


B

ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมปศุสัตว์ตามที่ขอ

พระราชทานเพื่อน้อมน�าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมะนาว

หวาน ต�าบลช้างกลาง อ�าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น ๒ ค�่า เดือน ๑๒ นั้น ปวงข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติและส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

โดยที่กฐินเป็นทั้งกาลทาน คือ ทานที่ก�าหนดด้วยกาลและสังฆทาน คือ ทานที่ถวายแด่

พระสงฆ์โดยมิได้จ�าเพาะเจาะจง จึงเป็นทานที่ส�าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นทานที่มีผลอานิสงส์สูงสุด ซึ่งมีความเชื่อกันว่าผลบุญจากการทอด

กฐินที่มีผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ท�าให้ผู้ทอดกฐินประสบความสุขความเจริญและเป็นการด�ารงรักษา

ไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณี ที่บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในการรบัพระราชทานผ้าพระกฐนิไปทอดถวาย ครัง้นี ้จงึเป็นการบ�าเพญ็กจิอนัเป็นมหา

กุศลอย่างยิ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวกรมปศุสัตว์และคณะศรัทธามหาชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลซึ่งมี

ความจงรกัภกัดใีนใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท ได้พร้อมใจกนัให้มพีธิบี�าเพญ็กศุลสมโภชองค์พระกฐนิ

พระราชทาน แล้วจงึอญัเชญิผ้าพระกฐนิพระราชทานไปถวายแด่พระภกิษสุงฆ์ เพือ่น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
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ก�ำหนดกำร
พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมปศุสัตว์ ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ณ วัดมะนำวหวำน  ต�ำบลช้ำงกลำง อ�ำเภอช้ำงกลำง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันเสำร์ที่ ๖ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔  

เวลา  ๑๒.๐๐ น. -  ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานราชการ ผู้มเีกียรต ิและประชาชน พร้อมกนั  ณ ศาลาธรรมมงคล 
วดัมะนาวหวาน  

เวลา  ๑๒.๕๐ น. -  อธบิดกีรมปศุสัตว์ ประธานในพธีิเดนิทางถงึบรเิวณพิธ ีณ ศาลาธรรมมงคล วดัมะนาวหวาน 
      เพือ่ประกอบพธีิถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน  
เวลา  ๑๓.๐๐ น. -  พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน
 -  ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรีสนิทร 

มหาวชริาลงกรณ มหศิรภมูพิลราชวรางกรู กติสิริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศร ราชวโรดม 
บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีโ่ต๊ะหมู ่แล้วเปิดกรวยดอกไม้ รับผ้าพระกฐนิพระราชทาน
อุม้ประคองยนืตรง แสดงความเคารพ พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร รามาธบิดี 
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ มหศิรภูมพิลราชวรางกูร กติสิริิสมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศร 
ราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั

    (ผูร่้วมพธิลุีกขึน้ยนื ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี  
 -  ประธานอุม้ผ้าพระกฐนิเข้าไปในศาลาธรรมมงคล ทีป่ระชมุสงฆ์ วางผ้าพระกฐนิทีพ่านแว่นฟ้า ซึง่

ตัง้อยูห่น้าอาสน์สงฆ์รปูท่ี ๒
    - ประธานจุดธูปเทียนบชูาพระรตันตรยั
 -  ประธานไปทีพ่านแว่นฟ้า หยบิผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าทีห่รอืไวยาวจักร แล้วอุม้ผ้า 

พระกฐนิขึน้ประคอง พนมมือหนัหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม ๓ จบ แล้วหนัหน้าไปทาง
พระสงฆ์ กล่าวค�าถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานจนจบ ผูเ้ข้าร่วมพิธ ีจงึนัง่ลง

