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คำ�นำ�
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับ
อันตราย และมีความยากลำ�บากในการประกอบศาสนกิจ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำ�ลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร
238 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เกิดขึ้นตามดำ�ริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จากนั้นขยายมาสู่ 266 วัด และ 286 วัด
ปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 323 วัด โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323
วัด และพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เเละองค์กรภาคี ได้เคียงข้างพุทธบุตร
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งมอบความช่วยเหลือทั้งปัจจัย ไทยธรรม เครื่องอุปโภค บริโภค
ในทุกๆ เดือนไม่เคยขาดเลย โดยครั้งที่ 100 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดพุทธ
ภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา รวมมูลค่าโครงการความช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท และมอบกองทุนหนุนแรง
ใจช่วยครูใต้ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา โดยจัดต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 64 รวมแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า
60 ล้านบาท เเละนำ�เครื่องอุปโภค บริโภคไปช่วย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 4,450 ตัน
ในวาระวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และศุภมงคล 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย รวมถึงโอกาสครบ 10 ปี
100 ครั้ง “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้” คณะศิษย์จึงได้รวบรวมเรื่องราวพิธีบำ�เพ็ญบุญทั้ง 100 ครั้งไว้ เพื่อจารึกเป็น
ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของพระเดชพระคุณท่านฯพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกในปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพ (Mission for Peace) ดับไฟใต้ด้วยบุญกุศล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของพุทธศาสนิกชนใน
การรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ภาคใต้และชาติไทยตลอดไป
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สารบัญ
• โอวาทพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
• บทนำ�
• พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ครั้งที่ 1 – 100
• ตารางการจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ครั้งที่ 1 – 100
• บทส่งท้าย
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น. 8-207
การจัดงานพิธีถวายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ 323 วัดและพิธีอุทิศ
ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 1 – 100

น. 208-209
ตารางการจัดงานพิธีถวายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ 323 วัดและพิธีอุทิศ
ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 1 – 100

น. 210
บทส่งท้ายการจัดงานพิธี
ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 1 – 100
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วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม ผู้น่าสรรเสริญ
ในฐานะทีเ่ ป็นชาวพุทธก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ในเมือ่ พุทธบุตร
หยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้น เราต้องอยู่เคียงข้างท่าน และแทนที่จะออกจากพื้นที่ ควรที่จะ
ชวนหมู่ญาติที่อยู่นอกพื้นที่ให้กลับเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นถึงจะถูกหลักวิชชา เพราะ
ในอดีตพี่น้องผองไทยแม้จะต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรม ก็อยู่ร่วมกันมาได้อย่าง
สันติสขุ พึง่ ไม่นานมานีเ้ องทีเ่ กิดเหตุการณ์นขี้ นึ้ ทีผ่ า่ นมาชาวพุทธได้ให้โอกาสเพือ่ น
ต่างศาสนิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะนับถือศาสนา หรือความเชื่อใดๆ ให้ได้
รับความอุน่ ใจและได้รบั ความสะดวกสบาย ในการทีน่ บั ถือความเชือ่ และศาสนาของ
ตน เพื่อเดินทางไปสู่สันติสุข เพื่อทำ�ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ตามความเชื่อของ
ตนเอง ชาวพุทธก็ได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอด ลองศึกษาดูก็ได้ จากประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมา ชาวไทยพุทธอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มานาน เพราะพระพุทธศาสนาเกิดก่อน
ความเชื่อใดๆ มานานทีเดียว...
...ลำ�พังเพียงหมู่คณะวัดพระธรรมกายคงทำ�ได้แค่ระดับหนึ่ง เดือนหนึ่งเรา
ทำ�ได้เพียงครั้งเดียว แต่จริงๆแล้วอยากทำ�ทุกวัน เพราะทราบดีว่า พุทธบุตรทุกรูป
ต้องขบฉันทุกวัน แล้วก็มีความจำ�เป็นหลายๆ อย่าง ในการที่ต้องอยู่ตรงนั้น เพราะ
ฉะนัน้ ทีเ่ ราทำ�เป็นการทำ�เพือ่ แสวงบุญ ทำ�ด้วยความรักพระพุทธศาสนา และเทิดทูน
พุทธบุตรที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...
						
โอวาทพระเทพญาณมหามุ
นี (หลวงพ่อธัมมชโย)
					

www.webkal.org

...คืนรอยยิ้มสดใส ใจสงบ

พบสันติ สามัคคี มีมิตรไมตรีต่อกัน...

“...เราจะหันลำ�โพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก
รวมใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย แล้วก็แผ่อานุภาพแห่งบุญนี้ ไปยังผืนแผ่นดินภาคใต้ ให้
สันติสุขอันไพบูลย์จงเกิดขึ้นที่นั่น....”
ประโยคดังกล่าว เราได้ยินทุกวันเป็นเวลากว่า 10 ปีที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านได้ประกาศทางสถานีโทรทัศน์ DMC ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน
วิทยา ที่มีผู้ชมทั่วโลกได้รับชมรับฟังและร่วมกันปฏิบัติตามสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าว
เชิญชวน ซึง่ ประโยคดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย เอือ้ อาทร และความรักความเมตตา
จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯและเป็นความปรารถนาดีจากเหล่าคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตร
ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่ให้ 4 จังหวัดภาคใต้อันได้แก่ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และพื้นที่บางส่วนของสงขลา กลับคืนสู่บรรยากาศดินแดนแห่งรอยยิ้ม ความรัก ความสุข
สงบ สามัคคี และความมีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน แม้บางคนจะมีความแตกต่างกันด้วยฐานะ ความเชื่อ
ทางศาสนา หรือสิ่งที่ต่างเคยเคารพนับถือมาแต่บรรพชนก็ตาม
ตลอดระยะเวลายาวนานเนื่องนับสิบปีที่มีเหตุการณ์ของความขัดแย้ง การเข่นฆ่า ประหัต
ประหาร ทำ�ลายชีวิตทรัพย์สิน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์
กันแล้ว
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นอกจากจะไม่มีใครได้รับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กลับกลาย
เป็นปริศนาที่ทุกคนปรารถนาจะหาคำ�ตอบและช่วยกันหาทางแก้ไข ว่าทำ�ไมดินแดนแห่งความ
สงบร่มเย็นเช่นนี้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยคาดคิด พระภิกษุถูกประทุษร้ายหมาย
ชีวิต บิณฑบาตต้องมีทหารตำ�รวจคอยรักษาความปลอดภัย คุณครูผู้มีจิตใจมุ่งมั่นด้วยอุดมการณ์
ทีจ่ ะสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมถูกฆ่า โรงเรียนหลายแห่งถูกเผา นักเรียนต้องหยุดเรียน ทหาร
ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เเละประธานมูลนิธธิ รรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทัว่ โลก ได้ปรารถนาทีจ่ ะให้ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กลับคืนสู่บรรยากาศแห่งความสงบร่มเย็นเหมือนครั้งสมัยบรรพบุรุษปู่ย่า ตา ยาย จึงได้
เชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมกันบริจาคปัจจัย 4 ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อนำ�
มาช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยัง
ได้ร่วมกันสวดมนต์และรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ส่งกระแสพลานุภาพแห่งการสวดสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยเป็นประจำ�ทุกวัน เพื่อหวังที่จะยังความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนใน
4 จังหวัด ขจัดปัดเป่าภยันตรายตลอดจนความไม่สงบ ให้พ้นไปจาก 4 จังหวัดชายเเดนภาคใต้นี้
โดยเร็วพลัน เพือ่ ให้เป็นผืนแผ่นดินอันสงบร่มเย็น ผูค้ นมีชีวติ อย่างมีความสุข มีความเจริญรุง่ เรือง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณธรรมในจิตใจ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...จนสู่อนาคตตราบสิ้นกาลนาน...
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10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 1
เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้
ทวีความรุนแรงมากขึน้ จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รบั อันตราย และมีความลำ�บากในการประกอบกิจของสงฆ์
จนบางพื้นที่ถึงกับประกาศงดออกบิณฑบาต ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำ�ลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็น
อย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญานมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ
ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงเชิญชวนพุทธบริษัท 4 ทั่วโลก มาร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่วัดทุกวัดใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยในครั้งแรกหลวงพ่อธัมมชโย มอบหมายให้พระครูปลัดภูเบศ
ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะพระภิกษุจากชมรมพระกัลยาณมิตรทัว่ ประเทศ
เป็นผูแ้ ทนไปเยีย่ มเยียนให้ก�ำ ลังใจ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทกุ วัดในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี และวันพุธที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2548 ที่วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้ก�ำ ลังใจและถวายปัจจัยแด่
พระภิกษุผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา
“...เวลาพระเราโดนทำ�ร้าย โดนทำ�ลาย เราชาวพุทธเองไม่เคยออกมาเคลื่อนไหว ใช้ความอดทน
ใช้หลักความสามัคคี มีเมตตา ไม่ตอ้ งการสร้างความวุน่ วายให้เกิดขึน้ ในบ้านเมือง เราอยูก่ นั อย่าง
สงบไม่มขี อ้ ต่อรองเรียกร้องอะไรใดๆ อยูก่ นั อย่างนี้ ใครจะช่วยเหลือไม่ชว่ ยเหลือเราก็อยูก่ นั อย่าง
นี้ จนกระทั่งกลายเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์ให้คนบางพวกบางกลุ่ม เพราะฉะนั้นการที่มูลนิธิ
ธรรมกายกับชมรมต่างๆให้ความสำ�คัญกับเหตุการณ์ทเี่ กิด จึงถือว่าเป็นบุญคุณ เป็นสิง่ ทีเ่ ราชาว
พุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ควรจะลืม...”
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ครั้งที่ 2
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้
รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ 238 วัด มาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีเริ่มด้วยการทำ�บุญตักบาตร ในเวลา 09.00 น.
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
เป็นประธานสงฆ์ นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส เวลา 10.00 น.
เป็นการเสวนาธรรมโดยพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี และพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ภาคบ่ายเป็นพิธี
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การนี้นายโกสินทร์ เกษทอง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติร่วมใน
งานด้วย
พระเทพศีลวิสุทธิ์
เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
“...วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อธัมมชโยและคณะกัลยาณมิตรมากๆ จะพูดว่าท่าน
ได้ชุบชีวิตของพระก็ว่าได้ เพราะตอนนี้การขบฉันก็ลำ�บาก ญาติโยมที่อยู่ชุมชนไกลๆ ไม่กล้า
เดินทางมาวัด...”

พระอุดมธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
“...เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ�ให้พระได้รับผลกระทบมาก ส่วนการที่จะให้พระสวมจีวรกันกระสุน
อาตมาคงไม่เอา เพราะผ้าจีวรที่พระพุทธองค์ทรงให้มาก็สามารถป้องกันกิเลสได้เป็นอย่างดี...”

นายโกสินทร์ เกษทอง
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
“...ขอชื่นชมพระคุณเจ้าทุกรูปที่รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่แห่งนี้เอาไว้
ตัวของผมพร้อมกับกัลยาณมิตรทุกคน จะคอยสนับสนุนพระคุณเจ้าอย่างเต็มที่...”
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ครั้งที่ 3
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี พระครูปลัด
ภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำ�คณะพระภิกษุสงฆ์และคณะกัลยาณมิตร จัดพิธถี วาย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 238 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จัดพิธีที่
วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้ง 2 ครั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้า
คณะภาค18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนฝ่ายฆราวาส อาทิ นายพิสิษฐ์ นิ่งน้อย หัวหน้าศาล
จังหวัดนราธิวาส ดร.ประกอบ จิรกิติ คุณสวินดา วิมุตตานนท์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบุคคล และตัวแทนบริษัทเวิลด์
คลาส ไลฟ์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำ�กัด นางเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำ�สตรีพัฒนาชุมชนไทย และนาย
วิชัย คำ�ชำ�นาญ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในพิธีด้วย

นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
“...ตอนนี้การแก้ไขปัญหาก็ดำ�เนินต่อไปไม่หยุดยั้ง ซึ่งทางส่วนราชการจะ
ไม่ทอดทิ้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและพี่น้องประชาชน
ตัวผมเองคิดว่าทุกคนไม่ต้องหนีไปไหน ให้อยู่กันที่นี่ตลอดไป...”

นายพิสิษฐ์ นิ่งน้อย
หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส
“...วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ที่จะให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกันของพุทธบริษัท 4
ผมมาวันนี้ผมได้กำ�ลังใจจากพระคุณเจ้าทุกรูปมากกว่าที่ผมจะมาให้กำ�ลังใจท่าน...”
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ครั้งที่ 4
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมืองจังหวัดยะลา โดยภาค
เช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะ
ภาค18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส และได้รับเกียรติจากพล.ต.กสิกร คีรีศรี รองแม่ทัพภาคที่ 4 และ
พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดยะลา ร่วมในพิธีด้วย ภาคบ่าย เป็นพิธีถวายปัจจัย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 238 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้
แทนกัลยาณมิตรทัว่ โลก ได้กล่าวยกย่องพระสงฆ์ทกุ รูปทุกวัดทีไ่ ด้ท�ำ หน้าทีข่ องบุตรแห่งพระชินสีหไ์ ด้อย่างยอด
เยี่ยมจากนั้นผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย น้อมถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระศรีปริยัติมุนี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี
“...อาตมาซาบซึ้งในความโอบอ้อมอารีของคณะวัดพระธรรมกาย เกรงใจเหมือนกันที่ต้อง
เดินทางมาไกล มาช่วยเหลือทุกเดือน ไม่รู้จะตอบแทนคุณได้อย่างไร...”

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...วันนี้เราได้มาทำ�หน้าที่ชาวพุทธที่ดี เป็นการสร้างบุญกุศล และได้ให้กำ�ลังใจพระภิกษุ
กิจกรรมแบบนี้จะทำ�ให้แผ่นดินของเราเกิดสันติสุข...”
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ครั้งที่ 5
สำ�หรับพิธถี วายจตุปจั จัยไทยธรรมในครัง้ ที่ 5 ได้ขยายความช่วยเหลือออกไปเป็น 266 วัดใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นครั้งแรก โดยเพิ่มพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา เพราะมีพระสงฆ์ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบด้วย
ครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ภาคเช้าเป็นพิธที ำ�บุญตักบาตร โดยมีนายภาณุ อุทยั รัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส ภาค
สาย เป็นการเสวนาธรรม มีผรู้ ว่ มเสวนา คือ พระครูประภัสสรสิรคิ ณ
ุ เจ้าอาวาสวัดเขากง จังหวัดนราธิวาส และ
นางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด
โดยการนำ�ของพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการนีพ้ ระเทพญานมหามุนี
ได้มอบเหรียญ “กันภัย” แด่ผู้ร่วมบุญกับพระสงฆ์ 266 วัด ให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และ
มหาทานบารมี ที่ได้มีส่วนในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปด้วย

พระราชพุฒิมุนี
พระสงฆ์น�ำ ชัยคุ้มภัยใต้ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
“...การสร้างบารมีขั้นแรกคือ การทำ�ทาน จะทำ�อะไรก็อย่าขาดการทำ�ทาน
ซึ่งการทำ�ทานเป็นสิ่งที่กระทำ�ได้ยากแต่ท่านทั้งหลายได้ทำ�ดีแล้ว ในวันนี้ท่านได้ยึด
หลักการให้ทานที่หลวงปู่สด วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ ดำ�เนินการสอนมาโดยตลอด
และอมตะธรรมนี้ยังคงอยู่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน...”

คุณจิตติ วัฒโย
ประธานกรรมการจัดงานและประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดปัตตานี
“...ผมยินดีที่จะทำ�กิจกรรมที่เป็นกุศลเช่นนี้อีก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้ไม่ล�ำ บาก
และชาวพุทธจะได้มีกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต...”
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ครั้งที่ 6
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็น
พิธตี กั บาตรแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัด
ปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง เป็นประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น
ประธานฆราวาส พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมฟังการเสวนาธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระศรี
ปริยัติมุนี และได้รับเกียรติจาก พ.อ.เอกศักดิ์ สังข์ศิริ รองเลขาธิการ กอ.สสส.จชต.และคุณโสภา แก้วสนิท นายก
สมาคมผู้นำ�สตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงความตั้งใจในการรักษา และทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่แห่งนี้
ต่อมาพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
นำ�ประกอบพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ซึ่งมีผู้แทนของสาธุชนทอดผ้าบังสุกุล ต่อด้วยพระครูปลัด
ภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการทำ�บุญ 266 วัด และนำ�
ชาวพุทธทุกองค์กร ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
“...งานวันนี้แสดงออกถึงความสามัคคีและความห่วงใยต่อชาวพุทธ
โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสัมมาสัมพุทธเจ้า...”

นายผดุงศักดิ์ ลิ่มกาญจนา
ประธานกรรมการจัดงาน และที่ปรึกษาสมาคมรักสันติสุข
“...รู้สึกมีความหวังว่าสักวันหนึ่ง ความสงบสุขจะเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ และขอขอบคุณ
จังหวัดยะลา และทุกหน่วยงานใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ทำ�ให้งานในวันนี้สำ�เร็จได้อย่างดีเยี่ยม...”
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ครั้งที่ 7
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหกุล อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ภาคเช้าเป็นการทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด ได้รับความเมตตาจากพระเดช
พระคุณพระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ นายไพศาล ทองเลิศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส ช่วงสาย เป็นการเสวนาธรรมถวายกำ�ลังใจแด่คณะสงฆ์
โดยพล.ร.ต.ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง รองเลขาธิการ กอ.สสส.จชต. นายไพศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และคุณชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปีพ.ศ. 2548
ต่อมาเป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยได้รบั ความเมตตาจากพระ
เดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
สงฆ์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด จากนั้นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีพ.อ.พีรพล วิริยากุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3
จังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนรับมอบ
นอกจากปัญหาความไม่สงบแล้วในช่วงปลายปีพทุ ธศักราช 2548 ยังเกิดวิกฤตการณ์อทุ กภัยในพืน้ ที่ 8
จังหวัดของภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วยนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
พระเทพญานมหามุนี จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรเดินทางไปมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือวัดและพี่น้องประชาชนใน 8 จังหวัดภาคใต้ควบคู่กันไปด้วย
พล.ต.กสิกร คีรีศรี
รองแม่ทัพภาคที่ 4
“...อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ เพราะจะทำ�ให้พี่น้องชาวพุทธ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีก�ำ ลังใจขึ้นเป็นอย่างมาก...”

นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
“...พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งคณะสงฆ์ที่อยู่ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบ คงจะได้กำ�ลังใจในการที่จะต่อสู้กับผู้ที่ไม่หวังดี เพื่อจะได้เอาชนะสิ่งไม่ดี...”
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ครั้งที่ 8
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ ทหาร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำ�นวนมาก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร
เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม โดย พระครูอุดมธรรมมาทร พล.ท.ฟ้อย
รักเรือง ผู้อำ�นวยการโครงการทักษิณพัฒนา และนางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ต่อ
ด้วยพิธที ำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ และพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทงั้ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในโอกาสนีค้ ณะกรรมการจัดงานได้มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ทหารทีอ่ ยูใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเป็นกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

พระครูอุดมธรรมาทร
เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี
“...กิจกรรมในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านๆมาคงเป็นกำ�ลังใจให้กับพระสงฆ์ที่มารับสังฆทานทุกๆครั้ง
จะได้ตั้งจิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และจะได้บอกกล่าวแนะนำ�สั่งสอนชาวพุทธของเราให้ประสบความสุขในชีวิตสืบไป...”

นายพศวีร์ อนันต์ฐานิต
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานี
“...รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่ทางวัดพระธรรมกายได้มาร่วมเห็นอกเห็นใจสาธุชนที่อยู่ 3 จังหวัดภาคใต้
อยากจะให้กำ�ลังใจมาสู่เราให้มาก เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้เราได้อยู่และทำ�งานที่จังหวัดแห่งนี้ต่อไป...”
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ครั้งที่ 9
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาคเช้า
พิธีเริ่มด้วยการตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด โดยมี พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้า
คณะอำ�เภอเมือง วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา ประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรมโดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะตำ�บล
โกตาบารู เจ้าอาวาสวัดวชิปราการ อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา
จากนัน้ เป็นพิธอี ทุ ศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์
266 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวรายงานความคืบหน้าใน
การจัดงาน และน้อมนำ�ปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ต่อด้วย พล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์
รวมใจไทยทัง้ ชาติ เป็นผูแ้ ทนในการมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่
เป็นขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

พระครูวิเชียรกิตติคุณ
เจ้าคณะตำ�บลโกตาบารู เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา
“...ขออนุโมทนาในบุญกุศลของพระเดชพระคุณพระเทพญานมหามุนี ที่มีความห่วงใยต่อ
พระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าท่านยังไม่ทอดทิ้งพวกกระผม
ทำ�ให้พวกกระผมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้รู้ว่ายังมีชาวพุทธส่วนใหญ่ให้ความเป็นห่วงอยู่...”

