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ค�าประกาศเกียรติคุณ
พระเทพวรมุนี ( ส�าลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕ )

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระเทพวรมนุ ี(ส�าล ีปญญฺาวโร) ชือ่สกลุเดมิ ส�าล ีอ้วนโสดา เกดิเมือ่วนัที ่๙ ธนัวาคม พุทธศกัราช 
๒๔๘๓ ณ บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โยมบิดาชื่อนายเคน โยมมารดาชื่อนางแดง  
อ้วนโสดา ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙ การศึกษา เปรียญธรรม ๕ ประโยค และปริญญา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาศิลปะศาสตร์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด
นครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 
 พระเทพวรมุนี เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
ได้มีโอกาสซาบซึ้งถึงแก่นสารพุทธธรรม สามารถน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พระธรรมด้วยการวิธีใดๆหากสามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่างถ้วนทั่วแล้ว  
พระเทพวรมุนี ก็จะใช้ความวิริยะ อุตสาหะ พยายามอย่างสุดก�าลัง ตามบริบทวิถีแห่งสมณะเพศ เช่นการ
เป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยเป็นผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม , 
เป็นผู้บรรยายธรรมะ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หรือการเผยแผ่พุทธธรรมด้วย
การสร้างสรรค์วรรณกรรม พระเทพวรมุนี ก็เป็นผู้มีความสามารถด้านการประพันธ์วรรณกรรมแขนงต่างๆ
อย่างเอกอุ ด้วยเข้าใจในพระอรรถธรรมต่างๆอย่างคัมภีรภาพจึงสามารถขยายความ ด้วยอรรถรสแห่ง
วรรณกรรมแขนงต่างๆได้อย่างลึกซ้ึง จนมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวไป นอกจากน้ี  
พระเทพวรมุนี ยังได้เล็งเห็นถึงปัญหาอันเนื่องด้วยความขาดแคลนปัจจัยต่างๆในการด�ารงชีวิตของทั้งฝ่าย
ฆราวาส และฝ่ายบรรพชิต จึงได้สละทานบริจาคทรัพย์สร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งแก่ฝ่ายอาณาจักรและ
ในฝ่ายพุทธจักรจนเกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนทั่วไปอย่างสูงย่ิง อาทิ การสร้างห้องสุขาเพื่อบริการ
ประชาชนเป็นจ�านวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาท) , บริจาคเงินบ�ารุงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมและ สถานศึกษาต่างๆในเขตอ�าเภอธาตุพนม 
และนาแกปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการบริจาคทานด้วยปัจจยทรัพย์
ที่หาได้ยากยิ่ง ประการส�าคัญพระเทพวรมุนี ยังได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน ซึ่งนับวันจะเสื่อมคลายไปตามกาลเวลาอันอาจยังผลให้ วิถีทางจิตของชาวฆราวาส 
ผู้เป็นเจ้าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นเกิดความเสื่อมคลายและมีวิถีที่หันเหไกลจากพระพุทธ
ศาสนา จงึเป็นองค์ประธานหลกัในการอนรุกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟปูระเพณวีฒันธรรมท้องถิน่เหล่านัน้ให้เกดิ
มีและด�ารงอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
 นับได้ว่าพระเทพวรมุนี เป็นพระสงฆ์ผู ้มีบทบาทส�าคัญย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ด้วยข้อธรรมะ ตลอดทั้งการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าไว้ให้
พุทธศาสนิกชน อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อยังประโยชน์ในกาลต่อไป ทั้งนี้ด้วย ฉันทะ วิริยะ  
และอุตสาหะ จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอันประเมินค่าไม่ได้ และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ
ชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 
  พระเทพวรมนุ ีจงึสมควรได้รบัการน้อมถวายการเชดิชเูกยีรตเิป็นผูม้ผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
สาขาศาสนาและประเพณี ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 
พระเทพวรมุนี ( ส�าลี ปญฺญาวโร )