 -  พระสงฆ์ประกอบพธีิอปโลกนกรรม 
 -  พระสงฆ์ท�าพธีิเสรจ็ ออกไปครองผ้าแล้วกลับเข้าไปนัง่ยงัอาสน์สงฆ์
 -  ประธานถวายเครือ่งบรวิารพระกฐนิแด่พระภิกษอุงค์ครองกฐนิ
 -  ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่  ผู้มเีกียรต ิถวายจตปัุจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 -  ผูอ้�านวยการกองคลัง ประกาศจ�านวนเงนิท่ีถวายให้ทราบโดยทัว่กนั
 -  พระสงฆ์อนโุมทนา พระราชาคณะถวายอดเิรก
 -  ประธานกรวดน�า้ถวายพระราชกุศล จบแล้วกราบพระรัตนตรัย 
 -  เสรจ็พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน
     
การแต่งกาย : ข้าราชการต้ังแต่ระดับ ช�านาญการ ขึน้ไป แต่งเครือ่งแบบปกตขิาว  (ไม่สวมหมวก)

 ข้าราชการ/ลกูจ้าง/พนกังานราชการ และประชาชนทัว่ไป แต่งกายชดุสภุาพ ชดุสากลนยิมหรอืชดุเครือ่งแบบหน่วยงาน
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ประวัติวัดมะนำวหวำน

วัดมะนาวหวาน ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒๖ หมู่ท่ี ๔ ต�าบลช้างกลาง อ�าเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๖ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๑๕  

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๘ ไร่ แบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ

๑. เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 

เสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร และฌาปนสถาน รวมเนื้อที่ ๓๘ ไร่

๒. เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ๓ โรง สถานีอนามัย ๑ แห่ง เป็นเขตสวนป่า 

สวนผลไม้ ตลาดนัดชุมชน และประชาชนปลกูบ้านเรอืนอยูอ่าศยั ร้านค้า ท�าสวน จ�านวน

ประมาณ ๒๗๐ ไร่

วัดมะนาวหวาน ปรากฏหลกัฐานครัง้ล่าสดุ โดยหนงัสอืรบัรองตรวจสอบวดัของ

กรมการศาสนา ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๐๕/๔๒๙๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๐ ระบุว่า 

วัดน้ีจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๐  
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ตามหลักฐานนี้ แสดงว่าวัดมะนาว

หวานปัจจุบันมีอายุ ๓๓๙ ปีแล้ว และ

ได้สร้างขึ้นในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตอนกลาง ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช สภาพวัดและ 

สิ่งก่อสร้าง วัดมะนาวหวาน ตั้งอยู่ในที่

เหมาะสม มีแม่น�้าไหลผ่าน มีสวนป่า

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลายโครงการกิจกรรม เช่น 

การบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน การสอนพระพทุธ

ศาสนาวนัอาทิตย์ การอบรมปฐมนเิทศพระนวกะ

ในพรรษา และอนเุคราะห์เยาวชนในท้องถิน่ ทัง้มี

การจดัตัง้มลูนธิวิดัมะนาวหวาน โดยมวีตัถปุระสงค์

ในตราสารเพื่อบ�ารุงการศึกษา ให้ทุนการศึกษา  

เผยแผ่ศาสนาและสาธารณกศุลอืน่ๆ

ควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์และสังคม 

วัดมะนาวหวาน ได ้รับพระราชทานพระบรม

ราชูปถัมภ์ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พร้อม

ด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้อง

ธรรมชาติ ซึ่งสงวนไว้เป็นเขตอภัยทาน ประกอบด้วย ไม้ตะเคียน ไม้ไผ่ และป่าไม้

เบญจพรรณ

ปัจจุบันวัดมะนาวหวาน เป็นศูนย์กลางศาสนกิจและเป็นที่ประชุมของส่วน

ราชการ องค์กรต่างๆ ตามโอกาส มีพระสิริธรรมราชมุนี (สอน ฐิตวีโร) เป็นเจ้าอาวาส

และรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมพิเศษของวัดมะนาวหวาน นอกจาก

การศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแพร่อบรมศีลธรรมตามปกติแล้ว ทางวัดได้วางโครงการและ
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นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราช

นารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๙ ได้

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นทุนมูลนิธิวัดมะนาว

หวานด้วย ครัง้ที ่๒ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์แบบนครศรีธรรมราช

จ�าลอง และทรงเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

การพัฒนาในด้านต่างๆ จนปรากฏเกียรติคุณ ดังนี้

- เป็นส�านักเรียนพระปริยัติธรรม ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เป็นวดัชนะเลศิวดัพฒันาดเียีย่มของจงัหวดันครศรีธรรมราชในปี พ.ศ.๒๕๒๕

- เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลดีเด่นของกรมการศาสนา ประจ�าปี 

พ.ศ.๒๕๓๓

- เป็นวดัพฒันาตวัอย่างของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๓๔

- เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๓๕

- ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวดัมะนาวหวาน เป็นอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิ

สามัญ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ 

๔๔ ง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

ปูชนียวัตถุที่ส�ำคัญ
พระเจดย์ีสองพีน้่อง เป็นโบราณสถานทีเ่ก่าแก่ 

ที่สุดภายในวัด ตั้งอยู่หน้าอุโบสถริมฝั่งคลองจันดี 

ห่างกันประมาณ ๖.๕๐ เมตร เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือ

และเคารพสักการะของพุทธบริษัท และประชาชน

ทัว่ไป วดัมะนาวหวาน มลัีกษณะสถาปัตยกรรมแบบอยธุยา เจ้าอาวาสได้บรูณปฏสิงัขรณ์

เสร็จปี พ.ศ.๒๕๓๕ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง 

ยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๙
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พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง 

๔๙ นิว้ สร้างโดยจ่าเผ่นผยอง (ชุม่ สวุรรณจนิดา) และนางทองสขุ สวุรรณจนิดา เมือ่วนัที่ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก (จวน อุภฐยี) ประทานนามว่า “พระพุทธพิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี 

นรสีห์ธรรมานุศาสก์ ไตรโลกนาถธรรมบพิตร”

พระพุทธสิหิงค์ แบบนครศรีธรรมราชจ�าลอง หล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 

๖๐ นิว้ มพีระนามาภไิธยย่อ “สธ.” พระตราประจ�าพระองค์ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐ์บนผ้าทิพย์ ประดิษฐ์

เป็นพระปฏิมาประธาน ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วัดมะนาวหวานเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ส�าคัญของทางราชการ 

ได้แก่ การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในสมัยเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ประจ�าปี ๒๕๓๐ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ�าปีของอ�าเภอฉวาง เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศล แด่สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ซึ่งพระชนมายุได้ ๓๖ พรรษา ประจ�าปี ๒๕๓๕ พิธีถวายพระพรในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายบังคมวันปิยมหาราช รวมถึงการประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการ ระดับจังหวัด เขต ภาค และการบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ทัง้นี ้วดัมะนาวหวาน มปีระชาชนในชุมชนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ร่วมบ�ารงุรกัษา

วัดอยู่เป็นประจ�า และในวันธรรมสวนะและวันส�าคัญทางศาสนา จะมีประชาชนเข้าร่วม

ประกอบศาสนากจิและกจิกรรมพเิศษ ทีท่างวดัจดัขึน้ เฉลีย่ครัง้ละประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ 

คน เป็นกิจกรรรมการท�าวัตรเช้า-เย็น รักษาอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ

ภาวนา เวยีนเทยีนในวนัมาฆบชูา วสิาขบชูา อาสาฬหบชูา ถวายเทยีนพรรษา ผ้าอาบน�า้

ฝน ตักบาตรเทโวโรหณะ ประกอบพิธีกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ วันสารท วันปีใหม่ 

ด้วยการตักบาตร สรงน�้าพระพุทธรูป และสรงน�้าผู้สูงอายุ และการเจริญชัยมงคลคาถา 

ถวายพระพร ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสีนิ

ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก

ษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
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การปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด ยึดหลักพระธรรม

วนิยั พระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ์ กฎหมาย ระเบยีบ 

กฎมหาเถรสมาคม หลกัสามคัค ีการอนเุคราะห์ซึง่กนัและกนั 

มีพระอธิการกะ รับผิดชอบหน้าท่ีตามพระวินัย มีกติกา

ปกครองเป็นหลักฐานโดยเฉพาะ

วัดมะนาวหวานมีการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านการเทศนาประจ�าวัน

ธรรมสวนะ งานบุญ และเทศกาล มีการออกเทศนาอบรม ฝึกอบรมบุคคลเป้าหมายตาม

โครงการ “ธรรมะสู่ประชาชน” การตั้งหอกระจายข่าว เผยแพร่ข่าวศาสนา ข่าวทาง

ราชการ เทปบนัทกึพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม และให้ความช่วยเหลอืการศกึษาทาง

โลก จัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งพระ

ภิกษุสามเณร ผู้ทรงคุณวุฒิสอนโรงเรียนต่างๆ 

นอกจากนี้ ทางวัดมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘ แผนกบาลี

เปิดเรียนในปี พ.ศ.๒๕๒๙ และแผนกสามัญเปิดเรียนในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นต้นมา อีกทั้ง

ยงัเป็นทีต่ัง้ หน่วยอบรมประจ�าต�าบล อ.ป.ต. ของกรมศาสนา และร่วมมอืกบัองค์การอืน่ๆ 

ประกอบกิจกรรมในการเผยแพร่ธรรมะ เช่น วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม

โครงการ “พัฒนาชีวิตด้านศาสนาและจริยธรรม”
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ประวัติเจ้ำอำวำส

 
พระรำชสิริธรรมมงคล ( สอน ติวีโร ) เจ้ำอำวำสวัดมะนำวหวำน พระอำรำมหลวง และ 

ที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
นำมเดิม สอน ขอบข�า  อุปสมบทวันที่  ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๙๘  วัดมะนาวหวาน ต�าบลช้างกลาง   
อ�าเภอฉวาง  (ปัจจุบันอ�าเภอช้างกลาง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระอุปัชฌำย์ พระครูญาณวรากร วัดไม้เรียง  ต�าบลไม้เรียง  อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสังฆรักษ์พุ่ม ปญฺญาทีโป  วัดหลักช้าง  ต�าบลหลักช้าง อ�าเภอฉวาง 
(อ�าเภอช้างกลาง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูบวรสมาธิคุณ  วัดเทพกุญชร ต�าบลช้างกลาง อ�าเภอฉวาง (อ�าเภอช้าง
กลาง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๔๘๙ ส�าเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
 พ.ศ. ๒๕๐๒   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรมของ  พระธรรมนาถมุนี  
พระราชาคณะชัน้ราช วดัหน้าพระบรมธาต ุต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัด
ราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูสถิตวิหารธรรม

 พ.ศ.๒๕๒๐    ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เป็นพระครสูญัญาบตัร รองเจ้าคณะ
อ�าเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์ เป็นพระครสูญัญาบตัร รองเจ้าคณะ 
อ�าเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 พ.ศ.๒๕๔๔    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส
พระอารามหลวงชั้นโท  (จล.ชท.)

 พ.ศ.๒๕๕๒    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ใน
ราชทินนามที่ พระสิริธรรมราชมุนี

 พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ใน

ราชทินนามที่ พระราชสิริธรรมมงคล
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กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถำนที่ตั้ง : เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

ประวัติ :

พ.ศ.๒๔๔๗ เริ่มกิจการทางสาขาสัตวแพทย์ขึ้นในกรมช่างไหม กระทรวงเกษตราธิการ 

พ.ศ.๒๔๔๙  มีการเปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก 

พ.ศ.๒๔๕๑  เปลี่ยนชื่อ “กรมช่างไหม” เป็น “กรมเพาะปลูก” 

พ.ศ.๒๔๖๓  มีการจัดตั้งกิจการผสมสัตว์ และกิจการแผนกรักษาสัตว์ขึ้นในกรมเพาะปลูก 

พ.ศ.๒๔๗๔  โอนกรมเพาะปลูกไปร่วมกิจการของกองตรวจพันธุ ์รุกขชาติ โดยจัดตั้งขึ้นเป็น  

“กรมตรวจกสิกรรม” สังกัดกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

พ.ศ.๒๔๗๖ หลงัการเปลีย่นแปลงระบบการปกครองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้แยกกระทรวงพาณชิย์

และคมนาคมออกเป็นกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรพาณิชย์ซึ่งต่อมา 

กระทรวงเกษตรพาณิชย์ได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐการ 

พ.ศ.๒๔๗๗  เปลีย่นชือ่เป็น “กรมเกษตร” ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น “กรมเกษตรและการประมง” 

โดยกิจการบ�ารุงพันธุ์สัตว์ การรักษาและป้องกันโรคสัตว์ได้รวมกันยกฐานะเป็น  

“กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ” ประกอบด้วย ๘ แผนก คือ แผนกวิชาโรคสัตว์  
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แผนกวัคซีน และซีรั่ม แผนกปราบโรค แผนกด่านกักกันสัตว์ แผนกสัตว์ใหญ่ แผนก

สุกร แผนกเป็ดไก่ และแผนกอาหารสัตว์ 

พ.ศ.๒๔๘๑  กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ ขยายงานแบ่งออกเป็น ๒ กอง คือ กองสัตวรักษ์ และ

กองสัตวบาล

 

๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ สังกัดกระทรวง

เกษตราธิการ” และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๔ กอง คือ ส�านักงาน

เลขานุการ กองสัตวบาล กองสัตวรักษ์ และกองสัตวศาสตร์ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์และสัตวพาหนะ เป็น ๕ กอง ในส่วนกลาง 

และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค 

๘ มีนาคม ๒๔๙๕  เปลีย่นช่ือจาก “กรมปศสุตัว์และสตัว์พาหนะ” เป็น “กรมการปศสุตัว์” สงักดั

กระทรวงเกษตร ซึ่งเปลี่ยนจาก กระทรวงเกษตราธิการ แบ่งส่วนราชการ

เป็น ๗ กอง ในส่วนกลาง และ ๓ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค ในปลายปี 

๒๔๙๕ ได้ย้ายที่ตั้งกรมจากข้างป้อมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ มาอยู่  

ณ สถานที่ปัจจุบัน ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖  กรมการปศุสัตว์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมปศุสัตว์” สังกัดกระทรวงเกษตร 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐  มพีระราชกฤษฎกีาการจดัระเบยีบราชการกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรเป็น 

๘ กอง ในส่วนกลาง และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖  มีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรเป็น  

๑๑ กอง ในส่วนกลาง และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค 

๒๒ เมษายน ๒๕๒๒  มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็น ๑๓ กอง ในส่วนกลาง และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค 

๒๑ มกราคม ๒๕๒๗  มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็น ๑๔ กอง ในส่วนกลาง และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๗  มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็น ๑๖ กอง ในส่วนกลาง และ ๒ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค
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โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)
ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีรายงานจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) พบการ

ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคประจ�าถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา และมีการแพร่

กระจายของโรคในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัไต้หวนั ราชอาณาจักรภฏูาน เขต

บรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ มีรายงานแจ้งเตือนการเกิดโรคลัมปี สกิน 

ในโคเนือ้ ในสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา จงึเป็น

โรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ประเทศไทย ซึ่งมีการน�าเข้า โค 

กระบือ จากประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดของโรคดังกล่าว กรม

ปศุสัตว์ได้มีการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือโรคลัมปี สกิน โดยชะลอการน�าเข้า 

โค กระบือ ทั้งที่มีชีวิตและซาก จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม ๒๕๖๓ ซกัซ้อมความเข้าใจให้กบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ที่