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...พลังในวันนี้เป็นพลังของพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นพลังของความสามัคคี
นอกจากนั้นเมื่อมาร่วมทำ�บุญแล้วมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ และได้อานิสงส์อย่างอื่น
เพิ่มด้วยนั่นคือความสุขใจ...”
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ครั้งที่ 10
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหะกุล จังหวัดนราธิวาส
ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้ง มีพระเดชพระคุณพระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาส
วัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม โดยนายประชา เตรัตน์ พ.ต.อ.ไพบูลย์ จ้อยกุล รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส นายพิสิษฐ์ นิ่งน้อย หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส
จากนัน้ เป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบและพิธถี วายสังฆทานแด่คณะ
สงฆ์ 266 วัด ดร.ประกอบ จิรกิติ ผูแ้ ทนกัลยาณมิตรทัว่ โลก นำ�กล่าวอธิษฐานจิต แล้วผูแ้ ทนคณะเจ้าภาพถวาย
ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะ
จังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานสงฆ์ นายทวีชัย ชัยสุวรรณ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประธานฆราวาส

นายประชา เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
“...คนนราธิวาสมีก�ำ ลังใจขึ้นเยอะ อย่างน้อยก็ได้ตระหนักว่ามีพี่น้องพุทธศาสนิกชนอีกหลายๆ
คนทั่วประเทศ มีความห่วงหาอาทรและมีความห่วงใย พร้อมที่จะสนับสนุนเป็นกำ�ลังใจ
ช่วยเหลือ ทำ�ให้พี่น้องนราธิวาสมีก�ำ ลังใจและมีความมั่นใจในการอยู่ในพื้นที่ต่อไป...”

นายมุนินทร์ สมทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส
“...ขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่นอกพื้นที่ที่ได้เสียสละกำ�ลังทรัพย์ เสียสละเวลาและความทุ่มเทครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว
ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขอขอบคุณครับ...”
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ครั้งที่ 11
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยภาค
เช้าเป็นพิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 18
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ปั ตตานี เป็น ประธานฆราวาส ภาคสายเป็ น การเสวนาธรรม โดยคุ ณ ศิ ร ิ ช ั ย ปิ ต ิเ จริญและ
พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
จากนั้น เป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบต่อด้วยการถวายปัจจัย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป ในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. อนุสรณ์ สุขศิริ ผู้บังคับการตำ�รวจตระเวณชายแดน
ภาค 4 และ พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงศ์ ผู้กำ�กับการตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมในพิธีด้วย

นายประมุข ลมุล
นายอำ�เภอเมืองปัตตานี
“...มันเป็นความรู้สึกร่วมกันว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดสำ�หรับพี่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ครับ...”

ร.ต.สุขุม ทัศนชัยกุล
รองผู้อ�ำ นวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
“...วัดพระธรรมกายได้เป็นผู้นำ�ในการทำ�บุญในครั้งนี้
ฝากขอบคุณไปถึงผู้ที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ถวายสิ่งของปัจจัยครับ...”
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ครั้งที่ 12
จัดขึน้ เมือ่ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นการ
ตักบาตรพระสงฆ์จาก 266 วัดโดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคณ
ุ เจ้าคณะอำ�เภอ
เมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม มีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่านคือ สามเณรฐาปนาวุฒิ คงช่วย
วัดพระธรรมกาย พล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และคุณวัฒนา จันทรากุลศิริ
นอกจากนีผ้ รู้ ว่ มงานทุกคนยังได้เจริญสมาธิภาวนาส่งกำ�ลังใจถึงคุณครูจหู ลิง ปงกันมูล คุณครูโรงเรียนบ้านกูจงิ
รือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เข้ารับการรักษาตัวจากการถูกรุมทำ�ร้ายของผู้ก่อความไม่สงบจนได้รับบาดเจ็บ
สาหัส (ต่อมาคุณครูจูหลิงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 หลังจากเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ 8 เดือน) เสร็จแล้วเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายณฐพลฒ์ วิเชียรเพริศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...สิ่งที่ทางวัดพระธรรมกายได้มาช่วยตลอด ได้มาเสริมพลังในด้านจิตใจให้กับพวกเรา
ชาวพุทธ ได้มีพลังที่จะรวมกันเพื่อต่อสู้หรือแก้ไขปัญหาของจังหวัดยะลาให้กลับสู่สันติสุข...”

คุณสิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
“...วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่ง นอกจากเราได้ใส่บาตรฟังธรรม
เรายังได้ทำ�บุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นกุศลจิตทำ�ให้บ้านเมืองของเราสงบสุข...”
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ครั้งที่ 13
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหะกุล อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ภาคเช้าเป็นพิธตี กั บาตรพระสงฆ์จาก 266 วัดโดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์
รองเจ้าคณะภาค 18 ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายประชา เตรัตน์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม จากนัน้ พุทธศาสนิกชนได้รว่ ม
กันประกอบพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่อด้วยการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่
คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ทหารและเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ โดยมี ดร.ประกอบ จิรกิตผิ แู้ ทน
คณะกรรมการจัดงานเป็นผู้มอบ

นายประชา เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
“...คนมุสลิมที่นี่ 99 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับการก่อการร้าย ถึงเวลาแล้วที่พี่น้อง
จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอเพียง
บอกเบาะแส บอกข้อมูล ซึ่งสามารถทำ�ให้เจ้าหน้าที่ทำ�งานได้รวดเร็วขึ้น...”

นายบุญชวน บัวสว่าง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนา เพราะฉะนั้นใน
วาระที่ในหลวงทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พวกเรา ศาสนิกชนควรมีความปรองดอง
สมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว...”
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ครั้งที่ 14
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนศรีนคร อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ นาย
สมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรมในหัวข้อ “การ
ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ นายสมพร ใช้
บางยาง และ นายนิมติ ร ชัยจีระธิกลุ นายกสมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร จาก
นัน้ เป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยสาธุชนกว่า 2,000 คน ร่วมกันทอด
ผ้าบังสุกุล แล้วจึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในงานได้รบั เกียรติจาก นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายชิต บรรลือศิลป์ ประธาน
หอการค้าจังหวัดสงขลา กัลยาณมิตรพิศณุ วิญญูเอกสิทธิ์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ กัลยาณมิตร
กัญจนี ลาภาโรจน์กจิ ทีป่ รึกษาศูนย์กลั ยาณมิตรหาดใหญ่ กัลยาณมิตรบุญเลิศ ลาภาโรจน์กจิ ประธานทีป่ รึกษา
ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ร่วมในพิธีด้วย
พระเทพวีราภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
“...ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้มีน้ำ�ใจอันกว้าง
และมีความเมตตาอย่างสูงต่อประชาชนพลโลก เพื่อที่จะให้เกิดสันติสุขในโลกนี้
โดยที่เราไม่ได้จำ�กัดขอบเขตว่าเป็นชาติใด ศาสนาใด เพศใด บุคคลใด...”

นายจรูญ นราคร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
“...กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทั้งโลก ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต้องการความสงบ
ไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนทำ�ร้ายใคร และทุกศาสนาก็อยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...”
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ครั้งที่ 15
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันสมาธิ
โลกซึง่ ภายในงานได้นมิ นต์คณะสงฆ์จากทัว่ ประเทศเพือ่ ถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์จ�ำ นวน
3,000 วัด รวมถึงคณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งท่านได้เมตตาเดินทางมารับถวาย
สังฆทานครั้งนี้ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พระมงคล มังคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาดาประชาราม จ.ยะลา
“...ได้รับความรักความเมตตาจากหลวงพ่อธัมมชโยและพุทธศาสนิกชนอย่างนี้
ทำ�ให้มีขวัญและกำ�ลังใจที่จะเป็นพุทธบุตรสืบต่อพระพุทธศาสนา
เป็นที่พึ่งของชาวพุทธ อุบาสก อุบาสิกา จนกว่าชีวิตจะหาไม่...”

พระครูมงคลสาร
เจ้าอาวาสวัดมหันตคาม จ.ปัตตานี
“...ขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านมีเมตตาต่อพระภาคใต้
อาตมาซาบซึ้งมากเพราะท่านเห็นความสำ�คัญของพระที่อยู่ทางภาคใต้...”

พระครูวิเชียรกิตติคุณ
เจ้าอาวาสวัดวชิรปราการ อ.รามัน จ.ยะลา
“...มีหลายๆวัดที่ยังบิณฑบาตไม่ได้เพราะยังไม่ปลอดภัย อยู่ได้เพราะอาศัยบุญบารมีของ
หลวงพ่อธัมมชโยที่ให้ความช่วยเหลือ กระผมขอขอบคุณขออนุโมทนาในบุญกุศลคณะ
กัลยาณมิตรนำ�โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มา ณ โอกาสนี้...”
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ครั้งที่ 16
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งมี นางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็น
ประธานในพิธี จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง
เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์
ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พล.ต.ชลอ กิ่งทอง รองผู้อ�ำ นวยการโครงการทักษิณพัฒนา ต่อ
ด้วยพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระครูปลัดภูเบศ
ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน ก่อนจะ
ประกอบพิธถี วายจตุปจั จัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแด่ทหารผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูสังฆรักษ์ส�ำ เนียง นารโท
เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน จ.ยะลา
“...ขอบุญกุศลเนกขัมมบารมีที่พระคุณเจ้าได้บ�ำ เพ็ญมาโดยตลอดทั้งพรรษาขอจงมาอภิบาล
คุ้มครองรักษาให้พี่น้องนักบุญทั้งหลายทั่วทั้งประเทศ ได้รับผลคือบุญ มีความสุขกายสุขใจ
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลาย ขอบุญนี้จงส่งผลให้ท่านได้รับความสำ�เร็จในสิ่งที่ท่าน
ปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ...”

พล.ต.ชลอ กิ่งทอง
รองผู้อ�ำ นวยการโครงการทักษิณพัฒนา
“...ปัญหาเกิดขึ้นจากการปลูกฝังความคิดในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาจนกระทั่งทุกวันนี้
ขอยืนยันว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่ง
อยากจะให้กำ�ลังใจพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพราะอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา...”
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ครั้งที่ 17
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานฆราวาส ภาคสายเป็นการเสวนาธรรมจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้แก่ พระครูนเิ ทศสุตกิจ เจ้าคณะ
อำ�เภอธารโต เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จังหวัดยะลา พ.ต.ต.ประชา ช่วยดี ประธานนักศึกษานิด้า รุ่น 10 จังหวัด
ยะลา และพล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
จากนัน้ เป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบและพิธถี วายสังฆทานแด่คณะ
สงฆ์ 266 วัด การนี้ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารและเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจใน
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ สร้างความปลาบปลืม้ ใจแก่สาธุชนทุกคน

พระครูวิชาญโพธิวัฒน์
วัดโพธาราม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
“...ในฐานะที่กระผมเป็นพระอยู่ในถิ่นนี้ผมจะนำ�ชาวบ้านสู้ทุกสิ่ง
ทุกวิถีทาง เราจะต้องสามัคคีกันไว้ เราจะต้องสู้ให้ได้
ระลึกนึกถึงว่าทางฝ่ายกรุงเทพฯ ฝ่ายปทุมฯ นั้นหลวงพ่อธัมมชโยให้ก�ำ ลังใจอยู่ตลอดเวลา...”

พระตรีเนตร กตสาโร
วัดสังฆสิทธาราม จ.นราธิวาส
“...อาตมาคิดว่าจะอยู่กับพุทธบุตรและญาติโยมพุทธบริษัทชาวพุทธของเรา
และจะยืนหยัดสู้จะไม่หนีไปไหนถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ยอม...”

40

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

41

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 18
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จาก 266 วัด ภาคสายเป็นการเสวนา
ธรรมให้ก�ำ ลังใจพุทธบุตรและครูทที่ �ำ หน้าทีร่ กั ษาพระพุทธศาสนาพัฒนาเยาวชนของชาติ ต่อด้วยพิธที �ำ บุญอุทศิ
ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายจิต
ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฆราวาส ภายในพิธีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน จากนั้นกัลยาณมิตรพรสรร
กำ�ลังเอก เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระครูสังฆรักษ์สมชาย โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส

“...ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา รักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ ขออนุโมทนาและขอกราบ
ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาเป็นแรงใจสนับสนุนคณะสงฆ์
ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ให้ยืนหยัดปฏิบัติศาสนกิจได้ต่อไป...”

พระครูสมุห์กมล กมโล
วัดบ้านเก่า อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
“...อาตมาอายุ 62 แล้ว จะเอากระดูกมาฝังตรงนี้ที่นี่ ได้ปฏิญานกับชาวบ้าน 2 ครั้ง 2 ครา
เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว่าชีวิตนี้จะตายในพระพุทธศาสนาในชีวิตของความเป็นพระ...”

พระครูสิทธิคณารักษ์
เจ้าคณะอำ�เภอบาลิง-กัวลามูดา วัดรัชตคีรี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
“...เป็นสิ่งที่ท�ำ ให้เกิดปีติ และมีศรัทธาอันแรงกล้าสำ�หรับผู้ได้พบเห็น
เรียกว่าบรรยากาศการสร้างบุญเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่ง...”
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ครั้งที่ 19
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ประเทศมาเลเซียร่วมพิธีจำ�นวนกว่า 500 รูป โดยมี พระเดชพระคุณ
พระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง เป็นประธานสงฆ์นายภาณุ อุทัยรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส อีกทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกว่า 2,000 คน ภาคเช้าเป็น
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีไถ่ชีวิตโค ให้ชีวิตเป็นทาน ต่อด้วยการเสวนาธรรมโดยนายอภินันท์
จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ท.อุทัย รุ่งสังข์ ผอ.กองยุทธการและการข่าว กองทัพภาคที่ 4 ส่วน
หน้า หน่วยเฉพาะกิจ อโนทัย จากนั้นเป็นพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะ
สงฆ์ 266 วัด
สำ�หรับครั้งนี้ ได้มีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อเป็นกำ�ลังใจในการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียน ต่อด้วยพิธมี อบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ น 4 จังหวัด
ภาคใต้ นอกจากนี้พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงาน มอบ
เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กองกำ�ลังสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหารอีกด้วย

พระครูจารุธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดกอหรา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
“...ที่เขากำ�ลังใช้ค�ำ เรียกกันอยู่ในปัจจุบันว่า สู้โว้ย! เพื่อจะได้มีกำ�ลังใจในการต่อสู้
หรือปลุกให้คนที่ยังไม่สู้ให้ลุกมาสู้ เพื่อที่จะมารวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...”

นายอภินันท์ จันทรังษี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
“...ถ้าพุทธศาสนาดำ�รงคงมั่นอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ ได้พี่น้องประชาชนก็มีขวัญกำ�ลังใจ
มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จะช่วยให้เรามีพลังอันยิ่งใหญ่
ในการที่จะช่วยดูแลบ้านเมืองของเราตลอดไป...”
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ครั้งที่ 20
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมืองเมือง จังหวัดยะลา ภายในงาน
มีการเสวนาธรรมโดยตัวแทนพระภิกษุและข้าราชการผู้มีความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พระครู
สังฆรักษ์สำ�เนียง นารโท วัดหัวสะพาน จังหวัดยะลา พระมหาบุญมา อาทโส วัดเมืองยะลา และพ.อ.อรรฐพร
โบสุวรรณ เสนาธิการคณะทำ�งานชุดตรวจเยีย่ มโครงการอันเนือ่ งจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ สำ�หรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตา
จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคณ
ุ เจ้าคณะอำ�เภอเมืองยะลา วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายศิรพิ งษ์
ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส
นอกจากนี้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจแสดงความ
ห่วงใยต่อพุทธบุตรและพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นพล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็น ผู้แทน
กรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข
รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.
“...เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานพิธีบุญเพราะว่าการทำ�บุญ
เป็นการส่งเสริมในสภาพจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และก็ 4 อำ�เภอในจังหวัดสงขลาซึ่งต้องการกำ�ลังใจอย่างสูง...”

คุณวริษา แก้วเหมือน
ผู้สื่อข่าว สทท. 11 จ.ยะลา
“...รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมงานเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมบุญเลย
ทีเดียว ทำ�ให้ได้ช่วยเหลือได้พูดคุยกัน นอกจากการทำ�บุญแล้วก็ยังได้เพื่อนได้มิตร...”
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ครั้งที่ 21
“พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 21” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็น
ประธานสงฆ์ นายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส
พิธีเริ่มเวลา 08.00 น. สาธุชนร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็น
ทาน ต่อมาเวลา 09.00 น. เป็นรายการเสวนาธรรม เวลา 10.00 น. เป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน
เหตุการณ์ความไม่สงบ พิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ จากนัน้ ผูแ้ ทนคณะกรรมการ
จัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหารตำ�รวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย พอถึงเวลา 11.00 น. เป็นพิธี
ถวายภัตตาหาร เสร็จพิธีในเวลาประมาณ 12.00 น.
พระบุญมา อาทโร
วัดเมืองยะลา จ.ยะลา
“...ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์องค์
สามเณรตลอดถึงคณะพุทธบริษัท อาตมาภาพต้องขออนุโมทนากับคณะมูลนิธิธรรมกาย
ที่ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพระภิกษุสามเณรใน 266 วัด...”

นายบรรจง ร่มสงฆ์
ผอ.สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา
“รู้สึกปลื้ม เห็นแล้วอยากให้มีงานลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็
ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้จัดทุกๆท่าน ก็หวังว่าคงจะมีงานลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีก”

นายอรรถวุฒิ คงเทพ
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
“...ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่จัดให้มีงานนี้เกิดขึ้น และหวังว่าคงจะมีงานนี้
ต่อไปเรื่อยๆโดยชมรมพุทธศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาสนับสนุนและช่วยจัดงานด้วย...”
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ครั้งที่ 22
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
เป็นประธานสงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส พิธีช่วงเช้าเป็นการพิธี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม ต่อด้วยพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแด่ผู้สอบได้ล�ำ ดับที่ 1 - 3 ประจำ�จังหวัดปัตตานีในโครงการ
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพระดับโลกหรือ World - PEC ครั้งที่ 1 โดยพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี
พ.ต.อ.สมจิตต์ ศรีสมยนต์
ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจภูธรจังหวัดปัตตานี
“...เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนมาก
ตนในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นตำ�รวจด้วย
รู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน
หากเราใช้ศาสนามาช่วยแก้ปัญหาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน...”

นายศิริชัย ปิติเจริญ
ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี
“...กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการให้ก�ำ ลังใจแก่ชาวพุทธ โดยเฉพาะวัดในแต่ละพื้นที่นั้น
สามารถเป็นศูนย์รวมใจให้แก่ชาวพุทธเป็นอย่างดี ชาวพุทธไม่คิดแก้แค้น สิ่งนี้บ่งบอกถึง
ความเป็นชาวพุทธ เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อรักษาแผ่นดินไทยตลอดไป...”
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ครั้งที่ 23
สำ�หรับครัง้ 23 นี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีดำ�ริ
ให้นมิ นต์พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ จำ�นวน 20,000 วัด รวมถึง 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่ มา
เป็นเนือ้ นาบุญแก่สาธุชนในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 เนือ่ งใน “ วันคุม้ ครองโลก” ซึง่ จัดขึน้ ณ วัดพระธรรมกาย
จ.ปทุมธานี

พระพรหมสุธี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
“...ขอให้มีความอดทนและตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ของชาวพุทธและ
ก็ให้สิ่งต่างๆได้ลุล่วงให้กลับสู่ความร่มเย็นเป็นสุขในเร็ววัน...”

พระครูสมุห์กมล กมโล
เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่า จ.สงขลา
“...เราเหล่าชาวพุทธทั้งหลายอยู่ในเขตทุรกันดารก็จริงอยู่ แต่ก็มีส่วนอื่นมีประชาชน
โดยทั่วไปซึ่งนำ�โดยหลวงพ่อธัมมชโยเป็นห่วงเป็นใย ในที่สุดหลวงพ่อก็ได้อนุเคราะห์
ได้อุปถัมภ์มาอย่างดีแล้วปัจจัยในส่วนนี้ก็ได้นำ�ไปใช้จ่ายค่าน้ำ�ค่าไฟ
รวมถึงความเป็นอยู่ภายในวัดได้เป็นอย่างดี...”
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ครั้งที่ 24
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เจ้าคณะอำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา
เป็นประธานสงฆ์ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส โดยในช่วงเช้าเป็นพิธี
ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยการเสวนาธรรม โดยพระครูเขมวงศานุการ เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม
คุณเพ็ญประภา อินทรพล ผู้บริหารระดับเพชร บริษัทซูเลียน (ประเทศไทย) จากนั้นเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด
ในโอกาสนี้ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตร
และสาธุชนทีม่ าร่วมงาน โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กจิ ประธานผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลา เป็นผูแ้ ทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ทหาร และเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระครูอุดมธรรมาทร
เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จ.ปัตตานี
“...พระสงฆ์ทนี่ ไี่ ม่อยูโ่ ดดเดีย่ วแล้ว เพราะมีพทุ ธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโยเป็นแม่เรือใหญ่ ได้น�ำ พาญาติโยมฟันฝ่าอุปสรรคมาให้ก�ำ ลังใจกับพระสงฆ์ในภาคใต้ ใน
ฐานะที่เป็นพระชาวใต้และเกิดบนผืนแผ่นดินนี้ ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ย้ายไม่หนีไปไหน จะขอ
อยู่ตรงนี้รักษาพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทย...”

นายธีระ มินทราศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...ถือว่าเป็นพิธีทางศาสนาพุทธคือการบริจาคทาน
นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐ เพราะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน...”
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ครั้งที่ 25
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ทีห่ อประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์จาก 266 วัด มีพระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ธาราม อำ�เภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
ฆราวาส ต่อมาเป็นการเสวนาธรรมได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิพฒ
ั นาภรณ์ เจ้าคณะอำ�เภอ
เมือง เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จังหวัดสงขลา พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง วัดปิยาราม และ
พ.อ.ชาตรี วงภูธร รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมเสวนา
จากนั้นเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด
มีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผูแ้ ทนพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) และกัลยาณมิตรทัว่ ทัง้ โลก กล่าวแสดงความห่วงใยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทีม่ ตี อ่ พุทธบุตรใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาผูแ้ ทนคณะกรรมการจัดงานได้มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
พระปริยัติสารเมธี
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
“...ต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ส่งความช่วยเหลือมาถึงพระภิกษุสงฆ์ใน
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตลอดต่อเนื่อง คนในประเทศยังคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ไกลตัว อยากให้คนไทยทุกภาคทุกส่วนได้ช่วยเหลือกัน...”

