ประมาณ 60 ไร ถมดินตกแตงใหเปนถนน
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พ.ศ.2534

พ.ศ.2534

พ.ศ.2534

พ.ศ.2536

พ.ศ.2536

พ.ศ.2536

พ.ศ.2536

พ.ศ.2536

สระน้าํ สนามหญา ใหเรียบรอยสวยงาม สามารถใชประโยชนได
อยางกวางขวาง หมดดินประมาณ 10,000 คิวบิคเมตร ราคา
10,800,000 บาท (สิบลานแปดแสนบาทถวน)
สรางเมรุถาวร ลักษณะทรงไทย จตุรมุข รูปบุษบก ยอดแหลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงดวยกระเบือ้ งดินเผา ติด ตั้งเตาเผา
ระบบไรควัน ไรกลิ่น ราคา 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน)
สรางศาลาเอนกประสงค เพื่อเปนอนุสรณพระธรรมราชานุวัตร (แกว
กนฺโตภาสเถร) คูกับเมรุ ลักษณะทรงไทย 3 มุข คอนกรีตเสริมเหล็ก ปู
ดวยกระเบื้อง หลังคามุงดวยกระเบื้อง ลูกฟูกลอนใหญ กวาง 20 เมตร
ยาว 50 เมตร ราคา 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน
สรางถนน ๔ ชองจราจร ลักษณะถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง๒๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๒๐ เซ็นติเมตร
ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน)
สรางกุฏิสงฆ ๓ ชั้น ๑ หลัง ลักษณะ ทรงไทย จตุร
มุข ปูดวยกระเบื้อง หลังคามุงดวยกระเบือ้ งซีแพคโมเนีย กวาง ๑๔
เมตร ยาว ๓๐ เมตร ราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานบาทถวน)
สรางที่พกั สงฆ ๒ ชัน้ ๑ หลัง ลักษณะ ทรงไทย จตุรมุข ปูพนื้ ดวย
กระเบื้อง หลังคามุงดวยกระเบื้องซีแพคโมเนีย กวาง ๑๖ เมตร ยาว
๒๔ เมตรราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน)
สรางทอสงน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๘ นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้าํ ไฟฟา
แรงสูง ๕๐ KVA. ยาว ๓๘๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน)
สรางพุทธอุทยานวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ลักษณะเปนที่ดินปา
สงวนทีก่ รมปาไมมอบใหเปนที่ปลูกปาในโครงการ "คืนธรรมชาติสูแผน
ดิน" เพื่อเปนอนุสรณแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิรริ าชสมบัติเปนปที่ ๕๐ จํานวน ๓๘๓ ไร
ราคาครั้งแรก ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานบาทถวน)
สรางกุฏิรบั รองพระเถระ เพื่อเปนอนุสรณแดเจาประคุณสมเด็จพระพุฒา
จารย(อาจ อาสภมหาเถร) ๒ ชั้น ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยจตุรมุข
พื้นชัน้ ลางปูดว ยกระเบื้องซีแพคโมเนีย พืน้ ชั้นบนปูดวยไมปาเก หลังคา
มุงดวยกระเบือ้ งซีแพคโมเนีย
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ราคา ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามลานสามแสนหาหมืน่ บาทถวน)
เปนประธานกรรมการปรับพืน้ ที่บริเวณหนาวัดพระธาตุพนม
และภายในบริเวณวัดดวยการปลูกตนไมรม ไมประดับ ปรับสนามให
เปนสวนหยอม บริเวณทัง้ หมด ๒๕ ไร ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่
ลานหาแสนบาทถวน)
สรางถนนบริเวณหนาวัดพระธาตุพนม
จํานวน ๕ สาย ลักษณะ
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๔ ชองทางจราจร
ยาว
๑,๔๘๖ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ราคา ๗,๑๑๗,๘๔๑ บาท (เจ็ดลาน
หนึง่ แสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันแปดรอยสี่สิบเอ็ดบาท ถวน)
สรางทอสงน้าํ เพื่อสูบน้าํ จากแมน้ําโขง ทําน้ําประปาภายในวัดพระ
ธาตุพนม ลักษณะทอซีแพกเสนผาศูนยกลาง ๘ นิ้วติดตั้งเครื่องสูบน้าํ
ดวยกําลังไฟฟาแรงสูง ๕๐ KVA ยาว ๓๘๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
สรางหอสมุดวัดพระธาตุพนม
เปนประธานซอมหลังคาพระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเปนเงิน
ทั้งสิน้ 1,000,000 บาท
สรางอาคารหอสมุดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเปนเงิน 9,000,000 บาท
สรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครพนม สูง 3 ชั้น กวาง 12 เมตร ยาว
52 เมตรเปนเงินทั้งสิน้ 14 ลานบาท

สมณศักดิ์
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2496
2505
2532
2538

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปรีชาญาณมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปรีชาญาณมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยตั ิมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปริยัติมุนี