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

อัตประวัติ
 พระเทพวรมุนี  (ส�าลี ปญฺญาวโร) 
 ชื่อสกุลเดิม  ส�าลี อ้วนโสดา 
 เกิดเมื่อ   วันพฤหัสบดี เดือนอ้าย เดือนปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม   
   พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 ภูมิล�าเนา  ณ บ้านฝั่งแดง ต�าบลฝั่งแดง อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 โยมบิดาชื่อ  นายเคน โยมมารดาชื่อ นางแดง อ้วนโสดา 
 ปัจจุบันอายุ  ๗๙ ปี พรรษา ๕๙ 
 อุปสมบทเมื่อ  ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๔ ณ วัดพระธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 พระอุปัชฌาย์  พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กฺนฺโตภาโส) 
 การศึกษา  เปรียญธรรม ๕ ประโยค และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา  
   บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ศิลปศาสตร์ 
 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ประสบการณ์การท�างาน (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๕๙ ปี
ประวัติการท�างาน 
 พระเทพวรมุนี เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
สามารถน้อมน�าไปประพฤตปิฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุในชวีติ เช่น การเผยแผ่พทุธธรรมดงักล่าวด้วยการ
จัดรายการวิทยุ , การออกสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนการสื่อสารระบบผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการ
สร้างสรรค์วรรณกรรม ซึ่ง พระเทพวรมุนี ก็เป็นผู้มีความสมารถด้านการประพันธ์ วรรณกรรมแขนงต่างๆ
ได้อย่างยิ่งยวด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้ พระเทพวรมุนี ยังได้เล็ง
เหน็ถึงการอนรุกัษ์และส่งเสรมิ ประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิน่ ซึง่นบัวนัจะเสือ่มคลายไปตามกาล
เวลาอนัอาจยงัผลให้ วถิทีางจติของชาวฆราวาสผูเ้ป็นเจ้าของประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่เหล่านัน้เกดิเสือ่ม
คลายและมีวิถีที่หันเหไกลจากพระพุทธศาสนา จึงเป็นองค์ประธานหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นและด�ารงอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน
 งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ๑.เป็นวิทยากรหลกัในการบรรยายถวายความรูแ้ก่พระสงัฆาธ ิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
๑๐ เรื่องพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ ,กฎมหาเถรสมาคม และงานสารบรรณ ฯลฯ
  ๒.เป็นวทิยากรหลกัในการอบรมพระวปัิสสนาจารย์ ๓ ภาค คอื ภาค ๘, ๙ และ ๑๐ ในโครงการ
ของส�านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ๓.เป็นวทิยากรอบรมศลีธรรมแก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นกัเรยีนและนกัศกึษาในเขตจงัหวดั
นครพนม โดยร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
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   ๔.เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมกัมมัฎฐานแก่พระสังฆาธิการ ในเขตภาค ๑๐ และ 
พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม
  ๕.เป็นผู ้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม รายการ 
“เสียงธรรม จากวัดพระธาตุพนม” วันละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  ๖.เป็นผู้บรรยายธรรมะ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ จังหวัดขอนแก่น
  ๗.เป็นประธานการฝึกอบรมวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย
  ๘.เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเขตภาค ๑๐
  ๙.เป็นวิทยากรฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ในเขตภาค ๑๐
  ๑๐.เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจ�าจังหวัดนครพนม
  ๑๑.เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดนครพนม
ผลงานด้านวิชาการ
 ๑. เรียบเรียงหนังสือ “ต้นไม้สอนธรรม” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๑๕ ครั้ง
 ๒. เรียบเรียงหนังสือ “ครูผู้หนักแน่น” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๑๐ ครั้ง
 ๓. เรียบเรียงหนังสือ “พ่อแม่แผ่ไมตรี” พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๕ ครั้ง
 ๔. เรียบเรียงหนังสือ “ท�าวัตรสวดมนต์ ฉบับวัดพระธาตุพนม”พิมพ์เผยแพร่จ�านวน ๒๐ ครั้ง
 ๕.เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกเดือน
 ๖.เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ ์ เผยแพร ่ ในวารสารมหาวิทยาลัยต ่างๆ 
เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
  ๑. สร้างห้องน�้าเพื่อบริการประชาชนเป็นจ�านวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาท)
  ๒. บูรณะโบสถ์วัดบึงเหล็ก ต�าบลดอนนางหงส์ อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเงิน 
๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
 ๓. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์เตอร์จ�านวน ๑๐ เครื่องให้แก่ส�านักงานเจ้าคณ 
อ�าเภอทุกอ�าเภอในเขตจังหวัดนครพนม
 ๔. บริจาคเงินซ่อมแซมอาคารเรียน ท่อระบายน�้าโรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) 
แผนกประถมศึกษา จ�านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๕. บริจาคเงินบ�ารุงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม โรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุ 
พนมและ สถานศึกษา ต่างๆในเขตอ�าเภอธาตุพนม และนาแกปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
เกียรติคุณที่ได้รับการถวาย
 ๑. ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา จากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  ๒. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  
“เนือ่งในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราชทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ
  ๓. ได้รบัเกียรติบตัรจากส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใินด้าน “การด�าเนนิการพฒันาอาคาร 
สถานที่เป็นแหล่งส่งเสริม ให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลแก่ประชาชนในชุมชน” และ ได้รับการคัดเลือก
เป็น “อุทยานการศึกษาในวัด”
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  ๔. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมศ. เป็นวัดดีเด่นด้านการจัดวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ในโครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมประจ�าปี 
  ๕. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขในด้าน “มาตรฐานส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน 
ระดับประเทศ” ปี ๒๕๔๙
  ๖. ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
  ๗. รางวัล ผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม สาขาศาสนาและประเพณี ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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