นายวิมล จันทร์แก้ว
ผอ.สำ�นักงานการศึกษาเขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
“...กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดและเป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับพระสังฆาธิการ
พระสงฆ์องคเจ้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง
เพราะว่าพระสงฆ์ทุกรูปพระสังฆาธิการทุกรูปที่มาร่วมงานในวันนี้
ต่างมีความปลื้มปีติและก็รู้สึกว่าชาวไทยหรือชาวพุทธนั้นไม่ทอดทิ้งกัน...”
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ครั้งที่ 26
คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมจัดพิธีถวาย สังฆทานแด่
คณะสงฆ์ 266 วัด ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำ�เภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค 12 ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายประมุข
ลมูล ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส โดยมีคณะสงฆ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงาน อาทิ
พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระราชชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชภัทรธาดา เจ้า
คณะจังหวัดปราจีนบุรี พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระสิริวุฒเมธี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสิริชัยมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระราชรัตนาลงกรณ์ รองเจ้า
คณะจังหวัดอุดรธานี พระราชพุฒิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระปิฎกคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด
ลำ�พูน พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์จาก 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมงาน
พระธรรมรัตนากร
รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง
“...รู้สึกประทับใจซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารวมตัวกันทั้งผู้ถวายความอุปถัมภ์ก็ดีทั้ง
ฝ่ายผู้รับก็ดี ทั้งญาติทั้งโยมก็ได้มาเห็นได้รู้แล้วได้ทราบตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการ
จึงบอกว่ามีความประทับใจ...”

พระธรรมกิตติเมธี
กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
“...รู้สึกดีใจและอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง ที่พระสงฆ์ส่วนกลางก็ดีตลอดจนทายก
ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ตลอดถึงกัลยาณมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
และมูลนิธิธรรมกายได้รวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรมมาถวาย
กับพระสงฆ์ซึ่งอยู่จำ�พรรษา 3 เดือนในเทศกาลเข้าพรรษานี้...”
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ครั้งที่ 27
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพระธรรมกาย เนื่องในวันสมาธิโลก โดยจัดพิธีถวาย
ปัจจัยไทยธรรม 3,000 วัด แด่พระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุจาก
266 วัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชน พุทธบุตรทุกรูปเป็น
ดังหลักชัยแห่งสังฆมณฑล ยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทุกรูปคือเพชรเม็ด
งามในพระพุทธศาสนาที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง

พระกอบพงศ์ สุภโร
สำ�นักสงฆ์บ้านแหลมนก จ.ปัตตานี
“...หลวงพ่อธัมมชโยท่านมีความห่วงใยและช่วยทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนาด้วยความจริงใจ
ตลอดกับคณะที่ช่วยทำ�งานนี้มีระเบียบ เป็นที่น่าชื่นชมมากๆ...”

พระอำ�นาจ ิตาจาโร
วัดโคกมะเฟือง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
“...เมื่อเราเป็นพุทธแล้วเราก็ต้องช่วยศาสนาให้ถึงที่สุด เราจะทิ้งไม่ได้ ระลึกเสมอว่า
คำ�สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำ�ให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ...”
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ครั้งที่ 28
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระราชพิพฒ
ั นาภรณ์ เจ้าคณะอำ�เภอเมือง เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จังหวัด
สงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายประยงค์ รัตนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส ภาคเช้า
เป็นพิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่คณะพระภิกษุสงฆ์จ�ำ นวน 109 รูป จากนัน้ เป็นการเสวนาธรรมมีวทิ ยากร
ประกอบด้วย พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าคณะอำ�เภอธารโต เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง นางสุดสาย บุญช่วย ผู้อ�ำ นวย
การโรงเรียนวัดตันติการาม
ต่อมาเป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ และพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จังหวัด
สงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวให้กำ�ลังใจต่อพุทธบุตรที่รักษาพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
พระครูนิเทศสุตกิจ
เจ้าคณะอำ�เภอธารโต เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จ.ยะลา
“...ด้วยการกระทำ�อย่างที่ทางวัดพระธรรมกายได้ถือปฏิบัติมาเป็นปีที่ 3 แล้ว คิดว่าโอกาส
ที่พวกเราทั้งหลายจะเห็นความสงบความร่มเย็นของพระศาสนาก็จะมีเร็ววันยิ่งขึ้น...”

นายประยงค์ รัตนพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
“...ผมคิดว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำ�ในครั้งนี้ คงจะส่งผลให้พี่น้องทุกคนประสบ
แต่ความสุขความเจริญ และที่ส�ำ คัญได้เป็นกำ�ลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่ไปจำ�พรรษาหรือ
ไปปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อสืบพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป...”
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ครั้งที่ 29
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตา
จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคณ
ุ เจ้าคณะอำ�เภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธาน
สงฆ์ นายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นรายการเสวนาธรรม มีวิทยากร 2 ท่าน ประกอบด้วย พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะ
อำ�เภอรือเสาะ-ศรีสาคร และนางธิดา วรรณลักษณ์ กรรมการสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส ต่อด้วยพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจ และ
นำ�สาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
พระสุเทพ าณเทโว
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาระวัน จ.ปัตตานี
“...เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อธัมมชโยได้เล็งเห็นความสำ�คัญ ท่านเป็นห่วงเป็นใยมากๆ
ท่านตั้งปณิธานไว้ว่าเหตุการณ์สงบเมื่อไหร่ก็จะยุติ ถ้าหากว่ายังมีต่อก็จะทำ�ไปเรื่อยๆ
ทำ�ให้พระภิกษุสงฆ์ภาคใต้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน...”

ผอ.ธิดา วรรณลักษณ์
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส
“...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นงานที่รวมใจของทุกๆคน คิดว่างานนี้จะต้องมีต่อๆไป
เพื่อที่จะธำ�รงค์รักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งความรู้สึกเป็นน้�ำ หนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นจุดศูนย์กลางใจของพวกเรา...”
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ครั้งที่ 30
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รบั ความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำ�เภอเมืองสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จังหวัด
สงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายประยงค์ รัตนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส
นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เจ้า
คณะอำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เดินทางมาร่วมในพิธี โดยกล่าวถึงพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะ
จังหวัดสระบุรี ว่าท่านมีความห่วงใยต่อคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก และ
เห็นความสำ�คัญของคณะสงฆ์ ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม การเป็นสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องไม่แบ่งแยกกัน อีกทั้ง
คุณสัมพันธ์ เสริมชีพ ประธานชมรมนักกฎหมายเพือ่ สังคม ก็ได้เดินทางมาถวายความรูด้ า้ นกฎหมายให้กบั พระ
ภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ด้วย
พระเจะ กนฺตธมฺโม
สำ�นักสงฆ์บ้านราษฎร์ผดุง จ.นราธิวาส
“...อาตมาขอฝากวิงวอนประชาชนชาวไทยพุทธว่าอย่าทิ้ง 3 จังหวัด
ไปไหน ยังไงๆ เป็นตายก็อยู่ที่นี่ต่อสู้ยืนหยัด เราเกิดในแผ่นดินไทยเราถ้า
เราไม่ช่วยกันรักษาศาสนาพุทธเราแล้วใครจะมารักษาศาสนาพุทธให้เรา...”

นายเคร่ง สุวรรณวงค์
“...ผมในนามคน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้งในเจตนารมณ์ของพระคุณเจ้า
ที่ได้ให้โอกาสที่ได้เสียสละที่ได้เผยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงชาวใต้ทุกคน...”
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ครั้งที่ 31
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 266 วัด
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานสงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการถวายความรู้แด่ คณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดภายแดนภาคใต้ในหัวข้อ
การปลูกฝังศีลธรรม โดยผ่านการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World – PEC โดยพระครู
ธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ต่อมาเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์
และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมี พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้บัญชาการกอง
กำ�ลังสันติสุข จ.ปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ นายอำ�เภอปะนาเระ จ.ปัตตานี ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
พระครูสิริพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะอำ�เภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
“...ขออนุโมทนากับผู้ที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาได้มาเห็นกับตารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความปรารถนาดี
และอยากให้ทำ�อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะได้เป็นที่ร่มเย็นของประเทศชาติต่อไป...”

พระครูปิยกิจจานุกูล
วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี
“...ถ้าขาดพระญาติโยมชาวพุทธก็คงจะอยู่ลำ�บาก ฉะนั้นญาติโยมเมื่อเห็นพระยังอยู่
ญาติโยมก็ยังอยู่แม้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีก�ำ ลังใจ
เราจะเป็นกำ�ลังใจให้กันละกัน...”

นายสามารถ วราดิศัย
นายอำ�เภอเมือง จ.ปัตตานี
“...การจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความหวังดี ความปรารถนาดีที่เรามีต่อกัน
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำ ให้เกิดความรักความสามัคคีในทุกเชื้อชาติศาสนา
เพราะว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญในชีวิตไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด...”
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ครั้งที่ 32
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมี
พระเดชพระคุณพระราชวรธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ ดร.สนธิ
เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส
ในภาคเช้าเป็นพิธที �ำ บุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำ�นวน
122 กองทุน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของครู ในฐานะผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอนาคตของประเทศชาติ อุปมาเหมือนโลกใบนี้ ไม่อาจ
ขาดแสงสว่างแห่งดวงตะวันได้ฉันใด ชีวิตคนเรา ก็ไม่อาจขาดครู ผู้ให้แสงสว่างแห่งดวงปัญญาได้ฉันนั้น ซึ่งมี
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบ จากนั้นเป็นการมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคแก่ทหารตำ�รวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่
ผู้วายชนม์ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด
นายวินัย เสนเนียม
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
“...เป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน ถ้าไม่มีตัวแทนไม่มีผู้น�ำ ก็จะ
กระจัดกระจายอยู่อยากให้เห็นกิจกรรมอย่างนี้จัดโดยต่อเนื่องและจัดในที่อื่นๆด้วย...”

นางธิดา วรรณลักษณ์
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านปอเนาะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
“...การต่อสู้ของพวกเรานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับทราบและพระเดชพระคุณก็บอกบุญ
ต่อไปยังคนอื่นๆ ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ให้รู้ว่าครูจังหวัด 4 ภาคใต้นี้ทำ�งานด้วยความ
เหนื่อยยากแค่ไหน เวลาออกจากบ้านไปตอนเย็นเราจะได้กลับมาบ้านหรือเปล่า
เราไม่แน่ใจ ในชีวิตของพวกเรา เราต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไป
แต่ครูต้องเข้าไปเพื่อทำ�หน้าที่ตรงนั้น...”
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ครั้งที่ 33
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ภาค
เช้าพิธีเริ่มด้วยท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระครู
ประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�ำเภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัดเขากง เป็นประธานสงฆ์ นายการัณย์ ศุภกิจ
วิเลขการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้
ที่ 2 จ�ำนวน 700 กองทุน โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้มอบ พร้อมกล่าวแสดงความห่วงใยที่หลวงพ่อธัมมชโยมีต่อ
พุทธบุตรและคณะครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากนั้นเป็นพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัดโดย
พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม
จังหวัดปัตตานี ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ต่อด้วยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ทหารต�ำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยและมอบจานดาวธรรมช่อง DMC แก่โรงเรียนวิถีพุทธที่ตั้งอยู่ในเขต 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย
นายวีรพัฒน์ แจ้งศิริ
รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
“...สิ่งที่พวกท่านแนะนำ�ให้พวกเราได้ปฏิบัติประพฤติยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
เราจะได้น�ำ สิ่งเหล่านี้ไปเป็นกำ�ลังใจที่สร้างคุณงามความดีอยู่ในพื้นที่ตลอดไป...”

ครูพงศ์สันต์ ศินทิพย์
โรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี
“...กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้มอบกองทุนแรงใจให้กับ
ครูภาคใต้ ถือว่าเป็นกำ�ลังใจอันสูงส่งจากหลวงพ่อ ที่เพื่อนครูใต้ของเราน้อมรับจิตใจ
ที่เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งจากท่าน...”
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ครั้งที่ 34
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะศรีสาคร เป็นประธานสงฆ์ พล.ต.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำ�รวจทหาร เป็น
ประธานฆราวาส ต่อด้วยการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลโครงการ
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World PEC ครั้งที่ 2 ของจังหวัดยะลา การนี้นาย
ธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับโล่เกียรติยศ ซึ่งพระเดชพระคุณพระศรีสุธรรมเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีมอบ

พระมงคล มงฺคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาดาประชาราม จ.ยะลา
“...ระลึกถึงว่าพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีพยายามช่วยเหลือ
อาตมายิ่งรู้สึกว่าจะต้องอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหน อาตมาจะอยู่ที่นี่อยู่กับญาติโยมตลอดไป...”

ผอ.สุดสาย บุญช่วย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
“...เราจะไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา แต่เราจะให้ก�ำ ลังใจซึ่งกันและกัน แรงใจที่เราได้
จากหลวงพ่อ เราจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไร นอกเสียจากว่าเราจะต้องยืนหยัด
อยู่บนผืนแผ่นดิน และก็ช่วยกันรักษาซึ่งดำ�รงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด...”
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ครั้งที่ 35
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องใน “วันคุ้มครอง
โลก” โดยในวันนั้นมีงานบุญใหญ่ถึง 4 บุญ ได้แก่ พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20,000 กว่าวัดทั่ว
ประเทศ รวมทัง้ พระสังฆาธิการจาก 266 วัดและมอบกองทุนช่วยเหลือครู ครัง้ ที่ 4 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ พิธีถวายพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา จำ�นวน 222 องค์ พิธีหล่อพระประธาน
ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำ�ตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหา
ธรรมกายเจดีย์
การนี้มีพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ มาร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก อาทิ สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ�ฯ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธ
วงศารามวรวิหาร, พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา, พระพรหมเมธี กรรมการมหา
เถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส, พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระวิสุทธิ
วงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ�, พระพุทธวรญาณ วัดเบญจมบพิตรฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ศรีลังกา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น
พระราชพิพัฒนาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว จ.สงขลา
“...บุญนี้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ ก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันให้ความสุข
ในอนาคต ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอย่าเบื่อในการกระทำ�บุญ...”

พระครูวรปัญญาประยุต
เจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะ- ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส
“...การที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีได้
ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้ ทางคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้ง
ในเมตตานุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยเป็นอย่างสูง...”
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ครั้งที่ 36
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนคร จังหวัดสงขลา โดย
ภาคเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราช
พิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส
ต่อมาเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ 266 วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ครั้งที่ 5 พิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ ในพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำ�หรับบรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยความปีติและซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระ
เดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ทีไ่ ด้สง่ ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ งไปยังพุทธบุตร และ
ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระเทพวีราภรณ์
รักษาการเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
“...ถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อธัมมชโยงานนี้คงจะไม่เกิดขึ้น โดยน้ำ�ใจพระเดชพระคุณที่มีความ
ตั้งใจ เอื้อเฟื้อเพื่อที่จะอำ�นวยความสุขให้เกิดขึ้นให้กับพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้นว่าเป็นน้�ำ ใจที่ประเสริฐ...”

ครูพึงพิศ ไมตรีจิตต์
ครูโรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา
“...ขอบคุณที่หลวงพ่อได้ช่วยเหลือ ทำ�ให้มีกำ�ลังใจที่จะยืนหยัดเพื่อต่อสู้อยู่ในพื้นที่
เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนไทยและจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาสือต่อไป...”

78

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

79

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 37
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมซีเอส อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้าเป็น
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราช
วราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
สงฆ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส
ต่อมาเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 6 นี้ มีจำ�นวน 800 กองทุน พิธีถวายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 37 นอกจากนี้ ภายในงานผู้แทนคณะกรรมการจัด
งานยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงมอบ
จานดาวธรรม ช่อง DMC แก่กองทัพภาคที่ 4 จำ�นวน 30 จาน โดยมี พล.ท.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข รองแม่ทัพ
ภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ
พระครูชยาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำ�บลวังใหญ่ เจ้าอาวาสวัดโคกนา จ.สงขลา
“...อนุโมทนาในกุศลจิตของญาติโยมพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศ ที่ได้ส่งกำ�ลังใจ ได้แสดงถึง
เป็นผู้มีกุศลศรัทธา ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้กระทำ�มาโดยตลอดนับตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งขณะนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว น้�ำ ใจของพระเดชพระคุณท่านยังไม่เหือดหายยัง
มองเห็นคุณค่ายังมองเห็นความสำ�คัญและได้มีเมตตาจิตต่อคณะสงฆ์มาโดยตลอด...”

นายประยูรเดช คณานุรักษ์
ประธานหอการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
“...โครงการนี้เห็นว่าทางหลวงพ่อวัดพระธรรมกายได้คิดตรงใจกับทั้งพุทธทั้งมุสลิม
และก็ทุกคนถือว่าหากปฏิบัติดีแล้วก็จะเกิดความสงบโดยเร็วในพื้นที่...”
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ครั้งที่ 38
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานฆราวาส
ครั้งนี้นอกจากจัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พระเดช
พระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ยังคงให้ความช่วยเหลือครูในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วย
ครูใต้ เป็นครั้งที่ 7 จำ�นวนถึง 2,000 กองทุน เพื่อให้ก�ำ ลังใจและช่วยเหลือครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก
ด้วย
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“...มีความปลื้มปีติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีพระสงฆ์
จำ�นวนมากมารับบาตร เราอยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เห็นภาพในการทำ�ความดี
โดยเฉพาะเรื่องการทำ�บุญตักบาตร คิดว่าภาพเหล่านี้จะช่วยสร้างความตระหนักและ
ความสนใจให้นักศึกษาได้หันมาทำ�บุญตักบาตรมากยิ่งขึ้น...”

ผอ.เพ็ญ เพ็ชรอินทอง
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านนาทวี จ.สงขลา
“...ถึงแม้ว่าบางโรงเรียนจะลำ�บากเหนื่อยยากต้องเสี่ยงภัย
ถือว่าเราทุกคนมีความอดทนที่จะทำ�หน้าที่ต่อไปอย่างถึงที่สุด...”
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ครั้งที่ 39
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันสมาธิ
โลก ซึ่งกิจกรรมงานบุญถึง 6 บุญด้วยกัน คือ
1. พิธีปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก
2. พิธีบูชาข้าวพระ
3. พิธีมุทิตาพระภิกษุ - สามเณรผู้สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค
4. พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำ�นักเรียนบาลีดีเด่น
5. พิธีถวายไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนครู 4 จังหวัดภาคใต้
6. พิธีถวายไทยธรรมเป็นมหาสังฆทาน 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
เห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ให้ความสำ�คัญกับคณะสงฆ์และครูใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง แม้มีการจัดงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย แต่ท่านยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งพุทธบุตรผู้
กล้าทีเ่ สียสละอุทศิ ชีวติ รักษาพระพุทธศาสนาในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ท่านจึงยังคงให้ก�ำ ลังและให้ความช่วยเหลืออย่าง
เป็นประจำ�ทุกเดือนไม่เคยขาดเลย
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์
วัดโพธาราม จ.ปัตตานี
“...ในโอกาสนี้อาตมาขอเจริญพรขอบคุณขอบใจคณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วทั้ง
ประเทศที่เป็นห่วงเป็นใยใน 4 จังหวัดภาคใต้ อีกทั้งชาวต่างประเทศที่คอยช่วยเหลือคอย
สนับสนุนในเรื่องราวของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ด้วย...”

พระมงคล มงฺคโล
วัดจันทร์ธาดาประชาราม จ.ยะลา
“...ในฐานะที่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ขออนุโมทนาบุญในส่วนนี้และก็จะไม่ทิ้งถิ่นฐานนี้ไป
จะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ
หลวงพ่อธัมมชโยและก็ขอให้หลวงพ่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของชาวพุทธและพุทธบุตรทั่วประเทศ...”
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ครั้งที่ 40
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยภาคเช้ามีการจัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระ
ภิกษุสงฆ์ 1,009 รูป บริเวณด้านหน้าสวนหลวงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ซึง่ เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยงานในพืน้ ทีภ่ าครัฐและเอกชน โดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส จากนัน้ เป็นพิธถี วายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 9 จำ�นวน
1,600 กองทุน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม โรงเรียนนราสิกขาลัย
นอกจากนี้ ภายในงานพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มอบโล่รางวัล
โรงเรียนแกนนำ�ฟื้นฟูศีลธรรมโลกแก่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดตันติการาม จังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายสมเกียรติ์ เสาวคนธ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และนางสุดสาย บุญช่วย ผู้อ�ำ นวยการ
โรงเรียนวัดตันติการาม เป็นผู้รับมอบ
นายมนตรี รัตนนุกิจ
โรงเรียนบ้านละหาน จ.นราธิวาส
“...ความห่วงใยของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มอบกำ�ลังใจแก่คณะครูไทยพุทธ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกำ�ลังใจที่ทำ�ให้เรายืนหยัดต่อสู้ต่อไป...”