ให้เข้มงวด เฝ้าระวงัอาการโรคโดยก�าหนดนยิามโรคลมัปี สกนิ 

และหากพบ โค กระบือ แสดงอาการน่าสงสัย  

ให้รีบด�าเนินการตามมาตรการของ 

กรมปศสุตัว์ รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ 

และท�าความเข้าใจเรื่องโรคลัมปี สกิน  
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วิธีการป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ให้กับ

เกษตรกร สหกรณ์โคเนือ้ โคนม ตลาดนดั

ค้าสัตว์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรคลัมปี สกิน มีสาเหตุเกิดจาก

เชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus 

(LSDV) หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล 

Capripoxvirus เป็นโรคทีเ่กดิเฉพาะในโค 

กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน 

โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะ

ต่างๆ ทีม่เีซลล์เยือ่บ ุมีลกัษณะอาการ คอื 

สัตว ์อาจจะมีไข ้ สูงได ้ถึง ๔๑ องศา

เซลเซียส ปรมิาณน�า้นมลดอย่างเหน็ได้ชดั

ในโคนม ซมึ เบือ่อาหาร ซบูผอม เยือ่จมกู

อักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ มีปริมาณ

น�้าลายมากกว่าปกติ ต่อมน�้าเหลืองบวม

โต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ ๒-๕ ซม. บริเวณหัว 

คอ ขา เต้านม อวยัวะเพศ ภายใน ๔๘ ชม. 

หลังจากแสดงอาการป่วย โดยตุ ่มมี

ลักษณะแข็ง กลม นูนขึ้นจากผิวหนังโดย

รอบ ซ่ึงตุ่มนูนที่มีขนาดใหญ่อาจจะกลายเป็นเนื้อตาย มีแผลเป็นเกิดข้ึนและคงอยู่เป็น

เวลาหลายเดอืน ส่วนตุม่นนูขนาดเลก็สามารถหายได้เรว็กว่า สามารถพบตุม่น�า้ หรอืแผล

จากการแตกของตุ่มน�้าได้ในบริเวณเยื่อเมือกในช่องปาก ทางเดินอาหาร หลอดลม และ

ปอดได้ อาจพบการบวมน�้าในบริเวณส่วนท้องของตัวสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์ไม่อยาก

เคลื่อนไหว ในพ่อพันธุ์อาจจะส่งผลให้เกิดการเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวรได้ ส�าหรับแม่

พนัธุอ์าจจะส่งผลให้แท้งและเกดิการกลบัสดัช้า โรคนีม้แีมลงดูดเลือด เช่น เหบ็ แมลงวนั

ดูดเลือด และยุง เป็นพาหะที่ส�าคัญในการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อ
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ได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน�้าเช้ือของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่าน 

ทางรกได้ 

 ส�าหรบัการป้องกนัโรคลมัปี สกนิ ซึง่มพีาหะน�าโรค คอื แมลงดูดเลอืดสามารถ

ป้องกนัหรอืลดโอกาสการตดิเชือ้ได้ด้วยการก�าจดัแมลงโดยใช้สารเคมกี�าจัดแมลงแบบฉีด 

แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นส�าหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

ฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยงุในพืน้ทีโ่ดยรอบ ก�าจดัมลูสตัว์ออกจากฟาร์มเป็นประจ�า หรือใช้ผ้าใบคลุมเพ่ือป้องกนั

แมลงมาวางไข่ รวมทั้งการกางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

 ทัง้นี ้หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผดิปกติ ให้รบีด�าเนนิ

การแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ�าเภอในพื้นที่ทันที เพื่อด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรค 

ดังกล่าวต่อไป สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖๓-๒๒๕-๖๘๘๘ แจ้งเหตุร้องทุกข์ใน  

Application DLD ๔.๐

ข้อมูล : ส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์
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หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่

การปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
v ในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

สัตว์เลี้ยงและการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ�าเป็นเหมาะสม
v การให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหายจนไม่