นายชุมพล บุญช่วย
รองผู้อำ�นวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
“...พวกเราจะขอใช้จรรยาบันครูหรือวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์
และจะสู้ต่อไปในการที่จะสอนให้เยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่งตลอดไป...”

86

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

87

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 41
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าพิธีเริ่ม
ด้วยการทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก 266 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิ
คุณ เจ้าคณะอำ�เภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ นายกฤษฎา บุญราช รองผู้
ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 10 จำ�นวน
1,600 กองทุน ซึ่งครั้งนี้ผู้แทนคณะคุณครูได้กล่าวขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เห็นถึง
ความสำ�คัญของคุณครูในพื้นที่เสี่ยงภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
จากนัน้ เป็นการทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ และพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยพระครู
ปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัย และยืนยันว่าวัดพระธรรมกาย และมูลนิธธิ รรมกายยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบ

พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดยะลา
“...การที่เราได้ร่วมทำ�บุญกันมากๆเช่นนี้ นอกจากเป็นการช่วยจรรโลงพุทธศาสนาของเราให้
มีความเข้มแข็งยั่งยืนแล้ว ยังถือว่าเป็นการส่งแรงใจแล้วช่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย...”

นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา
“...วันนี้เป็นที่ประทับใจ เพราะผมเองเป็นคนจังหวัดยะลาโดยกำ�เนิด
วันนี้ได้เห็นภาพความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนา ประทับใจมาก...”
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ครั้งที่ 42
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ภาคเช้าพิธีเริ่มด้วยการทำ�บุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้ง
ที่ 11 จำ�นวน 1,000 กว่ากองทุน จากนั้นเป็นพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวีรา
ภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายสมโชค สุวรรณมาศ
นายอำ�เภอหาดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อมาพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครูทหี่ ยัดสูอ้ ยูใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่หวัน่ ไหวต่ออุปสรร
คใดๆ ซึ่งนับว่าหาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน

พระอธิการสมัคร คุณวีโร
เจ้าอาวาสวัดปริก จังหวัดสงขลา
“...ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อไป
เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้...”

พ.ต.ท.พฤฒิชัย แสงทอง
“...เราจะไม่ทอดทิ้งท่านและพวกเราพร้อมที่จะดูแล พร้อมที่จะทำ�บุญ
พร้อมที่จะเป็นกำ�ลังใจให้พุทธบุตรทั้งหลาย...”
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ครั้งที่ 43
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส พระครูปลัดภูเบศ
ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรทุกรูป ที่ได้ท�ำ หน้าที่อันยิ่งใหญ่ ได้สง่า
งาม ในท่ามกลางความไม่ปลอดภัยในชีวติ และอยูร่ กั ษาพระพุทธศาสนา พร้อมกันนีพ้ ระครูปลัดภูเบศ ได้เป็น
ผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 12 จำ�นวน 1,500 กองทุนอีกด้วย

พระครูประโชตธรรมานุยุต
เจ้าอาวาสวัดดิตถมงคล จ.ยะลา
“...ขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านมีเมตตา ทำ�ให้พุทธบุตรในพื้นที่แห่งนี้
มีกำ�ลังใจในการดำ�รงอยู่ในเพศสมณะ ไม่หลบหลีกหนีไปที่อื่น...”

ผอ.พรนิดา ทองชุม
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ จ.ปัตตานี
“...ตื้นตันใจ แม้ว่าการทำ�งานของครูในพื้นที่จะเหนื่อยยากลำ�บากอย่างไร
แต่เราก็ไม่ท้อ จะสู้เพื่อรักษาแผ่นดินไทย...”
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ครั้งที่ 44
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอิิมพีเรียล อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้
รับความเมตตาจากพระครูประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัดเขากง เป็นประธาน
สงฆ์ นายธนน เวชกรกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส
ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระ 266 วัด ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนครูใต้ ครั้งที่ 13 ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานในการ
มอบทุน จากนั้นเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูวรดิตถ์ฉันทานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง จ.นราธิวาส
“...ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็รู้สึกว้าเหว่ ในช่วงที่ยังไม่มีใครเข้ามาดูแล ซึ่งช่วงนี้
วัดพระธรรมกายได้เข้ามาดูแลพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับกำ�ลังใจทำ�ให้มีกำ�ลังใจขึ้น...”

ครูสมพล แดงปง
โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส
“...ทุกคนต้องเกิดแก่ เจ็บ ตาย แต่จะทำ�อย่างไรให้อยู่ตรงนี้ได้ดีที่สุด
และทำ�ประโยชน์สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ให้ทุกคนเข้าใจว่าส่วนนี้คือ
สิ่งสำ�คัญในชีวิต ก็คงจะอยู่ทำ�หน้าที่ไม่คิดหนีไปไหน...”
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ครั้งที่ 45
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำ�เภอเมือง จังหวัด
สงขลา ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 109 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระ
เดชพระคุณพระราชวรธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ นายอุทิศ
ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานฆราวาส จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้ง
ที่ 14 จำ�นวน 800 กองทุน และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพ
วีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี
นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรและเข็ม V-Star ให้แก่โรงเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ จำ�นวน 7 แห่ง โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย เป็นผู้มอบ
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พระเทพวีราภรณ์
เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
“...หลวงพ่อธัมมชโย เปรียบเสมือนแม่น้ำ�สายใหญ่ ที่ไหลไปทุกทิศทาง ให้ความร่มเย็นแก่
ชาวพุทธทั่วโลก เพราะฉะนั้นพระสงฆ์คณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ตั้งใจยืนหยัด
อยู่เพื่อรักษาพระศาสนา เพื่อรักษาวัด เพื่อเป็นการให้ก�ำ ลังใจแก่ญาติโยมต่อไป...”

ครูละออ ชุ่มชื่น
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน จ.สงขลา
“...สูญเสียกำ�ลังใจเหมือนกัน เพราะมีเพื่อนครูหลายท่านที่อุทิศชีวิตไปกับเหตุการณ์ความ
รุนแรง แต่ก็ต้องเสียสละเพื่อลูกศิษย์ เพื่ออาชีพความเป็นครู โดยที่ไม่ย้ายหนีไปไหน
และไม่ท้อถอย แต่ก็รู้สึกเสียใจอยากให้เหตุการณ์สงบเร็วๆ อย่างไรก็ตาม
ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ทำ�ให้ครูมีกำ�ลังใจมากขึ้น...”

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

97

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 46
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับความเมตตา
จากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ
สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส
เริม่ ด้วยพิธตี กั บาตรพระ 266 วัด ต่อด้วยพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 15 จำ�นวน 1,160
กองทุน จากนั้น เป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ขาดไม่ได้ คือ การถ่ายทอดความห่วงใยและกำ�ลังใจจากพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พระกอบพงศ์ ศุภโร
สำ�นักสงฆ์บ้านแหลมนก จ.ปัตตานี
“...ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์ของหลวงพ่อธัมมชโย ก็ได้ท่านนี่แหล่ะที่ช่วยทำ�นุบำ�รุง
สำ�นักสงฆ์ของเรา ซึ่งท่านช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกเดือน...”

ครูศิรินุช อังสุพานิชย์
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จ.นราธิวาส
“...สิ่งนี้เป็นแรงใจ เป็นกำ�ลังใจอย่างหนึ่งที่ส่งให้พวกเรามีกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ครู
ใน 4 จังหวัดภาคใต้นี้ และคิดว่าคงจะยืนหยัดอยู่ที่นี่ตลอดไป...”
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ครั้งที่ 47
จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งถือว่าเป็นบุญพิเศษ
เพราะพุทธบริษัทสี่ต่างมาสร้างความเย็นใจให้กับชีวิต ในวันคุ้มครองโลก นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ผู้มีบุญ
ได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมี เพราะตลอดชีวิตของเราคงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทาง
ไปทั่วประเทศ เพื่อทำ�บุญกับวัดต่างๆ ได้มากถึง 30,000 กว่าวัดอย่างแน่นอน ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุด
มิได้ของพระมหาเถระและพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผูต้ ดิ ตามจากวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ มากกว่า 30,000 วัด
พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับ
ผูม้ บี ญ
ุ จากทัว่ โลก ได้รว่ มกันถวายมหาสังฆทานครัง้ ยิง่ ใหญ่ ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ใน
วันนี้
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พระราชพิพัฒนาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดทรายขาว
“...อาตมาเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกภูมิใจที่เราชาวพุทธทั้งพระสงฆ์ทั้งข้าราชการ
ผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วสารทิศได้มาร่วมกันบริจาคทานในวันนี้...”

พระครูวรปัญญาประยุต
เจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะ - ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส
“...ได้เห็นความยากความลำ�บากของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจ
อยู่ในถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงมรณภาพไปก็หลายรูป
ดังนั้นการที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
ได้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้ ทางคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกซาบซึ้ง
ในเมตตานุเคราะห์ของมูลนิธิธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยอย่างมาก...”
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ครั้งที่ 48
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริม่ ด้วยช่วงเช้าเป็นพิธที �ำ บุญตักบาตร
แด่คณะสงฆ์กว่า 200 รูป มีพระครูภัทรกิจโสภิต เจ้าอาวาสวัดคามวาสิการาม จังหวัดปัตตานี เป็น
ประธานสงฆ์ นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส จากนั้น เป็นการ
เสวนาธรรมมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสทุ ธิกวี รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) วัดราชาธิวาสวิหาร
กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้อ�ำ นวย
การกองงานมวลชนและกิจการพิเศษ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ดร.อำ�นาจ บัวศิริ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม และนางธิดา วรรณลักษณ์ ผู้แทนข้าราชการครู ร่วมเสวนา ต่อด้วยพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 17 จำ�นวน 1,000 กองทุน จากนั้นเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด
พระครูมงคลญาณสถิต
เจ้าอาวาสวัดกุสาวดี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
“...มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากี่ปีแล้ว แต่วัดพระธรรมกายยังช่วยเหลือมาตลอด ช่วยทั้งกำ�ลังใจ และให้ความช่วยเหลือใน
พื้นที่ ท่านช่วยให้พุทธบุตรในพื้นที่อยู่เย็นเป็นสุข...”

ครูทิพาพร อภิจิตต์ด�ำ รง
ครูโรงเรียนบ้านถ้ำ�ตลอด จ.สงขลา
“...เมื่อเกิดเหตุการณ์ในท้องที่แต่ละครั้ง ต้องปิดโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาสอน ต้องระมัดระวังทั้งตัวเองจะต้อง
ดูแลปกป้องลูกศิษย์ สุขภาพจิตก็แย่ลงทุกวัน แล้ววันนี้ก�ำ ลังใจที่ได้มาอย่างใหญ่หลวงอีกแรงใจหนึ่งก็คือจาก
ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านเผื่อแผ่มาถึง ทำ�ให้มีกำ�ลังใจเข้มแข็งขึ้น...”
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ครั้งที่ 49
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมซี.เอส อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้รับความ
เมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นาย
ธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส เริ่มด้วย พิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อ
ด้วยพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 18 จำ�นวน 1,433 กองทุน โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ 
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ในการมอบทุน จากนั้นเป็นการทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระครูพิทักษ์คงคานิมิต
เจ้าคณะตำ�บลธารโต เจ้าอาวาสวัดคงคานิมิต จ.ยะลา
“...การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่จะมาเยียวยาได้คือกำ�ลังใจจากชาวพุทธจากทั่วประเทศ
ซึ่งต้องขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ประสานงานนำ�กำ�ลังใจมาให้ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งเดียว ที่พอจะ
เยียวยาให้กำ�ลังใจพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำ�เภอในจังหวัดสงขลา
ได้มีกำ�ลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจตลอดไป...”

ผอ.โชคดี คลังจันทร์
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนวัดลำ�พะยา จ.ยะลา
“...อยากให้โครงการนี้ได้คงอยู่ต่อไป ถึงแม้ปัจจัยจะไม่มากแต่ในส่วนเรื่อง
ของกำ�ลังใจมันมีมากกว่า ซึ่งพวกเราต้องการกำ�ลังใจจริงๆ...”
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ครั้งที่ 50
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคก
สมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานฆราวาส
การนี้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำ�ความห่วงใยของพระเทพ
ญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ทีม่ ตี อ่ พุทธบุตรและคุณครู ด้วยการกล่าวเปิดใจว่าหลวงพ่อท่านมีความห่วงใย
อย่างมาก จึงได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการจัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ครั้งที่ 50 และยัง
มอบกองทุนช่วยเหลือคุณครู จากครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 19 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ที่ท่านทำ�กิจกรรมนี้เพราะคณะ
สงฆ์และคุณครูในพื้นที่ 4 จังหวัด อยู่ในใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดมา

พระวรพงศ์ วรวํโส
วัดพงสาราม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
“...ทำ�ให้ได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว ยังมีคนที่คอยเป็นกำ�ลังใจให้ ถ้ายังมีคนที่ไม่ทอดทิ้งกัน
เช่นนี้ ดูแลรักษากัน เป็นกำ�ลังใจอย่างนี้ พระภิกษุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีความ
รู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้น...”

นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา
“...นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่มูลนิธิธรรมกายดำ�เนินการเป็นแม่แบบ
ทำ�ให้พระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลก
เป็นโครงการที่งดงามนำ�ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน...”
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ครั้งที่ 51
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องในวันสมาธิโลก
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้อาราธนานิมนต์พระ
เถรานุเถระและพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศจำ�นวน 3,000 กว่าวัด ร่วมถึงพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อรับถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 20 ด้วยตัวท่านเอง
นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคปีที่
22 พิธีถวายทุนการศึกษาให้กับสำ�นักเรียนบาลีดีเด่นประจำ�ปี 2552 และพิธีมอบโล่สมณเกียรติคุณ ในการ
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) สำ�หรับบรรพชิต ครั้งที่ 1 อีกด้วย

นายมนัส มุสิกะศิริ
รองผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
“...ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นคนดี อยากให้ท�ำ กิจกรรมนี้บ่อยๆ
เพื่อให้คนในสังคมมีโอกาสทำ�บุญจนเป็นนิสัย อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย...”

นายประสิทธิ์ศักดิ์ ลิ่มกาญจนา
รองประธานหอการค้า จ.ยะลา
“...กระผมจะอยู่เคียงข้างหลวงพ่อยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะไม่ทิ้ง จะไม่ถอยและจะเป็นพุทธบุตรที่อยู่ในพื้นที่ช่วยหลวงพ่อทำ�งานต่อไป...”
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ครั้งที่ 52
จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทศิ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีท�ำ บุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะ
อำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส
ต่อด้วยพิธมี อบรางวัลสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพือ่ สันติภาพโลก สำ�หรับบรรพชิตครัง้ ที่ 1 ในสนามสอบ
วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา และสนามสอบวัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี จำ�นวน 5 รางวัล โดยได้รับความเมตตาจาก
พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดพุทธภูมิ พระเดชพระคุณพระสุทธิสมณวัตร
เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร และพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น
ผู้มอบรางวัล จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 21 จำ�นวน 1,112 กองทุน พิธีทำ�บุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำ�บลสะบ้าย้อย เจ้าอาวาสวัดคูหา จ.สงขลา
“...การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งทั่วประเทศ 100,000 วัด
และนำ�อาหารแห้งมาถวายวัดต่างๆในภาคใต้ 266 วัด บริจาคให้ทหารตำ�รวจ
และประชาชน รู้สึกยินดีและขอนุโมทนา...”

อ.พรรณเชษฐ์ สกาวรติกุล
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี
“...ตื้นตันใจที่อย่างน้อยพวกเราที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีคนให้การดูแลเราอยู่
ตรงนี้เป็นกำ�ลังใจอย่างมาก เหมือนว่าเราไม่ได้ต่อสู้โดยลำ�พัง...”

110

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

111

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 53
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำ�เภอเมือง จังหวัด
ยะลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสะตา วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น
ประธานฆราวาส
วันนี้นอกจากมีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 22
แล้ว ภายในงานยังได้มอบกองทุนให้กับชุมชนที่ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา จำ�นวน 10 ชุมชน โดยมูลนิธิ
ธรรมกาย และชมรมสือ่ สีขาวจังหวัดยะลา ชุมชนทีไ่ ด้รบั ทุน อาทิ ชุมชนคนรักถิน่ ชุมชนหลังกองร้อย ชุมชนหลัง
วัดเมือง ชุมชนคูหามุข ชุมชนมะลิสัมพันธ์ ชุมชนซอยมณโฑ ชุมชนครุฑตาสา ราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
สะเตงนอก ราษฎรอาสาสมัครรักษาหมูบ่ า้ นสวนส้ม และชุมชนอยูด่ มี สี ขุ เพือ่ เป็นกำ�ลังใจในการปฏิบตั หิ น้าดูแล
ชุมชนของตนเองต่อไป

ผอ.สรวิศ แก้วเกาะสบ้า
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสถิตชลธาร จ.ปัตตานี
“...ไม่เคยคิดออกจาก 3 จังหวัดเลย เพราะว่าหากเราทุกคนหนี จะหาใครที่จะมาดูแล
พวกเด็กๆ ซึ่งเป็นภารกิจของเรา ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต้องดีขึ้นแล้วก็ต้องยุติ...”

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ศรีคล้าย
รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดปัตตานี
“...เราคือผู้นับถือศาสนาพุทธ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในหัวใจที่จะชะล้างสิ่งไม่ดี
ทั้งหลายออกไปจากหัวใจ เราจะทำ�ให้ประเทศชาติและโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น...”
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ครั้งที่ 54
พิธีถวายมหาสังฆทาน 266 วัด เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องกว่า 5 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 54 จัดขึ้น ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวัน
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาค
สายเป็นพิธีทำ�บุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี สำ�หรับพิธี
มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นกำ�ลังใจแก่คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระศรีปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค 18
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จ.ปัตตานี
“...น้อยคนนักที่จะทำ�เช่นนี้ได้ หลวงพ่อธัมมชโยมีพระคุณอย่างสูงกับภิกษุสามเณร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และญาติโยม ตลอดถึงคุณครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
“...พวกเราชาวพุทธทั้งหลายภาคภูมิใจว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลก
และคงจะค่อยๆเผยแพร่ออกไปมากขึ้น เราไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่น
เพียงแต่ว่าเราต้องไปหาจุดคือสันติสุขด้วยกัน...”
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ครั้งที่ 55
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยพระครูนวการโสภณ เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์
นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส พิธีเริ่มด้วยการทำ�บุญตักบาตร
พระในตอนเช้า ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม ต่อด้วยการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 24 พิธที �ำ บุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระจำ�รูญ านวโร
วัดสำ�เภาเชย จ.ปัตตานี
“...การกระทำ�ของท่านคือการทำ�ที่เห็นแก่ชาติ ศาสนา ฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้ก�ำ ลังใจท่าน
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต เพื่อให้ท่านมีก�ำ ลังใจในการกระทำ�ที่ถูกต้องต่อไป...”

นายพงศ์พันธ์ อัครนิธิศกุล
กรรมการผู้จัดการ บ.พีพี ก๊อบปี้เออร์ มาร์ท (หาดใหญ่) จำ�กัด
“...พระทุกๆรูปที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกๆ องค์ ทุกๆ รูป จงสู้ต่อไป
มีพุทธบุตรและพุทธบริษัทให้กำ�ลังใจท่านอยู่...”
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ครั้งที่ 56
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ได้รบั ความเมตตาจากพระครูนวการ
โสภณ เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส จากนั้นเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 25 จำ�นวน
900 กว่ากองทุน ต่อด้วย พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ครั้งที่ 56 และพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้
วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ การนี้ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันและช่วยทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
ตลอดมา
นอกจากนี้ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร
ตำ�รวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข และได้มอบอุปกรณ์จานดาวธรรม
ให้แก่คุณครูชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

พระพลธน พุทฺธาโณ
ผู้ช่วยสำ�นักสงฆ์สายสุวรรณาราม จ.นราธิวาส
“...ปัจจัยส่วนนี้มีคุณค่ามากคือสามารถสนับสนุนพระให้ท�ำ กิจกรรมเพื่อสังคมได้อีก
อาตมาเป็นพระวิทยากรสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆก็ได้น�ำ ปัจจัยส่วนนี้ไปใช้...”

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
“...เช้าวันนี้มีคนมาร่วมงานทำ�บุญตักบาตรกันอย่างมากมาย ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี
ที่พี่น้องชาวพุทธยังมาร่วมบุญร่วมกุศลกัน...”
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ครั้งที่ 57
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำ�เภอเมือง จังหวัด
สงขลา โดยช่วงเช้าเป็นการทำ�บุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมีพระสงฆ์จากโครงการบวชพระ 1 แสนรูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูเขาหลง จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเนื้อนาบุญด้วย ภายในพิธีพุทธศาสนิกชน
ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพือ่ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระราชวรธรรมโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ และนายจรูญ
นราคร วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส
จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 26 พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ พิธีถวาย
ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด เสร็จแล้วผู้แทนวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และมอบจานดาวธรรม แก่คณะครูชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย
พระอธิการมงคล ปญฺาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา
“...เป็นความปลาบปลื้มยินดีในการเห็นคณะพุทธบริษัทได้มาร่วมกันทำ�นุบ�ำ รุงพุทธศาสนา
ทำ�ให้ชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ และก็เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ที่ต่อสู้อยู่รักษาพระพุทธ
ศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย...”

นายจรูญ นราคร
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
“...กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงาม เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธ
ทั้งหลายควรจะรับเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติ หากกิจกรรมในครั้งนี้กระจายไปทั่วประเทศ
และทุกพื้นที่ในประเทศ รับรองได้ว่าพระพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป...”
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ครั้งที่ 58
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี
ทำ�บุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสะตา
วัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส ต่อ
ด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 27 จำ�นวน 1,043 กองทุน จากนั้น เป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลแด่ผู้วายชนม์ ต่อด้วยพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ทหาร ตำ�รวจ รวมถึงอุปกรณ์จานดาวธรรม แก่คณะครูชมรมพุทธรักษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระอธิการโรจน์ จนฺทโก
วัดลำ�ภู จ.นราธิวาส
“...ตั้งสัจจะอธิฐานตั้งแต่มาอยู่แล้วว่าเมื่อมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสแล้ว มีความรับผิดชอบแล้ว
ก็ต้องขอตายที่นี่ เพราะจะได้เป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดชีวิต...”

คุณศรีสุภรณ์ แซ่เจ็ง
ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วยะลา
“...รู้สึกดีใจมากที่เห็นชาวพุทธมาประชุมพร้อมกัน
และคณะสงฆ์ก็ได้มาเป็นกำ�ลังใจให้กับคณะสงฆ์ 266 วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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ครั้งที่ 59
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องใน “วันคุ้มครอง
โลก” ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวาย
สังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ รวมถึงคณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
การนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้เมตตามอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครู 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 แล้ว โดยมีผู้แทนคณะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มารับทุนในครั้งนี้

พระโสภณ คุเณสโก
วัดลำ�ไพล จ.สงขลา
“...เป็นโครงการที่ดีที่ได้มาช่วยเหลือศาสนาทางใต้ ที่เป็นวัดร้างหรือที่ได้รับความลำ�บาก
ให้ได้อยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้น...”

พระสมชัย อิสฺสรธมฺโม
สำ�นักสงฆ์นิคมเขมาราม จ.นราธิวาส
“...ขออนุโมทนาในความตั้งใจอันดีงาม ที่ทำ�ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
ขอบุญกุศลที่สร้างมาในครั้งนี้จงย้อนกลับไปให้กับท่านเจ้าคุณธัมมชโยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหา
รวมทั้งทีมงานรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน...”
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ครั้งที่ 60
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์จาก 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตา
จากพระครูนวการโสภณ เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี ศรีหะไตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม และพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์จากเหตุความไม่สงบ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 60 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 29 จำ�นวน 821 กองทุน โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานในพิธี

นายเสรี ศรีหะไตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
“...กิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสืบสานให้ตลอดไป เพราะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
ถ้าไม่มีอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ผมคิดว่าประเทศไทยอยู่ไม่ได้...”

ครูมานะ แก้วนาวี
โรงเรียนบ้านชะเมา จ.ปัตตานี
“...คิดว่าการทำ�บุญให้ทานครั้งนี้จะทำ�ให้ครูมีจิตสำ�นึก มีความรัก มีความสามัคคี
หวังว่าทุกๆคนจะให้ความร่วมมือและก็สืบสานศาสนาพุทธของเราตลอดไป...”

126

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

127

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 61
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยใน
ภาคเช้าเป็นพิธตี กั บาตรพระภิกษุสงฆ์ มีพระครูประภัสสรสิรคิ ณ
ุ ทีป่ รึกษาเจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัด
เขากง จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรพล พนัสอำ�พล ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานฆราวาส จากนั้นนายวีรพัฒน์ แจ้งศิริ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการศึกษาเอกชน จ.นราธิวาส ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธาน ส่วนผูแ้ ทนนำ�กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประกอบ
ด้วย พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสว่าง ศรีชัย ผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 30 จำ�นวน 263 กองทุน ต่อด้วยพิธีถวาย
สังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยได้
รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสทุ ธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
เป็นประธาน ร่วมด้วยพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาส
วัดนพวงศาราม

พระสมุห์ประดิษฐ์ มณิจนฺโท
วัดศรีบรรตาราม จ.นราธิวาส
“...โครงการนี้เป็นสิ่งที่ส�ำ คัญสามารถช่วยเหลือวัดและเสริมกำ�ลังใจให้กับพระภิกษุ
และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ เทียนเล่มนี้คล้ายๆว่าใกล้จะมอดแล้ว
แต่ก็มีเทียนเล่มใหม่จุดเพิ่มขึ้นมา...”

นายสุรพล พนัสอำ�พล
ปลัดจังหวัดนราธิวาส
“...โดยปกติไปทำ�บุญ 9 วัด ก็มากแล้ว แต่ครั้งนี้มากถึง 266 วัด ทำ�ให้พวกเราได้อานิสงส์ใน
การทำ�บุญโดยพร้อมเพียงกัน กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะให้มีงานเช่นนี้
เกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกๆ ปี...”
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ครั้งที่ 62
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำ�เภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีพระครูปัญญาวรกิจ เจ้าคณะอำ�เภอสิงหนคร วัดโลการาม เป็นประธานสงฆ์ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ
นายอำ�เภอสิงหนคร เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 31 จำ�นวน 231 กองทุน โดยได้รบั ความเมตตา
จากพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ จาก
นั้นเป็นพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานได้รับ
เกียรติจาก พ.ต.ท.วิชัย บุญยงค์ รองผู้ก�ำ กับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีต�ำ รวจภูธรสิงหนคร ร่วมพิธีด้วย

พระปลัดสายัณห์ ธมฺมธีโร
วัดดงตาสวัสดิ์ จ.สงขลา
“...ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระภิกษุใน 4 จังหวัดภาคใต้ ต้องมีความสมัครสมานกลมเกลียวสามัคคี
เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น อันเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์พระพุทธองค์
เพราะความสามัคคีของหมู่สงฆ์จะทำ�ให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้...”

นายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง
นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จ.สงขลา
“...อยากให้มีการทำ�บุญอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็นกำ�ลังใจให้กับพี่น้องประชาชน
และส่งเสริมจิตใจพี่น้องเราให้เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่อไป...”
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ครั้งที่ 63
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เนื่องใน “วันสมาธิ
โลก” ภาคเช้าเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 32
ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 23 ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2553 จำ�นวน 43 รูป พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำ�นักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
พิธถี วายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทัว่ ประเทศ และพิธถี วายไทยธรรมคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค7 รองแม่กองบาลีสนามหลวง และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้�ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์ พระเดช
พระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชบัณฑิต พระอาจารย์สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี คณะสงฆ์ส่วนกลาง เป็นประธานมอบพัดรอง

พระสวาด เขมวีโร
เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน จ.ยะลา
“...วัดพระธรรมกายจัดบิณฑบาตอาหารแห้งไปให้ก็เป็นการดี จัดแบบนี้ก็ดีเพราะพระมากันเยอะ
มาหลายจังหวัด มารวมกัน ประชาชนไม่ต้องไปหลายๆวัด มาที่เดียวกันแล้วก็มาช่วยพระภิกษุ
ที่มาจากหลายๆที่หลายๆ จังหวัด...”

พระศุภชัย สีลสํวโร
วัดเขาน้อย อ.สิงหนคร จ.สงขลา
“...ขอเป็นกำ�ลังใจให้พุทธบุตรที่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ศรัทธาญาติโยม
โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ต้องไปทำ�หน้าที่ตรงนั้น
ขอให้ยืนหยัดและต่อสู้ต่อไปเพื่อลูกศิษย์ของเรา...”
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ครั้งที่ 64
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำ�เภอ
รือเสาะ-ศรีสาคร วัดราชสโมสร เป็นประธานสงฆ์ นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็น
ประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 33 จำ�นวน 700 กองทุน ต่อด้วยพิธีถวาย
สังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 64 โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็น
ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และพุทธบริษัทสี่ทั่วโลก ได้ถ่ายทอดความรู้สึก และยกย่องพุทธ
บุตร รวมถึงคุณครู ที่ทุกรูปทุกคน ได้รักษาคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความทุ่มเท และยืนหยัดสู้
เพือ่ พระพุทธศาสนาในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ จากนัน้ เป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย

ครูวรพงศ์ บุญพรม
ครูวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
“...ไม่คิดที่จะย้ายออกนอกพื้นที่ ไม่คิดไปไหน อย่างน้อยก็เป็นกำ�ลังใจช่วยเสริมแรง
อีกชนิดหนึ่ง โครงการดีๆ แบบนี้ต้องมีครั้งต่อไป อย่างน้อยก็เป็นขวัญกำ�ลังใจนะครับ...”

ครูสุนทรีย์ จันทร์แดง
ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จ.ปัตตานี
“...คุณครูตั้งใจว่าจะเอากองทุนนี้ไปช่วยทางวัดและช่วยเพื่อนบ้าน เขาขาดอะไรเราก็ช่วยเขา
ถิ่นฐานตรงนี้เราเกิดตรงนี้แผ่นดินตรงนี้เราถือว่ามีสิทธิที่จะอยู่ตรงนี้ เราไม่อยากไปที่อื่นแล้ว
ลูกหลานญาติพี่น้องก็อยู่ตรงนี้เพื่อนฝูงก็อยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำ�หน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด...”
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ครั้งที่ 65
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเช้าเป็นพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์จาก 286 วัด ภายในพิธไี ด้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคณ
ุ เจ้าคณะ
อำ�เภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ นายก
สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 34 จำ�นวน 680 กองทุน จากนั้นเป็นพิธีถวาย
สังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด และพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ นอกจากนี้ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ
ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำ�รวจ
ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบจานดาวธรรมแก่โรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ
นายกสมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้
“...ผมเชื่อว่าถ้าชาวพุทธทุกคนได้ร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนา ค้�ำ จุนพระพุทธศาสนา
ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและแข็งแรง พระพุทธศาสนา ก็จะสามารถอยู่ยั่งยืนตลอดกาลนาน...”

ผอ.พีรพัฒน์ หนูประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา
“...มีความภาคภูมิใจที่ยังมีคนพุทธมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยหลวงพ่อวัดพระธรรมกายคิด
กิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้มาร่วมบุญ ก็ขอให้หลวงพ่อได้ท�ำ กิจกรรมนี้ต่อไป เพื่อรวม
คนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกๆ คน...”
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ครั้งที่ 66
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำ�เภอบางกล่ำ�
จังหวัดสงขลา โดยภาคเช้าเป็นพิธตี กั บาตรพระ ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีปริยตั มิ นุ ี รองเจ้า
คณะภาค 18 วัดราชบุรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี จากนัน้ ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุน
หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 35 พิธอี ทุ ศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธถี วายสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำ�รวจ
และมอบจานดาวธรรมช่อง DMC แก่โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย

นายธวัฒน์ แท่นทอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
“...ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ฝ่ายความมั่นคงก็เขาทำ�หน้าที่ของเขาไป
ส่วนฝ่ายฆราวาสที่มีจิตใจเป็นกุศลก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งที่ทำ�ได้...”

ครูสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส อ.แว้ง จ.นราธิวาส
“...ดิฉันทำ�งานที่นี่มา 17 ปีแล้ว พื้นเพเดิมไม่ใช่คนที่นี่แต่เป็นคนสงขลา
แต่ก็ทำ�งานที่นี่ด้วยใจรัก แม้ว่าพวกเราจะอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์
แต่ว่าเราก็ได้กำ�ลังใจจากทั่วประเทศ...”
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ครั้งที่ 67
จัดขึน้ เมือ่ วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
กัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มาเป็นเนื้อนาบุญ มีพระครูประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำ�เภอรือเสาะ-ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัด
เขากง เป็นประธานสงฆ์ นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 4 ครั้งที่ 36 พิธีมอบกองทุนช่วยเยาวชนของ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำ�เภอใน จ.สงขลา
ครั้งที่ 1 จำ�นวน 21 กองทุน โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
พระเทพญาณมหามุนีในการมอบ
นายสมบูรณ์ บุญเขตต์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
“...การแสดงตนเป็นพุทธมากะนี้มีความสำ�คัญมาก
ถือเป็นการทบทวนเพื่อจะให้ทุกคนรำ�ลึกว่าในฐานะที่เราเป็นไทยพุทธนับถือพุทธศาสนา
ก็ควรที่จะทำ�นุบำ�รุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา...”

ตัวแทนเยาวชนรับทุน
“...ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือผมและเยาวชนทุกคนที่ท่านไม่ทอดทิ้งพวกเรา ผมขอรับรอง
ว่าจะนำ�ความช่วยเหลือไปใช้อย่างมีประโยชน์และให้คุ้มค่าที่สุด เวลาพ่อยังอยู่ ผมก็ไม่ได้เป็น
เด็กดีอะไร พอไม่มีพ่อแล้วก็อยากจะทำ�ดีกับพ่อและอยากจะกอดพ่อครับ...”
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ครั้งที่ 68
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา ภาคเช้าเริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสาร
อาหาร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะอำ�เภอเมืองยะลา เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายอภินนั ท์ ซือ่ ธานุวงศ์ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อ
แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 4 ครั้งที่ 37 จำ�นวน 100 กองทุน และพิธีถวาย
สังฆทาน 286 วัดครัง้ ที่ 68 โดยได้รบั ความเมตตา จากพระพระเดชพระคุณพระศรีสธุ รรมเมธี เจ้าคณะจังหวัด
ยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานสงฆ์ หลังจากนั้นพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และพุทธบริษัท 4 ทั้งในและต่างประเทศ ได้
กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครู พร้อมทั้งให้กำ�ลังใจทุกฝ่าย ในการร่วมกันธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา ใน
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก
นางพัชรี โตนาคน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสิน ร่วมในพิธีด้วย”
พ.อ. อัตถเดช มาถนอม
รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
“...ปลื้มมากที่คนไทยพุทธยังยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
คนไทยโชคดีมากที่เกิดมาในแผ่นดินพระพุทธศาสนา
และโชคดีมากที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา...”

อาจารย์อารียา ทองคำ�สุด
อาจารย์โรงเรียนสตรียะลา
“...เวลาเรามาทำ�งานก็มีความกังวลมีความกลัวว่าวันนี้เรามาทำ�งานจะมาถึงที่ทำ�งานหรือเปล่าวันนี้
เรามาทำ�งานแล้วจะกลับไปเจอคนที่บ้านไหม แต่เราก็ต้องทำ�หน้าที่นี้ต่อไป
ไม่คิดจะโยกย้ายไปที่อื่น...”

142

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

143

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 69
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำ�เภอบางกล่�ำ จังหวัดสงขลา
ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระครูสุวัฒนเขตตาภรณ์ เจ้าคณะอำ�เภอบางกล่ำ� เป็นประธาน
สงฆ์ นายธวัช แท่นทอง ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส พร้อมนำ�
พุทธศาสนิกชนกล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 38 จำ�นวน 244 กองทุน ต่อด้วยพิธีมอบ
กองทุนช่วยเยาวชนของครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2 จำ�นวน 5 กองทุน โดย
ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาส
วัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ์

ผอ.สุดสาย บุญช่วย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
“...สถานการณ์ที่พระสงฆ์ได้รับอยู่ เป็นสถานการณ์ที่ท�ำ ให้เราหดหู่ใจ
แต่นะวันนี้ทำ�ให้เราดีใจที่มูลนิธิธรรมกาย โดยหลวงพ่อธัมมชโยได้จัดพิธีนี้ขึ้นมา
และทำ�ให้ชาวไทยพุทธเราเข้มแข็งขึ้น...”

ครูจินตนา จันทรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ�ขาว จ.สงขลา
“...ดิฉันเป็นคนในพื้นที่ มีความรู้สึกรักตรงนี้ จะอยู่ตรงนี้
จะสอนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะทำ�งานตรงนี้เพื่อให้เด็กได้มีคุณธรรม...”
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ครั้งที่ 70
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี
ศรีหะไตร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพทิ กั ษ์ นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองปัตตานี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน ในส่วนผู้แทนนำ�กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่
นายมิ่ง แก้วณิมีย์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี นายสมคิด บุตรทองแก้ว ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนเบญจม
ราชูทิศ นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนนำ�กล่าว
คำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 39 พิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ จาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ โดยพระสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่
คณะสงฆ์ 286 วัด ครั้งที่ 70 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด
ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ์
พระนพพร จนฺทสุวณฺโณ
วัดคอกช้าง จ.ยะลา
“...ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทั่วทั้งประเทศที่ยังไม่ทอดทิ้ง ช่วยเหลือค้ำ�จุนพระภิกษุ
ในภาคใต้ วัดที่อาตมาอยู่มีพระภิกษุวัดละรูป ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้รับความ
อนุเคราะห์จากหลวงพ่อธัมมชโย...”

ผอ.สุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำ�รุง จ.ปัตตานี
“...อยากให้มีโครงการตลอดไป เพราะเป็นการสร้างกำ�ลังใจให้กับครู
แม้ว่าจะน้อยนิดแต่มากด้วยพลังใจ...”
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ครั้งที่ 71
จัดขึน้ เนือ่ งในวันคุม้ ครองโลก วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ภาคเช้าพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์
นำ�สาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคบ่ายเป็นพิธมี อบโล่เกียรติคณ
ุ และประกาศนียบัตร แก่วดั ทีส่ นับสนุนโครงการบวชพระธรรมทายาท
และบวชอุบาสิกาแก้ว พิธถี วายมหาสังฆทานแด่พทุ ธบุตร 30,000 กว่าวัดทัว่ ประเทศ และพุทธบุตร 286 วัด
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ และท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัม
พันธวงศาราม เมตตาเดินทางมาร่วมงาน ในการนีพ้ ระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้า
คณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระเถรานุเถระ ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
ภาคเย็นเป็นพิธีอธิษฐานจิตถวายองค์พระธรรมกายประจำ�ตัว ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ และ
พิธีมอบองค์พระฉลองชัย ชิตังเม
พระอธิการมงคล ปญฺาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี อ.สิงหนคร จ.สงขลา
“...วัดที่อยู่ค่อนข้างลำ�บากเพราะมีคนไทยน้อย การบิณฑบาตก็ไกลเป็นระยะทางไปกลับก็
3 กิโลเมตร อาหารบิณฑบาตก็ได้นิดหน่อยแค่ 2 –3 ทัพพี
ถ้าไม่มีส่วนนี้มาช่วยเหลือก็ลำ�บาก...”

พระครูจ�ำ รูญ านวโร
วัดสำ�เภาเชย จ.ปัตตานี
“...7-8 ปีผ่านมาแล้วเราทั้งหลายก็อยู่กันด้วยความอดทน ถึงจะรู้อะไรเป็นอะไรก็ต้อง
อดทน เพราะหน้าที่เราเป็นชาวพุทธ รักความสงบ ถ้าคนเราอยู่ตามหลักศาสนธรรมแล้ว
ย่อมไม่มีการเบียดเบียนกัน...”
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ครั้งที่ 72
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำ�เภอบางกล่ำ� จังหวัด
สงขลา ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูประกิจ
ศาสนการ เจ้าคณะตำ�บลบางกล่�ำ วัดบางหยี จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ นายธวัฒน์ แท่นทอง ผูอ้ ำ�นวย
การสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เป็นประธานฆราวาส โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ นายก
สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 41 พิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน
เหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระเดช
พระคุณพระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์

อ.วริสร์ภัทร ภัทรอานนท์
อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
“...โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่เราซึมลึกในเรื่องคุณธรรม
เป็นสิ่งที่ดีมาก ควรจะทำ�ต่อไป เพื่อที่จะให้คนไทย มีความเอื้ออาทรต่อกัน
คนไทยจะได้กลับเป็นศาสนิกชนที่ดี รู้หน้าที่ว่าชาวพุทธต้องทำ�อย่างไร...”

อ.ทิพาพร แก้วมาก
อาจารย์โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
“...ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ยังไงก็เป็นบ้านเกิดของเรา
ยังไงก็จะไม่ทิ้งถิ่นฐานของเรา ยังอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็จะอยู่ที่นี่ต่อไป...”
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ครั้งที่ 73
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานฆราวาส ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง เดิน
ทางมาร่วมงานครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก
ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 42 ต่อด้วยพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วาย
ชนม์โดยมีพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะสงฆ์สวดมาติกา และพิธีถวายสังฆทาน 286 วัดครั้งที่ 73 โดยได้
รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
เป็นประธานสงฆ์
พระโสภณคุณาธาร
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม
“...ถ้าหากมีแต่พระสงฆ์แต่ไม่มีญาติโยม ศาสนาก็ไปไม่รอด เพราะฉะนั้นการที่
ญาติโยมได้มาร่วมกันทำ�บุญตักบาตรถวายสังฆทานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยกัน
ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรและยั่งยืนต่อไป...”

ครูอาพร สีทอง
ครูโรงเรียนตือระมิตรภาพ 172 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
“...อยากให้คุณครูทุกๆ ท่านหรือพุทธศาสนิกชนทุกท่านใน 4 จังหวัดชายแดนภาพใต้
ได้มองเห็นความสำ�คัญของพุทธศาสนาของเรา ให้มาร่วมบุญกันมากๆ และช่วยบำ�รุง
พระพุทธศาสนาให้สืบทอดตลอดไป...”
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ครั้งที่ 74
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป โดยได้รับความเมตตา
จากพระครูสุนทรธรรมานุกิจ เจ้าคณะตำ�บลสะบ้าย้อย เจ้าอาวาสวัดโตนด จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์
นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำ�รง รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานฆราวาส
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 43 พิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ครั้งที่ 74 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์

พระครูชลเขตพิพัฒน์
เจ้าคณะตำ�บลสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
“...ถ้าวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโยไม่มีเมตตามาช่วย พระก็อยู่ล�ำ บาก
เพราะมีแต่โจรผูร้ า้ ย การถวายอาหารให้พระถือว่าเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก อยากให้วดั พระธรรมกาย
ช่วยดูแลวัดภาคใต้ตลอดไปพระสงฆ์จะได้มีก�ำ ลังใจบำ�รุงพระศาสนาตลอดไปด้วย...”