สามารถฟ้ืนฟหูรอืเยยีวยาให้กลบัสูส่ภาพเดมิได้ให้ด�าเนนิการช่วยเหลอืเป็นเงนิในอตัราไร่ละ ๑,๙๘๐ 
บาท  แต่ไม่เกินรายละ ๓๐ ไร่

v การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ช่วยเหลือตามจ�านวนที่เสียหายจริง 
แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่ก�าหนด โดยให้ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้

ชนิดสัตว์ อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย

๑. โค

- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน

- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี

- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี

- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป

๑๓,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๙,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๕ ตัว

๒. กระบือ

- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน

- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี

- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี 

- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป

๑๕,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๓๙,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๕ ตัว

๓. สุกร

- อายุ ๑ - ๓๐ วัน

- อายุมากกว่า ๓๐ วันขึ้นไป

๑,๕๐๐

๓,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

๔. แพะ/แกะ

- อายุ ๑ - ๓๐ วัน

- อายุมากกว่า ๓๐ วัน

๑,๕๐๐

๓,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว
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ชนิดสัตว์ อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย

๕. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน

ขึ้นไป

๓๐

๘๐

ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว

๖. ไก่ไข่

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน 

ขึ้นไป

๓๐

๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๗. ไก่เนื้อ

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน 

ขึ้นไป

๒๐

๕๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๘. เป็ดไข่

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน 

ขึ้นไป

๓๐

๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๙. เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน 

ขึ้นไป

๓๐

๘๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๑๐. นกกระทา

- อายุ ๑ - ๒๑ วัน

- อายุมากกว่า ๒๑ วัน 

ขึ้นไป

๑๐

๓๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๑๑. นกกระจอกเทศ ๒,๐๐๐ ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

๑๒. ห่าน ๑๐๐ ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว
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วัดดังประจำ�จำังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร (พระธำตุไร้เงำ)  
ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจน 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่
รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระ
มหาธาตเุป็นโบราณสถาน นบัเป็นปชูนยีสถานทีส่�าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่
ของภาคใต้

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วย
ทองค�าแท้ จากความเชื่อ เล่าสืบต่อกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่า
มากมายจรดปลายเจดย์ี ซึง่ส่ิงของมค่ีาเหล่านีพ้ทุธศาสนกิชนน�ามาถวายแด่องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน จากค�าขวัญประจ�าจังหวัดเดิมที่ว่า เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค�า 
ชื่นฉ�่าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์

พระธาตุทองค�า จึงหมายถึง ยอดเจดีย์ทองของพระบรมธาตุนั่นเอง และหากใครต้องการ
ชมยอดพระธาตุสีทองเหลืองอร่ามอย่างใกล้ชิด มีบริการกล้องส่องทางไกลให้ใช้บริการแล้ว นอกจาก
น้ีพระบรมธาตเุจดย์ีนัน้ยงัมคีวามน่าอศัจรรย์ใจอกีอย่างหนึง่จนผูค้นต่างพากนัเรยีกว่า “พระธาตไุร้เงา” 
เนื่องจาก องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใคร
สามารถหาค�าตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร ท�าให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์

นอกจากพระบรมธาตแุล้วเจดย์ีองค์เลก็ทีร่ายล้อมรอบองค์พระธาตมุากมายเป็นสิง่ทีแ่ปลกตา
แก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็น เจดีย์นี้เรียกว่า องค์เจดีย์บริวาร ซึ่งมีทั้งหมด ๑๔๙ องค์ เจดีย์บริวาร คือ 
เจดีย์ที่ลูกหลานบรรพบุรุษ ได้สร้างไว้สืบต่อกันมาเรื่อยๆ เพื่อบรรจุอัฐิของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดย
อธิษฐานว่าขอให้ญาติของตนได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพหน้า นอกจากความ
มหศัจรรย์ของพระธาตไุร้เงาแล้ว เจดย์ีบรวิารทีเ่รยีงราย ล้อมรอบองค์พระบรมธาตเุป็นสิง่มหศัจรรย์
ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นจากที่ใดเช่นกัน

16