นายแพทย์วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์
ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน
“...พุทธบุตรทุกรูปที่จำ�พรรษาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก
เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกป้องพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนของสังคมก็ตาม
ผมคิดว่าเราจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งกำ�ลังใจให้ทุกวิถีทางที่จะทำ�ได้...”
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ครั้งที่ 75
จัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เนือ่ งใน “วันสมาธิโลก” ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ภาคเช้าพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์
นำ�สาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 44
ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 24
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2555 จำ�นวน 60 รูปและอุบาสิกาแม่ชี 2 ท่าน พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
แด่สำ�นักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพิธีถวาย
ไทยธรรมคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิ
วงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้�ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์

พระครูปลัดธันยากร อธิปญฺโ
เลขานุการเจ้าคณะตำ�บลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
“...ขออนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนปัจจัยไทยธรรมทุกเดือน
เป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว เพราะตั้งแต่เกิดความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547
จนถึงปัจจุบัน แต่ละวัดก็เกิดความเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยไทยธรรมและเรื่อง
ข้าวปลาอาหารบิณฑบาต ในบางพื้นที่มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตเลย...”

พระครูสมุห์ชำ�นาญ านวโร
วัดมะปรางมัน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
“...ขอขอบคุณและอนุโมทนากับญาติโยมที่เสียสละเสียปัจจัย 4 ที่มาช่วยเหลือ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และขอให้ญาติโยมพุทธบริษทั ทัง้ หลายช่วยกันทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา
ประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งเพราะพระพุทธองค์ได้ฝากเราไว้แล้ว...”
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ครั้งที่ 76
จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทศิ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนวการ
โสภณ เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส ซึ่งในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 45 จำ�นวน 54 กองทุน ต่อด้วยพิธถี วายสังฆทาน
286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 76 และพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่
สงบ โดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ์ การนี้พระครูปลัดภูเบศ ฌาณาภิญโ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และพุทธบริษัทสี่ทั่วโลก ได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและ
คณะคุณครูที่มีความเสียสละอย่างสูงส่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการเผยแผ่และทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา อย่างเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน
นายเสรี ศรีหะไตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
“...สิ่งที่ต้องมีอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนก็คือความเชื่อและศรัทธาว่าบาปมีจริง
บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มีจริง เพราะฉะนั้นต้องจบด้วยคำ�ว่า คิดดี ทำ�ดี
และจะได้ดี เนื่องจากเป็นหลักคำ�สอนของพระพุทธศาสนา...”

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
นายอำ�เภอเมืองปัตตานี
“...เราเป็นคนหมู่มากของประเทศแต่เราก็เป็นคนหมู่น้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่จะหมู่มากหรือหมู่น้อยเราก็ต่างเป็นคนไทยด้วยกัน อยากให้พี่น้องคนไทย
ทั้งประเทศให้ก�ำ ลังใจกัน วันนี้เราทำ�กรรมดีเพื่อให้คุณงามความดีแก่คนไทยทั้งประเทศ...”
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ครั้งที่ 77
จัดเมือ่ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมภาคใต้ อำ�เภอบางกล่�ำ จังหวัดสงขลา พิธี
เริม่ ด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูสวุ ฒ
ั น์เขตตาภรณ์ เจ้าคณะ
อำ�เภอบางกล่ำ� เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายบรรจง ช่วยชู นายอำ�เภอบางกล่ำ�
เป็นประธานฆราวาส รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นพุทธศาสนิกชน
ได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 46 จำ�นวน 92 กองทุน จากนัน้ เป็นพิธที ำ�บุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 286 วัด
ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานสงฆ์ โดยมีผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะ นำ�สาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็น
สังฆทาน
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
ประธานคณะกรรมการจัดงาน
“...อยากให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวใต้ทุกท่าน ใช้หลักธรรมคำ�สั่งสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำ�รงชีวิตของเรา
อันจะเกิดความสุขแก่ตัวเราและสังคมรอบข้าง...”

พ.ต.อ.ถวัลย์ นคราวงศ์
ผู้ก�ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธรบางกล่�ำ
“...ขอส่งแรงใจให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจและพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อยากจะให้ต่อสู้และดูแลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป...”
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ครั้งที่ 78
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา
พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนวการโสภณ เจ้าคณะ
อำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น
ประธานฆราวาส จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ
อย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ 48 ต่อด้วยพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วาย
ชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด นอกจากนี้นายประมุข ลมุน รองเลขาธิการศูนย์อ�ำ นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวให้ก�ำ ลังใจกับคณะสงฆ์ทกุ รูปทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำ�รวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย
พระสายัณห์ อาภากโร
วัดสุวรรณบรรพต จ.นราธิวาส
“...กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อันจะเป็นกำ�ลังใจให้แก่พระที่อยู่ทาง
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์บางวัดลำ�บากมาก...”

พระปลัดสว่าง สุทฺธสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโรงวาส จ.ปัตตานี
“...เป็นกิจกรรมที่ให้ก�ำ ลังใจมาก ตั้งแต่หลวงพ่อธัมมชโยจัดให้ช่วยเหลือแต่ละเดือน
ทำ�ให้พระภิกษุสงฆ์ไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น...”
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ครั้งที่ 79
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อำ�เภอสุไหงโก – ลก จังหวัด
นราธิวาส พิธีเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป ได้รับความเมตตาจากพระครู
สถิตสีลขันธ์ เจ้าคณะอำ�เภอสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิต เป็นประธานสงฆ์ นายสามารถ วราดิศยั รอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฆราวาส กัลฯ สำ�ราญ บุญสร้าง ผูแ้ ทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าว
รายงานต่อประธาน และพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาคสาย พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิโ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผูแ้ ทนพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี และพุทธบริษทั สีท่ งั้ ภายในและต่างประเทศ กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ต่อด้วยพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ ด้วยพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ จากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหาร ตำ�รวจ ที่รักษาความสงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นผู้แทนมอบ
พระครูกิตติวิริยาภิรัต
วัดราษฎร์วิริยาราม จ.นราธิวาส
“...วัดอาตมาเป็นไทยพุทธน้อยมาก มีไม่ถึง 10 หลังคาบ้าน
การจัดกิจกรรมถวายสังฆทานซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระธรรมกาย
ทำ�ให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ภายในวัดของอาตมาดีขึ้นมาก...”

นายวีรวัส เตชัสพัชรพงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
“...การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของประชาชนในวันนี้ เป็นการย้�ำ ให้เห็นเจตนารมณ์อย่าง
หนึ่งว่าคนไทยศาสนาพุทธยังยึดมั่นอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา รักสงบ รักสันติ...”

164

SHARING IS GREAT

www.webkal.org

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด

และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

www.webkal.org

SHARING IS GREAT

165

10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 80
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมาทร
เจ้าคณะอำ�เภอปะนาเระ เจ้าอาวาสวัดปิยาราม เป็นประธานสงฆ์ นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฆราวาส นายสายไหม โกวิทยา กล่าวรายงานการจัดงาน ในส่วนของผู้แทน
นำ�กล่าวคำ�ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ได้แก่ นายจีรศักดิ์ จิวากานนท์ ผู้พิพากษาสมทบ 3 จังหวัดปัตตานี
นายสมศักดิ์ อิสริยภิญโญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธถี วายสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 80 จากนัน้ เป็นพิธที ำ�บุญอุทศิ
ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธาน
พระใบฎีกาธเนศ ธนจิตฺโต
วัดอัมพวนาราม จ. ปัตตานี
“...ถ้าพระทิ้งวัดไปแล้วญาติโยมก็ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีกำ�ลังใจที่จะอยู่ พระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเวลาเวียน
เทียนต้องเปลี่ยนมาจัดตอนกลางวัน เวลาสวดศพก็ต้องสวดกลางวัน...”

นายธวัฒน์ แท่นทอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนา จ.สงขลา
“...ถือเป็นแบบอย่างในการทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนาด้วยการกระทำ�ความดี การทำ�ทาน รักษาความสามัคคี
ในหมู่คณะเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนตลอดไป...”
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ครั้งที่ 81
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2555  ณ  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เนื่องในวันคุ้มครอง
โลก ภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธาน
สงฆ์น�ำ สาธุชนนัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรม ประกอบพิธบี ชู าข้าวพระ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยเหลือครู 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ภาคบ่ายเป็นพิธถี วายมหาสังฆทานแด่พทุ ธบุตร 20,000 กว่าวัดทัว่ ประเทศ รวมถึงพุทธบุตร 286 วัด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย โดยได้รบั ความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ�ภาษีเจริญ และท่านเจ้า
ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธ
วงศาราม  เมตตามาร่วมงาน ในการนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค
8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระเถรานุเถระ ได้เจริญพระพุทธมนต์  สำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความเมตตาจากพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์   และสาธุชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก ส่วนในภาคเย็นเป็น
พิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารด้วยทองคำ�  ณ  ลานธรรมมหาธรรมกาย
เจดีย์
พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท
วัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส
“...สถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างรุนแรง  แต่มีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีที่หลวงพ่อธัมมชโยมอบให้  
เปรียบเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่ก�ำ ลังจะดับ  หลวงพ่อเหมือนแสงสว่างที่มาเติมเต็มให้สว่างขึ้น  
ถ้าหากไม่มีหลวงพ่ออาตมาคงลำ�บากอีกหลายอย่าง...”

พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม
วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
“...การถวายสังฆทานถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ได้บุญใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา  
การที่พระเทพญาณมหามุนีหรือหลวงพ่อธัมมชโยได้มีโครงการที่
ถวายสังฆทานพระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถือได้ว่าเป็นเรื่องพิเศษ  ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมันเป็นความท้าทายที่ส�ำ คัญมาก...”
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ครั้งที่ 82
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำ�เภอบางกล่ำ� จังหวัดสงขลา  
พิธเี ริม่ ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห็งแด่พระภิกษุสงฆ์โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูสวุ ฒ
ั น์เขตตาภรณ์  
เจ้าคณะอำ�เภอบางกล่�  
ำ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ  เป็นประธานสงฆ์ ได้รบั เกียรติจาก  พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2  เป็นประธานฆราวาส  ซึง่ การตักบาตรครัง้ นีพ้ ทุ ธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์   และพิธีถวายไทยธรรม 286 ครั้งที่ 82 โดยได้รับ
ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์  เจ้าคณะภาค18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธาน
สงฆ์ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโฺ  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผูแ้ ทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณ
มหามุนี และผู้แทนพุทธบริษัทสี่ทั้งภายในและต่างประเทศ  กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
เจ้าคณะอำ�เภอบางกล่ำ� เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ จังหวัดสงขลา
“...คณะสงฆ์จะอยู่ได้ต้องอาศัยพุทธบริษัท  ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีพุทธบริษัท
ให้การบำ�รุงพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้...”

นายมนตรี แววสกุล
นักธุรกิจในอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“...กิจกรรมนี้ทำ�ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อบอุ่น  จากเดิมที่เราได้ยินได้ฟังมาในข่าวว่า
พุทธศาสนาถูกกัดกร่อนและถูกทำ�ลาย  เมื่อมาเห็นภาพเหล่านี้ทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจ  
ทำ�ให้ผมเองอยากเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย...”
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ครั้งที่ 83
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา  ภาคเช้าเป็น
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธ
ภูมิ พร้อมด้วยนายสายัณห์   อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการตักบาตรครั้ง
นีพ้ ทุ ธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพือ่ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  จากนัน้ เป็น
พิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์และพิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในวันเดียวกันนี้พระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโ เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี และ
พุทธบริษทั สีท่ วั่ โลก  พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ดร.ประกอบ  จิรกิติ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแ้ ทนราษฎร และคณะ
กัลยาณมิตรภาคใต้ได้เข้าเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจ  พร้อมถวายปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์วดั ขจรประชาราม ทีโ่ รงพยาบาล
ปัตตานีด้วย
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...การที่เรามาทำ�บุญร่วมกันในวันนี้บ่งชี้ว่า  เราต้องการหลักธรรมคำ�สั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ  
ทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลก...”

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“...ขณะนี้ภาครัฐเองก็ได้เห็นความสำ�คัญและนำ�มาใช้ในการปรับปรุงเกี่ยวกับ
วิธีการที่จะเข้ามาทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาในพื้นที   ่
ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ทางวัดพระธรรมกายได้ดำ�ริริเริ่มไว้...”
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ครั้งที่ 84
จัดเมือ่ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ณ โรงแรมมารีนา่ อำ�เภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  พิธี
เริม่ ด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป  โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูปยิ วรคุณ  เจ้า
คณะอำ�เภอตากใบ  เจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์  พร้อมด้วยนายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส  เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยการกล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเสถียร  ดำ�รงคดีราษฎร์  ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานในการจุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนม์ คณะสงฆ์สวดมาติกา คณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าบังสุกุล จากนั้น
เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.สุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำ�รุง) จ.นราธิวาส
“...ที่นี่เป็นบ้านเกิดของพวกเรา จะอยู่เป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับเพื่อนครูของเรา ซึ่งส่วนใหญ่
เพื่อนครูก็ไม่มีใครย้ายไปไหน  จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อ ขอปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป...”

ผอ.จรูญ แสงประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนรักไทย จ.นราธิวาส
“...ขอบคุณและดีใจที่พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  
ท่านได้เล็งเห็นความสำ�คัญของครูในชายแดนภาคใต้  เป็นแรงใจให้กับครูได้สู้ต่อไม่ท้อไม่ถอย  
เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพระพุทธศาสนาของเรา...”
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ครั้งที่ 85
จัดขึ้นเนื่องใน “วันสมาธิโลก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ  วัดพระธรรมกาย  จังหวัด
ปทุมธานี  ภาคเช้าพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็น
ประธานสงฆ์  นำ�สาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีท่ี 25
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2555 จำ�นวน  63  รูป อุบาสิกาแม่ชี 2 ท่าน พิธีมอบโล่เกียรติยศและมอบทุนการศึกษา
แด่สำ�นักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ   พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และพิธีถวาย
ไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิ
วงศาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ เป็น
ประธานสงฆ์
พระครูสถิตปิยธรรม
เจ้าอาวาสวัดยานิการาม จ.ปัตตานี
“...การเสียสละของหลวงพ่อธัมมชโยที่ได้กระทำ�มาตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี  ้
เป็นเวลานานเกือบ 10 ปีแล้ว  และคงจะถึง 10 ปีอย่างแน่นนอน  
กระผมรู้สึกซาบซึ้งที่สุดว่าท่านต่อสู้และท่านสู้จริงๆไม่ได้ท�ำ เพียงให้ผ่านพ้นไปที  
ทำ�อย่างลึกๆ และทำ�ต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ในภาคใต้จะสงบลง...”

พระสมุห์รุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม จ.ยะลา
“...พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยความศรัทธา  
อยู่ด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธัมมชโย
ที่ท่านให้ความเมตตาอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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ครั้งที่ 86
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่   อำ�เภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  พิธีเริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป  โดยได้รับความเมตตา
จากพระครูสถิตนิคมธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำ�บลนาประดู่ วัดนิคมสถิตย์ จังหวัดปัตตานี   และนายบุญช่วย
จังศิริวัฒนธำ�รง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เป็นประธานในพิธี จากนั้นสาธุชนได้กล่าวคำ�
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ โดยมีผแู้ ทนคุณครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าว
เปิดใจ  พร้อมกันนีพ้ ระครูปลัดภูเบศ ฌาณาภิญโฺ   ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผูแ้ ทนพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพุทธบริษัท 4 ทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครู  จากนัน้ เป็นพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์จากเหตุการณ์
ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 86
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ นนฺทวีโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านต้นทุเรียน จ.นราธิวาส
“...ดีใจและปลื้มใจในการถวายสังฆทานให้กับเนื้อนาบุญที่เป็นพุทธบุตรในพื้นที่ สิ่งต่างๆที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์ โดยเฉพาะญาติโยมชาวพุทธทั่วโลกที่ดูสื่อDMC ถือว่าเป็นกำ�ลังบุญ
กำ�ลังใจที่ได้น้อมถวายเพื่อเป็นขวัญแด่พุทธบุตรที่ยืนหยัดสู้...”

ครูบุญเลิศ พรมสูง
โรงเรียนบ้านแซะ จ.สงขลา
“...ตั้งแต่ผมบรรจุมาในปี พ.ศ. 2523  จนถึงปัจจุบันได้ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ที่อ�ำ เภอเทพา
ก็ไม่คิดที่จะหนีไปไหน ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลสั่งสอนลูกศิษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสี่อำ�เภอนี้ ได้รับแรงใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตลอด...”
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ครั้งที่ 87
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ภาคเช้าพิธเี ริม่ ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครู
อุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำ�เภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม  จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์   นายประมุข  
ลมุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายคณะคุณครูรับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 53 จากนั้นเป็นพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานจุดเทียน
ธูปหน้ารูปผู้วายชนม์   คณะสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนคุณครูและเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธี
ถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 87

พระครูรังสิตธรรมคุณ
เจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส จ.ยะลา
“...ปัจจุบันไทยพุทธในภาคใต้มีน้อยแล้วย้ายออกไปหมด  เมื่อก่อนมีมากเป็นร้อยครัวเรือน
ปัจจุบันมี 5 - 6 ครัวเรือน  บางที่ก็มีแค่ 12 ครัวเรือน  บางที่ไม่มีเลย และบางที่ไม่มีคนจะบวช  
พอบวชเข้ามาก็บวชได้ 3 วัน 15 วัน 3 เดือนก็สึก บางวัดก็มีพระอยู่รูปเดียวหรือ 2 รูปเท่านั้น...”

ครูปราณี เลี่ยมทอง
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ จ.ปัตตานี
“...หลวงพ่อท่านให้ความสำ�คัญของครูใต้  เงินที่ได้รับจะนำ�ไปต่อบุญโดยเฉพาะเด็กๆ
ที่โรงเรียนไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน  ได้นำ�เงินที่หลวงพ่อให้ไป
ช่วยเหลือนักเรียน  ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ  ขอให้หลวงพ่อ
มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่คุ้มครองพวกเราตลอดไป...”
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ครั้งที่ 88
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ภาคเช้าพิธเี ริม่ ด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ
สงฆ์  ได้รับความเมตตาจากพระครูวิรัตธรรมโชติ  เจ้าคณะอำ�เภอเมืองสงขลา  เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย  เป็น
ประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์   ลิม่ สกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
ฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาว
พุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
และพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่  88  มีกัลยาณมิตรจันทิรา  แอร์ริส เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และกัลยาณมิตร
ในจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งในโครงการตักบาตรพระทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นผู้
แทนรับมอบ
พระอธิการสุพจน์ มหาลาโภ
เจ้าอาวาสวัดสารวัน จ.ปัตตานี
“...ฝากถึงพุทธบุตรทั่วประเทศที่ได้มาช่วยชาวไทยพุทธใน 3 จังหวัด  โดยสถานการณ์
ความไม่สงบบีบบังคับให้เดือดร้อน  โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการช่วยให้คนไทยพุทธอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีกำ�ลังใจมากขึ้น  ที่จะต่อสู้และยืนหยัดให้พระพุทธศาสนาอยู่ใน 3 จังหวัดได้...”

นพ.พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   “...ในนามขององค์กรยุวพุทธโลก  ซึ่งเป็นองค์กรพุทธนานาชาติ  
ชาวพุทธที่ไหนมีภัยเราก็จะไปช่วยเหลือทุกที่  วันนี้ได้ลงมาช่วยภาคใต้
ชาวพุทธต้องร่วมมือกันในการทำ�งานและช่วยเหลือกัน...”
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ครั้งที่ 89
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ณ  วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา พิธีเริ่มด้วย
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสตา วัดพุทธ
ภูมิ เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ  สิมศิร  ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส ในการตักบาตรครั้ง
นี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  
ภาคสายเป็นพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด และทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ที่
ปรึกษาเจ้าคณะอำ�เภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูม  ิ เป็นประธานในพิธี  พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์  านิโย  ผู้แทน
ชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่น อ่านสาส์นแสดงความห่วงใยของชาวพุทธที่ส่งมาถึงพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธที่อยู่
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหาร ตำ�รวจ ที่รักษาความ
สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ภายในงานพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบหมายให้พระครู
ปลัดภูเบศ  ฌานาภิญฺโ เป็นผู้แทนถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ
เพื่อร่วมบุญในงานก่อสร้างของวัดพุทธภูมิ จำ�นวน  50,000 บาท ท่ามกลางเสียงสาธุการของพุทธศาสนิกชน
พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสตา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา
“...ต้องขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี  ้ เพื่อบำ�รุงขวัญและกำ�ลังใจพระในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ 4 อำ�เภอ ของจังหวัดสงขลา...”

พ.ท.ศุภมิตร รัตแพทย์
หัวหน้าแผนกมวลชน มศ.กอ.รมน. ภาค 4 สน.
“...การที่ตนเองได้มาเจอภาพดีๆเหล่านี้  เป็นภาพที่น่าประทับใจ  
เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางคณะผู้จัดได้ดำ�เนินการ  
อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้วิถีของชาวพุทธได้ดำ�เนินอย่างปกติ...”
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ครั้งที่ 90
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี  พิธี
เริม่ ขึน้ ด้วยการทำ�บุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ได้รบั ความเมตตาจากพระครูนวการโสภณ  เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ  ์
เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ นายเสรี  ศรีหะไตร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานฆราวาส  
ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  
ภาคสายเป็นพิธถี วายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์  ซึง่ ได้รบั ความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์  
จากนัน้ ผูแ้ ทนคณะกรรมการจัดงานได้มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคให้กบั เจ้าหน้าทีท่ หาร ตำ�รวจ ทีร่ กั ษาความสงบ
ในพื้นที่ด้วย

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
“...ขอขอบคุณทางผู้จัดที่ท่านมีเจตนาที่ดีที่อยากให้พี่น้องชาวพุทธของเราได้เข้าถึง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ขอให้บุญกุศลที่ทำ�ในวันนี้จงเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพุทธ
ในจังหวัดปัตตานีได้มีความสุข ความปลอดภัย  มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป...”

ครูพงสันต์ อโนทิพย์
โรงเรียนเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
  “...เรานำ�เงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือนักเรียน ใช้ผลิตสื่อ ใช้ในการดำ�เนินชีวิต  
และทำ�บุญต่อ อยากให้กองทุนนี้มีอยู่ต่อไปเพื่อครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...”
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ครั้งที่ 91
จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เนื่องในวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย  จังหวัด
ปทุมธานี โดยในภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นประธานสงฆ์นำ�สาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 24,000 กว่าวัดทั่วประเทศ  รวมถึงพุทธบุตร 323 วัด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รบั ความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหา
เถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ�  ภาษีเจริญ ท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ทีป่ รึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม  
เมตตามาร่วมงาน ในการนีพ้ ระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม และพระเถรานุเถระ ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์  ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความเมตตา
จากพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์และสาธุชนมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำ�นวนมาก
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พระครูนวการโสภณ
เจ้าคณะอำ�เภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด จ.ปัตตานี
“...ในภาวะวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าจะได้ความทุกข์ยากลำ�บากเดือดร้อนเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัย  เรื่องอาหาร
ที่จะนำ�มาเลี้ยงชีวิต ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากส่วนต่างๆ  และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความช่วยเหลือ ได้ประทังชีวิต
อยู่ได้ตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้...”

พระครูสถิตธีรธรรม
เจ้าอาวาสวัดยะหาประชาราม จ.ยะลา
“...กระผมไม่ลืมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีท่านเป็นผู้ริเริ่มและกระทำ�มาตลอด  
ตอนแรกคณะสงฆ์คิดว่าท่านจะสู้ได้ไหม  แต่พอมาถึงวันนี้
ท่านสู้ได้ส�ำ เร็จ เป็นกำ�ลังใจให้แก่พวกเราได้มาก เป็นที่พึ่ง  
เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา...”
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ครั้งที่ 92
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดย
ช่วงเช้าเป็นพิธที �ำ บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูอาทรวรคุณ  
เลขานุการเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์   นายสมศักดิ์ จันทร์ชู ปลัดอำ�เภอหาดใหญ่  
เป็นประธานฆราวาส  
ภาคสาย ประกอบพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 55 โดยมีผแู้ ทนคุณครูใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เข้ารับมอบเงินกองทุน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณที่มีผู้ให้ก�ำ ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  จากนั้น
เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พุทธบุตร 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์   เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธเี ป็นจำ�นวนมาก  ทัง้ ยังได้รว่ มกันทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความ
ไม่สงบและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
พระครูอาทรวรคุณ
เลขานุการเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
“...ทุกรูปที่ไปเยี่ยมให้สัตยาบรรณว่าจะขอตายอยู่ที่นี่  บางรูปมาจากต่างจังหวัดไม่ใช่คนใน
พื้นที่แต่จะขออยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ตายก็ตายที่นี่  นี่คือสัตยาบรรณของพระสงฆ์ที่มีความหนักแน่น  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การส่งเสริม เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจอย่างยิ่ง...”

พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำ�บลตันหยงมัส วัดสังฆสิตตาราม จ. นราธิวาส
“...ในส่วนเรื่องของการขบฉันก็ล�ำ บากหน่อยเพราะในวันปกติไม่สามารถออกบิณฑบาตได้
ส่วนวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็พออยู่ได้
โครงการถวายสังฆทานของพระเทพญาณมหามุนีนั้นสามารถ
ช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายค่าน้�ำ ค่าไฟของวัดไปได้...”
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ครั้งที่ 93
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมมารีน่า อำ�เภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  โดย
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระครูปิยวรคุณ  เจ้าคณะอำ�เภอตากใบ  เจ้า
อาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์  จังหวัดนราธิวาส  และนายเจษฎา  จิตรัตน์  นายอำ�เภอสุไหงโก-ลก เป็นประธาน
ในพิธี โดยมีนายพีระ  มุสิกปักษ์  ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานนำ�สาธุชนกล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อ
แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 6 ครั้งที่ 56 พิธีทำ�บุญอุทิศส่วนบุญกุศลแด่
ผูว้ ายชนม์  และพิธถี วายสังฆทาน 323 วัด ครัง้ ที่ 93  โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสทุ ธิ  ์ เจ้าคณะจังหวัด
นราธิวาส  เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานสงฆ์  

พระสมุห์จำ�รูญ านวโร
เจ้าอาวาสวัดสำ�เภาเชย อ.ปะนาเระ จ. ปัตตานี

“...มีความอบอุ่นและชื่นใจทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลาย  
ที่เสียสละความสุขส่วนตัว หาปัจจัย 4 มาช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทางภาคใต้...”                                            

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ
เจ้าคณะอำ�เภอสะบ้าย้อย วัดคูหาภิมุข จ. สงขลา
  “...อาตมารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่าน  ตลอดระยะเวลาที่
พระเทพญาณมหามุนีได้อนุเคราะห์มา รู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีน�้ำ ใจ มีจิตใจสูง  
ได้ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่เพื่อนสหธรรมิกด้วยกัน...”
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ครั้งที่ 94
จัดเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ภาคเช้ามีการตักบาตรพระ1,000 รูป ณ ถนนสุขยางค์  
บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์  เจ้า
คณะภาค 18  เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์ นายสุรศิษฎ์  บัวทรัพย์ รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานฆราวาส นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นผูแ้ ทนกล่าวรายงาน ซึง่ การตักบาตรครัง้ นีพ้ ทุ ธศาสนิกชนได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพือ่ แสดงถึง
ความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธมี อบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครัง้ ที่ 57 ต่อด้วยพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์
และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 94 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครยะลา อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พล.ต.ท.ไพฑูรย์  ชูชัยยะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พล.ต.สุเมธ  ไมตรีประศาสน์ ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ประสานงานคณะทำ�งาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน
หน้า  นายภูริพงศ์  พงษ์สุวรรณศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
นายสุรศิษฎ์ บัวทรัพย์
รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

“...ผมค่อนข้างมั่นใจที่การมารวมตัวกัน ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามมันเป็นแหล่งรวมใจและ
บันดาลใจ  ให้เราทำ�แต่ในสิ่งที่ดี  และที่สำ�คัญคือน่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่สงบสุขต่อไป...”                                      

นายเดชรัฐ สิมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  “...นับได้ว่าเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับชาวไทยพุทธในจังหวัดยะลา  ที่จะได้อยู่ร่วมกันในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ  มีความสามัคคีกันที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา  เพื่อจะได้จรรโลงใจให้ทางพุทธศาสนิกชนเองได้มี
หลักธรรมในการยึดเหนี่ยว นำ�ไปสู่หนทางแห่งความดี...”
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ครั้งที่ 95
จัดเมื่อวันอาทิตย์ท  ี่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี  เนื่องใน “วันสมาธิโลก”  
ภาคสายพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธาน
สงฆ์ นำ�สาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีท่ี 26
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2556  จำ�นวน  65  รูป  พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่ส�ำ นักเรียนบาลีดีเด่น
ทั่วประเทศ  พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี โดยคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ  รวมถึงคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 7  
รองแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ  เป็นประธานสงฆ์
พระธรรมวงศาจารย์
เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
“...ปลื้มใจ  มีความสบายใจว่าชาวพุทธของเรามีจ�ำ นวนมากและมีความศรัทธา  
มีความเข็งแรงในการที่จะทำ�บุญสร้างเสริมบารมีให้แก่ตัวเอง  
เพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่มีความคิดผิดแปลกแตกต่างไปจากพวกเรา  
ให้กลับคืนเปลี่ยนใจเพื่อมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...”                                  

พระราชวราจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี
  “...อาตมาเองก็มองอยู่อย่างนี้ว่าพระเดชพระคุณท่านรักพระพุทธศาสนา
ท่านยกย่องพระศาสนาด้วยใจรักและซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนา
ญาติโยมที่มาก็มาร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำ�กิจพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พระศาสนาดำ�เนินต่อไปได้...”
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10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 96
จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมภาคใต้  อำ�เภอบางกล่� 
ำ จังหวัดสงขลา  
ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 108 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์
เขตตาภรณ์  เจ้าคณะอำ�เภอบางกล่ำ�  เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ  เป็นประธานสงฆ์  นายปริญญา   เสนาวรานนท์  
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  เป็นประธานฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้ง
นี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึง่ ครัง้ นีไ้ ด้รบั ความเมตตาจากพระ
เดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานสงฆ์

พระอธิการอิศรา ปญฺาธโร
เจ้าอาวาสวัดเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
  “...ขออนุโมทนาที่ช่วยเหลือและเป็นกำ�ลังใจแก่พระที่อยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
อาตมาขอสัญญาว่าจะอยู่รักษาพื้นที่ของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไป
ซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากแล้ว  
บางพื้นที่ก็มีแค่ 10 ครัวเรือน บางที่ก็ไม่มีเหลือแล้ว...”

นายปริญญา เสนาวรานนท์
รองผอ.สพม.15
“...เป็นกิจกรรมที่ท�ำ ให้พี่น้องชาวพุทธมีโอกาสได้รวมพลัง
และขอขอบคุณเนื้อนาบุญที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องพระพุทธศาสนา  
ให้พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวมเป็นปึกแผ่น...”    
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ครั้งที่ 97
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2556 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา  ภาคเช้าเป็น
พิธตี กั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รบั ความเมตตาจากพระครูสทุ ธิธรรมานุศาสก์  เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสตา
วัดพุทธภูม  ิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
ฆราวาส ร่วมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้พุทธศาสนิกชน
ได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ต่อด้วยพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน
เหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
ทหาร ตำ�รวจ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนา
วิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
      “...เป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ให้พระได้อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศาสนิกชนได้อยู่กันอย่างมีความสุข
และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ได้ดำ�รงอยู่ตลอดไป...”

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
“...เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พี่น้องพุทธศาสนิกชน  รวมทั้งเป็นกำ�ลังใจ
ให้แก่พระภิกษุสงฆ์   เรายังอยู่ด้วยความเหนียวแน่นไม่ทอดทิ้งกัน...”
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ครั้งที่ 98
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  อำ�เภอบางกล่ำ� จังหวัดสงขลา  
ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความ
เมตตาจากพระครูสวุ ฒ
ั น์เขตตาภรณ์ เจ้าคณะอำ�เภอบางกล่� 
ำ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ  เป็นประธานสงฆ์ น.อ.พานิช
โพธิน์ อก เสนาธิการกองบิน 56 เป็นประธานฆราวาส โดยพุทธศาสนิกชนได้ได้กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง
ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำ�นวน 130 กองทุน ต่อด้วยพิธีท�ำ บุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ยังได้มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำ�รวจ ที่รักษาความสงบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ด้วย
พระราชปัญญามุนี
เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
  “...การถวายสังฆทานของหลวงพ่อวัดพระธรรมกาย
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี  
นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่  นึกถึงหลวงพ่อแล้ว
อาตมาก็ชื่นใจทุกครั้ง  ตื้นตันใจบอกไม่ถูก...”  

ครูเครือวัลย์ แซ่วอง
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สหป.ปัตตานี เขต 2
“...พวกเรายังยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตลอดไป ทางวัดพระธรรมกายได้ให้ความสำ�คัญ
ในครั้งนี้ ชาวพุทธในจังหวัดภาคใต้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง...”  
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10 ปี 100 ครั้ง

ครั้งที่ 99
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จัดขึ้น ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี  โดยภาคเช้ามีพธิ ตี กั บาตรพระ 1,000  รูป บริเวณลานวัฒนธรรม โดยได้รบั เกียรติจาก พ.ต.อ.ทวี  สอด
ส่อง เลขาธิการศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธี จากนัน้ เป็น พิธมี อบ
กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำ�นวน 119  กองทุน  และพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผวู้ ายชนม์ในเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ  พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ครั้งที่ 99 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์  เจ้าคณะ
จังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นประธานสงฆ์  

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  “...การจัดงานวันนี้ท�ำ ให้ทุกคนมีกำ�ลังใจ มีความสุขทางจิตใจ  ทำ�ให้มีความหวัง  
ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น...”

นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จ.ปัตตานี
“...ศาสนาพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นขวัญและ
กำ�ลังใจให้พวกเราชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีกำ�ลังใจในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป...”
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ครั้งที่ 100
จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดพุทธภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาคเช้า
เป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำ�เภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส  
ภาคสายเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์   323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 100, พิธี
ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ   และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  ปีที่ 7
ครั้งที่ 64  จำ�นวน 21 กองทุน ซึ่งดำ�เนินการมอบไปแล้วกว่า 30,000 กองทุน รวมเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท
ในงานได้รับความเมตตาจากพระราชมงคลวุฒาจารย์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำ�เภอเมือง จ.ยะลา เจ้าอาวาสวัด
พุทธภูมิ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฆราวาส
นายสามารถ วราดิศัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
   “...ความตั้งใจ จากการทำ�ความดีร่วมกัน จะก่อให้เกิดกระแสธารที่ไหลเย็น
นำ�ความสุขความเจริญ ดับความรุนแรงให้หมดหายไป
เพื่อจังหวัดยะลาของเราจะได้กลับฟื้นคืนสุขดังเช่นในอดีต...”

อ.สุประวีณ์ ทิพย์รักษ์
โรงเรียนสันติวิทยา จ.ยะลา
“...กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่ได้รับในวันนี  ้ เปรียบเสมือนหยดน้ำ�หยดหนึ่งที่ช่วยให้
ครูใต้ทุกๆท่านมีก�ำ ลังใจ  ถึงแม้พวกท่านจะอยู่ที่กรุงเทพฯ  
แต่พวกท่านก็ยังคงมองเห็นถึงความยากลำ�บากที่เกิดขึ้น...”
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บทส่งท้าย

                                พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ
                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
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“...พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านก็ตงั้ ใจทีจ่ ะ
ทำ�กิจกรรมนีต้ อ่ เนือ่ งไปจนกว่าสถานการณ์จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้จะสงบ และอยากให้พระสงฆ์และชาวพุทธสมัคร
สมานสามัคคีกนั ในช่วงต่อไปท่านก็อยาก ให้มพี ระในพืน้ ที่
มากขึน้ โดยจะทำ�โครงการบวชพระเพือ่ ให้พระในพืน้ ทีเ่ ป็น
พระลูกพระหลาน เพิ่มจำ�นวนพระในแต่ละจังหวัดให้มาก
ขึน้ ให้เข้ามาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาในพืน้ ทีเ่ อาไว้ ใน
ส่วนของชาวบ้านก็จะทำ�โครงการส่งเสริมการสวดมนต์ในวัด
หรือรวมกลุ่มสวดมนต์กันเองที่บ้าน อยากให้เกิดการรวม
กลุ่มกันให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน โยมให้กำ�ลังใจพระ พระ
ให้กำ�ลังใจโยมมาทำ�ศาสนกิจปฏิบัติธรรมร่วมกัน และให้
ครูพทุ ธในพืน้ ทีม่ าร่วมดูแลเด็กและชาวบ้าน ประสานความ
ร่วมมือกัน ทั้งพระ ครู ชาวบ้าน และก็รวมทั้งทหารตำ�รวจ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ความสะดวกดูแล
ความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ก็มี
ความรู้สึกประทับใจ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และคณะ
สงฆ์ที่ให้ความเมตตามาร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นมิได้ขาด
รวมทั้งภาครัฐ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ศอ.บต. แม่ทัพภาคที่
4 ทีใ่ ห้การสนับสนุนการจัดงาน และมาร่วมงานเป็นประจำ� 
ทุกครั้ง...
...จากนี้ไปก็อยากให้หน่วยงานต่างๆ มาช่วยกัน
เยอะๆ หลวงพ่อธัมมชโยท่านเคยกล่าวว่า 1 เดือนมี 30
วัน วัดพระธรรมกายรับบุญ 1 วัน อีก 29 วัน องค์กรชาว
พุทธทั้งหลายน่าจะมาร่วมกันช่วยภาคใต้ด้วย เพื่อความ
สามัคคีของชาวพุทธเหมือนคำ�ที่ว่า พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เหมือนตะวันทีม่ ดี วงเดียว และ พุทธบริษทั 4 ต้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว…”
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เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ

พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จนฺทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระราชภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

บูชาธรรมโดย
คุณอนันต์ อัศวโภคิน และครอบครัว
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว
ดร.ประกอบ - คุณวรรณา จิรกิติ
คุณบรรณพจน์ - คุณบุษบา - คุณพลภูมิ ดามาพงศ์
คุณแม่อาเตียง แซ่จิว, คุณพ่อสกล - คุณสอง วัชรศรีโรจน์
คุณดิฐพงศ์ - คุณพราววรรณ - คุณสิทธิพร เรืองฤทธิเดช
คุณศรีศุภร จาตุรงควนิชย์
คุณสุริยะ - คุณสุริสา - คุณศาตนันท์ จึงรุ่งเรืองกิจ
ดร.กฤษฎา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ และครอบครัว, เครือข่ายเนเจอร์กิฟทั่วโลก
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เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

• พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ
• พระครูปลัดวันชัย สีลวณฺโณ
• พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
• พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
• คุณสุวิทย์ - คุณศศินา - ด.ช.พอเพียง วิมุตตานนท์
• นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต และบริษัท Absolute Health จ�ำกัด
• คุณนิตยา จรุงจิตต์

เจ้าภาพอุปถัมภ์

• พระภิกษุรุ่น 14 ลูกพระธัมฯ และมหาเศรษฐีคู่บุญวิชชาธรรมกาย
• พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร และกัลยาณมิตรวัดพุทธบอร์คโค
• คุณสมชาย - คุณนิภาพรรณ ครอบครัวจิวัจฉรานุกูล และญาติมิตร,
บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ�ำกัด
• คุณมงคล - คุณลาวัลย์ - คุณมัลลิกา - คุณวิชากร - คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล

เจ้าภาพกองทุน

• วัดพระธรรมกายนางาโน่
• วัดพระธรรมกายบอสตัน
• วัดพระธ รรมกายฟลอริดา
• วัดพุทธสตอกโฮล์ม สวีเดน
• วัดถ�ำ้ เขาวง พระกิตติ สิริปญฺโ และตระกูลชูพงศ์
• มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาธีระชัย ธีชชโย
และครอบครัวอัศวชัยโสภณ
• มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ
และคณะญาติมิตร
• มหาปูชนียาจารย์โดย สุวรรณา - คุณเฮ้งลิ้ม แซ่ตั้ง, สุพัตรา แซ่เอี๊ยบ,
ซู่ม่วย แซ่เฮ้ง ครอบครัวตันตินิรามัย
• มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระภิกษุรุ่น 27 "เพ็ชรน�ำ้ เอก"
• มหาปูชนียาจารย์ บูชาธ รรมโดย พระภิกษุรุ่น 25 คว้าธ งชัย
• พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติณาโณ ป.ธ . 9)
• พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ
• พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ & คุณอัญชลี อินจารุสร
• พระครูภาวนาวิเทศ (พระมหาวิรัตน์ มณิกนฺโต
• พระครูโสตถิธ รรมวิเทศ (ปรัชญา โสตฺถิชญฺโ)
• พระมหาปิยณั ปิยชโย
• พระมหาธเนศร์ านรโต และคุณพ่อนิวัชร์ - คุณแม่สุกัญญา คุณอมรเทพ ทรัพย์สมบูรณ์
• พระมหาอดิเรก เขมปุณฺโณ และครอบครัวเทศสมบูรณ์
• พระมหาค�ำสาย อินฺทปฺโ ครอบครัววงษ์จิตร
• พระมหารัตนะ ิตรตโน
• พระมหานภดล คมฺภีรธ มฺโม, พระวัชรินทร์ นรินฺโท
• พระมหาจันทร์ดี ธ มฺมสิทฺธ ิ
• พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ
• พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ, คุณกัลยา - คุณอัครเดช ปัญญาสกุลวงศ์
และครอบครัวโพธิทัพพะ
"
• พระมหาประเสริฐกิจ สุเมโธ และกลุ่มบุญอัศจรรย์อนันตกาล
• พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส, พระสุธีร์ อภิธีโร,
โยมแม่บุญเยี่ยม สืบจากโกสีย์
• พระมหามนต์ชัย อภิชาโน และครอบครัวศรีเทพ

• พระมหาธ เนศร์ านรโต และครอบครัวทรัพย์สมบูรณ์
• พระมหาสาธิต สมาจาโร, พระถาวร ธมฺมจาโร,
ครอบครัวนันติวานิช, ครอบครัวเกิดแก้ว
• พระมหามนตรี จริตมนฺโต
• พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ และครอบครัววนิชพงษ์พันธ ุ์
• พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย และคณะญาติมิตร
• พระมหาสุรตั น์ อคฺครตโน, คุณแม่เตียง และครอบครัวเหลืองธ าดา
• พระมหาวิชา อธิวิชฺโช
• พระมหา ดร.ชัยฟ้า ธ ญฺกุโล
• พระมหา ดร.สุธ รรม สุรตโน
• พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน
• พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป
• พระมหาทศพร ปุญ
ฺ งฺกุโร
• พระภิกษุรุ่น 24 we are one
• พระภิกษุ รุ่นที่ 23 ตามตะวัน
• พระอนล ณฏกุโล, คุณพนมกร - คุณบุษกร - คุณณปภัช กุมมาลือ
• พระบุญเยี่ยม ติกฺขวิริโย - คุณอัญชลี แซ่ตั้ง - หจก. Toounlimited 1617
• พระชัยสิทธ ิ์ อริยวํโส และศูนย์ปฏิบัติธ รรมไทย-บราซิล
• พระปราณีต ปณีตธ มฺโม (บุตระ), รุ่นที่ 25
• พระบุญเทียม ปุญ
ฺ ปุณฺโณ, พ่อหลาน - แม่เฮือนแก้ว เหยี่ยวซ้าย
• พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และครอบครัวเจริญรัตตะวงศ์
• พระพลศักดิ์ านสกฺโก กองการแปล และผลิตสื่อ อสม.
และคณะญาติมิตร
• พระสมศักดิ์ ปภากโร
• พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก
• พระอุดม ยติสฺสโร
• พระวิชัย ปุณฺณธมฺโม
• พระพสธ ร เขมธ โร, คุณธ งชัย - คุณสุลีพร เลิศเศวตวงศ์
• พระณรงค์ กิตฺติปาโล และญาติมิตร
• พระประเวศน์ วราสโย และครอบครัวสุธ ิรังกูร
• พระธ รณิศ จารุวํโส และคณะญาติมิตร
• พระธ านี สิรินฺธ โร และญาติมิตร
• พระธนิตศักดิ์ สกฺกธมฺโม, คุณพ่อมานพ - คุณแม่บญ
ุ ญรัตน์ ประโลมรัมย์
• พระภิกษุรุ่น 21 ส�ำเร็จทุกอย่าง
• พระวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก และคณะญาติมิตร
• พระธีระยุทธ ธมฺมารกฺโข - พ่อโกเมธ - แม่ยพุ นิ - คุณกตัญญู และครอบครัว
• พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร และญาติมิตร
• พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒินนฺโท และญาติมิตร
• พระปรัชญา ปญฺาธิโก และกลุ่มเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์
• พระธวัชชัย ธีราโณ, คุณง้วยอิม แซ่ซึง, คุณแสงเดือน ปวัฒนาวงศ์
• พระจักรวัฏ ธมฺมโชโต, โยมพ่อเซี่ยวจั๊ว แซ่ลิ้ม, โยมแม่เฮียะ สันถวะคุปต์
• พระพิเชฐ อคฺคโรจโน อุทิศให้ แม่เซาะคง แซ่ซี - คุณเบ๊ซิวเซ้ง คุณเบ๊ย่งเซียง และญาติ
• พระนพคุณ าณิโต, พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก
• พระสมัย อตฺถพนฺโธ
• พระภิกษุรุ่น 20
• พระอ�ำนาจ เหมวํโส, พระธรรมทายาทจังหวัดชลบุรี,
ผู้ประสานงานจังหวัดชลบุรี
• พระอนุชิต ธ มฺมาสโย และพนักงานกองอาคาร สป.
• พระภิกษุอาศรมพุทธ บุตรแก้ว
• พระหิรัญ ิตวฑฺฒโน, WATHINEE KLOSTERHUBER
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• พระศักดิ์ชาย คุณยุตฺโต และครอบครัวเห็นความดี
• พระภิกษุรุ่น 9 (พศ.2536)
• พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำ� บุญ ภาคนครหลวง 8
• สามเณรเตรียมสถาบันธ รรมชัย รุ่น 11
• แม่ชีวิลัย - คุณนาวิน - คุณศิตา หิรัญศรี
• อุบาสิกายุวดี - คุณพ่อกร - คุณแม่อำ� พัน พลราษฎร์
• กลุ่มลูกแก้ว 29
• กลุ่มปฏิบัติธ รรมบ้านเรือนแก้ว
• กลุ่มสัมมาอะระหัง
• กลุ่มสวดมนต์ศาสนูปถัมภ์ (เช้า)
• กองทุนรวยทุกวัน โดย บรมเศรษฐีฉะเชิงเทรา-บุญบันเทิง
• เจ้านางสุชาดา ณ จ�ำปาสัก
• คุณก่องกาญจน์ และ LAURENI CHAMPEIL
• คุณกิมลี้ และครอบครัว
• คุณชะเอม และครอบครัว
• คุณญาดา เจริญวานิช
• คุณก่องกาญจน์ และ LAURENI CHAMPEIL
• คุณกิมลี้ และครอบครัว
• คุณชะเอม และครอบครัว
• คุณญาดา เจริญวานิช
• คุณดวงใจ โต๊ะทอง – คุณเทดดิ์ และครอบครัว
• คุณแดง และครอบครัว
• คุณธัชมน ศิลาชัย และครอบครัว
• คุณนวลจันทร์ โพธิศรี และ YANNICK LECORNU
• คุณพรพิมล – คุณโทนี คูเบลิเย
• คุณมณีแสง อุไร
• คุณมิน-เกสร และครอบครัว
• คุณวิลาวัลย์ และครอบครัว
• คุณสมใจ วงษ์หมอก
• คุณสมหญิง จีนุ๊ค และครอบครัว
• คุณสุดตา ไกรเพชร
• คุณสุนันท์ นิลเนตร
• คุณสุนันท์ และครอบครัว
• คุณสุภัก และครอบครัว
• คุณสุวรรณา รอดอินทร์ และครอบครัว
คุณดวงใจ โต๊ะทอง – คุณเทดดิ์ และครอบครัว
• คุณแดง และครอบครัว
• คุณธัชมน ศิลาชัย และครอบครัว
• คุณนวลจันทร์ โพธิศรี และ YANNICK LECORNU
• คุณพรพิมล – คุณโทนี คูเบลิเย
• คุณมณีแสง อุไร
• คุณมิน-เกสร และครอบครัว
• คุณวิลาวัลย์ และครอบครัว
• คุณสมใจ วงษ์หมอก
• คุณสมหญิง จีนุ๊ค และครอบครัว
• คุณสุดตา ไกรเพชร
• คุณสุนันท์ นิลเนตร
• คุณสุนันท์ และครอบครัว
• คุณสุภัก และครอบครัว
• คุณสุวรรณา รอดอินทร์ และครอบครัว
• ครอบครัวไววิทย์ - คุณพิสิฏพล - คุณปพนสรรค์ ตั๊นสวัสดิ์

• ครอบครัวอินทร์ไทร
• ครอบครัวธรรมมงคล
• ครอบครัวชุลีเกียรติ
• ครอบครัวแต้วณิชเจริญ
• ครอบครัวตัณไชยศรีนคร, ครอบครัวมธ ุรสพาที
• ครอบครัวคชสิทธ ิ์
• ครอบครัวสัตยาหุรักษ์
• ครอบครัว SAPHAPHONE PHAT และ NOY
• ครอบครัวจ้าวศักดา-หม่อมสุนัน
• ครอบครัวเจ้าล�ำพูนศรี
• ครอบครัวบุญถาวร วงศ์สง่า
• คุณภัทร อินลาภ และครอบครัว
• คุณมงคล - คาสึโอะ - คาสึฮีโร่ - นาริโอะ ไทระ พร้อมครอบครัว
• คุณอุไร - TAKAYUKI KOMATSUZAKI พร้อมครอบครัว
• คุณค�ำพั่ว - คุณไตค�ำ - คุณมโนทัย - คุณดอนนี่ เนาวรังษี
• คุณนู - คุณเวียงแก้ว - คุณนิโครัส สุพศิลป์ - สิงหกุล
• คุณศุภวรรณ - คุณศุภชัย - คุณศศิวิมล - คุณพรณิชา สิงหกุล
• คุณบ�ำรุง - คุณดิเรก ผลสุข และครอบครัว
• คุณนันธนา บุญเถลิงศักดิ์
• คุณเอ็งง้วยจู - คุณสุนทร - คุณจิราภรณ์ - คุณวีรยา อัศวรังติคุณ
• คณะกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
• คุณณัฐกานต์ - คุณหนึ่ง อ่อนน้อม
• คุณฟ้าเฉลิมชัย ชยาสโภ - คุณฉวีวรรณ - คุณนัทวรรณ คุณโฉม - คุณม้วน - คุณหมั่นชัย - คุณลมัยชิตร์ ฉลองศรี
• คุณปลูก – คุณม่วย – คุณสมพร พิริยะภาพสกุล, คุณพิชัย คุณนวลผจง – คุณอรรถพร – คุณธมลวรรณ – คุณศุภรักษ์ ประเสริฐวงค์
• ครอบครัวเอกวิกรัย
• คุณนิธิวดี - คุณณัฏฐสิริ - คุณลักษณาวดี ตันติพจน์
• คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล และครอบครัว
• คุณสมเกียรติ - คุณลดาวัลย์ บุญเกียรติบุตร และครอบครัว
• คุณถนอมศรี - คุณวทันยา ใจวงศ์
• คุณโกศล-วิไล มะลิวงษ์ และครอบครัว
• คุณถนอมศรี - คุณวทันยา ใจวงศ์
• คุณพ่อสมศักดิ์ - คุณชัยพร - คุณนามเมือง และครอบครัว 2 เล่ม
• คุณวรนิษฐ์ วิศาลคณาสิทธ ิ์
• คุณวรนุช เลาหวัฒน์
• คุณนาถฤดี บุณยรัตพันธ ุ์
• คุณพ่อจิ้น - คุณแม่โห่ย อึงรัตนากร และครอบครัวรัตนธ รรม
• คุณสีไพร กับกระโทก และญาติมิตร
• คุณถวิล ชุ่มชื่น, คุณเฮง - คุณสถาพร - คุณมณีรัตน์ ตันฮก,
มานะ - คุณธ รรมธ ัช - คุณธ ิดาวรรณ แสงฝาก, คุณเจตร์ ถาวรณา
• คุณกรกช - คุณชมัยพร - คุณจิราพรรณ - คุณภาวิณี คุณณัฏฐ์ณิชศา - คุณสมปอง เจ้าหน้าที่รับบริจาคหอฉัน
• คุณปิติ - คุณวันทนา - คุณอาทยา - คุณปิยนันท์ - คุณชุตมิ น บุญสูง
• คุณศุภกิจ - คุณพิตติภรณ์ - คุณพิชาวีร์ - คุณพงศ์ธ ัช พัชราภรณ์
• คุณมาลี เสกสรรค์
• คุณปรีชา - คุณสุชาดา - คุณอังควิภา - คุณปภาวินท์ ทรัพย์รุ่งเรือง
• คุณยศวัฒน์ ปานโต
• คุณเงิน มาสุธ น และครอบครัว
• คุณไพรทอง วอทอง, อาสาสมัครต้อนรับบริการ
• คุณพ่อวานิช - แม่สุวรรณ วานิชสัมพันธ ์ พร้อมบุตรธ ิดา
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• คุณศุภชัย ศุขเจริญ
• คุณบรรณารัตน์ พลับสุขขี
• คุณค�ำปัน คลอสเนอร์
• คุณพรทิพย์ - คุณพรรณทิพย์ พิริยะโยธ ิน และครอบครัว
• คุณพรพิศ - คุณประกิต ต้นโพธิ,์ วิรทุ - คุณคณพศ สาระผล,
คุณบัณฑิต - คุณอ่อนตา ปัดชาศรี, คุณลี - คุณบุญมา เพียจันอุป
• คุณปลีก - คุณเล็ก - คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว
• คุณณัฐวดี กุลสุสิริไพบูลย์ และครอบครัว
• คุณสุนันทา กังวาลกุลกิจ
• คุณธ ัญญนันท์ HELFRICH
• คุณอริยะ ฝึกฝน - คุณจีราภา คณิตศรสกุล
• คุณจักรกฤษณ์ ทะรารัมย์
• คุณพิศวง - คุณทองอินทร์-สุทิน-สุฑาทิพย์ จันทรเพ็ญ และครอบครัว
• คุณพัทธ ดนย์ บุญยะเลขา - คุณวีรยุทธ แสงหล้า - คุณสุภาพ ศรีนอก
• คุณนราภัทร วงศ์ดาว, คุณสถาพร ไปนั่น, คุณสายสุนีย์ พันธ ุ์แดง
• คุณถวิล ชุ่มชื่น, เฮง-สถาพร - คุณมณีรัตน์ ตันฮก, คุณมานะ คุณธรรมธัช - คุณธิดาวรรณ แสงฝาก, คุณเจตร์ ถาวรณา
• คุณเสริมชัย - คุณภัทรนิษฐ์ ปัทมดิลก และครอบครัว
• คุณพรสุมา อัศวโภคี
• คุณเชิด - คุณประพิศ - คุณพัชรา - คุณพจนา เมธางกูร และครอบครัว
• คุณสุนีย์ - คุณวรดา - คุณวรเกตุ ตั้งสืบกุล
• คุณวรการ - คุณณภัทร - คุณภูริภัทร - คุณภูธ น ตั้งสืบกุล
• คุณคุณยู่เฮี้ยะ - คุณลักขณา ตรีศักดิ์ศรีสกุล
• คุณนพสรวง - คุณนัฐทพงศ์ - คุณสุวรรณี - คุณอริยะ - คุณธนกันย์
และศรายุธ
• คุณพีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ
• คุณอภินันท์ - คุณอรนุช เตชะรัตนประเสริฐ
• คุณพ่อฉุย - คุณแม่ทองอยู่ แซ่หำ�่ , คุณธัชชัย - คุณราวรรณ แก่นมณี
• คุณชาตรี - คุณมัลลิกา บุญสูง และครอบครัว
• คุณชุติมา บุญศิริวัฒนากุล
• คุณกัลยา - คุณชลอ สัมพันธ ารักษ์
• คุณกรรณิกา - คุณฐิติยาภรณ์ ณรงค์ฤกษ์นาวิน
• คุณชวลิต สถิรวาณิช และครอบครัว
• คุณฉายา จิตติพันธ ์ - คุณสมศุข เทียมปฐม
• คุณสุวัฒน์ - คุณพรทิพย์ ตันตโรภาส
• คุณเบญจวรรณ - คุณประทีป สว่าง, คุณดรุณี สามค�ำ และญาติมิตร
• คุณโสภาคย์ โสตะระ
• คุณสมใจ - คุณธ ีรพงษ์ แสงวณิช และครอบครัว
• คุณจวง แซ่กิม และบุตร-ธ ิดา
• คุณชูเกียรติ - คุณวรรณพร โฆษิตวัฒนาพานิชย์
• คุณวันรัตน์ - คุณลลิตภัทร บูรณะสิทธิพร, แม่วิบูลย์ศรี - พ่อเมียวเพียว
• คุณโม้วเจ็ง แซ่โค้ว, คุณสมบุญ - คุณนิภาพร ส่งตระกูลศักดิ์
และครอบครัว
• คุณรัตนา แจงกลาง

• คุณบัวพา ค�ำ่ คูณ
• คุณแม่ลีเทียมอิม แซ่ลี
• คุณปริญญา - คุณวีณา เพิ่มพานิช และครอบครัว
• คุณกรุงศรี - คุณภาคินี - รศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
• คุณอรวรรณ - คุณอัชชาวุฒิ กิตติพนังกุล
• คุณจิติมา - นพ.ณัฐพงศ์ ณ นคร และครอบครัว
• คุณปริศนา วรรณสา
• คุณพ่อซุยไช้ - คุณแม่วิลาวัลย์ - คุณอร่ามศรี ฉัตร์แก้วมรกต
และครอบครัว
• คุณบุปผา - คุณสมชาย - คุณภคมน สุรกิตติด�ำรง
• คุณมะลิ - คุณคุณภานุวัฒน์ - ด.ญ.เอมมิกา สาระบุตร
• คุณพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล, คุณณาฏฐิยา เสวตราคม
• คุณพ่อลี้หย่วยเอี่ยม-แม่โต๋วซิวฮก-คุณอรุณรัตน์ ลีวิริยะเลิศ-บรรพบุรุษ
• คุณเอนก - คุณนงค์ลักษณ์ เกิดสุวรรณ และครอบครัว
• คุณเทพฤทธ ิ์ - คุณรัตนาภรณ์ เกิดสุวรรณ
• คุณบุญฤทธ ิ์ - คุณบุญอนันต์ เกิดสุวรรณ
• คุณนาตยา - คุณอังคณา ไทยทรง
• คุณพ่อฝ่งเวงแฉ่ง - คุณแม่ฉั่นออยเผ่ง และครอบครัว,
คุณจินนา - คุณวันเพ็ญ - คุณอรุณ เสวนะบัณฑิตแพทย์
• คุณบูรณ์เลิศ - คุณสมศรี อ�ำนาจเกษม
• คุณพ่อเจียก - แม่เพียร กาญจนศิริ, คุณทิพวัลย์ เจริญศักดิ์
• คุณชื่นหทัย แซ่จิว และครอบครัวเหล่าณัฐวุฒิกุล
• คุณสมชัย - คุณนวลรัตน์ ศรีฐิติวงศ์ และครอบครัว
• คุณวรวุฒิ - คุณแสงนวล - คุณกายแก้ว - คุณแก้วกานต์ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
• คุณกมลวรรณ วีนารัมย์ - คุณมรกต - คุณเมนทอล - SUTO TADASHI
• คุณเฉลิมชัย - คุณทิพสินี - คุณธ นาวีร์ วัฒนบูรณ์ชัย
• คุณด�ำดวน วงศ์ทอง
• คุณทวีลาภ ศรีโกมล
• คุณชัยประสิทธิ์ - คุณวรลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
• คุณเอ็นดู - คุณทวี เขียวฉะอ้อน
• คุณสุคนธ์ - คุณกนกรัตน์ - คุณชนินทร แสงมณี
• ธุดงคสถานล้านนา
• ลูกพระธ ัมฯ วัดพระธ รรมกายนอร์เวย์
• ศูนย์กัลยาณมิตร จ.ยะลา
•¶ บริษัท บางไผ่ ตลาดไท จ�ำกัด
•¶ PANOAT CHUCHAISRI
•¶ JANET ANNIE CHENAPHUN
•¶ Nathanson Family
•¶ David-Ruetai-Edward Frost
•¶ Chomsy-Paul-Michelle Philavong
•¶ Eric-Natchanok-Reggie Ingram
•¶ Bounsone-Bounyang Matchittom
•¶ Walter & Chayada Kusay

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญ ผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของหนังสือ
“ 10 ปี 100 ครั้ง ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ทุกๆ ท่าน
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ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ ทีมงานและผู้สนับสนุน
โครงการถวายสังฆทาน 323 วัดฯ ทุกรูปทุกท่าน

• พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโ • พระครูสมุห์จรินทร์ รตณวณฺโณ
• พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 • พระมหาประพัฒน์ จิรวํโส
• พระมหาบุญเอื้อน ปุญ
ฺ สาโร • พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
• พระแสนพล พลยุตฺโต • พระสมใจ ธนปาโล
• พระวีรวุฒน์ มนวีโร • พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส • พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท
• พระสุพจน์ มหาสกฺโก • พระมหาสุรสิทธิ์ สิทฺธิสุโร
• พระเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานวัดพระธรรมกาย และกองการคณะสงฆ์
• ดร.ประกอบ จิรกิติ • คุณจินดา สุรนันทะวงศ์
• คุณนุชรินทร์ ชุมวรเดช • คุณนิธยา คงมาก
• คุณสะมะนึก สังข์แก้ว • คุณไพรทอง วอทอง
• คุณองอาจ ธรรมนิทา • คุณอาทิตย์ ไชยวัน
• คุณเนตรนภา แป้นปรุง • คุณศุภาภรณ์ ศรีภาพงษ์
• คุณปาหนัน ประดุจพงษ์เพชร • คุณไพบูลย์ สืบสาย
• คุณนิพนธ์ ค�ำแสน • คุณสุนีย์ ชูเฉี้ยง
• คุณเบญจมาศ หล้าเหลื้อม • คุณบัวพา ค�่ำคูณ • พัลลภ สุวรรณเกิด
• ศักดิ์ดา เทพค�ำมี • เอกวิทย์ แสนสุข
• ศูนย์ผลิตรายการฝ่ายสื่อ DMC
• สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ • ทีมอาสาสมัคร ส�ำนักศรัทธาภิบาล
• ทีมงานโสตสื่อและต้อนรับสื่อมวลชน ส�ำนักสื่อสารองค์กร
• อาสาสมัครประจ�ำ คุณสัญญา รักษ์วงศ์ คุณธงชัย สุขาพันธุ์ คุณชนินทร์ กัณฐตุริต
คุณณัฎณิชา อุณหะสุวรรณ และคุณมนตรี แววสกุล
• ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา – ปัตตานี – นราธิวาส – สงขลา – หาดใหญ่
• กัลยาณมิตรที่สนับสนุนโครงการฯ จากทั่วโลก
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